


วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้า 

ประกอบการติดตั้งหลังคา และสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตรา อดามัส และตราเจียระไน โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 

ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

   •  กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื ้องแผ่นเรียบ  

      กระเบื้องจตุลอน และครอบ เป็นต้น

   •  กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ 

       และครอบ เป็นต้น

   •  กลุ่มหลังคาเจียระไน ได้แก่ กระเบื้องเจียระไน และครอบ เป็นต้น

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า อิฐมวลเบา เป็นต้น

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง และไม้เชิงชาย เป็นต้น

4. กลุ่มสินค้าพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและกลุ่มสินค้าโครงสร้าง 

   ของบ้าน ดังน้ี

   • กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั ้งหลังคา ได้แก่ แป แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก 

      สีทาปูนทราย เป็นต้น

   • กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป ไม้พื้นลามิเนต แผ่นยิปซั่มบอร์ด    

      และถังน้ำ เป็นต้น 

5. การให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป ติดตั้งไม้พื้นลามิเนต 

   จากทีมงานที่มีความชำนาญและผ่านการอบรมจากบริษัทฯ

ไม้ฝา
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D – Diligence ขยัน ตั้งใจทำ�ง�น มุ่งมั่นสู่คว�มสำ�เร็จและคว�มเป็นเลิศ              

B – Balance รักษ�สมดุลของผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งเป็นธรรม 

U – Unity เชื่อมั่นว่�คว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะนำ�พ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ

I – Integrity ยึดมั่นคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส

L – Learning ส่งเสริมก�รเรียนรู้ แบ่งปัน และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง

D – Differentiation พัฒน�อย่�งไม่หยุดยั้งเพื่อคว�มแตกต่�งที่ดีกว่�

S – Social Responsibility ดูแลเอ�ใจใส่สังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อมเพื่อก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร                                  

วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

พันธกิจ “เราอยู่ในธุรกิจของการผลิต การจัดจำาหน่าย รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับ กระเบื้องหลังคา ผนัง และอุปกรณ์ประกอบ  เราเชื่อ

ว่าการประกอบธุรกิจอยู่อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นพื้นฐานตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พนักงาน 

สังคม และผู้ถือหุ้นของเรา สู่ความสำาเร็จต่อพันธกิจของเรา”

สำาหรับลูกค้าของเราเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าในราคาที่แข่งขันได้ โดยการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า ด้วยช่องทางจัดจำาหน่ายที่แข็งแกร่ง และระบบการบริหารจัดการที่มีความสามารถ

ของเรา

 สำาหรับพนักงานของเรา เราจะสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงครอบครัวของ

พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ได้อย่างเต็มความสามารถ

 สำาหรับสังคมของเรา เราจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักว่า สังคมของเราเป็นกลไกสำาคัญที่

จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน

สำาหรับผู้ถือหุ้นของเรา เราจะสร้างผลตอบแทนด้านการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ค่านิยมองค์กร “เราจะขยัน ตั้งใจทำางาน มุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จและความเป็นเลิศ เพื่อรักษาสมดุลของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อย่างเป็นธรรม ทำางานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งปัน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง        

เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยใช้อักษรค่านิยมของบริษัทฯ ว่า  

“D-BUILDS”  โดยมีคำาจำากัดความว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีความหมายดังนี้
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ชื่อบริษัท  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อ DRT

เลขทะเบียนบริษัท 0107547001041

ประเภทธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่น

ผนงัและฝา้ ไมส้งัเคราะห ์รวมทัง้สนิคา้ประกอบ

การติดตั้งหลังคา และสินค้าโครงสร้างของบ้าน

พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภาย

ใตเ้ครือ่งหมายการคา้ ตราเพชร ตราหลงัคา ตรา

อดามัส (Adamas) และตราเจียระไน 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจำานวน 1,049,650,000 หุ้น 

 มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทตอ่หุน้ รวมมลูคา่ 

1,049,650,000 บาท หุน้สามญัทีอ่อกและชำาระ

แล้วจำานวน 1,047,368,000 หุ้น รวมมูลค่า 

1,047,368,000 บาท

ประวัติความเป็นมา
ปี 2528   วันที่ 28 สิงหาคม 2528 ก่อตั้งบริษัทฯ โดยใช้ชื่อ บริษัท

นครหลวงกระเบ้ืองและท่อ จำากัด (นกท.)  และมีบริษัท 

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ปี 2544 วันที่ 3 เมษายน 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น 

“บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำากัด” (กตพ.)

ปี 2545   วันที่ 26 ธันวาคม 2545 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาเป็น บริษัท มายเรียด วัสดุ จำากัด  

ปี 2547 วันที่ 2 ธันวาคม 2547 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจำากัด และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตรา

เพชร จำากัด (มหาชน)” 

ปี 2548    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้

นำาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้

มีการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก โดยใช้ชื่อย่อว่า“DRT”   

ปี 2554 วันที่  18 มกราคม 2554 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น 

“บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด  (มหาชน)” (ผตพ.)

ปี 2556  วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ 

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำากัด

ข้อมูลบริษัท
สถานที่ตั้ง  

สำานักงานใหญ่  เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ 

   กม.115 ตำาบลตลิ่งชัน อำาเภอเมือง 

   จังหวัดสระบุรี 18000  

   โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8 

   โทรสาร : 0-3622-4187 

สำานักงานสาขาที่ 1  เลขที่ 408/163-165 อาคารสำานักงาน 

   พหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน 

   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   

   กรุงเทพฯ 10400 

   โทรศัพท์ : 0-2619-0742  

   โทรสาร : 0-2619-0488   

สำานักงานสาขาที่ 2  เลขที่ 269 หมู่ที่ 3 ตำาบลสำาราญ 

   อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

   โทรศัพท์ : 0-4339-3390-1  

สำานักงานสาขาที่ 3  เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ  

   ตำาบลตาลเดี่ยว อำาเภอแก่งคอย   

   จังหวัดสระบุรี 18110

   โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8 ต่อ 401-420

 

   Call Center : 0-2619-2333   

  Website : www.dbp.co.th 

  E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ : 0-2229-2800     โทรสาร : 0-2359-1259

TSD Call center : 0-2229-2888   

E-mail : TSDCallCenter@set.or.th   

Website : www.tsd.co.th

บริษัทตรวจสอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด 

ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ : 0-2677-2000     โทรสาร : 0-2677-2222

E-mail (general issues) : info@kpmg.co.th  

E-mail (service request) : yyothakarnpinij@kpmg.co.th

Website : www.kpmg.com
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บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนท่ีชำาระแล้ว 

จำานวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย)    
สถานที่ตั้ง : เลขที ่408/163-165 อาคารสำานกังานพหลโยธนิ

เพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

  โทรศัพท์  :  0-2619-0742  

  โทรสาร : 0-2619-0488

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา 

ทุนจดทะเบียน : หุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้

ละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 200,000,000 

บาท

ทุนที่ชำาระแล้ว : หุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้

ละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 200,000,000 

บาท

การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุน้สามญั 1,999,995 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้

ละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 199,999,500 

บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 

99.99 ของทุนที่ชำาระแล้ว

ลักษณะการประกอบการธุรกิจ

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำากัด เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำาระแล้ว ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำาเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกำาลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยใช้ปูนซีเมนต์ และทรายเป็นวัตถุดิบหลัก

โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั ผูจ้ดัการโรงงาน โดยมสีายงานดา้นการผลติ และสายงาน

ด้านการควบคุมคุณภาพ และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่เพียงพอเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ อุทิศเวลาและ

พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทใหญ่ 

ชื่อ ตำาแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)

ปี 2556

1.  นายอัศนี ชันทอง ประธานกรรมการ 9/9

2.  นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ 9/9

3.  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ 9/9

4.  นายสุวิทย์ แก้วอำาพันสวัสดิ์ กรรมการ 9/9

5.  นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 9/9

การลงทุนในบริษัทย่อย
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กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1.  กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำาปี ตลอดจนกำากับดูแลการบริหารงานของกรรมการและผู้จัดการ

โรงงานใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุกบับรษิทัและผูถ้อืหุน้ โดยกำาหนดใหม้กีารตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�เสมอ 

2.  กำาหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกำาหนดให้มีระบียบปฏิบัติและอำานาจในการอนุมัติ ทางการเงินและ

การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสมและเพียงพอ   

3.  กำาหนดขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องผู้จดัการโรงงาน และแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเฉพาะเรือ่งตามความจำาเปน็ รวมทัง้กำาหนดขอบเขต

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด 

4.  แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้จัดการ

โรงงาน กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท มีหน้าที่จัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท 

2. ผู้จัดการโรงงาน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของผู้จัดการโรงงาน สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

มีหน้าท่ีในการบริหารงานประจำา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่กำาหนด ภายใต้กรอบอำานาจที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ ทำาหน้าที่สอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทตลอด

จนกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัแิละขอ้กำาหนดของหนว่ยงานกำากบัดแูล ส่งเสรมิใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชใีห้เปน็ไปตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน  และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม 

เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย

ยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหญ่ ทำาหน้าที่ในการประเมินความเส่ียงของบริษัทย่อย เพื่อให้มีความมั่นใจความเสี่ยงของ

บริษัทย่อย ได้มีการจัดการและมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กำากับดูแล แก้ไข และติดตามผลการจัดการกับความ

เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2556 บริษัทย่อย มีการทำาธุรกรรมที่สำาคัญกับบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย 99.99% และมีกรรมการร่วมกัน 

5 คน รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.  การซื้อขายอิฐมวลเบา บริษัทใหญ่มีการซื้อขายอิฐมวลเบาจำานวน 29,872.96 ตัน มูลค่าประมาณ 69.78 ล้านบาท โดยมีนโยบายการ

กำาหนดราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

เหตุผลและความจำาเป็น

เนื่องจากบริษัทใหญ่ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อเป็นฐานการผลิตและจำาหน่ายอิฐมวลเบาในภาคเหนือ ดังนั้นจึงเป็นการดำาเนินธุรกิจตาม

ปกตแิละตามเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป เพือ่ใหม้สีนิคา้เพยีงพอตอ่การขายและสง่มอบใหล้กูคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ฉะนัน้แนวโนม้การซือ้ขายอฐิมวลเบา

ระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำาเป็นในการดำาเนินธุรกิจในอนาคต

2.  การช่วยเหลือด้านการบริหาร บริษัทใหญ่มีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management Fee) โดยคิดตามค่าใช้จ่าย

ตามที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านบาท และมียอดค้างชำาระ 4.75 ล้านบาท

เหตุผลและความจำาเป็น

เนื่องจากในการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทใหญ่มีนโยบายให้การบริหารจัดการในบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ จึงมี

ความจำาเปน็ต้องสง่ผู้บริหารหลายส่วนงานจากบรษิัทใหญ่ เข้าไปกำากับดแูลและจดัการให้ทุกระบบงาน เป็นไปในทศิทางเดียวกับบริษัทใหญ่ โดย

บรษิทัยอ่ยไมม่คีวามจำาเปน็ตอ้งมทีมีงานบรหิาร ฉะนัน้แนวโนม้การใหบ้รกิารระหวา่งกนัจงึคงมอียูต่ามความจำาเปน็ในการดำาเนนิธรุกจิในอนาคต
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นก้าวสำาคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้

เริม่ผลิตและจำาหนา่ยอฐิมวลเบาจากโรงงานใหมท่ีเ่พิง่สรา้ง

แล้วเสร็จ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี และทำาให้มีสินค้า

หลากหลายเพือ่บรกิารลกูคา้ไดค้รบถ้วนขึน้ ขณะเดยีวกนัเพือ่พัฒนางานดา้นโลจสิตกิสใ์ห้

มปีระสิทธภิาพและลดตน้ทนุค่าขนส่ง บริษทัฯ ได้ซือ้โรงงานอฐิมวลเบาทีจ่งัหวดัเชียงใหม่

เพือ่บรกิารลกูคา้ในภาคเหนอื ซึง่สามารถสร้างรายไดเ้พิม่ขึน้อกีประมาณ 190 ลา้นบาท

ต่อปี และบริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตท่ีจังหวัดขอนแก่น

เพือ่บรกิารลกูคา้ในภาคอสีานและประเทศเพือ่นบา้น ซึง่คาดวา่จะเริม่ผลติไดใ้นไตรมาส

ที่ 1/2557 ทั้งนี้การขยายฐานการผลิตของบริษัทฯ ไปยังส่วนภูมิภาคและประเทศเพื่อน

บ้านเป็นแผนงานที่บริษัทฯ จะทำาต่อเนื่องในอนาคต

สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่ม 

สินค้าใหม่ เช่น อิฐมวลเบาและสินค้าทดแทนไม้ โดยมีรายได้จากการขายภาคโครงการ

เพิ่มขึ้น 51.13% จากปีก่อน และรายได้จากการขายสินค้าไปต่างประเทศที่เพิ่มข้ึน 

16.91% จากปีก่อน แต่มีกำาไรสุทธิลดลงเนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูง เกษตรกรใน

ภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคายางที่ตกต� รวม

ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากราคาปูนซีเมนต์และเยื่อกระดาษที่มีราคาแพงขึ้น

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในรอบปี 2556
ในปี 2556 งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”) มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการท้ังสิ้น 

4,401.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.34% จากปีก่อน และมีกำาไรสุทธิ 450.92  ล้านบาท ลดลง 17.35% จากปีก่อน  (หากไม่รวมกำาไรจากการขาย

ทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชง้านจะลดลง 10.11%) รวมทัง้มฐีานะการเงนิและกระแสเงนิสดทีด่ ีสามารถชำาระคนืเงนิกูแ้ละจา่ยเงนิปนัผลให้กบัผูถ้อืหุ้นได ้โดยมี

อตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.39 เทา่ และมอีตัราสว่นหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 0.84 : 1 และมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 2.74% จากปีกอ่น

ปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2556 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อปัจจัยที่สำาคัญในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำาเนิน

ธรุกจิสูค่วามสำาเรจ็และความเปน็เลศิ มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ปจัจยัสูค่วามสำาเรจ็อยา่งยัง่ยนื ตอ้งเริม่ตน้จากการพฒันา

ให้คนตราเพชร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้มีความมุ่งมั่นทำางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 

โปร่งใส ใฝ่เรียนรู้ และแบ่งปัน รวมทั้งดูแลคนตราเพชรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย และที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจตราเพชร โดยจะต้องดูแลและรักษาสมดุลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความ

เป็นธรรม โดยมีแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. การดูแลและพัฒนา “คนตราเพชร” 
บรษัิทฯ ใหค้วามสำาคญักบัทรพัยากรบคุคลของบรษิทัฯ และเชือ่วา่คนตราเพชร มศีกัยภาพในการดำาเนนิธรุกจิตราเพชรสูค่วามสำาเรจ็อยา่ง

ยั่งยืน การพัฒนาสังคมคนตราเพชร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้

พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ทำาให้มีจิตสำานึกการช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงาน จึงถือ

เป็นภารกิจหลักดังต่อนี้

1.1 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน  เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจากการ

ทำางาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของทุกคนในองค์กร ทำาให้ในปี 2556 สามารถ

ลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 34 ครั้งในปี 2555 มาเป็น 25 ครั้งในปี 2556 หรือลดลง 26% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ไม่ต้องหยุดงาน 

1.2 ด้านการอบรมพัฒนา ทำาให้บุคลากรมีคุณภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้คนตราเพชรมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร มีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงานรวมทั้งหมด  
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95 หลักสูตร 104 รุ่น คิดเป็น 6,804 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นให้คนตราเพชรมีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมองค์กร (Core Value – D-BUILDS) สร้าง

จิตสำานึกความปลอดภัยในการทำางาน การพัฒนาประสิทธิภาพการทำางาน และการสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

2. การดำาเนิน “ธุรกิจตราเพชร” 
บรษิทัฯ ยดึหลกัการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความเปน็ธรรม โดยยดึมัน่จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ ทีม่นีโยบายในการดำาเนนิธรุกจิตอ่ผูม้สีว่น

ได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่ธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้ง

กบัผลประโยชนข์องบรษิทัฯ และผู้มส่ีวนไดเ้สีย อนัรวมถงึการเกบ็รกัษาความลับทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธรุกจิตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ประโยชน์

สูงสุดในการดำาเนินธุรกิจสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน 

3. การวิจัยพัฒนาและโครงการลงทุน
บริษัทฯ ได้ดำาเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำาการ

วจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่หาแหลง่วตัถดุบิใหมแ่ละปรบัปรงุสตูรการผลติเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ ลดการเคลมสนิค้า บรษัิทฯ ไดม้กีารวางแผน

การลงทุนระยะยาว 3-5 ปี เพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สรุปการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้

3.1 โครงการในปี 2556 ได้ลงทุนพัฒนาหลายโครงการ ซึ่งสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้ทุกโครงการ ดังนี้

- โครงการ AAC-1 :  ลงทุนในเครื่องจักรผลิตสินค้าอิฐมวลเบา มีกำาลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี

- โครงการ CT-KK :  ขยายฐานการผลิตกระเบื้องคอนกรีต มีกำาลังการผลิต 40,000 ตันต่อปี 

- โครงการ AAC-CM : ลงทุนในเครื่องจักรผลิตสินค้าอิฐมวลเบาที่จังหวัดเชียงใหม่ มีกำาลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี

3.2 โครงการในปี 2557 จากการลงทุนพัฒนาเครื่องจักรในปี 2556 ทำาให้บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตโดยรวม 982,000 ตันต่อปี ซึ่งเหมาะ

สมกับความต้องการตลาดในปี 2557 ดังนั้นในปี 2557 จึงได้วางแผนการพัฒนาเครื่องจักรสนับสนุนการผลิต คือ โครงการสายการ

ผลิตสี ที่มีความจำาเป็นในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งในกรณีที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าในกลุ่มสีธรรมชาติ ซึ่งเมื่อนำาไปติดตั้งใช้งาน

สว่นใหญจ่ะตอ้งทาสทีบัเพือ่เพิม่ความสวยงาม บรษิทัฯ จงึเหน็ความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการผลติสใีนเชงิพาณชิย ์โดยประมาณการ

งบลงทุน 50 ล้านบาท มูลค่าสินค้าประมาณ 120 ล้านบาท ประโยชน์ที่ได้รับสามารถลดต้นทุนการผลิตสี 10% และเพิ่มมูลค่าสินค้า

ได้อีก 10% คาดว่าจะผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้ประมาณไตรมาสที่ 4/2557

4.  การกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความมุ่งม่ันที่จะเป็นองค์กรชั้นนำา มีการบริหารงานจัดการ

อย่างมืออาชีพ ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะ

กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการ และได้รับรางวัลแห่งความ

ภาคภูมิใจในปี 2556 หลายรางวัล ดังนี้ 

4.1 รางวัลระดับ 5 ดาว ( ) อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่า

หลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 95% ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน

4.2 ในงาน “SET Awards 2013” ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top 

Corporate Governance Report Awards) 

4.3 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ)  ของบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2556  

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) 

5.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความความยั่งยืน
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งยึดหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได้กำาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(Code of Conduct) โดยตระหนักว่าสังคม เป็นกลไกสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการคงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นท่ี

ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเริ่มจากสังคมคนตราเพชร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญที่จะเสริม

ศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
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5.1  ความรับผิดชอบต่อ “ชุมชนตราเพชร”

  การดำาเนนิงานตอ่ “ชมุชนตราเพชร” เปน็การดำาเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทีส่ามารถดำาเนนิการไดอ้ยา่งตอ่

เนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หลายกรณี เช่น การเกิด

ภัยพิบัติน�ท่วม และสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ

ระดับชุมชน ดังนี้ 

- การสร้างงานในชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ 

โดยบริษัทฯ มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 800-900 คน โดยมีพนักงานจากคนที่อยู่ในชุมชนมากกว่า 75% 

ยกเว้นบางตำาแหน่งงานที่สรรหาจากคนในชุมชนไม่ได้ ก็จะเปิดรับจากแหล่งอื่นแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงสาขาที่ขอนแก่น และบริษัทย่อยในจังหวัด

เชียงใหม่ ก็จะสรรหาจากคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน

- การมสีว่นรว่มพฒันาคนในชมุชน โดยการนำาความรูแ้ละทกัษะการมงุหลงัคา ทีบ่รษิทัฯ มปีระสบการณ ์ไปอบรมพฒันาใหก้บัคนในชมุชน 

เพือ่การสรา้งงานใหค้นในชมุชนมคีวามรูค้วามสามารถยดึเปน็อาชพีเพิม่รายไดใ้หก้บัคนในชมุชนได ้โดยมหีลายโครงการดงันี ้โครงการพระดาบส 

โครงการช่างหัวใจเพชร การสร้างจิตสำานึกให้คนตราเพชรรักบ้านเกิด เป็นต้น

5.2 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดย

ในปี 2555-2556 บริษัทฯ มีการป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำางาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง 

น� และของเสียในกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบหรือทำาลายสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรของชุมชน 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำากัด (TUV NORD) จึงเป็นการรับประกันว่า

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐาน โดยได้รับรองมาตรฐาน 3 ระบบ ISO 9001 : 2008 OHSAS 

18001 : 2007 และ ISO 14001 : 2004  

6. การจัดสรรเงินกำาไรปี 2556
คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ผลการดำาเนนิงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการในรอบป ี2556 บรษัิทฯ มกีำาไรสทุธท้ัิงสิน้ 

448.72 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรหุ้นละ 0.43 บาทจากมูลค่าจดทะเบียน (PAR VALUE) หุ้นละ 1.00 บาท จึงเสนอให้จัดสรรกำาไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2556 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของกำาไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2556 โดยจะจ่ายภายใน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ

ผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันก็ยังคงลงทุนขยายโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงในทุกๆ ปี

7. แนวโน้มธุรกิจในปี 2557
ในป ี2557 เศรษฐกจิไทยยงัมคีวามเสีย่งจากปจัจยัดา้นการเมอืงทำาใหผู้บ้รโิภคขาดความมัน่ใจและชะลอการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์รวม

ท้ังปัญหาราคายางท่ีตกต่ำาทำาให้เกษตรกรขาดกำาลังซ้ือ ส่งผลให้ตลาดวัสดุก่อสร้างในประเทศไม่เติบโต ในช่วงเศรษฐกิจท่ีผันผวนน้ี คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะบริหารงานอย่างระมัดระวังโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

บริษัทฯ มีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่ดี และในขณะเดียวกันก็จะมุ่งเน้นการขายไปตลาดเพื่อนบ้านที่ยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนในกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

จนกิจการของบริษัทฯ ประสบความสำาเร็จและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำาดับจนทุกวันนี้

 นายประกิต ประทีปะเสน  

 ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัรทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ กำาหนดขึน้ โดยมหีนา้

ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่การสอบทานใหม้กีารรายงานทางการเงนิทีถ่กูตอ้งและเชือ่ถอืได้  การสอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม  การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ รวมทั้งพิจารณารายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น

ไปตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำาทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง โดยขอ

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2556 ซึ่งมีสาระสำาคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญก็ได้

หารอืผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารดา้นบญัชจีนมขีอ้ยตุริว่มกนัแลว้จงึแนะนำาใหป้รบัปรงุแกไ้ข ทัง้นีเ้หน็วา่งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำา

ป ี2556 มคีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืได ้โดยจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมแลว้

2.  การตรวจสอบในรอบป ี2556 ไดก้ำาหนดขอบเขตการตรวจสอบใหค้รอบคลมุถงึความเสีย่งทีส่ำาคญัและความเพยีงพอของระบบควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้แนะนำาให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและระบบงานต่างๆ ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น

3. ได้แนะนำาให้ฝ่ายบริหารให้ความสำาคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น

แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ 

4. ได้สอบทานการทำารายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง          

ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในปี 2556 แล้วเห็นว่าเป็นการซื้อขายสินค้าโดยมีราคาและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

และมีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 

5. ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ในปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำาแนะนำาโดยให้พิจารณาความคุ้มค่า

ในการฟ้องร้องดำาเนินคดีเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

6. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ 

คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา โดยได้นำาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ให้แต่งตั้งนางสาวบงกช อ�เสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์  ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่  4098 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ซึ่งมี

คณุสมบตัเิปน็ผูส้อบบญัชบีรษิทัจดทะเบยีนตามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ปน็ผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 ของบริษัทฯ จำานวน 1,340,000 บาท และบริษัทย่อย จำานวน 

340,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,680,000 บาท ซึ่งเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

7. ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งสาม

คนเข้าประชุมครบทุกครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเปน็อสิระในการปฏบิตังิานตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยไดป้ระชมุหารอืกบัผูบ้รหิารท่ีเกีย่วขอ้งเปน็

ระยะๆ และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำาทุกไตรมาสเพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายในด้านบัญชี โดยไม่

พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

                 

 วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  โดย
ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ก. การสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ

โดยท่ีกรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระเป็นจำานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี จึงต้องพิจารณา
สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงตามวาระ โดยคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำาหนดวิธีการ
และขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

1.  คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อย

2.  คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่จะได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด

3.  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีต่อไป
ข. การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการดังนี้
1.  ผลตอบแทนต้องเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2.  ผลตอบแทนควรอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบับรษิทัอืน่ในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีม่ผีลการดำาเนนิงานใกลเ้คยีงกนัและอยูใ่นระดบั

เพียงพอที่จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
3.  ผลตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม
คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการและได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในเรื่องดังต่อไปนี้
• อัตราผลตอบแทนประจำาเดือนของประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ
• อัตราผลตอบแทนประจำาเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
• อัตราผลตอบแทนประจำาเดือนของประธานกรรมการ ก.ส.ต. และกรรมการ ก.ส.ต.
• การจ่ายเงินโบนัสประจำาปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

ค. การพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำาเนินการของบริษัทฯ
คณะกรรมการ  ก.ส.ต.  ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำาเนินการของบริษัทฯ   หรือ  KPIs  (Key Performance Indicators) เพื่อ

ใชใ้นการพจิารณาปรบัอตัราเงนิเดอืนและการจา่ยเงนิรางวลัประจำาป ี(โบนสั) ใหก้บัพนกังานของบรษิทัฯ  โดยพจิ ารณาหลกัเกณฑก์ารวดัผลการ
ดำาเนินการของบริษัทฯ จากงบประมาณประจำาปีและเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ  รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
ง. การพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ

1.  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพ้จิารณาการปรบัขึน้เงนิเดอืนและเงนิรางวลัประจำาป ี(โบนสั) ใหก้บัผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ โดยพจิารณา
จากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนทั้งนี้เงินรางวัลประจำาปี (โบนัส) ของผู้บริหารระดับสูงจะ
ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่จ่ายให้กับพนักงานทั่วไป

2.  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำาปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม สภาวะตลาดและเศรษฐกิจ สภาวะการจ้างงาน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนของ
บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
จ. การจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือของโครงการ ESOP

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานไปเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2552 จำานวน 49.65 ล้านหน่วย แต่มีพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิลาออก 5 คน ทำาให้มีใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้
จัดสรรเหลืออยู่จำานวน 1,692,000 หน่วย เนื่องจากจำานวนของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลืออยู่จำานวนไม่มาก และอายุการใช้สิทธิ
คงเหลือเพียง 6 เดือน จึงมีมติไม่นำาใบสำาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือนี้ไปจัดสรรอีก
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
 ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

 (นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์)
 ประธานกรรมการ ก.ส.ต.
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยในรอบ

ป ี2556  ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุรวม 8 ครัง้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารท่ีมคีวามรู ้ความสามารถในการบรหิารความ

เสี่ยง จำานวน 15 คน จากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. ดำาเนินการทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอย่างสม่ำาเสมอ โดยการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญของ

ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่างๆ ซึ่งได้จัดระดับความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน (Red Risk) และ

ระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคต (Yellow Risk) โดยได้จัดทำาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง

อย่างเหมาะสม 

2. ดำาเนนิการพจิารณานโยบายการบรหิารความเสีย่ง และแนวทางในการควบคมุความเสีย่ง สำาหรบัผลติภณัฑใ์หมข่องบรษิทัฯ ทกุรายการ

3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทั้งแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้

จัดทำารายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4. ประกาศนโยบาย และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การวางแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบ

และการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

5. กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบแห่งการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำากับดูแลและ

สาธารณะอย่างถูกต้องและสม�เสมอ

การดำาเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งเปน็ระบบ และการตดิตามผลการดำาเนนิงานอยา่งใกลช้ดิในปทีีผ่า่นมา สง่ผลให้

สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ    

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557

 ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 (นายสาธิต  สุดบรรทัด)

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ เพื่อกำาหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อติดตามแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งสรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

1. ปรบัปรงุคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance Handbook) ตามหลกัเกณฑก์ำากบัดแูลกจิการทีด่ ีของคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำาหนด รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่

ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งได้เพิ่มจรรยาบรรณการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้

ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินงาน โดยได้ทำาการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีกระบวนการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจให้กับ

พนกังานทกุคนเพือ่พฒันาไปสูว่ฒันธรรมองค์กร โดยบรรจเุรือ่งการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีความรบัผิดชอบตอ่สังคม และจรรยาบรรณในการดำาเนนิ

ธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมพัฒนาพนักงาน  การอบรม ISO  และ Safety อีกทั้งจัดทำาเป็นเอกสารแผ่นพับ 

เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ 

3. เข้าร่วมโครงการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2555-

6 ซึง่ดำาเนนิการโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ปน็สากลและเพิม่ความมัน่ใจ

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2556 กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

- เพื่อให้การทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

- เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และรายบุคคล 

กำาหนดหัวข้อที่ใช้ในการประเมินสูงสุด 7 หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

(ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (เฉพาะคณะกรรมการทั้งคณะ)

(ข) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(ค) การประชุมของคณะกรรมการ 

(ง) การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(จ) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

(ฉ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 

(ช) ใบสรปุผลการประเมนิของคณะกรรมการ เพือ่ใหก้รรมการแตล่ะคนไดส้รปุในแตล่ะหวัขอ้วา่ม ีจดุแขง็ จดุอ่อน และการปรบัปรงุอยา่งไร

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

กำาหนดหัวข้อที่ใช้ในการประเมินสูงสุด 6 หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้ 

(ก) โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย 

(ข) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการชุดย่อย

(ค) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)

(ง) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(จ) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
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(ฉ)  ใบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้สรุปในแต่ละหัวข้อว่ามี จุดแข็ง จุดอ่อน และการ

ปรับปรุงอย่างไร

4.3  สรุปการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2556

(ก) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำาปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 94.0% หัวข้อที่ได้

รับการประเมินคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ (ค) การประชุมของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 97.1% 

(ข) สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล ประจำาปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 94.2% หัวข้อที่ได้รับการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ (ง) การทำาหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 97.3%

(ค) การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งคณะ สรุปได้ดังนี้

• สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะ ประจำาปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 96.4% หัวข้อที่ได้รับการ

ประเมินคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ (ก) โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 99.4% 

• สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งคณะ ประจำาปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 92.4% หัวข้อที่ได้รับการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ (ค) การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คะแนนเฉลี่ย 95.0% 

5. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำา มีการบริหารงานจัดการอย่างมืออาชีพ ให้ความสำาคัญกับการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

5.1 รางวัลระดับ 5 ดาว ( ) อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่า

หลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 95% ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน

5.2 ในงาน “SET Awards 2013” ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate 

Governance Report Awards) 

5.3 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ)  ของบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2556  

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) 

การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการ  จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557

 ในนามคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 (นายธนิต ปุลิเวคินทร์)

 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามทีค่ณะกรรมการจดัการซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(CSR) โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการ CSR ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อกำาหนดนโยบายทิศทางและแนวทางในการดำาเนินการด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. กำาหนดนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และประกาศเผยแพรใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนไดร้บัทราบ

และปฏิบัติตาม

2. จดัทำาแผนงาน และงบประมาณการดำาเนนิงานดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยจดัสรรเปน็ 2 สว่นสำาหรบักจิกรรมภายในบรษัิทฯ เพือ่

ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน และสำาหรับกิจกรรมภายนอกบริษัทฯ เพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

3. จัดทำาข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมบนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

ครบถ้วน และถูกต้อง 

4. การมีส่วนร่วมพัฒนาคนในชุมชน โดยการนำาความรู้และทักษะการมุงหลังคา ท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์ ไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน 

เพ่ือการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ โดยมีหลายโครงการประจำาปี 2556 ได้แก่ 

4.1 โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 2 : บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้คนในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และ

ไม้เชิงชายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ตราเพชร” สำาหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จงัหวดัสระบรุ ีเพือ่บรรจโุครงการ “ชา่งหวัใจเพชร” ใหอ้ยูใ่นแผนปฏบิตักิารพฒันาฝมีอืแรงงาน โดยจะมปีระกาศนยีบตัรรบัรอง

ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคน

4.2 โครงการ “พระดาบส” : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาช่างและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียน

พระดาบส ในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำาเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ในการมีส่วนร่วมพัฒนา

หลกัสตูรวชิาชพีชา่งกอ่สรา้ง-เหมามงุหลงัคา สำาหรบันกัเรยีนโรงเรยีนพระดาบส เพือ่เปน็ทางเลอืกของนกัเรยีน รวมถงึเปน็การ

ขยายฐานความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา

4.3 โครงการ “ลูกพระดาบส” : เป็นการนำาความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสลงมือสร้างบ้าน

อย่างครบวงจรทั้งหลัง ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทั้งหมดในการก่อสร้าง 

4.4 โครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คนในพื้นที่มีรายได้ “โครงการตราเพชรสร้างนักบริการขนส่งมืออาชีพ” เป็นการอบรม

ให้ความรู้การขนส่งอย่างเป็นระบบส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับทหารปลดประจำาการ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ดูแลคน

พิการมาจำาหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง  เป็นต้น

5.  เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด้าน

การจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  และงานเสวนา “GRI Global Conference Debrief on Sustainability and Reporting” ที่จัด

โดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งงานสัมมนา แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง ความรับ

ผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแบบ 56-1 จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น

6.  จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความย่ังยืน เพ่ือรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2556

การดำาเนินงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา สามารถดำาเนินการตามแผนงานท่ีได้วางไว้ เน่ืองจาก  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญว่า “สังคม” เป็นกลไกสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557

 ในนามคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 (นายสาธิต  สุดบรรทัด)

 ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ 

อายุ 71 ปี / สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556 = 1.64% : 1.40%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซิลิแมน ประเทศฟิลิปปินส์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวยน์สเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์  ประเทศฟิลิปปินส์

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

• หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมส�าหรับผู้บริหาร  สถาบันเอ็มไอที รัฐแมชซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Director Accreditation Program (DAP 1/2003) 

ประสบการณ์ท�างาน
  2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จ�ากัด 2543 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

  2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อาเชี่ยนมารีน เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

                    และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  2543 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

                    บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)  ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

  2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

                    บริษัท ซัสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 2547 – 2554 ประธานกรรมการ

     บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ฯลฯ

นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม์
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

อายุ 47 ปี / สัญชาติ ไทย  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556 = 0.25% : 0.30%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• Director Accreditation Program (DAP 33/2005) 

• Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)

• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)

ประสบการณ์ท�างาน
 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จ�ากัด 

 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จ�ากัด

 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จ�ากัด

 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอาท์ดอร์ สปอร์ต จ�ากัด

 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด ฯลฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 12 คน ดังนี้
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นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์
กรรมการ 

อายุ 75 ปี / สัญชาติ อเมริกัน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556 = 0.37% : 0.42%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• The American Graduate School of International Management, MBA

• Yale University Department of Far Eastern Studies

• Pomona College, BA

• Director Certification Program  (DCP 47/2004)

• Charter Director (Class 4/2008)

ประสบการณ์ท�างาน
   2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จ�ากัด

 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ Samitivej Plc.

 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ AsiaWorks Television Limited, Bangkok, Thailand

 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ Bangkok Airways Limited, Bangkok, Thailand

 2522 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ พี รู นีย์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด ฯลฯ  

นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

อายุ 70 ปี / สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556 = 0.18% : 0.17%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (พศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Asian Institute of Management, Manila, Philippines

• Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, Seattle, USA

• Director Accreditation Program  (DAP 32/2005)

• Director Certification Program  (DCP 55/2005)

ประสบการณ์ท�างาน
  2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จ�ากัด

 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอล์มทรี จ�ากัด

 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแอดมินิสเทรทีฟ แมเนจแมนท์ จ�ากัด

 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จ�ากัด ฯลฯ

นายธนิต ปุลิเวคินทร์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

อายุ 63 ปี / สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556   =  - ไม่มี - 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ : เริ่มวันที่ 24 เมษายน 2556 รวมเวลา 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Director Accreditation Program  (DAP 105/2013)

• Audit Committee Program  (ACP 44/2013)

ประสบการณ์ท�างาน
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จ�ากัด

  2545 – 2553   รองประธานด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
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นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี / สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556 = 0.44% : 0.39%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ : เริ่มวันที่ 17 เมษายน 2552 รวมเวลา 4 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์

• Director Accreditation Program (DAP 32/2005)

• Audit Committee Program (ACP 4/2005)

ประสบการณ์ท�างาน
  2542 – 2549 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

  2550 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

นายอนันต์  เล้าหเรณู
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 60 ปี / สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ  ปี 2555 : 2556 = 0.18% : 0.22%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ : เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2548 รวมเวลา 8 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)  

• ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Monitoring the System of Internal Control and Risk 

• Director Accreditation Program  (DAP 1/2003)    Management (MIR 1/2007)

• Director Certification Program (DCP 29/2003) • Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)

  & (RE DCP 2/2006) • Corporate Governance Workshop Board Performance  Evaluation  2007

• Audit Committee Program  (ACP 2/2004) • Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)

ประสบการณ์ท�างาน
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia

    บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน) 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร

  2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama  ผู้อ�านวยการด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

  2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT. Lanna Mining Services  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน)

  2546 – ปัจจุบัน กรรมการ 2547 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)  บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จ�ากัด (มหาชน) ฯลฯ

นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

อายุ 60 ปี / สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556  =  - ไม่มี - 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ : เริ่มวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 รวมเวลา 2 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• เนติบัณฑิตไทย

• มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – การจัดการ ภาครัฐและเอกชน

• Director Accreditation Program  (DAP 89/2011)

ประสบการณ์ท�างาน
  2550 – 2551 กรรมการ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

  2548 – 2549 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนเชิงกลยุทธ์แบงก์แอสชัวรันส์ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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นายอัศนี  ชันทอง
กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 61 ปี / สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556   =  0.10% : 0.14%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

• Director Accreditation Program  (DAP 63/2007)

• Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประสบการณ์ท�างาน
   2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด

   2547 – 2549    กรรมการผู้จัดการ S.K.I. Ceramics Co.,Ltd.

 2543 – 2547    กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

นายไมตรี  ถาวรอธิวาสน์
กรรมการ / กรรมการจัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม

อายุ 67 ปี / สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556   = 0.21% : 0.26%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• Director Accreditation Program  (DAP 89/2011)

ประสบการณ์ท�างาน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด 

  2540 – 2547    กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

นายสาธิต สุดบรรทัด
กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ /

รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

อายุ 53 ปี / สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556   = 0.47% : 0.52%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)

• ปริญญาโท (Engineering Administration), Major in Marketing Technology, The George Washington University, Washington D.C., USA

• Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000)

• Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000)

• Director Certification Program (DCP 12/2001)

• Finance for Non-Finance Director (FN) 2003

• Audit Committee Program (ACP 8/2005)

ประสบการณ์ท�างาน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด 

  2542 – 2548    กรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จ�ากัด
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นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
กรรมการ

อายุ 45 ปี / สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556   = - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Chartered Financial Analyst CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยฟลอริดา • Director Accreditation Program  (DAP 86/2007)

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  • Advanced Audit Committee Program (ACP 1/2009)

• ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสาร) อิมพีเรียลคลอเลจ

  มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ท�างาน
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

  2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ากัด (มหาชน)

  2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

  2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จ�ากัด (มหาชน)

  2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด

นายสุวิทย์ แก้วอ�าพันสวัสดิ์
กรรมการจัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

อายุ 50 ปี / สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556 = 0.27% : 0.27%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ท�างาน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด 

  2543 – 2547   ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

  2542 – 2543   ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์
กรรมการจัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 58 ปี / สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 : 2556 = 0.22% : 0.26%

ของทุนที่ช�าระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• Company Secretary Program  (CSP 5/2004)

ประสบการณ์ท�างาน
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด 

  2544 – 2549   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

  2540 – 2543   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผู้บริหาร
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บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์หลังค� แผ่นผนังและฝ้� ไม้สังเคร�ะห์ รวมทั้งสินค้�ประกอบก�รติดตั้งหลังค�และสินค้�

โครงสร้�งของบ้�น พร้อมให้บริก�รถอดแบบและติดตั้งหลังค� ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� ตร�เพชร ตร�หลังค� ตร�อด�มัส และตร�เจียระไน 

โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังค� แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

•  กลุ่มหลังค�ไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องจตุลอน และครอบ เป็นต้น

•  กลุ่มหลังค�คอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ และครอบ เป็นต้น

•  กลุ่มหลังค�เจียระไน ได้แก่ กระเบื้องเจียระไน และครอบ เป็นต้น

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้� ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้� อิฐมวลเบ� เป็นต้น

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคร�ะห์ ได้แก่ ไม้ฝ� ไม้ระแนง และไม้เชิงช�ย เป็นต้น

4. กลุ่มสินค้�พิเศษ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้�ประกอบก�รติดตั้งหลังค�และกลุ่มสินค้�โครงสร้�งของบ้�น ดังนี้

•  กลุ่มสินค้�ประกอบก�รติดตั้งหลังค� ได้แก่ แป แผ่นสะท้อนคว�มร้อน แผ่นปิดช�ยกันนก สีท�ปูนทร�ย เป็นต้น

•  กลุ่มสินค้�โครงสร้�งของบ้�น ได้แก่ โครงหลังค�สำ�เร็จรูป ไม้พื้นล�มิเนต แผ่นยิปซั่มบอร์ด และถังนำ� เป็นต้น 

5. ก�รให้บริก�รถอดแบบและติดตั้งหลังค� ติดตั้งโครงหลังค�สำ�เร็จรูป ติดตั้งไม้พื้นล�มิเนต จ�กทีมง�นที่มีคว�มชำ�น�ญและผ่�นก�รอบรมจ�ก 

บริษัทฯ

โครงสร้างรายได้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม ในระยะ 3 ปี ที่ผ่�นม�

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร   

1. ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�  4,065.14 92.35% 3,631.54 93.51% 3,482.89 94.31%

    1.1 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังค�  2,432.11 55.25% 2,579.90 66.43% 2,529.25 68.48%

    1.2 ผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้�  521.26 11.84% 226.80 5.84% 304.19 8.24%

    1.3 ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคร�ะห์  686.94 15.61% 581.05 14.96% 463.11 12.54%

    1.4 กลุ่มสินค้�พิเศษ  424.82 9.65% 243.79 6.28% 186.34 5.05%

2. ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร  336.71 7.65% 252.04 6.49% 210.23 5.69%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  4,401.84 100.00% 3,883.58 100.00% 3,693.12 100.00%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บริษัทฯ ยึดมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจ ให้เป็นไปต�มวิสัยทัศน์ ค�่นิยมองค์กร และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งยึดหลักก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดี (Good Governance) และได้กำ�หนดให้คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงในจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(Code of Conduct) โดยตระหนกัว่�สงัคม เป็นกลไกสำ�คญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิผลกัดนัให้กจิก�รคงอยูแ่ละเตบิโตอย่�งมัน่คงและยัง่ยนื เป็นทีย่อมรบั

จ�กผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุกลุม่ โดยเริม่จ�กสงัคมคนตร�เพชร อนัได้แก่ กรรมก�ร ผู้บรหิ�ร และพนกัง�นทุกระดบั ซ่ึงเป็นหัวใจสำ�คัญทีจ่ะเสรมิศกัยภ�พ 

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งเป็นก�รส่งเสริมให้คนตร�เพชร ได้ดำ�เนินก�รไปในทิศท�งเดียวกัน จึงได้

กำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้จัดทำ�จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ เป็นล�ยลักษณ์อักษรและประก�ศใช้ตั้งแต่ปี 2548 และมีก�รปรับปรุงให้เหม�ะสม 

อย่�งสม�เสมอ เพือ่ให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นทกุระดบั มแีนวท�งปฏบิตัท่ีิชดัเจนต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ อนัได้แก่ ผูถื้อหุน้ ลกูค้� คูค้่�    

คูแ่ข่ง เจ้�หนี ้พนกัง�น สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยยดึหลกัก�รเค�รพกฎหม�ยและหลกัสทิธมินษุยชน ก�รแข่งขนัท�งก�รค้�อย่�งเป็นธรรม คว�ม

เป็นกล�งท�งก�รเมือง ก�รต่อต้�นก�รทุจริต คว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปัจจัยที่สำ�คัญในก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน จ�กวิสัยทัศน์ และจรรย�บรรณธุรกิจ ที่มุ่งเน้นก�รดำ�เนินธุรกิจสู่คว�มสำ�เร็จและคว�มเป็นเลิศ 

มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จอย�่งยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจ�กก�รพัฒน�ให้คนตร�เพชร อันได้แก่ กรรมก�ร 

ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับ ให้มีคว�มมุ่งมั่นทำ�ง�นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดมั่นคว�มซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ใฝ่เรียนรู้ และแบ่งปัน รวมทั้ง

ดูแลคนตร�เพชรให้มีคุณภ�พชีวิตท่ีดีและมีคว�มเป็นอยู่อย่�งปลอดภัย และที่สำ�คัญไม่น้อยไปกว่�กันก็คือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับ

ก�รดำ�เนินธุรกิจตร�เพชร โดยต้องดูแลและรักษ�สมดุลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยด้วยคว�มเป็นธรรม ดังนั้นแผนก�รพัฒน�อย่�ง

ยัง่ยนืจะม�จ�กปัจจยัทีม่นียัสำ�คญัดงัแสดงในต�ร�ง ซึง่ร�ยละเอยีดแต่ละปัจจยัจะอยูภ่�ยใต้หวัข้อ แนวท�งก�รดำ�เนนิธุรกจิตร�เพชรอย่�งยัง่ยนื

แผนการพัฒนา
คนตราเพชร

คนตราเพชร ธุรกิจตราเพชร ชุมชนตราเพชร
ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

(3)

1.1 ก�รจัดก�รด้�นอ�ชีว

อน�มัยและคว�มปลอดภัย

2.1  ก�รประกอบ

ธุรกิจด้วยคว�มเป็น

ธรรม

3.1 ก�รสร�้งง�นในชุมชน 4.1-4.3 ก�รปอ้งกนัและลดผลกระ

ทบจ�กมลพิษ ได้แก่ ก�รจัดก�ร

คณุภ�พอ�ก�ศ ฝุน่ละออง เสยีง น� 

และของเสียในกระบวนก�รผลิต

(3)

1.2  ก�รอบรมพัฒน� เช่น 

ก�รสร้�งค่�นิยมองค์กร 

DNA “คนตร�เพชร”

2.2 คว�มรับผิดชอบ

ต่อผู้บริโภค เช่น ก�ร

สือ่ส�รด�้นก�รตล�ด

3.2 ก�รมีส่วนร่วมพัฒน�คนใน

ชุมชน

 4.4 ก�รปรับปรุงก�รผลิตสินค้�ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(2)
1.3 ก�รเค�รพสทิธมินษุยชน  2.3  ก�รต่อต้�นก�ร

ทุจริต

3.3 ก�รสร�้งจติสำ�นกึใหค้นตร�

เพชรรักบ้�นเกิด

4.5 ก�รจัดก�รด้�นพลังง�น

(2)
1.4 ก�รปฏิบัติต่อแรงง�น

อย่�งเป็นธรรม

3.4 ก�รมีส่วนร่วมในชุมชน 4.6 ก�รจัดก�รระบบขนส่ง

(1)

1.5 คว�มรับผิดชอบต่อ

สังคมคนตร�เพชร

3.5 ก�รลงทนุท�งสังคมและก�ร

ประเมินผลกระทบท�งสังคม

3.6 ก�รสื่อส�รและเผยแพร่

4.7  ก�รจดัก�รระบบบรกิ�รติดตัง้

5. โครงก�รนวัตกรรมใหม่

แผนการพัฒนา

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(3) (2) (2) (3)

ระดับความส�าคัญ  : (3) ส�าคัญมาก  (2) ส�าคัญ  (1) ส�าคัญน้อย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) สู่ความย่ังยืน                               
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แนวทางการด�าเนินธุรกิจตราเพชรอย่างยั่งยืน
แนวท�งก�รดำ�เนนิธรุกจิตร�เพชรอย่�งยัง่ยนื เริม่ต้นจ�กก�รดแูลเอ�ใจใส่คนตร�เพชรทกุระดบัให้มคีณุภ�พชวีติทีด่ ีเมือ่มคีว�มแขง็แกร่ง 

จึงส�ม�รถเข้�ไปดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จึงกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ

ตร�เพชรอย่�งยั่งยืน ดังนี้

1. คนตราเพชร
บริษัทฯ เชื่อว่�คนตร�เพชร มีศักยภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจตร�เพชรสู่คว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืน ก�รพัฒน�สังคมคนตร�เพชร ให้มีคุณภ�พ

ชวีติทีด่แีละมคีว�มเป็นอยูอ่ย่�งปลอดภยั โดยตระหนกัถงึคว�มสำ�คัญด้�นอ�ชวีอน�มยัและคว�มปลอดภัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น เพร�ะ

เชื่อว่�อุบัติเหตุ ก�รบ�ดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ง�น เป็นเรื่องที่ส�ม�รถป้องกันได้ด้วยก�รสร้�งจิตสำ�นึกด้�นคว�มปลอดภัย และคว�ม

ร่วมมือของทุกคนในองค์กร  

1.1 ก�รจัดก�รด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยของคนตร�เพชร ผู้รับเหม� และผู้ม�เยือนอย่�งต่อเนื่อง คณะทำ�ง�นด้�นคว�มปลอดภัย 

และหน่วยง�นอ�ชวีอน�มยัและคว�มปลอดภยั ได้จดัทำ�ม�ตรก�รป้องกนัอบุตัเิหต ุก�รอบรมด้�นคว�มปลอดภยั จดักจิกรรมรณรงค์ลดพฤตกิรรม

เสีย่ง อนัเป็นส�เหตหุลกัของก�รเกดิอบุตัเิหต ุทกุวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ประจำ�ปี ส่งผลให้คนตร�เพชรเกดิก�รตืน่ตวัมส่ีวนร่วมช่วยกนัป้องกนัอบุตัเิหตุ 

จ�กคว�มพย�ย�มในก�รดำ�เนินง�นในเรื่องคว�มปลอดภัยอย่�งจริงจัง ทำ�ให้ในปี 2556 ส�ม�รถลดก�รเกิดอุบัติเหตุจ�ก 34 ครั้งในปี 2555 ม�

เป็น 25 ครั้งในปี 2556 หรือลดลง 26% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ไม่ต้องหยุดง�น

สถิติก�รเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

สถิติ
อุบัติเหตุ

รวม พนักงาน ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา แยกตามกลุ่ม แยกตามความรุนแรง

ผลิต 
ซ่อมบ�ารุง

ขนส่ง ซ่อมสร้าง
ร้ายแรง
หยุดงาน

ไม่ร้ายแรง
ไม่หยุดงาน

2552 22 11 11 7 3 1 2 20

2553 22 8 14 12 1 1 13 9

2554 21 11 10 8 0 2 10 11

2555 34 14 20 17 1 2 14 20

2556 25 10 15 11 2 2 10 15
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มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 

(ก) ก�ำหนดขั้นตอนกำรท�ำงำนในที่สูง

กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ  มธีรุกรรมหลำยเรือ่งทีม่คีวำมเสีย่งท�ำให้เกดิอบุตัเิหตไุด้ง่ำย หำกไม่มมีำตรกำรป้องกนั เช่น กำร

ติดตั้งหลังคำและโครงหลังคำในที่สูง กำรคลุมผ้ำใบบนรถบรรทุก จึงได้ก�ำหนดขั้นตอนและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ดังนี้

1. กำรขึ้น-ลงสินค้ำต้องมีกำรโบกธง หรือกระบองไฟ และมีสัญญำณไซเรน 

2. กำรขึ้น-ลงสินค้ำต้องตรวจสอบเครน สวมหมวกเซฟตี้ ใส่รองเท้ำเซฟตี้ สวมถุงมือ บล็อกหลัง และคำดเข็มขัดเซฟตี้

3. กำรคลุมผ้ำใบบนรถบรรทุกต้องคำดเข็มขัดเซฟตี้

4. มีกำรจัดประชุมควำมปลอดภัยกับพนักงำนและผู้รับเหมำอย่ำงสม�เสมอ

5. ผู้มำติดต่องำนต้องเดินตำมเส้นทำงที่ก�ำหนด

(ข) กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย 

คณะท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภยั ได้ร่วมกนัจดักำรอบรมด้ำนควำมปลอดภยักบัพนกังำนทีร่บัผดิชอบในแต่ละพืน้ที ่หรอื ทีเ่รยีก

ว่ำ Talk & Train ดังนี้

1. มีกำรประชุมพูดคุยกันในช่วงเช้ำ (Safety Talk) และอบรมด้ำนควำมปลอดภัยก่อนเริ่มงำน 

2. กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และผู้รับเหมำเข้ำงำนใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์  

3. กำรสร้ำงจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน โดยมีกำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย และกำร

อบรมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ได้แก่ กำรใช้งำนเครน กำรขับขี่รถยนต์ กำรขนส่ง กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กำรดับ

เพลิงเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันมีกำรบันทึกชั่วโมงอบรมควำมปลอดภัยไม่ต�่ำกว่ำ 25,000 ชั่วโมง 

(ค) กำรอบรมกำรตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

คณะท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย ได้ร่วมกันจัดกำรฝึกอบรมกำรตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีถุง

ใยหินแตก และกรณีสำรเคมีรั่วไหล รวมทั้งฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ  เป็นต้น 

(ง) กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต  (Crisis Management) 

กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต  เป็นกำรบริหำรในภำวะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมำกกว่ำกำรบริหำรจัดกำรในสภำวะปกติ โดย

ไม่มกีำรเตรยีมกำรหรอืแผนงำนรองรบั กำรจดักำรภำวะวกิฤตเพือ่ลดผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีขององค์กร หรอือำจจะเปลีย่นวกิฤต

ดังกล่ำวให้เป็นโอกำสได้ โดยก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤตครอบคลุมกระบวนกำรตั้งแต่กำรป้องกันก่อนเกิด ระหว่ำงเกิด

และหลังกำรเกิดเหตุกำรณ์ บริษัทฯ เล็งเห็นควำมจ�ำเป็นในเรื่องนี้ จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต” เพื่อ

เข้ำมำก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร พร้อมจัดให้มีหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำร เพื่อรองรับและ

บรรเทำผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ดังนี้

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต (Crisis Management Team - CMT) ประกอบด้วย

• ทมีบรหิำรภำวะวกิฤต (Crisis Management Team - CMT) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจดักำรท้ังคณะ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี
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และกำรเงิน และผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรโครงกำร เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดจำกเหตุฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้นประเด็นกลยุทธ์ที่อำจส่งผล 

กระทบต่อกำรด�ำเนินงำน รำคำหุ้น และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในอนำคต ท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

• ทีมบริหำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Management Teams - EMT) ประกอบด้วยผู้จัดกำรทุกฝ่ำย เป็นทีมให้ค�ำแนะน�ำ

และสนบัสนนุ และประสำนงำนโดยตรงกบัผูค้วบคมุเหตวุกิฤต จดัท�ำแผนงำนในกำรลดผลกระทบของเหตวุกิฤตและหำแนวทำงแก้ไข

ประเด็นที่เกิดวิกฤตเสนอให้กับ CMT  

• ทีมตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน (Emergency Response Teams - ERT) ใช้ทีมงำนชุดเดียวกับ EMT เป็นทีมพิจำรณำตำม

ข้อก�ำหนดในเรื่องควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของพื้นที่ เน้นในกำรกู้ชีวิต ปกป้องทรัพย์สินและลดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม 

บุคคลต่ำงๆ มีสิทธิ์ในกำรเรียก ERT หรือขอให้มีกำรตอบสนองกรณีฉุกเฉินได้ 

(จ) กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย 

ปีนี้ถือเป็นปีแห่งกำรรณรงค์ลดอุบัติเหตุ คณะท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้คนตรำเพชรเกิดกำรตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้

• กิจกรรม รณรงค์ “ปีแห่งกำรรณรงค์ลดอุบัติเหตุ” ที่ครัวตรำเพชร โดยให้แต่ละฝ่ำยกล่ำวควำมมุ่งมั่นในกำรช่วยกันลด

อุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน 

•  กิจกรรม  “SHE LOVE YOU : SHE รักชีวิตคุณ ปี 2” : รณรงค์ควำมปลอดภัยในเทศกำลแห่งควำมรัก เพื่อรณรงค์ให้คนใน

องค์กรรู้จักรักชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุ                   

•  กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” : รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่ำเรื่องรำวควำมปลอดภัยไม่ต�กว่ำ 10 พื้นที่ ต่อสัปดำห์ 

รวมแล้วไม่ต�กว่ำ 500 ครั้ง/ปี

•  กจิกรรม “เทศกำลวนัหยดุ” : กำรรณรงค์หยดุพฤตกิรรมเสีย่ง อนัได้แก่ 1) หยดุพฤตกิรรมฝ่ำฝืนกฎจรำจร 2) หยดุพฤตกิรรม

ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย  3) หยุดพฤติกรรมสูบบุหรี่นอกพื้นที่อนุญำต  4) หยุดพฤติกรรมดื่มสุรำ เมำมำท�ำงำน  เป็นต้น

•  กจิกรรม “กำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี” : ก�ำหนดให้มกีำรตรวจสขุภำพตำมปัจจยัเสีย่งทัง้ในส่วนของพนกังำนและผูร้บัเหมำ

•  กจิกรรม “งำนสปัดำห์ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน” : กจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิด้ำนควำมปลอดภยั สขุภำพ และสิง่แวดล้อม

•  กิจกรรม “สงกรำนต์  กลับบ้ำนปลอดภัย” : รณรงค์ส่งเสริมกำรเดินทำงกลับบ้ำนอย่ำงปลอดภัย พร้อมมอบถุง แก้ง่วง

ส�ำหรับผู้ขับขี่รถ

•  กิจกรรม “กำรรณรงค์ปีใหม่เมำไม่ขับ”  : รณรงค์เมำไม่ขับในช่วงเทศกำลปีใหม่

•  กิจกรรมรำยงำนพฤติกรรมเสี่ยง โดยก�ำหนดให้แต่ละพื้นที่ตั้งเป้ำหมำยรำยงำนพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยมำให้หน่วยงำน

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยทรำบ  ซึ่งมีเป้ำหมำยรำยงำนไม่น้อยกว่ำ 10,000 รำยกำร  เพื่อน�ำไปศึกษำส�ำหรับประกอบกำร

รณรงค์และจัดระเบียบควำมปลอดภัยเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง

•  กิจกรรมรณรงค์รำยงำนเหตกุำรณ์เกอืบเกดิอบุตัเิหต ุหรอื Near Miss Report ซึง่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกเจ้ำของพืน้ทีเ่ป็นอย่ำงดี

•  กิจกรรมรณรงค์ “ห่วงใครให้ใส่หมวก” เพื่อรณรงค์ควำมปลอดภัยในกำรขับขี่บนท้องถนน โดยเฉพำะช่วงเทศกำลปีใหม่ 

2557 สวมใส่หมวกกันน็อค/คำดเข็มขัดนิรภัย/ปฏิบัติตำมกฎจรำจร/เมำ/ง่วง/โทร ไม่ขับ “ขอให้เดินทำงโดยสวัสดิภำพ และสุขสันต์

วันปีใหม่”

• กิจกรรมสัปดำห์ควำมปลอดภัย ครั้งที่ 8 

เป็นกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยในบริษัทฯ โดยเริ่มจัดครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี 2549 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ได้จัด

ขึ้นระหว่ำงวันที่ 25-27 พฤศจิกำยน 2556 โดยจัดกิจกรรมประกวดอำทิ กำรขับขี่รถ Forklift อย่ำงปลอดภัย กำรจัดทีมดับเพลิง

ฉุกเฉิน Safety talk & KYT ผู้พิชิตบันไดควำมปลอดภัย และ SHE STAR STAGE เป็นต้น

1.2 กำรอบรมพัฒนำคนตรำเพชร

บริษัทฯ เชื่อว่ำกำรอบรมพัฒนำจะท�ำให้บุคลำกรมีคุณภำพ เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้คนตรำเพชรมีส่วน

ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อองค์กร มีกำรวำงแผนกำรอบรมพัฒนำล่วงหน้ำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำงำนและเพิ่มควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร ดังนี้ 
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ประเภทหลักสูตร
ปี 2554 
ชั่วโมง 

ฝึกอบรม

ปี 2555 
ชั่วโมง

ฝึกอบรม

ปี 2556

จำ�นวนหลักสูตร จำ�นวนรุ่น จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรม

Productivity Improvement 2,122 3,010 18 19 2,169

Standard System 84 234 15 26 1,407

Human Resource Development 888 5,625 22 20 825

Technical Training 453 1,287 22 21 1,107

Safety 623 1,314 4 4 468

Others 919 3,231 14 14 828

รวม 5,089 14,701 95 104 6,804

Human Resource Development กำรอบรมพัฒนำคนตรำเพชรในปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2556 มุ่งเน้นให้คนตรำเพชรมีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในค่ำนิยมองค์กร (Core Value – D-BUILDS) สร้ำงจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท�ำงำนและกำรเพิ่ม

ผลผลิต รวมถึงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

1.2.1 กำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร (Core Value – D-BUILDS)              

ด้วยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำร ทีเ่ชือ่มัน่ว่ำทรพัยำกรบคุคลเป็นกลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นองค์กร และมุง่มัน่ท่ีจะให้พนกังำน

ทุกคน ตระหนักรับรู้ควำมหมำยของค่ำนิยมองค์กร (D-BUILDS) จึงจัดให้มีกำรอบรมตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีกำรฝึกอบรมมำกท่ีสุด

จ�ำนวน 4,554 ชั่วโมง และด�ำเนินกำรต่อเนื่องมำในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์กำรอบรม  

• เพื่อให้พนักงำนเรียนรู้และเข้ำใจถึงควำมหมำยของค่ำนิยมองค์กร (D-BUILDS)  

•  เพื่อสร้ำงค่ำนิยมองค์กรให้มีอยู่ในพนักงำนทุกคน และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในงำนและชีวิตประจ�ำวัน

• เพื่อส่งเสริมควำมสำมัคคีและรักในองค์กร 

•  เพื่อให้พนักงำนได้พัฒนำศักยภำพของตน

กำรด�ำเนินงำนเรื่องกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร 

•  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

•  จัดกำรฝึกอบรมพนักงำนระดับปฏิบัติกำร - ระดับบริหำร หลักสูตร “DBP DNA : คนตรำเพชร”  จ�ำนวน 10 รุ่น  ตั้งแต่เดือน 

กรกฎำคม - สิงหำคม 2555 (รุ่นละ 1 วัน) จ�ำนวนผู้เข้ำอบรมรวม 762 คน คิดเป็น 98.83% จำกกลุ่มเป้ำหมำย 771 คน โดย

กำรอบรมจะมีกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมเขียนจดหมำยถึงกรรมกำรผู้จัดกำร โดยให้พนักงำนเขียนค�ำมั่นสัญญำต่อบริษัทฯ ว่ำ จะท�ำอะไรให้กับบริษัทฯ ดัง

ตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 

  “ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานมา 21 ปี ข้าพเจ้าท�างานทีน่ีเ่ป็นแห่งแรก ซึง่ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนบ้านหลงัท่ีสองของข้าพเจ้า ซึง่

ข้าพเจ้าคดิว่านีเ่ป็นสถานทีม่บีญุคณุกบัข้าพเจ้ามากๆ ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะท�าทกุอย่างให้บรษิทัแห่งนีเ้จรญิ ก้าวหน้า ล�หน้า

เหนือคู่แข่ง และข้าพเจ้าจะรัก และปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อ เพื่อนๆ น้องๆ ให้ดีที่สุดต่อไปเสมอ”

  “ข้าพเจ้าเคยคิดว่า การที่มาท�างานในทุกๆ วันเป็นแค่การท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่ต่อจากนี้ หลังจากได้รับ

การอบรม ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรอีกมากมาย ต่อไปน้ีข้าพเจ้าจะปรับปรุงตัวเองใหม่ เพื่อท่ีจะทุ่มเทกับการท�างานให้เกิด

ประโยชน์กับบริษัทฯ สูงสุดต่อไป”

- กิจกรรมร่วมกัน โดยมีกำรแข่งขันเกมส์เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงพนักงำน เพื่อให้ทุกคนร่วมกันไปท�ำกิจกรรมเพื่อ

บรรลุเป้ำหมำยเดียวกัน

- กิจกรรมช่วงท้ำย กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูงเข้ำมำในงำน มีกำรปิดไฟและจุดเทียนต่อๆ กัน หลังจำกนั้น

กรรมกำรผู้จัดกำรก็ได้กล่ำวกับทุกคน ถึงวัตถุประสงค์กำรอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ำใจเรื่องค่ำนิยมองค์กร ให้ทุก
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คนมคีวำมมุง่มัน่ ตัง้ใจพฒันำและเชือ่มัน่ว่ำบรษิทัฯ จะดแูลพนกังำนทกุคนอย่ำงจรงิใจเพือ่ก้ำวไปด้วยกนัอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื 

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยเชิญประธำนรุ่น DBP DNA ทั้ง 10 รุ่นร่วมกับคณะกรรมกำรส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร ในกำรผลักดันและส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร

• ในปี 2556 ได้มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร ซึ่งแต่ละกลุ่มได้น�ำเสนอกิจกรรมหลำกหลำย อำทิ 

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ผ่ำนช่องทำง E-mail และ Intranet กำรท�ำงำนเป็นทีม เช่น กำรจัดกิจกรรม Big Cleaning ในแต่ละ

หน่วยงำน เป็นต้น 

ผลลัพธ์ที่ได้ : 

• พนักงำนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงค่ำนิยมองค์กร

• พนักงำนมีควำมพึงพอใจกับกำรฝึกอบรมและเห็นว่ำบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกรอย่ำงแท้จริง 

• พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรฝึกอบรมและพัฒนำมำกขึ้น

• พนักงำนมีกำรติดต่อประสำนงำนกับเพื่อนร่วมงำนดีขึ้น

• พนักงำนมีขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น  

1.2.2 กำรสร้ำงจิตส�ำนึกควำมปลอดภัย

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะลดอบุตัเิหตใุนกำรท�ำงำนอย่ำงจรงิจงั ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนจงึถอืเป็นภำรกจิหลกัทีผู่บ้รหิำรให้

ควำมส�ำคัญ จึงเป็นปีแห่งกำรรณรงค์ในเรื่องควำมปลอดภัย มีกำรอบรมและกำรจัดกิจกรรมนอกสถำนที่ โครงกำร “กำรศึกษำดู

งำนด้ำนควำมปลอดภัย” ที่โรงกลั่นนำมัน บมจ. ไทยออยล์ โดยมีตัวแทนพนักงำนจ�ำนวน 30 คนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ไปเยี่ยมชม

โรงงำนในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลำคม 2556 นี้ สรุปสำระส�ำคัญที่ได้รับจำกกิจกรรมนี้มีดังนี้

• ควำมรูเ้ชงิ Positive : สร้ำงจติส�ำนกึเรือ่งควำมปลอดภยัจำกประสำทสมัผสัทัง้ 5 ตัง้แต่เรือ่งกำรประเมนิควำมเสีย่ง ทีจ่ะต้องมี

กำรประเมนิควำมเสีย่งทกุครัง้ทีเ่ขยีนใบขออนญุำตท�ำงำน (ท�ำทกุวนั / เขยีนทกุวนั / ประเมนิทกุวนั)

• ควำมรู้เชิง Negative : เช่น ถ้ำไม่สวมหมวกเซฟตี้จะมีอันตรำยในกำรท�ำงำน และถูกปรับเป็นต้น

• กำรสร้ำงจิตส�ำนึกควำมปลอดภัย ภำวะผู้น�ำด้ำนควำมปลอดภัย มีควำมส�ำคัญมำก โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรเป็น

ผูน้�ำด้ำนควำมปลอดภยั และเป็นตวัอย่ำงทีด่ใีห้กบัพนกังำนอย่ำงจรงิจงั พนกังำนกจ็ะมคีวำมกระตอืรอืร้นเรือ่งควำมปลอดภยั

มำกเท่ำนั้น รวมทั้งก�ำหนดให้ผู้บริหำรต้องคอยดูแลในเรื่องควำมปลอดภัยหลังเลิกงำน และก�ำหนดกำรซ้อมเกี่ยวกับ

สถำนกำรณ์จ�ำลองต่ำงๆ ด้ำนควำมปลอดภัย เป็นต้น

• KEY SUCCESS FACTOR ของกำรสร้ำงจิตส�ำนึกควำมปลอดภัย คือ ผู้บริหำรระดับสูง (โดยเฉพำะเบอร์ 1) และบุคลำกรด้ำน

ควำมปลอดภัย จะต้องเป็นผู้น�ำควำมคิดเพื่อทุกคนในองค์กรได้ปฏิบัติตำม

1.2.3 กำรสร้ำงจิตส�ำนึกรักษำสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกรักษำสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจำกผู้บริหำรซึ่งเป็นผู้น�ำด้ำนควำมคิด 

ก�ำหนดแนวทำง มีกำรอบรมพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม และมีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนได้รับรู้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำน   

สิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินกำรดังนี้

• จัดตั้งคณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Committee Charter) 

ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรทุกหน่วยงำนเข้ำมำเป็นกรรมกำร รวม 14 คน เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2555 เพื่อเข้ำก�ำหนดทิศทำง 

และแนวทำงในกำรก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมุง่เน้นไม่ให้เกดิผลกระทบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• จัดตั้งคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมกำรลดกำรใช้พลังงำน รวมถึงศึกษำผลกระทบส�ำหรับกำร

วำงแผนในระยะยำว และได้จัดกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนในหัวข้อจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

• จดัอบรมและพฒันำทกัษะควำมรู ้ควำมเข้ำใจของบคุลำกร ในเรือ่งของกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ในกำรพฒันำคุณภำพผลิตภัณฑ์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกระบวนกำรผลติ และเพิม่ขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน  โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลำยโครงกำรกับทำงตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เช่น
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(1) โครงกำรพฒันำบรษิทัจดทะเบยีน ด้ำนกำรจดัท�ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม จดัโดย สถำบนัไทยพฒัน์ มลูนธิบิรูณะ

ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 

25 มีนำคม  – 29 พฤศจิกำยน 2556

(2) งำนเสวนำ “GRI Global Conference Debrief on Sustainability and Reporting” จัดโดย สถำบันไทยพัฒน์ มูลนิธิ

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2556 

(3) งำนสัมมนำ แนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเรื่อง ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตำมแบบ 56-1 จัดโดย ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2557

(4) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน CSR เรื่อง “กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 1-2 จัด

ขึ้นโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ปี 2555-2556)

1.2.4  กำรสร้ำงจิตส�ำนึกกำรเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรมเพื่อทบทวนกำรด�ำเนินกิจกรรม TPM อย่ำงต่อเนื่องและได้ว่ำจ้ำงทีมที่ปรึกษำมืออำชีพในกำร

แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษำกำรด�ำเนินกิจกรรม TPM เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นกำรลดปริมำณของเสียที่เกิดจำก

กระบวนกำรผลิต โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจัดฝึกอบรมในทุกระดับตั้งแต่พนักงำนระดับบริหำรจนถึงพนักงำนระดับปฏิบัติกำร ไม่ว่ำ

จะเป็นหลกัสตูร TPM  Kaizen และ 5ส เป็นต้น โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังำนสำมำรถน�ำเอำเครือ่งมอืต่ำงๆ ในแต่ละหลกัสตูร 

ไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภำพ และกระบวนกำรท�ำงำนให้ง่ำยขึ้น สะดวกขึ้น รวมไปถึงกำร

ลดต้นทุนกำรผลิตด้วย

(ก)  กจิกรรม 5ส  เป็นกจิกรรมทีผู่บ้รหิำร พนกังำนและผูร้บัเหมำทกุคน ร่วมมอืร่วมแรงใจพฒันำกระบวนกำรกำรท�ำควำม

สะอำด ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบแหล่งก�ำเนิดมลภำวะจุดเสี่ยง และควำมผิดปกติของเครื่องจักร โดยกำรปรับปรุงพื้นที่ให้สะอำด มี

ระเบยีบในกำรจดัเกบ็สนิค้ำและวสัดตุ่ำงๆ เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน โดยแบ่งออกเป็น 4 พืน้ท่ี ได้แก่ โรงงำนขนำดใหญ่ 

โรงงำนขนำดเล็ก คลังสินค้ำ และส�ำนักงำน จึงท�ำให้ใน 2 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้รับประกำศนียบัตร “5s Award Model”  ใน

งำน Thailand 5s Award จำกสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ในส่วนของส�ำนักงำนคลังพัสดุ คลังสินค้ำ และ

พื้นที่ส�ำนักงำน ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้เข้ำไปจัดกิจกรรม 5ส ให้ร้ำนค้ำของลูกค้ำบริษัทฯ หลำยรำย 

รวมทั้งได้เข้ำไปช่วยจัดท�ำโครงกำร 5ส เฉพำะกิจช่วงที่ประสบภัยนำท่วมที่กรุงเทพมหำนคร  ซึ่งสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ

ของบริษัทฯ อย่ำงมำก

(ข) TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) เป็นระบบกำรบ�ำรุงรักษำทวีผล ซึ่งด�ำเนินกำรโดยพนักงำนทุกคน 

ผ่ำนกจิกรรมกลุม่ย่อยโดยมจีดุมุง่หมำยเพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิลของเครือ่งจกัรให้ได้สงูสดุ พฒันำควำมรู ้และทกัษะของพนกังำน

อนัก่อให้เกดิกำรปรบัปรงุผลกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร จงึจดัให้มกีำรอบรมอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2553 หลกัสตูรทีจ่ดัอบรม ได้แก่ 

TPM 6 Basics ซึ่งเป็นเรื่องของกำรปูพื้นฐำนด้ำนช่ำง 6 เรื่อง (Bolt & Nut, Pneumatics, Transmission, Lubrication, Elec-

trical และHydraulics)    

โดยในปีที่ผ่ำนมำ ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินกิจกรรม TPM ของบริษัทฯ เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดของเสีย ลดกำรสูญเสีย

ในกระบวนกำรผลิต (Zero Accident, Zero defect, Zero Failure) โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้เป็น          

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนเครือ่งจกัร สำมำรถใช้งำน และบ�ำรงุรกัษำเครือ่งจกัรให้มปีระสทิธภิำพสงูสดุ และปลกูฝังควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ซึ่งได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกพนักงำนทุกฝ่ำย โดยก�ำหนดให้พนักงำนฝ่ำยผลิตได้จัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) คือ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรท�ำงำนของ

เครือ่งจกัร ซึง่มตีวัแปรหลกั 3 ค่ำ ได้แก่ อตัรำกำรเดนิเครือ่ง  

ประสิทธิภำพกำรเดินเครื่อง และอัตรำคุณภำพ โดยก�ำหนด

ให้ฝ่ำยผลิตจะต้องวัดค่ำ OEE ทุกเดือนเป็นรำยเครื่องจักร 

เพื่อน�ำมำประเมินประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครื่องจักร

แต่ละเครื่อง ตัวอย่ำงที่แสดงเป็นกำรวัดค่ำ OEE สำยกำร

ผลิต CT-5  
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 • OPL (One Point Lesson) คือเครื่องมือในกำรสื่อสำร ถ่ำยทอด

ควำมรู้ให้กับพนักงำน กำรท�ำ OPL พนักงำนในแต่ละหน่วยงำนจะเสนอแนะ

และสือ่สำรวธิกีำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบเพือ่ลดขัน้ตอนกำรท�ำงำนให้พนกังำน

ในหน่วยงำนทรำบและน�ำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน ซึ่งโดย

บรษิทัฯ ได้เหน็ควำมส�ำคญัของกำรจดัท�ำ OPL จงึได้มกีำรจดัท�ำอย่ำงต่อเนือ่ง 

โดยในปี 2556 มีกำรท�ำ OPL จ�ำนวน 1,893 เรื่องเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 70.39% 

• Kaizen คอืกจิกรรมทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำศกัยภำพทำงควำม

คิดของพนักงำน และส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เปิดโอกำสให้

พนักงำนเสนอแนะกำรพัฒนำงำนลดต้นทุน ลดกำรใช้พลังงำน โดยในปีที่ผ่ำน

มำมีพนักงำนเสนอกิจกรรม Kaizen จ�ำนวน 1,543 เรื่องเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

7.53% 

1.3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและยึด

หลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดย

ก�ำหนดเป็นจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็น

แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินษุยชนอย่ำงเคร่งครดั ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจในหลกัสทิธมินษุยชนแก่พนกังำนเพือ่น�ำไปปฏบิตัเิป็น

ส่วนหนึ่งในกำรด�ำเนินงำน และไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(ข) พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องท�ำควำมเข้ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และ

ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่แน่ใจให้ขอค�ำปรึกษำจำกส�ำนักงำนนิติกรรมของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเฉพำะเรื่อง 

ห้ำมปฏิบัติไปตำมควำมเข้ำใจของตนเองโดยไม่มีค�ำแนะน�ำ

(ค) เมือ่พนกังำนต้องไปปฏบิตังิำนในต่ำงประเทศ พนกังำนควรศกึษำกฎหมำย ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและวฒันธรรมของประเทศปลำย

ทำงก่อนกำรเดินทำงเพื่อให้แน่ใจว่ำ สินค้ำ ตัวอย่ำงสินค้ำ และอุปกรณ์ที่น�ำไปด้วย เอกสำรในกำรเดินทำง วัตถุประสงค์ของกำรเดิน

ทำงและกำรปฏิบัติงำนในประเทศปลำยทำงไม่ผิดกฎหมำย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลำยทำง

(ง) บรษิทัฯ จะใช้หลกัควำมยตุธิรรมและจรงิใจในกำรบรหิำรจดักำรเกีย่วกบัค่ำจ้ำงผลประโยชน์ต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรจ้ำง งำนอ่ืนๆ รวม

ท้ังตระหนักถึงสิทธิเสรีภำพในกำรรวมกลุ่มของผู้ร่วมงำน ไม่ใช้แรงงำนบังคับหรือแรงงำนเด็ก ไม่ยอมให้มีกำรเลือกปฏิบัติ และจะ

ด�ำเนินกำรเพื่อรองรับโอกำสที่เท่ำเทียมกันส�ำหรับผู้ร่วมงำนทุกคน มีสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่มีมนุษยธรรม และปฏิบัติตำม  

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนและมำตรฐำนแรงงำนไทย รวมทั้งกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กำรด�ำเนินกำรตำมหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมในเรื่อง กำรรักษำควำมปลอดภัยส่วนบุคคล กำรปลอดจำก

กำรล่วงละเมิด หรือกำรข่มเหงต่ำงๆ เสรีภำพในกำรรวมกลุ่ม ควำมเสมอภำค ให้โอกำสที่เท่ำเทียมกันเกี่ยวกับเชื้อชำติสีผิว ศำสนำ เพศ ชำติ

ก�ำเนิด รสนิยมทำงเพศ หรือควำมทุพพลภำพ สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่มีมนุษยธรรม สุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำนปรำศจำก

กำรบังคับใช้แรงงำน และแรงงำนเด็ก

กำรจัดกำรให้กำรท�ำงำนมีสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่มีมนุษยธรรม บริษัทฯ ได้จัดกำรให้สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนมีควำมปลอดภัย 

สุขลักษณะ และสะอำด มีแสงสว่ำงเพียงพอ นำดื่มสะอำด ห้องนำเพียงพอ ทำงหนีไฟ และอุปกรณ์ควำมปลอดภัยที่จ�ำเป็นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ชุด

ปฐมพยำบำลฉุกเฉินและกำรเข้ำร่วมแผนสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ทั้งเหตุเพลิงไหม้ และทำงกำรแพทย์

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ให้มีแผนกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน ทำงหนีไฟ 

และอุปกรณ์ควำมปลอดภัยท่ีจ�ำเป็นเม่ือเกิดเพลิงไหม้ จะต้องมีสภำพที่ดีและปลอดภัย มีกำรประเมินจุดเส่ียงที่ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย มี

มำตรกำรในกำรแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และแน่ใจว่ำพนักงำนมีควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมทั้งมีกำรซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิง

ไหม้ โดยก�ำหนดให้มีกำรซ้อมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
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1.4 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ผลประโยชน์ และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนอื่นๆ ทำงบริษัทฯ จะใช้หลักควำมยุติธรรม 

ในกำรดแูลและปฏบิตัต่ิอพนกังำนด้วยควำมเท่ำเทยีม อย่ำงสมศกัดิศ์ร ีในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ขององค์กรต่อกำรขบัเคลือ่นธรุกจิให้บรรลเุป้ำหมำย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ รวมท้ังกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถจ�ำแนกได้ ดังนี้

1.4.1   ด้ำนกำรจ้ำงงำน บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึง ศักยภำพของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกต�ำแหน่ง และให้ควำมส�ำคัญต่อกระบวนกำรสรรหำ

คัดเลือก กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย โดยถือหลักควำมเหมำะสม ของคุณสมบัติด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 

ตลอดจนถงึสภำพร่ำงกำยและข้อก�ำหนดอืน่ทีจ่�ำเป็นแก่พนกังำนในต�ำแหน่งนัน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะพจิำรณำก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงให้

เหมำะสมกบัลักษณะของงำน ระดบัพนกังำน อตัรำค่ำจ้ำงในตลำดแรงงำน และผลกำรปฏบิตังิำน เป็นหลกัประกอบกำรพจิำรณำ

1.4.2   ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือ ในกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนด้วยกัน และระหว่ำงพนักงำนกับ  

ผู้บริหำร เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับ ได้แสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะปรับปรุงงำน ตลอดจนถึงกำรจัดกิจกรรม

ต่ำงๆ ตำมแนวกำรด�ำเนินโครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ในส่วนของระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

แรงงำนสัมพันธ์ ทำงตัวแทนฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้ร่วมกับตัวแทนลูกจ้ำงในองค์กรตำมระบบทวิภำคี ซึ่งปฏิบัติเป็นไปตำมที่

กฎหมำยก�ำหนด โดยมกีำรจดัประชมุเพือ่ปรกึษำหำรอืกนัทกุเดอืนเกีย่วกบัเรือ่งสวสัดกิำรพนกังำน กำรก�ำหนดระเบยีบข้อบงัคบั

ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงำนและบริษัทฯ ตลอดจนถึงกำรพิจำรณำค�ำร้องทุกข์ของพนักงำน และกำรพิจำรณำ แก้ไขระงับ

ข้อขัดแย้งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร เป็นต้น 

1.4.3  ด้ำนสวัสดิกำร บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องสวัสดิภำพและสวัสดิกำรพนักงำนเป็นส�ำคัญ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญและก�ำลังใจที่ดีใน

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนกังำน ทำงบรษิทัฯ ได้เล็งเหน็ควำมส�ำคัญของกำรรกัษำสภำพแวดล้อมในสถำนทีท่�ำงำนให้ถกูสขุลกัษณะ

และปลอดภัย โดยปรำศจำกอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่ำงๆ ตลอดจนเพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงมีกำรน�ำ

ระบบจัดกำรต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในองค์กร อำทิ ระบบกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม (Safety 

Healthy & Environment) กำรวิเครำะห์งำนเพื่อควำมปลอดภัย (KYT) กิจกรรม 5ส. เพื่อกำรเพิ่มผลผลิต ระบบข้อเสนอแนะ

ในกำรปรับปรุงงำน (Kaizen Suggestion) ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2007) และ ระบบกำรบ�ำรุงรักษำทวีผล

แบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิกำรประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภำพ

อีกด้วย ในกรณี พนักงำนเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุทั้งในเวลำงำนและนอกเวลำงำนทุกกรณี พนักงำนสำมำรถเข้ำรับกำร

รักษำในสถำนพยำบำล หรือคลินิกที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นกำรแบ่งเบำ หรือลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับพนักงำน

ที่เข้ำรับกำรรักษำและใช้บริกำรตำมสิทธิประโยชน์ที่ก�ำหนด ในด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนสวัสดิกำรที่จ่ำยให้ในรูปแบบ

ของตัวเงิน ทำงบริษัทฯ มีสวัสดิกำรหลำกหลำยประเภท เช่น ค่ำกะ เบี้ยขยัน ค่ำครองชีพ เป็นต้น รวมถึงในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำร

เพิ่มเติมสวัสดิกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับพนักงำนในอนำคต จำกเดิม 3% 4% และ 5% ตำมอำยุงำน

เปลี่ยนเป็น 3% 5% และ 7% โดยพนักงำนสำมำรถเลือกอัตรำกำรออมได้ตำมอำยุงำนที่ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะท�ำกำรสมทบ

เงนิเข้ำในกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีให้ในอตัรำเปอร์เซน็ต์เดยีวกนักบัทีพ่นกังำนเลอืก นอกจำกนี ้ทำงบรษิทัฯ ยงัได้ปรบัปรงุสวสัดกิำร

เงินช่วยเหลือ ค่ำครองชีพ และสวัสดิกำรเงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อน และควำมจ�ำเป็นต่อค่ำใช้จ่ำยในกำร       

ด�ำรงชีพให้กับพนักงำนอีกส่วนหนึ่งด้วย

1.4.4  ด้ำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ในกรณี ที่พนักงำนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือมีควำมทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรท�ำงำน ไม่ว่ำจะ

เป็นเรื่องสภำพกำรท�ำงำน สภำพกำรจ้ำง กำรบังคับบัญชำ กำรสั่งหรือมอบหมำยงำน หรือกำรปฏิบัติใดที่ไม่เหมำะสมระหว่ำง 

บริษัทฯ ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำต่อพนักงำน หรือระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน พนักงำนสำมำรถแจ้งถึงควำมไม่พอใจหรือควำมทุกข์

นั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขหรือยุติเหตุกำรณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทฯ และ

พนักงำน และเพื่อให้พนักงำนท�ำงำนด้วยควำมสุข

1.4.5   กำรให้โอกำสแห่งควำมเท่ำเทียม บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำร

ไม่ล่วงละเมดิสทิธเิสรภีำพส่วนบคุคล ทัง้ทำงตรง ทำงอ้อม บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมหลกัแห่งควำมเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั ตำมหลกั

แห่งสิทธิมนุษยชนอย่ำงถูกต้อง
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1.5 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมคนตรำเพชร

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยตระหนักว่ำสังคม 

เปน็กลไกส�ำคญัทีจ่ะชว่ยส่งเสริมผลกัดนัให้กจิกำรของบรษิทัฯ คงอยูแ่ละเตบิโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน เปน็ที่ยอมรบัจำกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุกลุม่ โดย

เริ่มจำกสังคมคนตรำเพชร ซึ่งเป็นสังคมเล็กๆ อันได้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญที่เสริมศักยภำพ ควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้ด�ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกำลต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนให้

พนักงำน มีควำมรัก ควำมเอื้ออำทรต่อกัน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ท�ำให้มีจิตส�ำนึกกำรช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงำน เช่น

• กจิกรรม  “ตรำเพชรแต้มส ี ไปรษณย์ีบอกรกัแม่” : บรษิทัฯ  จดักจิกรรมงำนวนัแม่ให้กบัพนกังำนได้ประกวดออกแบบไปรษณยีบตัร

บอกรักแม่  และรณรงค์ให้พนักงำนร่วมเขียนควำมรู้สึก พร้อมส่งกำร์ดไปบอกรักแม่ถึงบ้ำน เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้รักแม่ 

• กิจกรรม “สดชื่นถูกใจน�สมุนไพรจำกใจตรำเพชร” : ในช่วงฤดูร้อนที่มีอำกำศร้อนอบอ้ำว ซึ่งมีผลกระทบต่อสภำพกำรท�ำงำน

และสภำพจิตใจของพนักงำน  บริษัทฯ ได้จัดโครงกำรนำสมุนไพรดับร้อน เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงำน

• กจิกรรม “จดุซ่อนเร้นไม่ใช่จดุซ่อนร้ำย” : บรษิทัฯ จดัให้มกีำรตรวจมะเรง็ปำกมดลกูให้กบัพนกังำนและผูร้บัเหมำสตรเีพือ่เป็นกำร

ลดควำมเสี่ยงและรู้วิธีกำรดูแลตนเอง

• กิจกรรม  “สัปดำห์กำรออม” : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนได้ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด และเรียนรู้วิธีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

เงิน โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรเงินมำให้อบรมให้ควำมรู้ และเปิดคลินิกด้ำนกำรเงิน

• กิจกรรม “มุมนมแม่” : จัดพื้นที่ให้ควำมรู้และมุมส�ำหรับคุณแม่ในกำรปั๊มนมให้กับพนักงำนและผู้รับเหมำหญิง

• กิจกรรม “กำรบริจำคโลหิต” : พนักงำนร่วมบริจำคโลหิตเป็นประจ�ำทุกปีในเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม         

ณ ครัวตรำเพชร

2. ธุรกิจตร�เพชร
บรษิทัฯ ยดึหลกักำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมเป็นธรรม ให้คนตรำเพชรทกุระดบัปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมระมดัระวงัและซือ่สตัย์สจุรติ โดยยดึ

มั่นในจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่มีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่ธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ และ

คู่แข่งทำงธุรกิจ ด้วยควำมเป็นธรรม และไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงกำรเก็บ

รักษำควำมลับที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

2.1 กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

2.1.1 มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย 

หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธะสัญญำ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รำยงำนที่ถูกต้อง กำรเจรจำ

แก้ปัญหำและหำทำงออกตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ 

บรษิทัฯ ก�ำหนดให้มกีำรตรวจสอบรำยกำรเกีย่วโยงในห่วงโซ่ธรุกจิ ระหว่ำงคูค้่ำกบัคนตรำเพชรอย่ำงสม�เสมอ เพือ่ให้เกดิควำมเป็นธรรม

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ หำกมีควำมเก่ียวโยงกันก็ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดในงบกำรเงินของบริษัทฯ ภำยใต้กรอบของกำรด�ำเนินธุรกิจที่

เป็นธรรม

2.1.2  มนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสำกล โดยประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำกำรแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรม 

ไม่ใช้อ�ำนำจผูกขำดกำรขำย ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของ   

คู่แข่งขันทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย เคำรพต่อสิทธิและทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ ผ่ำนกำรออกแบบโดย

บคุลำกรทีช่�ำนำญกำร ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนองอรรถประโยชนข์องผูบ้รโิภค และใหบ้รกิำรตดิตัง้ซึง่มกีำรบรหิำรจดักำรกบัเศษท่ีเหลอืใชจ้ำกกำรตดิตัง้

ไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

2.1.3  ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ ผ่ำนช่องทำงกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง โดยกำรช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกำรขนำดกลำง

และขนำดย่อมในชมุชน เช่น จดัซือ้วสัดทุ�ำควำมสะอำดทีท่�ำจำกเศษผ้ำชิน้เลก็ๆ ทีน่�ำมำเยบ็ตดิกนัเป็นผนืใหญ่ ส�ำหรบัเชด็ท�ำควำมสะอำดเครือ่งจกัร 

จำกกลุ่มคนพิกำร และกลุ่มแม่บ้ำนในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก เช่น ปรือเส้น ฟำงเส้น ฟำงก้อน เพื่อป้องกันกำรแตกเสียหำยของสินค้ำ

ในระหว่ำงกำรขนส่ง จำกชุมชนชำวบ้ำนที่รวมกลุ่มกันท�ำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้คนในชุมชน เป็นต้น
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2.1.4	 	ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ	ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ	พ.ศ.	2554	และกฎกระทรวงเรื่องการก�าหนดจ�านวน

คนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าท�างาน	 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ	 จะมีจ�านวนพนักงานที่เป็นคนพิการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 เนื่องจากเป็น

โรงงานอุตสาหกรรม	การใช้แรงงานคนพิการจึงมีข้อจ�ากัด	บริษัทฯ	จึงจัดเป็นสัมปทาน	โดยจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	(มาตรา	35)	ให้

คนพกิารเข้ามาจ�าหน่ายสนิค้าในโรงงาน	โดยได้ตดิต่อประสานงานกบัส�านกังานจดัหางาน	จงัหวดัสระบรุ	ีเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนการใช้สทิธิต์ามมาตรา	

35	ซึ่งมีคนพิการหลายรายให้ความสนใจขอใช้สิทธิ์	บริษัทฯ	จึงได้จัดกิจกรรม	“ตราเพชร	เปิดบ้าน	ให้สัมปทานคนพิการและผู้ดูแลคนพิการใน

การจ�าหน่ายสินค้า”	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2556	ซึ่งจะมีผลให้ลดการน�าส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้

2.1.5	 บรษิทัฯ	มมีาตรการชดเชยในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทัฯ	ละเมดิสทิธติามกฎหมายของผูม้ส่ีวนได้เสยี	

และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนการกระท�าความผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	โดยบรษัิทฯ	

ได้จดัให้มกีระบวนการด�าเนนิการหลงัจากมผีูแ้จ้งเบาะแส	โดยให้มกีารตรวจสอบข้อมลูและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	ต่อไป

นอกจากนีย้งัก�าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องผูบ้รหิารและพนกังานตามคณุค่าทีบ่รษิทัฯ	มุง่หวงั	รวมถงึจรรยาบรรณและภาระ

ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ	เพือ่ประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังานให้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของความซือ่สตัย์สจุรติ	โดยให้มกีารเผยแพร่คูม่อืการก�ากบัดกูจิการทีด่	ีและจรรณยาบรรณธรุกจิ	บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	(www.dbp.co.th)	เพือ่ให้

ผูบ้รหิารและพนกังานได้รบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างทัว่ถงึทัง้องค์กรและให้มกีารตดิตามการปฏบิตัติามระเบยีบอย่างสม�เสมอ

2.2	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	อันได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	และคู่แข่งทางธุรกิจ	และได้ประกาศ

ใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	

ดังต่อไปนี้

2.2.1	 ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

2.2.2	 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	เพียงพอ	และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	โดยไม่มีการกล่าวเกิน

ความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

2.2.3	 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ	มีประสิทธิภาพ	และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า	และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียน

เกี่ยวกับคุณภาพ	ความปลอดภัยของสินค้า	รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง

2.2.4	 รักษาความลับของลูกค้า	และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2.2.5	 ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ	ให้มปีระสทิธภิาพเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ	โดยบรษัิทฯ	ได้จดัให้

มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี	ดังนี้

•	 การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ	ให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้าโดยละเอียด	แจ้งชื่อสินค้า	ขนาด	สี	รุ่น	

ลวดลาย	อย่างชดัเจนบนฉลากตดิบนผลิตภัณฑ์	และทีจ่ดัแสดงสินค้าตามร้านค้าตัวแทน	รวมทัง้ใส่ข้อควรระวงัในการกองเกบ็

สินค้าลงบนฉลาก	หรือใบแทรกที่แนบกับสินค้า

•	 การให้บริการด้านข้อมูลการติดตั้ง	โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ	บริษัทฯ	ผ่าน

ทาง	Call	Center	เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

•	 การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์	โดยแนะน�าการใช้งานของผลิตภัณฑ์	ภายใต้บูธแสดงสินค้าที่ก่อสร้างด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ตรา

เพชรทั้งหลัง	 เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการใช้งานของสินค้าและสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายตรา

เพชร	และจัดท�าโบว์ชัวร์ที่แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน	

•	 ช่องทางการสือ่สารผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	ซึง่เป็นช่องทางทีผู่บ้รโิภคสามารถเลอืกชมสนิค้าและค�านวณค่าใช้จ่ายได้ด้วยตวัเอง

โดยในรอบปี	2556	บริษัทฯ	ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระส�าคัญอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	อีกทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูก

ต้องเพียงพอแก่ลูกค้า	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

2.3	การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ	ส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกให้คนตราเพชรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้ออกประกาศ	

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซ่ึงถือเป็นจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	255	วันที่	29	กรกฎาคม	2556	ประกอบด้วย	นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการ
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ทุจริตคอร์รัปชั่น	นโยบายว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง	นโยบายว่าด้วยการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด	และนโยบาย

ว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	โดยได้มีการด�าเนินการดังนี้

2.3.1	 นโยบายว่าด้วยการรบั	การให้ของขวญั	ทรพัย์สิน	หรอืประโยชน์อืน่ใด	บรษิทัฯ	ได้มหีนงัสือแจ้งให้คูค้่าทราบถงึนโยบายการปฏบิตัิ

ต่อคู่ค้า	ดังนี้	“บริษัทฯ	มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม	โดยท่านไม่จ�าเป็นต้องมอบสิ่งตอบแทน

ใดๆ	ให้กับพนักงานของบริษัทฯ	ที่ท่านได้ติดต่อด้วย	การกระท�าใดๆ	ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิ่งตอบแทน	หรือการแลกเปลี่ยน

ไม่ว่ารูปแบบใดๆ	 จากพนักงานของบริษัทฯ	 ถือว่าเป็นการกระท�าผิดนโยบายอย่างร้ายแรงและในท�านองเดียวกัน	 คู่ค้าที่เสนอ				

ผลประโยชน์ใดๆ	ให้กับพนักงานของบริษัทฯ	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทฯ	จะถือว่าเป็นการกระท�าผิดนโยบาย

อย่างร้ายแรงเช่นกัน	ซึ่งมีผลท�าให้บริษัทฯ	อาจจะต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าต่อไป”

2.3.2	 บรษิทัฯ	เคารพต่อการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	และส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบัสามารถใช้สทิธทิางการเมอืงของตนตาม

ครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี	โดยอนุญาตให้พนักงานที่มีภูมิล�าเนาอยู่นอกพื้นที่โรงงานได้หยุดงานเพื่อออกไปเลือกตั้ง	

ส.ส.	ในพื้นที่ของตน	โดยไม่ถือเป็นวันหยุดงาน

2.3.3	 บริษัทฯ	ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและงานก�ากับดูแล	ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้มีหน้าที่ในการ

ก�ากบัดแูลและตรวจสอบระบบงานควบคมุภายในของทกุหน่วยงานในบรษิทัฯ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายใน

ท่ีดี	 เพื่อลดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แจ้งเบาะแส	 เมื่อพบเหตุการณ์

ทจุรติภายในบรษิทัฯ	โดยให้แจ้งทนัทผ่ีานกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้มกีารตรวจสอบข้อมลูและมกีารรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป

ในปีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้รบัข้อร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสเข้ามาหลายเรือ่ง	เช่น	เรือ่งการปฏบิตังิานทีไ่ม่ถกูต้องทีอ่าจก่อให้เกดิการทจุรติ

ของพนกังานของบรษิทัฯ	โดยส่งเรือ่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง	จากการตรวจสอบพบว่ายงัไม่มเีรือ่งร้ายแรงทีม่ผีลกระทบกบัชือ่เสยีงและ

ความเสยีหายกบับรษิทัฯ	รวมทัง้ได้มกีารปรบัปรงุระบบการตรวจสอบภายในให้มคีวามรดักมุเพิม่ขึน้

3. ชุมชนตราเพชร
การด�าเนนิงานระดบัชมุชน	เป็นการพฒันาต่อยอดจากสงัคมภายในองค์กร	ทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ	ท่ีสามารถด�าเนนิ

การได้อย่างต่อเนื่อง	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	 และชุมชนโดยรอบ	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	หลายกรณี	

เช่น	การเกิดภัยพิบัติน�ท่วม	และสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน	ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้

ด�าเนินการระดับชุมชน	ดังนี้

3.1	การสร้างงานในชุมชน 

บริษัทฯ	มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ	ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้	โดยบริษัทฯ	มีส�านักงาน

ใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี	ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานประมาณ	800-900	คน	โดยมีพนักงานจากคนที่อยู่ในชุมชนมากกว่า	75%	ยกเว้นบางต�าแหน่งงาน

ที่สรรหาจากคนในชุมชนไม่ได้	ก็จะเปิดรับจากแหล่งอื่นแทน	ทั้งนี้ให้รวมถึงสาขาที่ขอนแก่น	และบริษัทย่อยในจังหวัดเชียงใหม่	ก็จะสรรหาจาก

คนในชุมชนนั้นๆ	เป็นหลักก่อน

3.2	การมีส่วนร่วมพัฒนาคนในชุมชน 

โดยการน�าความรู้และทักษะการมุงหลังคา	ที่บริษัทฯ	มีประสบการณ์	ไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน	เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชน

มีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้	โดยมีหลายโครงการดังนี้

•	 โครงการ	“พระดาบส”	:	บรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวชิาช่างและสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์การเรยีนแก่นกัเรยีนโรงเรยีนพระดาบส	

ในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องมาหลายปี	 โดยเล็งเห็นถึงความส�าคัญและมั่นใจใน

ศักยภาพของคนตราเพชร	 ในการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพช่างก่อสร้าง-เหมามุงหลังคา	ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส	

เพื่อเป็นทางเลือกของนักเรียนในโครงการ	รวมถึงเป็นการขยายฐานความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา

•	 โครงการ	“ลกูพระดาบส”	:	เป็นการน�าความรูภ้าคทฤษฎีสู่การปฏิบตัจิรงิ	โดยให้นกัเรยีนโรงเรยีนพระดาบสลงมอืสร้างบ้านอย่างครบ

วงจรทั้งหลัง	ซึ่งบริษัทฯ	ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทั้งหมดในการก่อสร้าง	เช่น	“บ้านเพชรพระดาบส”	ขนาด	4x6	เมตร	จ�านวน	2	หลัง	

โดยสิง่ปลกูสร้างถาวรอยูใ่นความดแูลของมลูนธิพิระดาบสในพระบรมราชปูถมัภ์	โดยบรษิทัฯ	จะด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเพือ่ต่อยอด

การพัฒนาฝีมือของนักเรียนโรงเรียนพระดาบส
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•	 โครงการ	“ช่างหัวใจเพชร”	รุ่นที่	2	:	บริษัทฯ	จัดฝึกอบรมให้คนในชุมชน	มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา	การติดตั้งไม้ฝา	และไม้เชิง

ชายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์	“ตราเพชร”	ในวันที่	9-10-11	ตุลาคม	2556	ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน	ส�าหรับในปี	2556	

บริษัทฯ	 ได้ประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 จังหวัดสระบุรี	 เพื่อบรรจุโครงการ	 “ช่างหัวใจเพชร”	 ให้อยู่ในแผนปฏิบัติการ

พัฒนาฝีมือแรงงานปี	2556	หลักสูตรการอบรมระยะเวลา	3	วัน	คือ	ภาคทฤษฎี	1	วัน	และภาคปฏิบัติ	2	วัน	โดยจะมีประกาศนียบัตร

รับรองให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคน

•	 โครงการ	 “ตราเพชรสร้างนักบริการขนส่งมืออาชีพ”	 เป็นโครงการรับสมัครทหารที่จะปลดประจ�าการจากเป็นทหารกองหนุนในปี	

2556	 เข้ามาร่วมงานด้านการบริการขนส่ง	 โดยบริษัทฯ	 จะเป็นผู้ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขนส่งอย่างมีระบบ	 พร้อมรับเป็น

พนักงานและเสริมสร้างอาชีพให้กับทหารปลดประจ�าการ	

•	 โครงการ	“ตราเพชรเปิดบ้านให้สัมปทานคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ”	 เป็นโครงการสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการและ

ผู้ดูแลคนพิการ		โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริษัทฯ	โดยที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด		เพื่อให้

บคุคลเหล่านัน้สามารถพึง่พาตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครวัและสงัคม	ทัง้ยงัเกดิความภาคภูมใิจในตนเอง	เช่น	ให้เปิดร้านขาย

กาแฟสด	และร้านปูนปัน	จ�าหน่ายให้กับพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ	

3.3	การสร้างจิตส�านึกให้คนตราเพชรรักบ้านเกิด	

•	 โครงการ	“ยืดอกพกบัตร	รักบ้านเกิด”:	บริษัทฯ	ได้สร้างจิตส�านึกรักบ้านเกิด		โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาภาค

ภูมิใจในความเป็นคนตราเพชร	 	 โดยการพกบัตรพนักงานไปใช้บริการร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ	 เพื่อช่วยส่งเสริมให้คนใน

ชุมชน	และร้านค้าท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	และรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดจากทางร้านค้า

•	 โครงการ	“เพือ่นช่วยเพือ่น	สู้ภัยหลังน�ท่วม”		เป็นการบรรเทาทกุข์ให้กบัเพือ่นพนกังานและคนในครอบครวัของคนตราเพชรทีป่ระสบ

ภัยพิบัติ		โดยการร่วมแบ่งปัน	สิ่งของ	เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค

•	 โครงการ	“ชุมชนสัมพันธ์”:	บริษัทฯ		สนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์		เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงาน

ราชการ	สถานศึกษา	และวัดวาอารามต่างๆ	บริเวณโดยรอบบริษัทฯ

3.4	การมีส่วนร่วมในชุมชน

บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักบัคนในชมุชนและมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมและประเพณขีองชมุชน	อย่างต่อเนือ่ง	โดยมกีารด�าเนนิ

งานดังนี้

•	 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ:	บริษัทฯ	สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็ก	ที่	อบต.	ตาลเดี่ยว	และโรงเรียนวัดหนองบัว	ต�าบลตลิ่งชัน	วันที่	

11	มกราคม	2556	มกีจิกรรมเกมส์	ระบายสตีุก๊ตาปนู	แจกของรางวลั	เลีย้งอาหารและเครือ่งดืม่ให้กบัเดก็นกัเรยีนและผูป้กครองท่ีมา

ร่วมงาน

•	 กิจกรรม	“ท�าบุญวันเข้าพรรษา		ถวายเทียน		สังฆทาน”	:	บริษัทฯ		และพนักงานร่วมท�าบุญถวายเทียนพรรษา	ในวันเข้าพรรษา		ณ	

วัดตลิ่งชัน	และวัดท่าเยี่ยมจังหวัดสระบุรี

•	 กิจกรรม	“ท�าบุญทอดกฐินสามัคคี”	:	ทางบริษัทฯ	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	ณ	วัดท่าเยี่ยม	ต�าบลตลิ่งชัน		เพื่อสมทบทุนใน

การสร้างศาลาการเปรียญ	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	15,312	บาท

•	 กจิกรรม	“สนบัสนนุแข่งขนักฬีา”:	บรษิทัฯ		ร่วมสนบัสนนุเงนิให้กบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลตลิง่ชนั	ในการจดัแข่งขนักฬีา	“ตลิง่ชนั

เกมส์	ครั้งที่	14”

•	 โครงการ	“ตะวันยิ้ม	ปี	56”	:	วันที่	16	พ.ย.56		ทางบริษัทฯ	สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย	จังหวัดชลบุรี	เพื่อน�า				

ไปสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก	

•	 กิจกรรม	“สนับสนุนการเดิน-วิ่งการกุศลฯ”:		บริษัทฯ	ร่วมสนับสนุนเงินและนักกีฬา	ให้กับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแก่งคอย	ในการ

จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล	มินิฮาล์ฟมาราธอน	ครั้งที่	2	โรงเรียนแก่งคอย	ในวันที่	8	ธันวาคม	2556
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3.5	การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม	

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการดูแลสังคม	มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 เพื่อใช้เป็นงบลงทุนในสังคม	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่ง

สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน	เป็นการสร้างงาน	สร้างอาชีพให้คนในชุมชน	โดยในปี	2556	บริษัทฯ	

ได้ใช้งบประมาณ	1	ล้านบาท

ส�าหรับการประเมินผลกระทบทางสังคม	ในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน	ในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ	บริษัทฯ	เช่น	ใน

เรื่องของคุณภาพอากาศ	ฝุ่นละออง	เสียง	น�	และของเสียในกระบวนการผลิต	

3.6	การสื่อสารและเผยแพร่	

การด�าเนินงานดา้นสังคมและชุมชน	ก�าหนดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่เพื่อให้คนตราเพชร	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ยไดร้ับรู้	ผ่านเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ	ดังนี้		

-		 ภายในบริษัทฯ	ผ่าน	http://drt/		หัวข้อ	“ความรับผิดชอบต่อสังคม”

-		 ภายนอกบรษิทัฯ	ผ่าน	http://www.dbp.co.th/trade_information.htm	ในส่วนของ	“ข้อมลูนกัลงทุน”	หัวข้อ	“ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม”

4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยเฉพาะกระบวนการผลิตจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือท�าลาย								

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน	รวมทั้งจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม	สรุปได้ดังนี้

4.1	การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	 สิ่งแวดล้อม	

กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงแรงงาน	และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนือ่ง	โดยในปี	2555-2556	บรษิทัฯ	มกีารป้องกนัและลดผลกระทบจาก

มลพษิ	จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ทัง้อากาศ	ฝุน่ละออง	เสยีง	น�	และของเสยีในกระบวนการผลติ	ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม

ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด	และไม่ส่งผลกระทบหรือท�าลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน	สรุปได้ดังนี้

การตรวจสอบสภาพแวดล้อม	ผลการตรวจสอบตามมาตรฐานอตุสาหกรรม	ไม่พบค่าเกนิมาตรฐานทีก่�าหนด	โดยมรีายการตรวจสอบ	ดงันี้

•	 ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เช่น	ปล่องหม้อไอน�	ปล่องพ่นสี		ไซลีน	เพื่อติดตามคุณภาพอากาศที่ปล่อย

ออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

•	 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน	เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ

•	 ตรวจติดตามมลพิษทางเสียง	ฝุ่น	สารเคมี	ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

•	 ตรวจติดตามคุณภาพน�ผิวดินบริเวณรอบโรงงาน	ผลวิเคราะห์คุณภาพน�อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

•	 มีระบบบ่อพักน�ด่าง	เพื่อน�าน�กลับมาใช้ใหม่	สามารถลดการใช้ทรัพยากรน�	ลดมลพิษในน�

•	 การก�าจดัของเสยี	เศษกระเบือ้งแตก	เศษซลีเลอร์	เศษน�มนัและขยะอืน่ๆ	ได้ด�าเนนิการน�าออกไปก�าจดันอกโรงงาน	ซึง่ได้รบัอนญุาต

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่าน	www.diw.go.th	ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจวัดคุณภาพอากาศรั้วโรงงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ตรวจวัดคุณภาพน� การก�าจัดของเสีย

36
รายงานประจำ ปี 2556

AR_TH.indd   36 19/3/2557   2:46



การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น	Chrysotile	ในพื้นที่การท�างาน

บริเวณ ค่าที่ตรวจวัดได้ 2555 ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556 มาตรฐาน   

พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ	FC <	0.001	-		0.009			fiber/cm3  <	0.001	–	0.016		fiber/cm3  ไม่เกิน	2	เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง <	0.001		fiber/	cm3  	-					 ไม่เกิน	2	เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

พื้นที่ปันครอบ <	0.001	–	0.012			fiber/	cm3  0.015			fiber/cm3  ไม่เกิน	2	เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

พืน้ทีเ่กบ็เศษกระเบือ้งแตก 0.006			fiber/	cm3  <	0.001		fiber/cm3  ไม่เกิน	2	เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

คลังเก็บ	Chrysotile 0.013		fiber/	cm3  <	0.001		fiber/cm3  ไม่เกิน	2	เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

ลานจ่ายสินค้า 0.014		fiber/	cm3  <	0.001		fiber/cm3  ไม่เกิน	2	เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

ที่มา :  รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 

โดย  :  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ท�างาน

รายการที่ตรวจ ค่าที่ตรวจวัดได้ 2555 ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556 มาตรฐาน

ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน 3.11	–	7.12			mg/m3 1.23	-	9.48			mg/m3 ไม่เกิน		15	mg/m3

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	(<10	ไมครอน) 3.61	–	4.13			mg/m3 1.00	–	4.89			mg/m3 ไม่เกิน		5	mg/m3

ไซลีน <	0.001	–		0.957		ppm 0.071	–	3.463		ppm ไม่เกิน		100		ppm

ที่มา :  รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 

โดย  :  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

รายการที่ตรวจ ค่าที่ตรวจวัดได้ 2555 ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556 มาตรฐาน

ฝุ่นทั่วไป	(TSP) <	0.01	–	4.10			mg/m3 12.64		mg/m3 ไม่เกิน		320	mg/m3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ <	1.30			ppm 2.70			ppm ไม่เกิน				60		ppm

คาร์บอนมอนอกไซด์ 	23	–	28			ppm 	10.50			ppm ไม่เกิน			690	ppm

ไนโตรเจนไดออกไซด์ 3.60	–	6.60			ppm 23.43			ppm ไม่เกิน			200	ppm

ไซลีน 1.18	–	30.13			ppm 2.180	–	33.433			ppm ไม่เกิน			200	ppm

ที่มา :  รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 และ วันที่11-12 พฤษภาคม 2556 

โดย  :  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
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การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

รายการที่ตรวจ ค่าที่ตรวจวัดได้ 2555 ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556 มาตรฐาน

ฝุ่นทั่วไป	(TSP)	เฉลี่ย	24	ชั่วโมง - 0.155		mg/m3 ไม่เกิน		0.330	mg/m3

ฝุ่นขนาดเล็ก	(PM-10)	เฉลี่ย	24	ชั่วโมง - 0.093		mg/m3 ไม่เกิน		0.120	mg/m3

ระดับเสียง	เฉลี่ย	24	ชั่วโมง 52.4	dB(A) 55.3	dB(A) ไม่เกิน		70	dB(A)

ระดับเสียงรบกวน	เฉลี่ย	24	ชั่วโมง 5.1	dB(A) 1.6	dB(A) ไม่เกิน		10	dB(A)

ที่มา :  รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 

โดย  :  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา	5	ปีที่ผ่านมาดังนี้	

ปี รายการ จำานวนเงิน (ล้านบาท)

2551 บ�าบัดอากาศ	น�เสีย	และขยะอันตราย 15.28

2552 บ่อพักน�ด่าง	และการก�าจัดขยะ 2.75

2553 ท�าที่เก็บขยะ/รางระบายน�/ระบบเตือนภัย/ท่อดูดน�กลับ 2.69

2554 ระบบดักฝุ่นปูน/ดินขาว	ระบบดักฝุ่นเครื่องไสกระเบื้อง	และติดตั้งห้องพ่นสีรองพื้นครอบ 2.99

2555 ระบบดักกลิ่นแอมโมเนีย/ระบบดักฝุ่นบ่อรับเศษ/ติดตั้งหลังคาคลุมบ่อตะกอนสี 8.07

2556 ระบบก�าจัดกลิ่นไซลีน/ระบบดับเพลิง/ประตูฉุกเฉิน 6.40

4.2	การจัดการน�ในกระบวนการผลิต

การจัดการนำในกระบวนการผลิต	บริษัทฯ	ใช้น�ดิบจากแม่นำป่าสัก	ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานแล้ว	มาผ่านการบ�าบัดแล้วส่ง

ผ่านไปใช้ในกระบวนการผลติ	โดยปรมิาณน�ทีใ่ช้ในระบบประมาณ	1,800	ลกูบาศก์เมตรต่อวนั	และมนี�ใหม่เข้าในระบบประมาณ	800	ลกูบาศก์

เมตรต่อวัน	โดยมีการสูญเสียน�ในระบบประมาณ	300	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	นอกนั้นจะเป็นน�ที่หมุนเวียนในระบบประมาณ	700	ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน	ทั้งนี้ตามมาตรฐาน	ISO	14001	น�ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วจะต้องมีการจัดการไม่ให้น�ออกจากระบบ	โดยบริษัทฯ	ได้ติดตั้งระบบบ่อ

พักน�เพื่อบ�าบัดน�ที่ผ่านจากกระบวนการผลิตแล้วก่อนน�ากลับเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่	 ซ่ึงสามารถลดปริมาณการใช้น�ลงได้มากกว่า	

50%	ของปริมาณการใช้น�ในระบบ

4.3	การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต	

การบรหิารจดัการของเสยีในกระบวนการผลติเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	โดยค�านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของสนิค้าให้ถงึ

มอืผูบ้รโิภค	โดยด�าเนนิงานตามแนวทางของ	ISO-14001	ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม	ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และสามารถลดต้นทุน

การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยแบ่งออกเป็นของเสีย	2	ประเภท	คือ	ของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตราย	สรุปได้ดังนี้
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4.3.1	 ของเสียไม่อันตราย	ส่วนใหญ่	คือ	เศษกระเบื้อง	เศษไม้	เศษพลาสติก	เศษเหล็ก	เศษกระดาษ	และเศษขยะชุมชน	ซึ่งเศษกระเบื้อง

จะน�าไปฝังกลบหรือถมที่ที่ได้รับอนุญาต	ส�าหรับเศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วจากส�านักงานจะน�ามาใช้ในกระบวนการผลิต

ใหม่ภายในโรงงาน	นอกจากนี้ยังได้น�าเศษฝุ่นจากเครื่องใสมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	อาทิเช่น	ท�าพุกรองกระเบื้อง	พื้นตัว

หนอน	ส่วนที่เหลือ	ได้แก่	เศษไม้	เศษพลาสติก	เศษเหล็ก	ก็ท�าการคัดแยกจ�าหน่ายต่อไป	สรุปได้ดังนี้

•	 ใช้ซ�	(Reuse)	เช่น	ใช้ถุง	Big	bag	ใส่เศษฝุ่น

•	 ลดการใช้	(Reduce)	เช่น	ออกแบบไม้	Pallet	ให้เล็กลง	เพื่อลดการใช้ไม้	

•	 ใช้ใหม่	(Recycle)	แปรรูปน�ากลับมาใช้	เช่น	น�าเศษฝุ่นผงมาท�าพุกรองกระเบื้อง	และน�าไม้	เหล็กและพลาสติก	คัดแยกแล้ว

จ�าหน่าย

•	 ก�าจัด	(Disposal)	ตามกฎหมาย	เช่น	เศษกระเบื้อง	ขยะชุมชนฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

4.3.2	 ของเสียอันตราย	ส่วนใหญ่	เกิดจากกระบวนการผลิต	ซึ่งหลักๆ	จะเป็นตะกอนเปียก	จะถูกส่งไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบ	เมื่อท�าการ

ปรับเสถียรหรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว	ที่บริษัท	เบตเตอร์	เวิล์ด	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)	(BWG)	ส่วนตะกอนสีน�และวัสดุปนเปือน

อื่นๆ	จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทนที่	BWG	ทั้งนี้ขยะอันตรายจะถูกส่งไปเก็บที่อาคารเก็บขยะอันตรายก่อน

น�าไปก�าจัด	สรุปได้ดังนี้

•	 ใช้ซ�	(Reuse)	เช่น	ถังน�มัน	ถังสี	และ	ถัง	Solvent	ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง

•	 ใช้ใหม่	(Recycle)	แปรรปูน�ากลบัมาใช้ใหม่	เช่น	เศษวสัดปุนเปือนใช้เป็นเชือ้เพลงิผสม	สนีำ	สนีำมนั	และซลีเลอร์

•	 ก�าจัด	(Disposal)	ตามกฎหมาย	เช่น	เศษตะกอนเปียกฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

ผลจากการบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิตในปี	2556	สามารถลดของเสียอันตรายจาก	17.15%	ในปี	2555	มาเป็น	12.79%	

ในปี	2556

4.4	การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต	 เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ	ซึ่งเกิดจากฝุ่นในการตัดกระเบื้องและสารระเหยที่ใช้เคลือบกระเบื้อง	

บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการดังนี้	

•	 การลดฝุน่ปนูซเีมนต์ผง	โดยการใช้ถงักรองฝุน่แบบระบายอากาศในถงัไซโล	ได้รบัความนยิมเป็นอย่างมากในการใช้ระบายอากาศจาก

ถงัไซโล	โดยการดกัจบัฝุน่ส�าหรบัไซโลแบบอดัอากาศ	วสัดตุวักรองเป็นแบบ	POLYPLEAT	ระบบการท�าความสะอาดด้วยการอัดอากาศ

ทีไ่ด้ตดิตัง้ไว้พร้อมกนัทีฝ่าปิด	ฝุน่ละอองจะแยกตวัออกมาจากการไหลของอากาศด้วยวสัดตุวักรองชนดิ	POLYPLEAT	แบบพเิศษและ

ตกอยู่ด้านในไซโล	สามารถน�าฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด	

•	 การน�าของเสียมาใช้ใหม่	 โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 จากการหาส่ิงทดแทนและการน�ากลับมาใหม่	 เช่น	 โครงการน�าเศษผงท่ี

เหลือจากการแปรรูปไม้สังเคราะห์	กลับมาใช้ท�าพุกรองกระเบื้อง	และส�าหรับท�าพาเลทแทนการใช้ไม้	สามารถลดขยะที่เกิดจากเศษ

ผงแปรรูปไม้ได้ประมาณ	30	ตันต่อปี	และลดการใช้ไม้ในระบบขนส่ง

•	 การลดไอระเหยน�มันทาแบบ	โดยการใช้เครื่องดักจับไอระเหยน�มันจากประเทศญี่ปุ่น	โดยใช้	Oil	Mist	Collector	คืออุปกรณ์ที่ใช้

ส�าหรับดักจับกรองละอองไอนำมัน	มีประสิทธิภาพการดักจับไอระเหยน�มันได้มากกว่า	90%	โดยไอน�มันที่ดักจับได้กลับมาใช้งาน

ใหม่ได้ทั้งหมด	
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•	 ระบบบ�าบัดสารระเหยไซลีน	ที่โรงงานผลิตกระเบื้องคอนกรีต	โดยใช้ถ่านกัมมันต์	(Activated	Carbon	หรือ	Activated	Charcoal)	

เพื่อกรองเอาสารพิษออกจากของเหลวหรืออากาศ	 เป็นการลดมลพิษในอากาศ	 โดยติดตั้งบริเวณพ่นสเปรย์สารเคลือบเงา	 บริเวณ

ระบบล�าเลียงกระเบื้องเข้าชั้นเก็บและอุโมงค์	และภายในอุโมงค์บ่มกระเบื้อง

•	 วตัถดุบิทดแทน	โดยการพฒันาสูตรการผลิต	ในทกุกลุ่มสินค้าเพือ่ลดการใช้วตัถดุบิ	และสรรหาวตัถดุบิทีไ่ม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

มาใช้ทดแทน	 เช่น	ขี้เถ้าลอย	 (Fly	 ash)	ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้แทนปูนซีเมนต์	 และการใช้เยื่อกระดาษผสมกับ	PVA	

แทนแร่ใยหิน	เป็นต้น	

•	 การท�าสีสูตรน�	โดยการพัฒนาสีสูตรน�ในกระบวนการผลิตแทนการใช้สีน�มัน	เพื่อลดมลพิษในอากาศ

4.5	การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 จึงมุ่งเน้นให้มีการจัดการ

ด้านพลงังาน	ทัง้การลดการใช้พลงังานส�าหรบัเครือ่งจกัรทีต่ดิตัง้อยูก่่อนแล้ว	และน�านวตักรรมใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลติส�าหรบัเครือ่งจกัร

ที่มีการติดตั้งใหม่	 โดยเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดตั้ง	 “คณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน”	ตั้งแต่ปี	

2553	ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย	 เป้าหมาย	และ

แผนการด�าเนินงานทุกปี	เพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่	เพื่อลดการใช้พลังงาน	โดยมีโครงการที่ส�าคัญและได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

•	 โครงการควบคุมกระแสไฟฟ้าของสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์	โดยการควบคุมค่า	Demand	Charge	สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง	

Peak	Time	ลงได้ประมาณ	1,050	kwh.	ท�าให้สามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ	0.8	ล้านบาทต่อเดือน

•	 การควบคุมค่ากระแสไฟฟ้าของสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์	 โดยการยกเลิกการใช้ปั๊มน�เพื่อเพิ่มแรงดันนำในสายการผลิตขนาด	30	

kwh.	ท�าให้สามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ	50,000	บาทต่อเดือน	

•	 โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติ	(NG)	แทนการใช้นำมันเตาส�าหรับหม้อต้มไอนำของสายการผลิตอิฐมวลเบา	โดยก๊าซธรรมชาติ	(NG)	เป็น

พลังงานสะอาด	สามารถลดมลพิษจากไอเสียของนำมันเตา	มีผลให้ต้นทุนพลังงานลดลง	โดยจะเริ่มใช้งานได้ในไตรมาสที่	3/2557

•	 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน	 โดยในปี	 2556	 ได้น�าหลอด	 Fluorescent	 แบบ	 High	 Output	 มาใช้แทนหลอด												

Mercury	Lamp	ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา	ท�าให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้	189	วัตต์ต่อโคม	โดยก�าลังการส่องสว่างเท่าเดิม	มีผลให้ค่า

กระแสไฟฟ้าลดลงประมาณ	10,000	บาทต่อเดือน	

•	 โครงการปรบัปรงุเครือ่งจกัรผลติไม้ฝา	ไม้สงัเคราะห์	ให้มขีนาด	Spacer	ทีเ่หมาะสม	เพือ่ลดช่องว่างการอบใน	Autoclave	มผีลท�าให้

ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น	17%	ลดการใช้พลังงานและลดการใช้แรงงาน	ที่ส�าคัญลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เครื่องจักร

มีการเคลื่อนที่	ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ	3%	ต่อตันสินค้า

4.6	การจัดการระบบขนส่ง	

บริษัทฯ	 มีนโยบายในการจัดการระบบขนส่งอย่างเหมาะสม	 ทั้งในกลุ่มรถ	 6-10	 ล้อ	 และรถเทรลเลอร์	 เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อ							

สิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โดยด�าเนินการดังนี้

•	 ส่งเสริมให้ผู้ขนส่งสินค้าใช้ก๊าซธรรมชาติ	(NG)	เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้น�มัน	เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

•	 จัดการขนส่งสินค้าในลักษณะบรรทุกเต็มเที่ยว	ทั้ง	2	ขา	ทั้งขาไป	(Head	Hauling)	และขากลับ	(Back	Hauling)	ลดการเดินทางด้วย

รถเปล่า	ลดการใช้เชื้อเพลิง	ท�าให้ลดต้นทุนพลังงาน	

•	 ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน	(Multimodal	Transportation)	โดยใช้การขนส่งทางรถและทางเรอื	เพือ่ลดปัญหาการจราจรลดความ

เสี่ยง	ด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน	และลดการใช้เชื้อเพลิง	

	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าประจ�าภูมิภาค	 (DC)	 เพื่อขยายงานออกไปสู่ภูมิภาค	 ซ่ึงเป็นการสร้างงานให้กับคนในชุมชนท่ีอยู่

บริเวณที่ตั้ง	DC	อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการจราจร	และลดการใช้พลังงานในพื้นที่โดยรอบโรงงานได้อีกทางหนึ่ง	

4.7	การจัดการระบบบริการติดตั้ง	

	 บรษิทัฯ	มกีารให้บรกิารตดิตัง้	ซึง่เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าว่าเมือ่ซือ้สนิค้าแล้วต้องได้รบับรกิารตดิตัง้สนิค้าให้ใช้งานได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้มนีโยบายการฝึกอบรมช่างในท้องถิน่ของผูแ้ทนจ�าหน่ายทัว่ประเทศ	เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะการตดิตัง้หลงัคา	และโครง

หลงัคา	โดยสามารถน�าไปประกอบเป็นอาชพีช่างในท้องถิน่ได้	ซึง่มปีระมาณ	500	คน	โดยช่างทีผ่่านการอบรม	นอกจากจะมคีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	

ในอาชีพแล้ว	ยังสามารถน�าไปแนะน�าให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ	 ได้	ตลอดทั้งแนะน�าวิธีการควบคุมการก�าจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้

อย่างถูกวิธี	เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง
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5. โครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่
บริษัทฯ ให้ความสนใจในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ลดการเกิดมลพิษในอากาศ โดยการบริหาร

จัดการด้านพลังงาน และการผลิตสินค้าที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุป

สาระส�าคัญได้ดังนี้

5.1 การใช้พลังงานทดแทน

โครงการใช้พลังงานทดแทน โดยน�าพลังงานไอน�จากโรงผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มาตั้งโรงงานติดกับบริษัทฯ ซึ่งไอน�ถือเป็นของเสียในการ

ผลิตไฟฟ้า แต่ยังมีคุณสมบัติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้ โดยบริษัทฯ น�ามาทดแทนการใช้ไฟฟ้าในการอบสินค้า โดยน�าเข้ามาเป็น

พลังงานในระบบ Autoclave ซึ่งพลังงานไอน�นี้มีคุณภาพความร้อนสูงกว่าที่บริษัทฯ ผลิตเอง 10% ท�าให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 

10% และเพิ่มความเสถียรมากกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ท�าให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีผลให้ต้นทุนพลังงาน

ลดลง และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

5.2 โครงการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ได้มกีารผลติกระเบือ้งหลงัคาทีไ่ม่มส่ีวนประกอบของแร่ใยหนิ เพือ่เพิม่ความหลากหลายของผลติภัณฑ์ของบรษัิทฯ และเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กระเบื้องเจียระไน กระเบื้องจตุลอน เป็นต้น รวมทั้งได้เพิ่มสายการผลิตใหม่ๆ ท่ีไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนัง และอิฐมวลเบา เป็นต้น

อิฐมวลเบา (Diamond Block) บริษัทฯ ได้ลงทุนสายการผลิตอิฐมวลเบาระบบอบไอน�ภายใต้ความดันสูง โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของ

บริษัท MASA จากประเทศเยอรมัน ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ปูนขาว ยิปซั่ม น� และส่วนผสมพิเศษใน

อัตราส่วนที่เป็นสูตร Cement Base ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505-2541 โดยเป็นสินค้าที่ให้ประโยชน์ต่อ     

ผู้บริโภค และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

• มีน�หนักเบา สามารถลดขนาดโครงสร้าง เสา คาน ฐานราก และเสาเข็ม ลงได้ ก่อสร้างรวดเร็ว สามารถเลื่อย ตัดได้ตามขนาดที่

ต้องการ รวมทั้งสามารถเจาะไสยึดได้ ช่วยประหยัดค่าก่อสร้าง เคลื่อนย้ายสะดวกในกรณีอาคารสูง

• เป็นฉนวนกันความร้อน ทนไฟ ไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวบ้าน ดูดซับเสียงสะท้อน ลดทอนความดังเสียงระหว่างห้อง จึงเหมาะเป็น

ที่พักอาศัย ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ

• ไม่มส่ีวนผสมของสารพษิ มคีวามปลอดภยัในการใช้งาน อายกุารใช้งานยาวนาน สามารถใช้งานได้ทกุเขตภมูอิากาศ ทนทานต่อแสงแดด 

ลม น� หมอก ไม่เสื่อมสภาพ คงทนแข็งแรง 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องให้ความใส่ใจที่ร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ต่างๆ จึงเป็นที่มาให้ผู้ผลิตสินค้าตื่นตัวหันมาพัฒนาสินค้าที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและลดมลพิษในอากาศ 

เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต และการใช้งาน Diamond Block จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน 

ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นที่ใช้ท�าผนัง ตัวสินค้าไม่มีสารมีพิษสามารถสัมผัสได้ไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้ ในทุกกระบวนการ

ผลิตสามารถน�าเศษที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ได้

6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
6.1 การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 

บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน จาก บรษิทั ทฟู นอร์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั (TUV NORD) จงึเป็นการรบัประกนัว่ากระบวนการ

ผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐาน โดยได้รับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้

• ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารงานคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและงานบริการติดตั้งส่วนส�านักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546

• OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับตั้งแต่ปี 2548

• ISO 14001 : 2004  : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552
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6.2 การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ สรุปได้ดังนี้

• ปี 2548 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม

• ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม

• ปี 2551-4 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน และในปี 2555 

ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

• ปี 2552 ได้รับไทยแลนด์แบรนด์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 

• ปี 2552 ได้รับโล่ห์รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับภูมิภาค จากกระทรวงแรงงาน

• ปี 2553 ได้รับรางวัล “โรงงานสีขาว” (ต้านยาเสพติด) จากส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี

• ปี 2554-5 ได้รับประกาศนียบัตร “5s Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

พื้นที่ส�านักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน พื้นที่ฝ่ายโลจิสติกส์และบริการลูกค้า และพื้นที่แผนกคลังพัสดุ 

• ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 แบรนด์  “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อถือมาก

ที่สุดจากการจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Brand 2012 ในนิตยสาร Brand Age เดือนมกราคม 2555

• ปี 2555 ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพ Thailand Trust Mark จาก DITP (Department of International Trade Promotion) 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างโอกาสทางการ

ตลาดที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในปี 2555

• ปี 2555 ได้รับ รางวัล “ดีเด่น” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงาน ในงาน “SET Awards 2012” จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

• ปี 2556 ได้รับ รางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัท ภิบาล (Top Corporate Governance Report 

Awards) ในงาน “SET Awards 2013” จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 

2556 

รางวัลสถานประกอบการ

ดีเด่นด้านความปลอดภัย

รางวัลดีเยี่ยม

ประเภทบริษัทจดทะเบียน

ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

รางวัล 5S Award Model

  “ตราเพชร”  เป็นแบรนด์

กระเบื้องมุงหลังคาใน

หมวดวัสดุก่อสร้าง 

ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด  

 รางวัล Safety Award

รางวัลดีเด่น

ประเภทบริษัทจดทะเบียน

ด้านผลการด�าเนินงาน

ตราสัญลักษณ์คุณภาพ

 Thailand Trust Mark

รางวัลสถานประกอบการ 

ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ท�าการ

วจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่หาแหลง่วตัถดุบิใหมแ่ละปรบัปรงุสตูรการผลติเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ ลดการเคลมสนิค้า บรษัิทฯ ไดม้กีารวางแผน

การลงทุนระยะยาว 3-5 ปี เพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สรุปการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการในปี 2556 ได้ลงทุนพัฒนาหลายโครงการ ซึ่งสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้ทุกโครงการ สรุปได้ดังนี้

1.1 โครงการ AAC-1 : ลงทนุในเครือ่งจกัรผลติสนิคา้อฐิมวลเบา มกี�าลงัการผลติ 140,000 ตนัตอ่ป ีใชเ้งินลงทุนประมาณ 595 ลา้นบาท 

เริ่มผลิตไตรมาสที่ 2/2556

1.2 โครงการ CT-KK : ขยายฐานการผลิตกระเบื้องคอนกรีต โดยโอนย้าย CT-1 จากจังหวัดสระบุรีไปจังหวัดขอนแก่น มีก�าลังการผลิต 

40,000 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท เริ่มผลิตได้ไตรมาสที่ 1/2557

1.3 โครงการ AAC-CM :  ลงทนุในเครือ่งจกัรผลิตสินค้าอฐิมวลเบาทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่มกี�าลังการผลติ 50,000 ตนัตอ่ป ีใชเ้งนิลงทนุประมาณ 

200 ล้านบาท เริ่มผลิตได้ไตรมาสที่ 2/2556

2. โครงการในปี 2557 ส�าหรับโครงการลงทุนในปี 2557 หลังจากการลงทุนพัฒนาเครื่องจักรในปี 2556 ท�าให้บริษัทฯ มีก�าลังการ

ผลิตโดยรวม 982,000 ตันต่อปี ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการตลาดในปี 2557 ดังนั้นในปี 2557 จึงได้วางแผนการพัฒนาเครื่องจักรสนับสนุน

การผลิต คือ โครงการสายการผลิตสี ที่มีความจ�าเป็นในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในกลุ่ม กระเบื้องมุงหลังคา FC ไม้สังเคราะห์ ไม้ฝา 

รวมทัง้ในกรณทีีผู่บ้รโิภคซือ้สินค้าในกลุ่มสีธรรมชาต ิซึง่เมือ่น�าไปตดิตัง้ใชง้านส่วนใหญจ่ะตอ้งทาสีทบัเพือ่เพิม่ความสวยงาม จงึมคีวามจ�าเปน็ตอ้ง

ใช้สีในงานดังกล่าว  บริษัทฯ จึงเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการผลิตสีในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้ประมาณไตรมาสที่ 

4/2557 สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

งบลงทุน : ระยะแรกประมาณ 50 ล้านบาท 

ที่ตั้งโครงการ :  บริเวณที่ดินโรงผลิตน�ประปา DBP-1 จังหวัดสระบุรี

มูลค่าธุรกิจ : ระยะแรกประมาณ 120 ล้านบาท

ประโยชน์ที่ได้รับ : ลดต้นทุนการผลิตสี 10% และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ 10%

โครงการในอนาคต
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(หน่วย :  ล้านบาท)

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555
ปรับปรุงใหม่

2554
ปรับปรุงใหม่

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 4,240 4,232 3,669 3,117

หนี้สินรวม 1,940 1,935 1,431 1,046

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,300 2,297 2,238 2,071

ผลการดำาเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,402 4,402 3,884 3,693

กำาไรขั้นต้น 1,171 1,160 1,173 1,147

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 607 605 716 663

กำาไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ 451 449 546 459

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้ (%) 10.24 10.19 14.05 12.43

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 19.87 19.79 25.32 23.37

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) 11.40 11.36 16.08 16.64

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.84 0.64 0.51

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.43 0.43 0.53 0.46

มูลค่าตามบัญชี  ณ วันสิ้นปี (บาทต่อหุ้น) 2.21 2.21 2.17 2.06

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์  “DRT”
ราคาตลาด ณ วันสิ้นปี (บาทต่อหุ้น) 7.90 7.90 7.35 5.75

จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,050 1,050 1,050 1,050

จำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,047 1,047 1,038 1,027

จำานวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น) - - - 1.56

ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00

มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ณ วนัส้ินป ี(ล้านบาท) 8,274 8,274 7,630 5,905

อตัราสว่นราคาหุน้ตอ่กำาไรสทุธ ิณ วนัสิน้ป ี(บาทตอ่หุน้) 18.37 18.37 13.87 12.50

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.38 0.38 0.40 0.38

อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิต่อหุ้น (%) 88 88 75 83

หมายเหตุ  *  ปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปี

                 ที่ผ่านมา หน้าที่ 46)

ข้อมูลที่สำ�คัญท�งก�รเงิน

2556*2556*

44
รายงานประจำ ปี 2556

AR_TH_OK.indd   44 20/3/2557   15:43



ข้อมูลที่สำ�คัญท�งก�รเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายการขายและการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการ
สายการผลิตและวิศวกรรม

โครงสร้�งองค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายสารสนเทศ
และระบบมาตรฐาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ส่วนจัดซื้อ

ฝ่ายวางแผน
และบริหารโครงการ

ส่วนธุรการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการผลิตและวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำารุง

ฝ่ายเทคโนโลยี

ฝ่ายผลิตกระเบื้อง
ไฟเบอร์ซีเมนต์

ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต

ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา    

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการขายและการตลาด

ฝ่ายขาย

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายโลจิสติกส์

ส่วนขายต่างประเทศ

ส่วนขายโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

สำานักงานตรวจสอบภายในและงานกำากับดูแล คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

สำานักนิติกรรมสำานักงานลงทุนสัมพันธ์
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ปี 2556
เดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 11 โดยมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จ�านวน 505,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 

บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 505,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ์ 2556 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 1,038,609,000 บาท

เดือนพฤษภาคม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 252 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด (“บริษัท

ย่อย”) เพือ่เข้าท�าสญัญาซือ้ขายสนิทรพัย์ทีใ่ช้ในการผลติคอนกรตีมวลเบากบับรษิทั พซีซี ีออโต้เคลฟคอนกรตี จ�ากดั (“ผูข้าย”) โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่การลงทนุในธรุกจิคอนกรตีมวลเบาทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นการขยายฐานตลาดในพืน้ทีภ่าคเหนอืเพิม่เตมิจากโรงงานคอนกรตีมวลเบาแห่ง

แรกของ บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

ชื่อบริษัท :  บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  :  408/163-165 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งส�านักงานสาขา  :  เลขที่ 263 หมู่ที่ 10 ต�าบลแม่แฝก อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างรวมถึงการผลิตคอนกรีตมวลเบา

วัตถุประสงค์การลงทุน  :  เพื่อเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาและวัสดุก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่

ทุนจดทะเบียน  :  200.00 ล้านบาท (จ�านวน 2.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เรียกช�าระเต็มมูลค่าหุ้นร้อยละ 100 คิดเป็น

เงิน 200.00 ล้านบาท)

โครงสร้างการถือหุ้น  :  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นท้ังจ�านวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและช�าระแล้ว

แหล่งเงินทุนที่ใช้  :  กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งจ�านวน

เดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 12 โดยมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จ�านวน 55,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 

บาท คดิเปน็จ�านวน 55,000 บาท โดยบริษทัฯ ไดด้�าเนนิการจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงเพิม่ทนุช�าระแล้วกบักระทรวงพาณชิย ์เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 

2556 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 1,038,664,000 บาท

เดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 13 โดยมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จ�านวน 8,704,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 

บาทคิดเป็นจ�านวน 8,704,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม 2556 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 1,047,368,000 บาท

ปี 2557
เดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 14 โดยมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จ�านวน 444,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 

บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 444,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2557 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 1,047,812,000 บาท

 

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา
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1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2556 มีการขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของโครงการของภาครัฐและเอกชน 

โดยเฉพาะการลงทนุกอ่สรา้งในตา่งจงัหวดั ผู้ประกอบการในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยม์กีารเปดิตวัโครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวสงูในหวัเมอืงเศรษฐกจิสว่น

ภมูภิาคเพิม่ขึน้ เชน่ จงัหวดัขอนแกน่ อดุรธาน ีและประจวบคีรขีนัธ ์เปน็ตน้ นอกจากนีก้ารกอ่สรา้งในกลุม่พาณชิยกรรมมแีนวโนม้เตบิโต เชน่ การ

ลงทนุกอ่สรา้งโรงงานอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออกและตะวนัออกเฉยีงเหนอื หรอืการลงทนุขยายหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่นจงัหวดัทีม่แีรงดงึดดู

ของแหลง่ทอ่งเทีย่ว รวมถงึมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐั ซึง่ปจัจยัเหลา่นีก้อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่อุตสาหกรรมกอ่สรา้งท้ังระบบ สรปุไดด้งันี้

1.1  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลังคา แผ่นผนัง และสินค้าทดแทนไม้ นอกจากกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิม ประกอบด้วย กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย 

กลุม่มหพนัธ ์กลุม่กระเบือ้งโอฬาร และผลติภณัฑต์ราเพชร และผู้ประกอบการรายใหมล่า่สุดในตลาดคอื กลุม่ทพีไีอ ทีเ่ขา้มาท�าตลาดในสนิคา้กลุม่

หลังคาเพิ่มเติม ส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในส่วนของการพัฒนาสินค้าใหม่ พบว่าสินค้าในกลุ่มทดแทนไม้ยังเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตให้

ความสนใจในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการใช้งานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

1.2 ภาวะการแข่งขันตลาดในประเทศ

ตลาดในประเทศ โดยภาพรวมความตอ้งการสินคา้ในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งมอีตัราเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในพืน้ทีต่า่งจงัหวดั ขณะทีผู่ผ้ลติหลาย

รายมีการขยายก�าลังการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า ไม้สังเคราะห์ และบอร์ด ส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น  ด้านผลกระทบจาก

สินค้าทดแทนโดยเฉพาะหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ซึ่งเป็นสินค้าที่เข้ามามีบทบาททดแทนในสินค้ากลุ่มกระเบื้องลอนคู่ ส่งผลให้ผู้ประกอบ

การในตลาดมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ส�าหรับส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2555  มีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ประกอบการ  ยอดขาย ปี 2555 (หน่วย : ล้านบาท) สัดส่วนยอดขาย

1. กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย 13,942.70 47.36%

2. กลุ่มมหพันธ์ 6,913.67 23.48%

3. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 3,883.58 13.19%

4. กลุ่มกฤษณ์ (กระเบื้องโอฬาร) 2,064.14 7.01%

5. คอนวูด 1,373.64 4.67%

6. กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย 1,090.61 3.70%

7. ศรีกรุงธนบุรี 171.56 0.59%

รวม 29,439.90 100.00%

ที่มา :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1.3 ภาวะการแข่งขันตลาดต่างประเทศ

ในปี 2556 มูลค่าการส่งออกกระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนัง และฝ้า จากประเทศไทยไปยังตลาดต่างประเทศ 1,510.43 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 9.77% จากปี 2555 ซึ่งแยกตามประเทศคู่ค้าได้ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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มูลค่าการส่งออกกระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนังและฝ้า

รายการสินค้า (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ 857.76 795.10 750.37

กระเบื้องคอนกรีต 305.00 208.14 289.72

แผ่นผนังและฝ้า 27.21 38.20 174.39

ไม้สังเคราะห์ 320.45 334.50 356.11

รวมมูลค่าการส่งออก 1,510.43 1,375.94 1,570.59

อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (%) 9.77% (12.39%) (0.52%)

ที่มา : กรมศุลกากร

ประเทศคู่ค้า

ประเทศคู่ค้า 
(หน่วย : ล้านบาท)

กระเบื้อง 
ไฟเบอร์ซีเมนต์

สัดส่วน กระเบื้อง 
คอนกรีต

สัดส่วน แผ่นผนัง 
และฝ้า

สัดส่วน ไม้สังเคราะห์ สัดส่วน

ลาว 585.54 68.26% 84.75 27.79% 6.90 25.35% 72.01 22.47%

กัมพูชา 206.53 24.08% 184.71 60.56% 0.51 1.88% 29.96 9.35%

พม่า 37.27 4.34% 27.75 9.10% 0.33 1.22% 63.42 19.79%

สิงคโปร์ 0.00 0.00% 1.37 0.45% 0.00 0.00% 83.06 25.92%

มาเลเซีย 4.30 0.50% 3.42 1.12% 0.00 0.00% 28.27 8.82%

จีน 19.36 2.26% 0.04 0.01% 18.21 66.90% 0.24 0.07%

อื่นๆ 4.76 0.56% 2.96 0.97% 1.26 4.65% 43.49 13.58%

รวมมูลค่าการส่งออก 857.76 100.00% 305.00 100.00% 27.21 100.00% 320.45 100.00%

ที่มา : กรมศุลกากร

บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยเป็นหลัก ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และจีน เป็นต้น เนื่องจากเป็น

สนิคา้ทีม่นี�หนกัมากแตกเสยีหายงา่ย และมคีา่ขนสง่สงู จงึมขีอ้จ�ากดัในการขนสง่ระยะทางไกล รวมมลูคา่การสง่ออกในป ี2556 จ�านวน 494.71 

ล้านบาท คิดเป็น 32.75% ของการส่งออกทั้งประเทศ

1.4 แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้รับผลกระทบจากสินค้าทดแทนอย่างหลังคาเหล็ก Metal sheet ค่อน

ข้างมาก และเริ่มมีผลกระทบกับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ในขณะเดียวกันก็มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น

กลุ่มไม้สังเคราะห์และบอร์ด ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ท�าให้สามารถทดแทนไม้ได้

อย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่ผู้ผลิตรายหลักต่างเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโต ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตส่วน

ใหญ่เน้นการออกรายการส่งเสริมการขายเพื่อผลักดันการขายและช่วงชิงตลาดมากขึ้น 

ทัง้นีเ้พือ่รองรบักบัการแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึชอ่งวา่งในตลาดเพือ่เพิม่ทางเลือกใหก้บัลกูคา้ โดยเพิม่การจ�าหนา่ยสนิคา้ทีม่ี

ความหลากหลาย ทั้งกระเบื้องแกรนิตโต้  ยิปซั่ม อิฐมวลเบา ปูนกาวซีเมนต์ ปูนก่อ ปูนฉาบมวลเบา และกรอบประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม เป็นต้น
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2. ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทฯ มีการจำาหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้ามีดังนี้ 

รายได้จากการขายสินค้า 
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2556 สัดส่วน ปี 2555 สัดส่วน ปี 2554 สัดส่วน

ตลาดในประเทศ 3,570.43 87.83% 3,208.40 88.35% 3,137.30   90.08%

    • ผ่านตัวแทนจำาหน่าย 3,179.42 78.21% 2,949.68 81.23% 2,892.23   83.04%

    • ผ่านงานโครงการ 391.01 9.62% 258.72 7.12% 245.07  7.04%

ตลาดต่างประเทศ 494.71 12.17% 423.14 11.65% 345.59  9.92%

รวม 4,065.14 100.00% 3,631.54 100.00% 3,482.89 100.00%

บริษัทฯ มีช่องทางการจำาหน่ายสินค้าหลัก 2 ช่องทาง ดังนี้

2.1 ตลาดในประเทศ แบ่งเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าตัวแทนจำาหน่าย (Agent) ปัจจุบันมีตัวแทนจำาหน่ายและร้านค้าช่วงมากกว่า 5,200 ราย 

กระจายท่ัวประเทศ กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีการจำาหน่ายผ่านทาง บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุและบมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ ซ่ึงมีสาขารวมกัน

กระจายอยู่ท่ัวประเทศ มากกว่า 70 สาขาและกลุ่มลูกค้าโครงการ (Project) โดยสัดส่วนรายได้จากตัวแทนจำาหน่าย เพ่ิมข้ึน 7.79% จากปีก่อน

รวมทั้งบริษัทฯ มีการขายสินค้าโดยตรงกับงานโครงการต่างๆ เกือบ 200 โครงการในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดย

สัดส่วนรายได้จากงานโครงการเพิ่มขึ้น 51.13% จากปีก่อน

2.2 ตลาดต่างประเทศ (Export) ปัจจุบันมีการจำาหน่ายสินค้าให้ลูกค้าหลายประเทศมากขึ้น 

เมื่อเทียบจากปีก่อน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม บรูไนและอินโดนีเซีย โดยสัดส่วน 

รายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น16.91% จากปีก่อน 

3. กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
บริษัทฯ ได้กำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

3.1 พัฒนาการบริการให้สู่ความเป็นเลิศ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการด้านการขายและ

ทีมงานบริการหลังการขาย  เพื่อให้ผู้บริโภค ลูกค้า ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  มีการจัดทำาแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

ที่มีต่อการบริการของบริษัทฯ เพื่อนำามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่าน Call Center และ

เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele Sales) เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในกรณีที่ต้องการสินค้าเร่งด่วน 

3.2 พัฒนาการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการให้บริการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายการส่งมอบ

สินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง มีการปรับปรุงระบบการจัดส่งทั้งระบบให้มีการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การผลิต การเก็บสินค้า การ

รบัคำาสัง่ซือ้ การจดัสนิคา้ขึน้รถบรรทกุ รวมทัง้มกีารเยีย่มลูกค้าเพือ่ใหค้ำาแนะนำาในเรือ่งระบบโลจสิตกิสแ์ละการจดัเกบ็สนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า 

บริษัทฯ มีการวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเน่ือง ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่

ตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้โดยเพิ่มความหลากหลายทั้งรูปแบบการใช้งานและสีสันที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้พื้น ไม้

อเนกประสงค์ และไม้ตกแต่ง รวมถึงไม้บันได และไม้เชิงชายพลัส ที่จะออกสู่ตลาดในปี 2557 รวมทั้งการนำาผลิตภัณฑ์ OEM เข้ามาขาย เพื่อเพิ่ม

ความหลากหลายของสินค้าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ได้แก่ กระเบื้องแกรนิตโต้ ปูนกาว ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม  เป็นต้น

3.4 กำาหนดราคาที่เป็นธรรมและแข่งขันได้

บริษัทฯ ยังคงใช้นโยบายการกำาหนดราคาที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ โดยเน้นถึงคุณภาพบนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การ

ให้ส่วนลดที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อเป้าหมายที่แข่งขันได้ และรักษาอัตราผลกำาไรที่ยอมรับได้  
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3.5 พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้เข้มแข็ง

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการรักษาและพัฒนาตัวแทนจ�าหน่ายให้มีความเข้มแข็งและเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันสินค้าของบริษัทฯ ควบคู่

ไปกับการเพิ่มตัวแทนจ�าหน่ายใหม่ท่ีมีศักยภาพให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีตัวแทนจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการเพิ่มส่วนแบ่ง

ตลาดให้มากขึ้น ดังนั้นการรักษาและพัฒนาตัวแทนจ�าหน่ายจึงเป็นภาระกิจส�าคัญ โดยมีหน่วยงานพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย ที่มุ่งเน้นการ

ท�ากิจกรรมทางการตลาด และการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการขายของตัวแทนจ�าหน่าย ส�าหรับร้านค้าในประเทศได้

มีการพัฒนารูปแบบการจัดร้านค้าภายใต้ Concept “Everthing in One” เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคและเพิ่มความหลากหลายและ

สะดวกในการเข้าถึงสินค้า

3.6 พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและฐานการผลิตไปสู่ภูมิภาค        

บริษัทฯ มีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้งานในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดขอนแก่น ล�าปาง ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น โดยมีนโยบายขยายฐาน

ก�าลังการผลิตและศูนย์กระจายสินค้าสู่ภูมิภาค ได้แก่

• โครงการ CT-KK : เป็นโครงการแรกที่ขยายฐานก�าลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีตที่มีก�าลังการผลิต 40,000 ตันต่อปีคาดว่าจะเริ่มผลิต

ในเชิงพาณิชย์ประมาณไตรมาสที่ 1/2557 และเป็นศูนย์กระจายสินค้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น 

• โครงการ AAC-CM : บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด (DMATS) ให้ลงทุนในเครื่องจักรผลิตสินค้าอิฐมวลเบา 

มีก�าลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี เริ่มผลิตได้ไตรมาสที่ 2/2556 เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

4. การจัดการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.1 การผลิต

บริษัทฯ ใช้นโยบายผลิตเต็มก�าลังการผลิต เพื่อรักษาระดับการผลิตให้สม�เสมอตลอดทั้งปี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มสต๊อกส�าหรับ

ขายในช่วงที่มียอดขายสูงกว่าก�าลังการผลิตที่มีอยู่ โดยในปี 2556 ใช้ก�าลังการผลิตประมาณ 87% ในขณะที่ปี 2555 ใช้อัตราก�าลังการผลิต

ประมาณ 92% เนื่องจากในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดด�าเนินการผลิตอิฐมวลเบาที่จังหวัดสระบุรี (โครงการ AAC-1) มีก�าลังการผลิต 

140,000 ตันต่อปี และลงทุนในเครื่องจักรผลิตสินค้าอิฐมวลเบาที่จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ AAC-CM) มีก�าลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี ซึ่งเริ่ม

ผลิตในเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนมิถุนายน 2556

4.2 การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีการจัดซื้อมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้

ก. ในประเทศ

เป็นวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตภายในประเทศ เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย สีชนิดต่างๆ เยื่อกระดาษ และวัตถุดิบอื่นๆ โดยมี

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 62.45% ในปี 2555 มาเป็น 62.75% ในปี 2556 

ข. ต่างประเทศ 

เป็นวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตภายนอกประเทศ เช่น ใยหิน ใยสังเคราะห์ และเยื่อกระดาษ เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจาก

ต่างประเทศลดลง 37.55% ในปี 2555 มาเป็น 37.25% ในปี 2556 

4.3 สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและมีการวางแผนในการสั่งซื้อ

เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการสั่งซื้อจากคู่ค้าหลายรายของแต่ละประเภท รวมทั้งบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอย่างเพียงพอ และมีความสัมพันธ์

อันดีกับคู่ค้าอย่างยาวนานท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าเป็นอย่างดี
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก           จำานวนหุ้น อัตราส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท มายเรียด วัสดุ จำากัด 629,128,600 60.04%

2. กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2 53,192,400 5.08%

3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 23,947,600 2.29%

4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 17,113,100 1.63%

5. นายประกิต  ประทีปะเสน 14,619,500* 1.40%

6. ดร.บูรณะ  ชวลิตธำารง 11,200,000 1.07%

7. นางศิริวรรณ  จึงธีรพานิช 10,000,000 0.95%

8. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 9,816,200 0.94%

9. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,761,400 0.93%

10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,370,200 0.89%

11. ผู้ถือหุ้นอื่น       259,663,000 24.78%

จำ�นวนหุ้นส�มัญทั้งหมด 1,047,812,000 100.00%

หมายเหตุ * จำานวนหุ้นที่ถือนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่29 (ประจำาป ี2557) และสทิธใินการรบัเงินปนัผล 

(Record Date) ในวนัศกุรท์ี ่14 มนีาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชือ่ผู้ถอืหุน้ตาม มาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557

ปัจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์  และกลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 25.11 ตามลำาดับ ท้ังน้ี ตัวแทนของกลุ่ม บริษัท มายเรียด วัสดุ จำากัด 

ท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีท้ังหมด 4 คน ประกอบด้วย นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายเจมส์ แพ็ทตริค รูน่ีย์ และ

นายไพฑูรย์ กิจสำาเร็จ

 อย่างไรก็ตามการอนุมัติรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์โดยใหผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบกอ่น โดยบคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยีจะไมส่ามารถอนมุตัริายการท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ตนได้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินของบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)  มีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

และผูบ้รหิาร แลว้เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาคา่ตอบแทนผู้บรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ส�าหรบัคา่ตอบแทนคณะ

กรรมการบริษัทฯ ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไป

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาจากขอบเขต

อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งประเมินจากผลการด�าเนิน

งานของ  บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ”

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาก�าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ 

บริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1.1.1 พจิารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.1.2 พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะ

สม เช่น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

1.1.3 พิจารณาผลตอบแทนจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี 

1.1.4 พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (Self Assessment of the Board of 

Directors’ Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือน�าข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ต่อไป

1.1.5 พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจ�านวนเงินและสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้

มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจ�าเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบ�าเหน็จ) ที่จ่ายให้กับ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาอนุมัติ

1.2  พนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาก�าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.2.1 พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการด�าเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการ

พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจ�าปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณ

ประจ�าปีและเป้าหมายการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ   

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.2.2 พจิารณาการประเมนิผลการปฏบิตังิานและก�าหนดโครงสรา้งการจา่ยเงนิเดอืน เงนิรางวลัประจ�าป ี(โบนสั) และอตัราการปรบัขึน้

เงินเดือนประจ�าปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป

1.2.3 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว

เงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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2. การจ่ายค่าตอบแทน
2.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

2.1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการรายเดือน (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ตำาแหน่ง
(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทนรายเดือนต่อคน

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประธานกรรมการ 80.00 30.00 20.00

กรรมการ 50.00 20.00 10.00

2.1.2  ค่าตอบแทนของกรรมการต่อปี (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อ - นามสกุล
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนต่อปี

โบนัส
กรรมการ

รวมค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผล

ตอบแทน

1. นายประกิต  ประทีปะเสน 0.96 - - 0.50 1.46

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม์ 0.60 - 0.24 0.40 1.24

3. นายเจมส์  แพ็ทตริค  รูนี่ย์ 0.60 - - 0.40 1.00

4. นายไพฑูรย์  กิจส�าเร็จ 0.60 - 0.12 0.40 1.12

5. นายธนิต  ปุลิเวคินทร์  0.45 0.16 - 0.00 0.61

6. นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย 0.60 0.33 - 0.40 1.33

7. นายอนันต์  เล้าหเรณู  0.60 0.24 0.12 0.40 1.36

8. นายอัศนี  ชันทอง  0.60 - - 0.40 1.00

9. นายสาธิต  สุดบรรทัด 0.60 - - 0.40 1.00

10. นายไมตรี  ถาวรอธิวาสน์ 0.60 - - 0.40 1.00

11. นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา 0.60 - - 0.40 1.00

12. นายวุฒิไกร  โสตถิยานนท์ 0.60 - - 0.40 1.00

13. นายสมบรูณ ์  ภูว่รวรรณ (สิน้สดุ 24 เม.ย. 56) 0.15 0.09 - 0.40 0.64

รวม 7.56 0.82 0.48 4.90 13.76
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2.1.3 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

จำานวนคน จำานวนเงิน จำานวนคน จำานวนเงิน จำานวนคน จำานวนเงิน

ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ 12 13.76 12 13.39 12 10.66

เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของ

ผู้บริหาร*

6 33.79 6 31.09 6 29.18

รวม 47.55 44.48 39.84
หมายเหตุ * รวมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ปี 2556 : 2555 : 2554 = 1.23 : 1.16 : 1.08 ล้านบาท

2.2  ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษัทฯ ได้จัดโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของ 

บริษัทฯ โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2551 โดยในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารได้มีการใช้สิทธิแล้ว 5,430,000 หน่วย โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของโครงการและรายงานผลการใช้สิทธิได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ 

คณุสมบตั ิบทบาท หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีส่�าคญัและแตกตา่งกนั โดยในปจัจบุนัไดก้�าหนดไวใ้นคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate 
Governance Handbook) อยา่งชดัเจน ซึง่ไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ในสว่นขอ้มลูนกัลงทนุ เพือ่เปน็แนวทางให้กรรมการ และผูบ้รหิาร
ได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็น

อิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    
5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ชื่อ ตำาแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2555

1.   นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 12/12 11/12

2.   นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ 11/12 11/12

3.   นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ กรรมการ 12/12 9/12

4.   นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ กรรมการ 11/12 11/12

5.   นายสมบูรณ์ ภู่วรวรรณ กรรมการอิสระ (สิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่ง 24 เม.ย. 56) 3/12 11/12

      นายธนิต ปุลิเวคินทร์ กรรมการอิสระ (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 24 เม.ย. 56) 9/12 -

6.   นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 17 เม.ย. 52) 11/12 12/12

7.   นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการอิสระ (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 10 ม.ค. 48) 12/12 11/12

8.   นายอัศนี ชันทอง กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 12/12 12/12

9.   นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ 12/12 12/12

10. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ 12/12 12/12

11. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการ 12/12 11/12

12. นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ กรรมการอิสระ (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 12 ม.ค. 54) 12/12 11/12

13. นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ เลขานุการบริษัท 12/12 12/12

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ นายไพฑูรย์ กิจ
ส�าเร็จ นายอัศนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
ส�าคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.  ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ ์เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าป ีตลอดจนก�ากบัดแูลการบรหิารงานของกรรมการ และผูบ้รหิาร
ใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุกบับรษิทัฯ และผู้ถอืหุน้ โดยก�าหนดใหม้กีารตดิตามและประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานอย่างสม�เสมอ 

2.  ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) ก�าหนดให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและเพียงพอ ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ และรายงานผลการด�าเนิน
งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

3.  ก�าหนดแนวทางในการท�ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน ์ระหว่างผู้มสี่วนไดเ้สียของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ 
และผูถ้อืหุน้ โดยผูม้สีว่นไดเ้สียไมค่วรมส่ีวนรว่มในการตดัสินใจ ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิงานและเปดิเผยขอ้มลูของรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
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ของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
4. เปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท�าการก่อนการประชุม โดยวิธี

ส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการ เพื่อเลขานุการบริษัทฯ ได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
5. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจ�าเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
(ข) คณะกรรมสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) (Nomination and Remuneration Committee)
(ค) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee
(ง) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

6. ก�าหนดให้ต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ  และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ             
ความรับผิดชอบดังนี้

(ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้ค�า
แนะน�าและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจ�าวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ
ต้องมีภาวะผู้น�าดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะ                 
กรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

(ข) กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการบริหารงานประจ�า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่ก�าหนด ภายใต้กรอบอ�านาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ก�าหนดจ�านวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะไปด�ารงต�าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่
ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน

8. แตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานกุารบรษิทัฯ ให้เปน็ผูป้ระสานงานระหวา่ง
ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ จัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลตามระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดและแนว
ปฏบิตัทิีด่ขีองส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยรายละเอยีดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระนัน้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าไวใ้นคูม่อืการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) 

2. คณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะดังนี้ 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ผ่าน
การสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จน
ครบวาระ มผีลใหจ้�านวนสมาชกินอ้ยกวา่จ�านวนทีก่�าหนด คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้จะตอ้งแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่
ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ�านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน และต้องมีองค์
ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด

โดยบริษัทฯ จะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงินและจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมจ�านวน 10 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมดจ�านวน 3 คน ประกอบด้วย
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ชื่อ ตำาแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2555

1.   นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 24 เม.ย. 56) 10/10 8/8

     นายสมบูรณ์ ภู่วรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ (สิ้นสุด 24 เม.ย. 56) 4/10 8/8

2.   นายธนิต ปุลิเวคินทร์ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 29 เม.ย. 56) 6/10 -

3.   นายอนันต์ เล้าหเรณู* กรรมการตรวจสอบ  10/10 8/8
หมายเหตุ * นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่า
เชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายสามารถ วิริยะขัตติยาภรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ

ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเช่ือถือ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด
เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ท้ังน้ีบริษัทฯ จัดให้มีส�านักงานตรวจสอบภายในและงานก�ากับดูแล มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงาน
หรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก�าหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยมีนายสามารถ วิริยะขัตติยาภรณ์ เป็นผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายในและก�ากับดูแล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการกรรมการ
ตรวจสอบโดยต�าแหน่ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)

คณะกรรมการ ก.ส.ต. (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน 
และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยให้คณะกรรมการ 
ก.ส.ต. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. 1 คน ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีจ�านวน
สมาชิกน้อยกว่าจ�านวนที่ก�าหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. รายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมรวมจ�านวน 5 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งหมด
จ�านวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ ตำาแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2555

1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. 5/5 6/6

2. นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ กรรมการ ก.ส.ต. 5/5 6/6

3. นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ก.ส.ต. 5/5 6/6
โดยมีนายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต.
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการ ก.ส.ต.  มหีนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยจะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้ 
1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ดำาเนินการดังต่อไปนี้

ก. พิจารณาก�าหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสม พิจารณา
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
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ข. พจิารณาความเหมาะสมของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้�ารงต�าแหนง่ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป และเลขานกุารบรษิทัฯ เพือ่เสนอ
ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตั ิในกรณทีีต่�าแหนง่ดงักล่าววา่งลง รวมทัง้ก�าหนดหลักเกณฑก์ารพจิารณาผูส้บืทอด และปฏบิตัิ
การอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ด�าเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำาเนินการดังต่อไปนี้

ก. พิจารณาก�าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม โดยการเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุม่
อุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) พิจารณาจากผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี พิจารณาจากการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (Self Assessment of the Board 
of Directors’ Performance) ในแต่ละปี ได้แก่ ผลตอบแทนประจ�าเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น โบนัสกรรมการ) 
ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ

ข. พิจารณาก�าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หรือ KPIs (Key Performance 
Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจ�าปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก         
งบประมาณประจ�าปีและเป้าหมายการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ด�าเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ
3.  จัดทำารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ปีละ 1 ครั้ง 

เพือ่น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเปดิเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าป ี(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าป ี(แบบ 56-2) 
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต.  ทั้งนี้จะต้องระบุจ�านวนครั้งในการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการ ก.ส.ต. 
แต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย
2.3 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นอิสระ    
1 คนข้ึนด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ให้หัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบ
งานเลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมจ�านวน 3 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ทั้งหมดจ�านวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ ตำาแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2555*

1. นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 3/3 -

2. นายวุฒิไกร โสตภิยานนท์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 3/3 -

3. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 3/3 -
โดยมีนางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
หมายเหตุ *  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ได้รับการตั้งแต่จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 258  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจัดท�า

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึด
เปน็แนวปฏบิตัใินการด�าเนนิงาน โดยถอืเปน็ภาระหนา้ทีท่ีส่�าคญัของทกุคนตอ้งไมล่ะเลยในการปฏบิตัติามหลักการทีป่รากฏอยูใ่นคูม่อืฉบบันี ้รวม
ทั้งมีการติดตาม ปรับปรุง และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร 
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และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  จัดทำารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ ทั้งนี้จะต้องระบุจำานวนครั้งในการประชุมและจำานวนครั้งที่กรรมการกำากับดูแล
กิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย 

2.  พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งให้ความเห็นชอบในผล
การประเมินเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยในปี 2556 กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง
คณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
2.4  คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำานวนอย่างน้อย 
 3 คน ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการผูจ้ดัการ เปน็ประธานกรรมการจดัการโดยตำาแหนง่ เมือ่คณะกรรมการจดัการ 
มีจำานวนสมาชิกน้อยกว่าจำานวนที่กำาหนด คณะกรรมการ ก.ส.ต.  จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจัดการรายใหม่ และเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการจัดการรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำาเนินงาน 

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรายสัปดาห์รวมจำานวน 38 ครั้ง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการจัดการทั้งหมดจำานวน 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ ตำ�แหน่ง

1.   นายอัศนี ชันทอง ประธานกรรมการจัดการ 

2.   นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการจัดการ

3.   นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการจัดการ 

4.   นายสุวิทย์  แก้วอำาพันสวัสดิ์ กรรมการจัดการ 

5.   นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ กรรมการจัดการและเลขานุการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ในการกำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำาปี เป้าหมายคะแนน KPIs (Key 
Performance Indicators) และการประเมินผลสำาเร็จของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

พจิารณากำาหนดโครงสรา้งองคก์ร อำานาจการบรหิารองคก์ร รวมถงึการแตง่ตัง้ การวา่จา้ง การโยกยา้ย การกำาหนดเงิน คา่จา้ง คา่ตอบแทน 
เงินรางวัล การเลิกจ้าง ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีการกำาหนดอำานาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำานาจอนุมัติ
ทางการเงนิของผูบ้รหิารแตล่ะระดบั  ตามระเบยีบในการปฏบิตังิานและอำานาจในการอนมุตั ิทีไ่ดอ้นมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีาร
รายงานผลการดำาเนนิงานประจำาเดอืนและประจำาป ีในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองตามเปา้คะแนน (KPIs) 
รายบคุคลตามทีไ่ดร้บัอนมุตัแิล้วเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการ ก.ส.ต. เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตัติอ่ไป ปฏบิตักิารอ่ืน
ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหด้ำาเนนิการเปน็คราวๆ ไป รวมทัง้คณะกรรมการจดัการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
2.4.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารของ 
บรษิทัฯ ตัง้แตร่ะดบัผูจ้ดัการสว่นขึน้ไปอยา่งนอ้ยฝา่ยละ 1 คน รวมผูจ้ดัการแผนกระบบมาตรฐานและนติกิร เปน็กรรมการบรหิารความเสีย่งโดย
ตำาแหน่ง รวมจำานวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 คน ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม รวมจำานวน 8 ครั้ง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน 15 คน ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและ
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การตลาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน จากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ 
รวม 10 คน ผู้จัดการแผนกระบบมาตรฐาน (เลขานุการ) และนิติกร
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

ก�าหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการให้ความเห็นชอบก่อนน�าสู่การปฏิบัติ สร้างระเบียบปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่จะน�าไปสู่
ความเสี่ยง และก�าหนดแนวทางในการแก้ไข ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

Red Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง 
Yellow Risk  :  ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
Green Risk  :  ยังไม่เป็นปัจจัยความเสี่ยง 
ติดตามผลการจัดการกับความเส่ียงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีแนวทางแก้ไขและป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร 

ทบทวนนโยบายและระบบควบคมุซึง่จดัตัง้เพือ่การประเมนิ การบรหิารและการควบคมุความเส่ียง รวมทัง้กระบวนการตรวจสอบและการรายงาน 
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบแห่งการบริหาร
ความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงต่อหน่วยงานก�ากับดูแล และสาธารณะอย่างเพียงพอและสม�เสมอ จัดท�ารายงานผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยเปดิเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าป ี(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าป ี(แบบ 56-2) 
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการจัดการ มอบหมายให้ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

 ในรอบป ี2556 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดก้�ากบัดแูลงานบรหิารความเสีย่งดว้ยความรบัผดิชอบ และระมดัระวงั โดย
สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ
2.4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อยฝ่าย
ละ 1 คน เปน็กรรมการรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยต�าแหนง่ รวมจ�านวนอยา่งนอ้ย 10 คน และคดัเลอืกผูบ้รหิารระดบัผูช้ว่ยกรรมการ    
ผูจ้ดัการขึน้ไป 1 คน ด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และแตง่ตัง้กรรมการรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมรวมจ�านวน 2 ครั้ง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 14 คน ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ

สายการขายและการตลาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน จากทุกหน่วย
งานของบริษัทฯ รวม 10 คน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (เลขานุการ)  และเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

จัดท�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัด
ท�าแผนงาน และงบประมาณ ในการด�าเนินการในแต่ละปี ด�าเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ติดตามความก้าวหน้าของการ
ด�าเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการด�าเนินการ จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) สู่ความยั่งยืน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้อง
ระบุจ�านวนครั้งในการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
2.4.3 คณะกรรมการชุดอื่นๆ

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ เพื่อเข้ามาด�าเนินงานให้      
เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ เช่น คณะกรรมการปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานคณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน   
คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม 
Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น
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3.  ผู้บริหาร
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะสรรหาผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณก์ารทำางานทีเ่ปน็ประโยชนก์บับรษัิทฯ มปีระวตักิารทำางาน

ที่ดีและมีจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้บริหารตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเป็นกรรมการจัดการโดยตำาแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำานวน 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ ตำาแหน่ง

1.   นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ

2.   นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

3.   นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม

4.   นายสุวิทย์ แก้วอำาพันสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

5.   นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
กำาหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ ค่านยิมองค์กร วตัถปุระสงค์ นโยบาย แผนธรุกจิ และกลยทุธ์การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ แผนการเงนิ การบริหาร

เงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำาปี เป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำาเร็จ
ของบริษัทฯ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�เสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอก  
บริษัทฯ ท่ีจะทำาให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำาหนด มีอำานาจแต่งต้ังและบริหารงานคณะทำางานชุดต่างๆ เพ่ือประโยชน์
และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และโปร่งใส มีอำานาจพิจารณากำาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับ
พนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายลงไป มีอำานาจในการออกกฎระเบียบ คำาสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำางานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

มอีำานาจอนมุตัใินการจดัซือ้จดัจา้งและอำานาจอนมุตัทิางการเงนิ ตามระเบยีบในการปฏบิตังิานและอำานาจในการอนมุตั ิท่ีไดอ้นมุตัจิากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีอำานาจในการบริหารกิจการประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดวงเงินอนุมัติตาม
ตำาแหน่ง ดังนี้ ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสำาคัญได้กำาหนดอำานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(ก) การบัญชี การภาษีอากร กำาหนดผู้มีอำานาจลงนามในแต่ละเรื่อง
(ข) การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซ่อม กำาหนดวงเงินอนุมัติตามตำาแหน่ง 
(ค) การอนุมัติทางการเงิน การสั่งจ่ายเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค กำาหนดวงเงินอนุมัติตามตำาแหน่ง 
(ง) การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำาหนดวงเงินอนุมัติตามตำาแหน่ง สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท  
(จ) การกู้ยืมเงินระยะยาว ต้องนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้ดำาเนินการ
(ฉ) การปรบัปรงุสตอ๊คสินค้า การตดับญัชีทรพัยสิ์น และการตดัหนีสู้ญ ตอ้งนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตัใิห้ดำาเนนิการ
(ช) รายการอื่นๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานและอำานาจในการอนุมัติที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ต้องนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาอนุมัติให้ดำาเนินการ
รวมทั้งกำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกำาหนดต่างๆ ของบริษัทฯ และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ
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บรษิทัฯ กำาหนดใหค้ณะกรรมการ ก.ส.ต. มหีนา้ทีพ่จิารณากลัน่กรองบคุคลตามหลกัการ วธิกีารทีร่ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพือ่เสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เปน็ผูพ้จิารณาอนมุตัติอ่ไป โดยมแีนวปฏบิตัใินการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารไวใ้นกฎบตัรคณะ

กรรมการ ก.ส.ต. และในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศของ

สำานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย แล้วเสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่กรรมการตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1.1  คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการสรรหาอย่างชัดเจนและโปร่งใส   

มีรายละเอียดข้อมูลท่ีเพียงพอประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำางานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันในเรื่อง

ของเพศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

1.2  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายการให้สิทธิท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอแต่งต้ังกรรมการ

รายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยกำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ในหัวข้อ 

“ข้อมูลนักลงทุน” โดยกำาหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี หลังจากนั้นคณะกรรมการ ก.ส.ต. จะเป็น     

ผู้คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดต่อไป

1.3  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ดำาเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดแล้วจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.4  การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.4.1  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำานวนหุ้นที่ตนถือ

1.4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1.4.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

1.4.3  บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรอืจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.  คณะกรรมการชุดย่อย   
บรษิทัฯ กำาหนดใหค้ณะกรรมการ ก.ส.ต. มหีนา้ทีพ่จิารณาสรรหาและคดัเลอืกคณะกรรมการชดุยอ่ย ในกรณท่ีีพน้จากตำาแหนง่ตามวาระ 

หรือในกรณีที่ตำาแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการ

ชุดย่อยประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และ 1 คนจะต้องมีความรู้  

ด้านบัญชีและการเงิน 

2.2  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัฯ ทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิารจำานวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

และ 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2.3  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกว่า 3  คนและอย่างน้อย 1 คนต้อง

เป็นกรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
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3. คณะกรรมการจัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และกำาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดการ ดังนี้

คณะกรรมการจดัการ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตัง้แตร่ะดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปจำานวนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมกีรรมการ

ผู้จัดการ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการโดยตำาแหน่ง และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำานาจในการจัดตั้งคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ เพื่อเข้ามาดำาเนินงานในเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น

3.1  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE) ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนและ   

ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนข้ึนไปจำานวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร           

ความเส่ียง เพ่ือเข้ามากำาหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ครอบคลุมความเส่ียงท้ังหมดท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

อย่างน้อย 1 คนและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำานวนอย่างน้อย 5 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ามากำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  คณะกรรมการชดุอืน่ๆ เชน่ คณะกรรมการปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางานคณะกรรมการจดัการดา้นพลงังาน 

คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม 

Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่

ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ

การประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่
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บรษิทัฯ ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แตป่ ี2548 ดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็องคก์รชัน้นำา มกีารบรหิารงานจดัการอยา่ง

มอือาชพี ใหค้วามสำาคญักบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและยดึแนวทางปฏิบตัทิีด่ขีองตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการ ดังนี้

1.  บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว  ( ) อยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) โดยใช้แบบ

ประเมนิโครงการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report Of Thai Listed Companies) 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) อกีทัง้ไดม้กีารเพิม่ประกาศ Top Quartile ของบรษัิทจดทะเบยีนในแตล่ะกลุ่ม

ตามมูลค่าทางการตลาด เรียงลำาดับคะแนนในกลุ่มตลาดเดียวกันจากมากไปน้อย โดยบริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ Top Quartile ใน

กลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท

2.  บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ในงาน “SET Awards 2013” ที่จัดขึ้นโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยรว่มกับวารสารการเงนิธนาคาร เมือ่วนัท่ี 20 พฤศจกิายน 2556 เพือ่เปน็การประกาศเกียรตคุิณและ

เชดิชูบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัหลักทรพัย ์และบรษิทัหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุทีม่คีวามยอดเยีย่มและดเียีย่มในดา้นตา่งๆ จากผลการ

ดำาเนินงานปี 2556

3.  การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ)  ของบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2556  

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ เพื่อกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม

หลกัการกำากบัดูแลกจิการท่ีด ีเพือ่ใหม้กีารบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และจดัทำาคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินงาน 

เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี อย่างเหมาะสมและสม�เสมอ โดยได้เผย

แพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ : การกำากบัดแูลกจิการเปน็หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานทกุคนในการปฏบิตัิ

หนา้ทีด่ว้ยความระมดัระวงัและซือ่สตัยส์จุรติ โดยการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมและเปน็ธรรม ปอ้งกนัไมใ่หม้คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านช่องทางที่

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญักบัผูถ้อืหุน้ ซึง่มสีทิธใินความเปน็เจา้ของกจิการ โดยการควบคมุบรษิทัฯ ผา่นการแตง่ตัง้กรรมการในการทำาหนา้ที่

แทนตน และมีสทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงทีส่ำาคัญ บรษิทัฯ จะไมก่ระทำาการใดๆ อนัเปน็การละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุ้น

และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำาหนด 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำาคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำาไตรมาส ประจำาปี แบบแสดงข้อมูล

ประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการ

ประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่ง

เปน็ขอ้มลูเดยีวกบัทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบเอกสาร โดยเผยแพรข่อ้มลูผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการ

ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

การกำากับดูแลกิจการ
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1.3 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำานวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และ

จัดให้มีเวลาดำาเนินการประชุมอย่างเพียงพอ 

1.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องท่ีเห็นว่าสำาคัญและเสนอรายชื่อผู้ท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.6 บรษิทัฯ ไดส้นบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอชือ่

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1  บริษัทฯ ได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุมสามารถ

ทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

2.3  บริษัทฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซัก

ถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

2.4  บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น รายการเกี่ยวโยง การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.5  บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.6 บรษิทัฯ ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ไดเ้ลือกลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเปน็รายบคุคล และเปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นไดซ้กัถามเกีย่ว

กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

2.8  บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่

ไม่ได้เข้าประชุม

3. การดำาเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น

3.1  บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม

ทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย ซึ่งบริษัทฯ 

ได้จดบันทึกประเด็นข้อซักถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามี     

ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทั้งบันทึกชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำาการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซ่ึงจัดทำาโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3.4 บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมเยีย่มชมโรงงาน (Plant Visit) อยา่งนอ้ยปลีะครัง้ เพือ่เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นหรอืนกัวเิคราะห์ไดช้มกจิการ

ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บรษิทัฯ มมีาตรการดแูลผูถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัการปฏบิตัแิละปกปอ้งสทิธขิัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทยีมกนัและเปน็ธรรม รวมท้ังไดม้มีาตรการปอ้งกนั

ไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ ได้แจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
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1.2 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออก

เสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระ (โดยผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง) ความเห็นของ

คณะกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน

วันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (ตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี) พร้อมทั้งโฆษณาคำาบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือเชิญ

ประชมุในหนงัสอืพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 3 วนักอ่นวนัประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาและศกึษาขอ้มลูสำาหรบัการ

เข้าร่วมประชุมและการลงมติ

1.3 โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดทำาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  

ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี)

1.4 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

แทน ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการเสนอให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้น โดยจะระบรุายชือ่กรรมการอสิระผูร้บัมอบอำานาจในหนังสอืมอบ

ฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 บรษิทัฯ เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจนเปน็การลว่งหนา้อยา่ง

น้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำาหนดไว้อย่าง

ชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.2 บริษัทฯ ได้กำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา

ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะนำาเสนอคณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้

ความเห็นชอบเพื่อนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

2.3 บรษิทัฯ กำาหนดใหผู้บ้รหิารไมค่วรเพิม่วาระการประชมุทีไ่มไ่ดแ้จง้เปน็การลว่งหนา้โดยไมจ่ำาเปน็ โดยเฉพาะวาระสำาคัญท่ีผูถ้อืหุ้น

ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

3.1 บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดใหม้แีนวทางปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน โดยหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน ซึง่รวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หากบรษิทัฯ พบวา่ผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานของบรษิทัฯ กระทำาผิดขอ้หา้มตามแนวปฏิบตัทิีก่ำาหนดไว ้บรษิทัฯ จะดำาเนนิการตามกฎหมายและลงโทษตอ่ผูก้ระทำา

ความผิด

3.2 บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการ 

บริษัทฯ เพื่อเก็บรักษา และจัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ

4.2 บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญ ในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็น

ได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

4.3 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยเปิด

เผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัและคำานงึถงึสิทธขิองผูม้สีว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไมก่ระทำาการใดๆ ทีเ่ปน็การ

ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของ 

บริษัทฯ  

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 บรษิทัฯ ได้กำาหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ โดยประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่เป็นแนวปฏบิตัต่ิอสทิธขิอง

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของ บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความ

เป็นกลางทางการเมือง การสื่อสารทางการตลาด และการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

1.2 บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ทราบ และเปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนผา่นคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผ่า่นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

ซึง่สามารถสง่ทางไปรษณยี ์หรอืทาง  E-Mail Address :  Corpcenter@dbp.co.th ไดโ้ดยตรงโดยไมต่อ้งเปดิเผยชือ่ผูแ้จง้เบาะแส

หรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำาเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้แจ้งเบาะแส        

ดังกล่าว แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูก

ละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

1.3 บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม นโยบายดา้นการรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

และสง่เสรมิใหพ้นกังานปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กำาหนดเปน็แนวทางปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งมัน่ใจไดว้า่บรษิทัฯ คำานงึ

ถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้

ทราบ

1.4 บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

1.5 บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารแกพ่นกังาน (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในคูม่อืการกำากบั

ดูแลกิจการที่ดี ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) โดยกำาหนดให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว และมหีลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน (KPI) เพือ่ใชใ้นการพจิารณาปรบัขึน้เงนิเดอืนและการจา่ย

เงินรางวัลประจำาปี โดยประเมินเป็นประจำาทุกปี รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงาน และมีการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมไว้ในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนใน

รายงานประจำาปี 

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

2.1 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อ

กำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์ แนวทางในการปฏบิตัเิพือ่สะทอ้นถงึแนวคดิ CSR กบัการดำาเนนิธรุกจิของประธานกรรมการบรษิทัฯ 

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน 

2.2 บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

2.3 บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

2.4 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทำานโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชัน่ รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝงัใหพ้นกังานทกุ

คนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ไว้ในรายงานประจำาปี
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำาหนด

ของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์     

ของบริษัทฯ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ

นักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.2 บริษัทฯ กำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ตาม         

ข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 บรษิทัฯ กำาหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ่รายงานทางการเงินแสดง

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

1.4 บริษัทฯ กำาหนดให้จัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ  MD&A) 

เพือ่ประกอบการเปดิเผยงบการเงนิทกุไตรมาส ทัง้นีเ้พือ่ใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้กบัฐานะ

การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

1.5 บริษัทฯ กำาหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี                

(แบบ 56-1) และในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

1.6 บรษิทัฯ กำาหนดใหเ้ปดิเผยบทบาทและหนา้ทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยจำานวนครัง้ของการประชมุและจำานวน

ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำาหน้าที่  รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้

ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำาปี

1.7 บริษัทฯ กำาหนดให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ      

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำานวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึง        

ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย (ถ้ามี)

1.8 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ มีสำานักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับ

รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป            

ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-4171 ถึง 8 หรือ E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

2. ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี              

(แบบ 56-1)  และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว บริษัทฯ กำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 รายชือ่ ประวตัขิองคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิทัฯ โดยระบตุำาแหนง่ของกรรมการแตล่ะคณะ รวมท้ังระบกุรรมการ

อิสระของบริษัทฯ และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

2.5 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.6 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)

2.7 กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง

2.8 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง

68
รายงานประจำ ปี 2556

AR_TH.indd   68 19/3/2557   2:48



2.9 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.10 ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 

2.11 นโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

2.12 กฎบตัรของคณะกรรมการ และกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย ทีร่ะบหุนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ คณุสมบตั ิ วาระการดำารงตำาแหนง่

ของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

เป็นต้น

2.13 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ สำาหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ

2.14 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำาเสนอต่อนักวิเคราะห์ หรือสื่อต่างๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มี

ประสบการณ ์มภีาวะผูน้ำา มวีสัิยทศัน ์มคีวามเปน็อสิระในการตดัสินใจ อทุศิเวลาและพยายามอยา่งเต็มทีใ่นการปฏบิตัหินา้ทีต่ามความรบัผดิชอบ 

ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้กำาหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิด

ชอบ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมทั้งการกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตลอดจนการจดัทำาแผนสบืทอดตำาแหนง่ (อยูใ่นระหวา่งจดัทำาแผนและกำาหนดเปน็ลายลกัษณอ์กัษร) การจดั

อบรมโครงการ HRD (Human Resource Development) สำาหรับพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในองค์กร มีแผนการส่งเสริมให้              

ผูบ้รหิารเขา้อบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งและจำาเปน็ในการพฒันาทกัษะการบรหิาร อกีทัง้ใหค้วามเหน็ชอบนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง และได้เผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำาปี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดใหต้ำาแหนง่ประธานกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการเปน็คนละบคุคลกนั จงึกำาหนดขอบเขตอำานาจ

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีแ่ยกจากกนั และกำาหนดจำานวนบรษิทัทีก่รรมการผู้จดัการจะไปดำารงตำาแหนง่ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธรุกจิ

ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน 

รวมท้ังกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุก

คณะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ

หมวดที่ 6  แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคก์ารกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยแสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัฯ มรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบ

ได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี เช่น แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน 

การควบคุมภายใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 156 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 มีมติอนุมัติให้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Conduct) เพื่อการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้กำาหนด

กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่ว่า

จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง การสื่อสารทางการตลาด และการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้สอบทานและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเหมาะสมและสม�เสมอ 
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การพัฒนาด้านการกำากับดูแลกิจการในปี 2556

1.  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีระบวนการตดิตามและดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและประกาศจรรยาบรรณธรุกจิ

ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ การอบรมพัฒนาพนักงาน  การอบรม ISO และ 

Safety อีกทั้งจัดทำาเป็นเอกสารแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

2.  บริษัทฯ ได้ร่วมโครงการให้คำาปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์แก่บริษัทจดทะเบียนในปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับ PYI (PYI Consulting Co.,Ltd.) เพื่อวิเคราะห์ ให้คำาปรึกษา ให้ความรู้ด้านการจัดทำาข้อมูล และการนำา

เสนองานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งทบทวนและประเมินผลการดำาเนินงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์   

ของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

3.  บริษัทฯ ได้ร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด้านการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2556 ซึ่งจัดโดย สถาบัน

ไทยพฒัน ์มลูนธิบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์และสถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เพือ่วเิคราะห ์ใหค้ำาปรกึษา ใหค้วามรูด้า้นการจดัทำาขอ้มลู และการนำาเสนองานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม รวมทัง้ทบทวนและ

ประเมินผลการดำาเนินงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ  ได้กำาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

อันเป็นสาระสำาคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์อ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 

59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

อันเป็นสาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ท้ังนี้ห้าม       

มิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และยังมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่

ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน หากบริษัทฯ พบว่าผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทฯ กระทำาผิดข้อห้ามตาม

ประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำาเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำาความผิดโดยเด็ดขาด

3. ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำาผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำาเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หาก

เป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค)  แจง้การกระทำาความผิดตอ่ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

(ง) แจ้งความดำาเนินคดีต่อตำารวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำาเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดหลัก

การนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้

คำาแนะนำาผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำาหนดอย่างถูกต้อง
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การถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 เพิ่ม (ลด)

1.   นายประกิต ประทีปะเสน* 14,619,500 17,049,500 (2,430,000)

2.   นายไพฑูรย์ กิจสำาเร็จ 1,800,100 1,880,100 (80,000)

3.   นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ 3,100,100 2,630,100 470,000

4.   นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ 4,350,100 3,880,100 470,000

5.   นายสมบูรณ์ ภู่วรวรรณ 

      (สิ้นสุด 24/4/56) **
- 7,380,000 -

      นายธนิต ปุลิเวคินทร์ 

      (แต่งตั้ง 24/4/56) **
- - -

6.   นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย 4,099,600 4,600,000 (500,400)

7.   นายอนันต์ เล้าหเรณู 2,350,000 1,880,000 470,000

8.   นายอัศนี ชันทอง 1,439,900 1,079,900 360,000

9.   นายสาธิต สุดบรรทัด 5,400,000 4,920,000 480,000

10. นายไมตรี  ถาวรอธิวาสน์* 2,700,000 2,220,000 480,000

11. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา - - -

12. นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ - - -

13. นายสุวิทย์ แก้วอำาพันสวัสดิ์ 2,850,000 2,780,000 70,000

14. นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ 2,760,000 2,280,000 480,000

15. นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ 420,000 210,000 210,000

รวมทั้งสิ้น 45,889,300 52,789,700 479,600

หมายเหตุ	

*		จำานวนหุ้นที่ถือนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**	นายสมบูรณ์	ภู่วรวรรณ		ครบวาระในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	28	(ประจำาปี	2556)	เมื่อวันที่		 	

				24	เมษายน	2556	และไม่รับตำาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	ทำาให้นายธนิต	ปุลิเวคินทร์	ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแทน

 ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำาหนดนโยบายและจัดทำากฎบัตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการ

ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจอย่างสม�เสมอ และกำากับดูความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ มีการรายงานการบริหารเสี่ยงต่อคณะกรรมการ       

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันและลด      

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

นโยบายการบริหารความเส่ียง : บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต กำากับดูแล แก้ไข ประเมินและ

ติดตามผลการจัดการกับความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมการใช้แร่ใยหินจากนโยบายภาครัฐ

จากการศึกษาโครงการจัดทำาร่างแผนยกเลิกการนำาเข้าและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัย      

ธรรมมาธิราช ในปี 2555 นั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนงานและมาตรการต่างๆ ในการบริหารความ

เสี่ยงเมื่อภาครัฐยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ดังนี้

1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องจตุลอน ไม้

สังเคราะห์ แผ่นผนัง อิฐมวลเบาและทับหลัง (Lintel) เป็นต้น

2) ปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้สามารถผลิตได้ทั้ง 2 ชนิด (Dual Machine) คือผลิตได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินและไม่มีแร่ใยหิน เป็น

ส่วนประกอบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเตรียมความพร้อมในกรณีที่ภาครัฐยกเลิกการใช้แร่ใยหินในอนาคต

3) จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างมาจำาหน่าย เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เช่น โครง

หลังคาสำาเร็จรูป แผ่นยิปซั่ม กระเบื้องหลังคาเซรามิค และสินค้าประกอบหลังคาต่างๆ เป็นต้น 

4) จัดทำาแผนธุรกิจในอนาคต 5 ปี เพื่อวางแผนการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการขยายกำาลังการผลิตและศูนย์กระจาย

สินค้าไปสู่ภูมิภาค เช่น โครงการ CT-KK เป็นโครงการแรกที่ขยายไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเดิน

เครื่องจักรในเชิงพาณิชย์ประมาณไตรมาสที่ 1/2557 และโครงการ AAC-CM ที่ให้บริษัทย่อยลงทุนในเครื่องจักรผลิตอิฐมวลเบา

ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์การกระจายสินค้าในภาคเหนือ ซึ่งเดินเครื่องจักรในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2556 การ

สำาหรับการขยายฐานไปภูมิภาคอื่นๆ อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นต้น

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ 

เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ปูนซีเมนต์  แร่ใยหิน เส้นใยสังเคราะห์ PVA เยื่อกระดาษ และทราย  มีความเสี่ยงใน

เรื่องของราคาและการขาดแคลน บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้ 

1) วิจัยและพัฒนาสูตรการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งการศึกษาแนวทางในการใช้วัตถุดิบทดแทน 

2) จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต� มีคุณภาพดี ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

3) เพิ่มระดับการจัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องราคาและการขาดแคลนในอนาคต

1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคา

บรษิทัฯ ยงัเผชญิกบัความเสีย่งในการแขง่ขนัดา้นราคา การใชก้ลยทุธเ์พิม่จดุกระจายสนิคา้ทัว่ประเทศ เพือ่เพิม่ความสะดวกในการเขา้ถงึ

สินค้าของลูกค้า และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายตัวแทนจำาหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ให้ความสำาคัญกับการให้บริการทั้งก่อนและหลัง

การขาย การจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีกว่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งทำาให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า

และบริการเพิ่มขึ้น มากกว่า 10% จากปีที่ผ่านมา 

1.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

1) ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังมี

การกูย้มืระยะสัน้ ทีใ่ชอ้ตัราดอกเบีย้แบบไมค่งที ่แตอ่ยา่งไรกต็ามการกูย้มืเงนิระยะยาวท้ังหมด บรษัิทฯ ไดป้อ้งกนัความเสีย่งโดย

การใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 

2) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือป้องกันความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตรา          

ต่างประเทศ และเปิดบัญชี FCD เพ่ือใช้ในการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การบริหารความเสี่ยง
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1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต�จากนโยบายภาครัฐ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต�จากนโยบายภาครัฐ โดยในปี 2555 อัตราค่าแรงขั้นต� จังหวัดสระบุรี 269 บาท

ต่อวัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ค่าแรงขั้นต�ปรับขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน หรือปรับเพิ่มขึ้น 11.5%  ส่งผลกระทบต่อต้นทุน

ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในระดับหนึ่ง 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน
2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะผลติสินค้าทีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดล้อม โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรมในระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ISO 14001 และมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียในระบบ โดยใช้ระบบการจัดการและกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่างๆ เช่น 

TPM Kaizen OPL และ QCC เป็นต้น ตลอดจนการใช้ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิต เช่น ใช้พลังงานจาก

ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานไอน� แทนการใช้นำามัน และไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ (ดูรายละเอียดในเรื่อง รายงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน หน้าที่ 22)

2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติภัยในการทำางาน คณะทำางานด้านความปลอดภัย และหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้

จัดทำามาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ  

ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำาปี ส่งผลให้พนักงานทุกคนเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับเหตุ

ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจนติดตั้งระบบน�ดับเพลิงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทำาให้สามารถลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำางานและ

ลดการหยุดงาน 1 วันขึ้นไป (Lose Time Injury Frequency Rate : LTIFR) ได้ตามเป้าหมาย จากความพยายามในการดำาเนินงานในเรื่องความ

ปลอดภัยอย่างจริงจัง ทำาให้ในปี 2556 สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 34 ครั้งในปี 2555 มาเป็น 25 ครั้งในปี 2556 หรือลดลง 26% ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ไม่ต้องหยุดงาน 

2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนธุรกิจในอนาคต

บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการจดัทำาแผนธรุกจิในอนาคต 5 ปี เพือ่รองรบัการเตบิโตในการดำาเนนิธรุกจิ และป้องกนัความเสีย่งการยกเลกิการใช้แร่ใยหิน

ของภาครฐั ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยมกีารวางแผนการลงทนุในผลติภณัฑ์เดมิและผลติภณัฑ์ใหม่และมกีารศกึษาความเป็นไปได้ ของโครงการ

ใหม่รวมทัง้ความเสีย่งในด้านต่างๆ เช่น ด้านธรุกจิ ความสามารถในการทำากำาไร ด้านการเงนิ การกูย้มืและชำาระหนี ้ เป็นต้น ซึง่หลายโครงการได้มี   

การดำาเนนิงานไปแล้ว เช่น โครงการ AAC และโครงการ CT-KK สำาหรบัโครงการ อืน่ๆ อยูใ่นระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ

2.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรากำาลังและการจ้างงาน  

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งเกีย่วกบัอตัรากำาลงัและการจา้งงาน เนือ่งจากบรษิทัฯ มกีารเตบิโตและมแีผนการขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง มผีลทำาให้

ความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะการทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม และพนักงานระดับบริหารเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนา

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งการปรับปรุงนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและ    

เป็นธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเพียงพอของกำาลังการผลิตต่อความต้องการของตลาด

บริษัทฯ ได้เพิ่มกำาลังการผลิต เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยได้ทำาการปรับปรุงเครื่องจักรเดิม และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 

เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต โดยในปี 2556 บริษัทฯได้เพิ่มกำาลังการผลิตหลายโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ

ของตลาด ดังนี้ 

1) โครงการ AAC เพื่อผลิตอิฐมวลเบามีขนาดกำาลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี 

2) โครงการ CT-KK เป็นการขยายกำาลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีตไปจังหวัดขอนแก่นมีขนาดกำาลังการผลิต 40,000 ตันต่อปี 

3) โครงการ AAC-CM เพื่อผลิตอิฐมวลเบาที่จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดกำาลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี 
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2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มายเรียด วัสดุ จำากัด ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 60.11 (ณ 31 ธันวาคม 

2556) รวมกับหุ้นที่ถือโดยกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท มายเรียด วัสดุ จำากัด แล้วจะมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 65 ซึ่งจะทำาให้ 

บริษัท มายเรียด วัสดุ จำากัด สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) โดยมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และมีหลักการอนุมัติรายการระหว่างกัน ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัด

แยง้ทางผลประโยชนจ์ะไมส่ามารถอนมุตัริายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนได ้คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณากลัน่กรองให้ความเห็นกอ่นทำารายการ

ดังกล่าวแล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย 

ระเบยีบปฏบิตัแิละขอ้กำาหนดของหนว่ยงานกำากบัดแูล สง่เสรมิใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงนิและบญัชใีหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน   ระบบตรวจสอบภายใน  และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม 

ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหินา้ทีแ่ละแสดงความคิดเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ โดยมสีำานกังานตรวจสอบภายในและงาน

กำากับดูแลเป็นหน่วยปฏิบัติงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทำาหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบกำาหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการดำาเนินงาน โดยยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการควบคมุ ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตามตามหลกัเกณฑก์ารควบคมุภายในที ่Committee of Sponsoring 

Organization of Treadway Commission (COSO) ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2013 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของ  บริษัทฯ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)      
1.1 บริษัทฯ ยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานให้มีการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง สุจริต และรักษาจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ที่ครอบคลุม

ถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำาวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก โดยมีข้อห้ามและบทลงโทษ

อย่างเหมาะสมไว้ในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ระบบการจัดการสิ่ง

แวดล้อม ISO 14001: 2004 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001: 2007 รวมทั้งระเบียบคำาสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ที่

เกี่ยวข้อง และมีการติดตามและประเมินตนเองของผู้บริหารและพนักงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น

อิสระจากภายนอกองค์กร มีกระบวนการที่ทำาให้ตรวจพบการฝ่าฝืน การลงโทษ และการแก้ไขได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำาหน้าที่กำากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด้านการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ แยกจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกำาหนดกลยุทธ์ แผนงาน 

และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับ

ผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู้ ความสามารถนา่เชื่อถอื และมคีวามเปน็อสิระ

ในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งแทจ้รงิ เชน่ ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ ไมม่คีวามสมัพนัธอ์ืน่ใด อนัอาจมอีทิธพิลตอ่การใชด้ลุยพนิจิและการ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ และมีจำานวนที่เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมีหน้าที่กำากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร 

ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล การสื่อสาร และการติดตามการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอ   

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำาหนดบทบาทหน้าที่และอำานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้

บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างองค์กรที่

สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธรุกจิและกฎหมาย รวมถงึการจดัใหม้กีารควบคมุภายในอยา่ง

มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำาคัญ ซึ่งทำาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำาหนด มอบหมาย และจำากัดอำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน สำาหรับงานตรวจสอบภายใน

ใหข้ึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน โดยกำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มอีำานาจอนมุตักิารแตง่ตัง้ ถอดถอน 

โยกย้าย เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ และให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และดูแลให้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นต้น 

1.4  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยกำาหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติตั้งแต่การสรรหา

บุคลาการ การพัฒนาบุคลากร การรักษาบุคลากร และการตรวจติดตามให้นโยบายมีการปฏิบัติและดำาเนินการไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม

เป็นประจำาทุกปี มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ หรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีการดำาเนินงานต่อ

การควบคุมภายใน
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บุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญเป็นท่ีปรึกษา

ให้คำาแนะนำาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่เป็นประจำา สำาหรับแผนสืบทอดตำาแหน่งของบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการวางแผนและกำาหนดเป็น

ลายลักษณ์อักษร ต่อไป 

1.5  บริษัทฯ กำาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ และผูบ้รหิารมกีารสือ่สารใหบ้คุลากรทกุคนมคีวามรบัผดิชอบตอ่การควบคมุภายในอยา่งจรงิจงั และจดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการ

ปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป และกำาหนดให้สำานักงานตรวจสอบภายในและงานกำากับดูแล มีหน้าที่และ                 

ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 

บริษัทฯ มีการกำาหนดตัวชี้วัด (KPI) ของผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง    

โดยพิจารณาท้ังเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ โดยเน้นให้สามารถ

เชื่อมโยงกับความสำาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมิได้สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
2.1 บริษัทฯ มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุ

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบ

ถว้น แสดงถงึสทิธหิรอืภาระผกูพนัของบรษิทัไดถ้กูตอ้ง มมีลูคา่เหมาะสม และไดม้กีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นถกูตอ้ง บรษัิทฯ จดัทำารายงาน

ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำาคัญ เช่น รายงานทางการเงินที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานทางการเงินที่เสนอผู้บริหาร จะมี

ขนาดของรายการทีแ่ตกตา่งกนั รวมทัง้แนวโนม้ของธรุกจิ เพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่การตดัสนิใจ ซึง่สะทอ้นถงึกจิกรรมการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ อยา่ง

แทจ้รงิ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดจ้ดัทำานโยบายการบรหิารความเสีย่งไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรและสือ่สารใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคน

รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

กำากับดูแลแก้ไข ประเมินและติดตามผลการจดัการกบัความเสี่ยงทีไ่ม่สามารถยอมรบัได้ เพือ่สรา้งความมั่นใจว่าบริษัทฯ มกีรอบการบรหิารความ

เสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ”

2.2 บริษัทฯ กำาหนดให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร โดย

ผู้บริหารจากทุกหน่วยงานเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจทั้ง

ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ โดยวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องคก์ร ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์การดำาเนนิงาน การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เปน็ตน้ โดยประเมนิความสำาคญั

ของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตกุารณแ์ละผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ แลว้จงึมากำาหนดมาตรการและแผนปฏิบตังิานเพือ่จดัการความ

เสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วม

รับความเสี่ยง (sharing) ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จึงนำามาสรุปเป็น Risk Map และกำาหนดแนวทางใน

การแก้ไขเพื่อจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

Red Risk   : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง 

Yellow Risk  : ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

Green Risk   : ปัจจัยที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดทำารายงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการบริษัทฯ เป็นประจำาทุกไตรมาสๆ ละครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการติดตามการแก้ไขความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Red Risk) ให้

เป็นไปตามเวลาที่กำาหนดอย่างเหมาะสม

2.3 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร โดยบรษัิทฯ ไดป้ระกาศนโยบาย

ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ว่า “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำาเนิน

การหรือยอมรับการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้

มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ  ข้อบังคับและข้อกำาหนดของกฎหมาย” 
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บริษัทฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี ในช่วงที่จัดทำางบประมาณประจำาปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เปา้หมายทีก่ำาหนดแลว้ รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทนแกพ่นกังานวา่ ไมม่ลีกัษณะสง่เสรมิให้พนกังาน

กระทำาไม่เหมาะสม เป็นต้น  

2.4 บริษัทฯ ได้ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย

ภายนอกองคก์ร และภายในองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ำาหนดมาตรการ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ เช่น

- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น คุณภาพสินค้า อัตรากำาลังและการจ้างงาน แผนการลงทุน เป็นต้น

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการทำาธรุกจิ และเปลีย่นแปลงผูน้ำาองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิ การควบคมุ

ภายใน และรายงานทางการเงิน 

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
3.1 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

กับลักษณะและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ มีทั้งการควบคุมแบบ Manual และแบบ Automated ในทุกระดับ ทั้งระดับบริษัทฯ หน่วยธุรกิจ 

สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการดำาเนนิงานต่างๆ ซึง่การควบคุมดงักล่าวนัน้มทีัง้การควบคุมแบบป้องกนั (Preventive) และการควบคมุ

แบบติดตามค้นหา (Detective) 

บรษิทัฯ มกีารกำาหนดระเบยีบในการปฏบิตังิานและอำานาจในการอนมุตัเิปน็ลายลกัษณอ์กัษร ซึง่จะเปน็การอนมุตัริายการธรุกรรมทางการ

เงิน การจัดซื้อและสั่งจ้าง เงินสดย่อย การควบคุมสินเชื่อ การบริหารคลังพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน และการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของบริษัทฯ เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินและการซื้อขายสินค้าในระยะ

ยาว โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด โดย

มหีนว่ยงานตรวจสอบภายในเปน็ผูส้อบทานความเพยีงพอของการควบคมุภายในทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั และเสนอแนะการควบคมุภายในเชงิปอ้งกนั

และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น 

3.2 บริษัทฯ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

บริษัทฯ กำาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมท่ัวไปของระบบ

สารสนเทศ มกีารกำาหนดการควบคมุทัว่ไปของโครงสรา้งพืน้ฐาน การรกัษาความปลอดภยั การไดม้า การพฒันา และการบำารงุรกัษาระบบเทคโนโลยี

ใหม้คีวามเหมาะสม ดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารถอืเปน็ปจัจยัสำาคญัทีช่ว่ยสง่เสรมิการดำาเนนิธรุกจิและเพิม่ประสทิธภิาพการ

ทำางาน บริษัทฯ จึงกำาหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อ

บังคับของกฎหมาย ระเบียบคำาสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำาหนด โดยออกระเบียบ คำาสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

3.3 บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึง่ไดก้ำาหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ใหน้โยบายทีก่ำาหนดไวน้ัน้สามารถ

นำาไปสู่การปฏิบัติได้

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงและรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยผู้ไม่มี

สว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนัน้ คอื คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูใ้หค้วามเหน็ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ และหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

ก่อนทำารายการดังกล่าวนั้น หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้เพียงพอในการให้ความเห็นในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ

เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติก่อนทำารายการดังกล่าวน้ัน เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว โดยคำานึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ ถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก (At arms’ length basis) ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย โดยกำาหนดให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท

ย่อยถือปฏิบัติตาม นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน ระเบียบปฏิบัติงานและอำานาจอนุมัติ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีการแต่ง

ตั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทฯ กำาหนด
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ไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายใน โดยกำาหนดให้ผู้จัดการฝ่ายมีหน้าที่ในการนำานโยบายและกระบวนการของฝ่าย

จัดการ รวมท้ังกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงานได้รับทราบและ

นำาไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น

ประจำาทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 
4.1 บริษัทฯ กำาหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่กำาหนดไว้

บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดสู่ Enterprise Resources Planning (ERP) โดยใช้ซอฟท์แวร์ (Software) ของ SAP 

รุ่น ECC6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Real Time) ตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2553 ได้พัฒนาต่อยอดโดยนำาระบบ SAP BI (Business 

Intelligence) เพิ่มจากระบบ ERP เดิม เพื่อให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร มีการ

จดัเกบ็ขอ้มลูทีด่ยีิง่ขึน้ และยงัมกีารพฒันาระบบ E-Office เพือ่บรหิารการจดัเกบ็เอกสารทีส่ำาคญัในระบบ เชน่ เอกสารสญัญา เอกสารสำาคัญของ

หน่วยราชการ ซึ่งสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล รวดเร็วและมีความถูกต้อง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมทุกเดือน รวม 12 ครั้งต่อปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำาเอกสารวาระ

การประชุม ซึ่งมีข้อมูล รายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท แนวทางเลือกต่างๆที่สำาคัญอย่างเพียงพอสำาหรับใช้

ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล และจัดทำารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละรายได้ พร้อม

ทั้งมีการจัดเก็บเอกสารสำาคัญประกอบการประชุมเหล่านั้นไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

4.2 บริษัทฯ กำาหนดให้มีการส่ือสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน ให้สามารถดำาเนินไปได้ตามท่ี

กำาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้ 

4.2.1   ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ 

- บนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : http://drt/ หัวข้อ “คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี”

4.2.2  ช่องทางการสื่อสารภายนอกบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีสำานักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดขึ้นไป 

เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข

โทรศัพท์ 0-3622-4171-8 และ E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

- บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ : http://www.dbp.co.th/trade_information.htm  หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน”

4.2.3 ชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิตอ่กบัคณะกรรมการบรษิทัฯ 

โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ           

ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริต

คอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง ดังต่อไปนี้ 

- ส่งทางไปรษณีย์มาที่ :  ประธานกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำาบลตลิ่งชัน อำาเภอเมือง จังหวัด

สระบุรี 18000

- ส่งทาง E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
5.1 บริษัทฯ มีระบบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และข้อกำาหนดห้ามฝ่ายบริหาร

และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับสายงานขึ้นไปเป็นประจำาทุกเดือน รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำาหนดไว้ของทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างอิสระ และรายงาน

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำาปตีามแนวปฏิบตัทิีค่ณะกรรมการตรวจสอบกำาหนด โดยมนีโยบายตรวจสอบในเชงิ
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ป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำาเนินงาน โดยยึดแนวการตรวจ

สอบตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, IIA) และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมี Professional Certification ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ได้รับใบรับรอง Certified Internal Auditor (CIA) และ Certified Information System Auditor (CISA) 

5.2 บรษิทัฯ มกีารประเมนิและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบคุคลทีร่บัผิดชอบ ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะ

กรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม  

บรษิทัฯ กำาหนดนโยบายใหผู้บ้รหิารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทนัทใีนกรณทีีเ่กดิเหตกุารณท์จุรติ

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำาที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ    

บรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญั รายงานขอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็สาระสำาคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปญัหา รวมทัง้รายงานความคบืหนา้ในการปรบัปรงุแกไ้ข

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต�กว่าร้อยละ 50 ของ

กำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย 

หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำาไรหลังหักยอดขาดทุนสะสมทั้งหมด สำาหรับการ

จ่ายเงินปันผลในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล ปี 2556* ปี 2555 ปี 2554

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.43 0.53 0.46

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.38 0.40 0.38

เงินปันผล % ต่อกำาไรสุทธิต่อหุ้น 88% 75% 83%

เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 393 414 388

จำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,047 1,038 1,027

จำานวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 25XX (ล้านหุ้น)           -           - 1.56

ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00

หมายเหตุ	

*	 	ปี	2556	มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ	 (ดูรายละเอียดในเรื่อง	การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา	หน้าที่	

46)	 จากตารางข้างต้นปี	 2556	 ประมาณการเงินปันผลจ่าย	 คำานวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้วคงเหลือ	ณ	 วันสิ้นปี	 2556									

แตจ่ำานวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลจรงิจะตอ้งคำานวณจากหุน้สามญัทีอ่อกและชำาระแลว้คงเหลอื	ณ	วนัที	่14	มนีาคม	2557	(Record	

Date)

สำาหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกคราว ต้องจัดสรรเงินไว้เป็น

ทุนสำารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบริษัทย่อยทำามาหาได้จากการกิจการของบริษัทย่อยจนกว่า

ทุนสำารองนั้นจะมีจำานวนถึงหนึ่งในสิบของจำานวนทุนของบริษัทย่อยหรือมากกว่านั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ 

บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือกำากับดูแล

กิจการที่ดี ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ 

2. การกำาหนดราคาหรอืคา่ตอบแทนจะตอ้งเปน็ไปตามปกตทิางธรุกจิและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไปโดยคำานงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

เป็นสำาคัญ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำารายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการให้ความ

เห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการ

พิจารณากลั่นกรองก่อนจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ในกรณี รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 

ดว้ยอำานาจตอ่รองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเปน็กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แตก่รณ ีหรอื

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำาข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำารายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

4. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

5. กรรมการทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรา 88 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกำาหนดใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษิทัฯ 

ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

• มสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสัญญาใดๆ ทีบ่รษิทัฯ ทำาขึน้ระหวา่งรอบปบีญัชี โดยระบขุอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกัษณะของ

สัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี) 

• ถือหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืโดยระบจุำานวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหวา่งรอบปบีญัช ี(ถา้ม)ี ทัง้นีม้าตรา 

114 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดัไดก้ำาหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเปดิเผยรายละเอยีดทีก่รรมการแจง้ตอ่บรษิทัฯ ตามมาตรา 

88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ด้วย 

6. ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

1.  การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน (ล้านบาท) 

ขายสินค้าและให้บริการ ลูกหนี้การค้า

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บมจ. ศุภาลัย  

(ผู้ซื้อ)

มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่าง

กันดังนี้ 

- บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนาย

ประกติ ประทปีะเสน เปน็ประธานกรรมการ

- บมจ. ศุภาลัย (ผู้ซื้อ) มีนายประกิต ประ

ทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติด

ตั้งที่มีราคาและเงื่อนไข

การค้าตามปกติทั่วไป

35.47 20.76 13.87 11.00

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ราคาสินค้าตามปกติ

เทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่เีงือ่นไข

การค้าตามปกติทั่วไป

รายการระหว่างกัน
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บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน (ล้านบาท) 

ขายสินค้าและให้บริการ ลูกหนี้การค้า

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บมจ. ควอลิตี้

เฮ้าส์ (ผู้ซื้อ)

มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่าง

กันดังนี้ 

- บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี         

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการ

- บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษณ์ 

พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติด

ตั้งที่มีราคาและเงื่อนไข

การค้าตามปกติทั่วไป

8.70 1.94 4.51 0.90

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ราคาสินค้าตามปกติ

เทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่เีงือ่นไข

การค้าตามปกติทั่วไป

บจก. คาซ่าวิลล์ 

(ผู้ซื้อ)

เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ 

เนือ่งจากถอืหุน้จำานวน 100% จงึมกีรรมการ

ร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ 

- บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี          

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการ

- บจก. คาซ่าวิลล์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษณ์      

พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบในบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติด

ตั้งที่มีราคาและเงื่อนไข

การค้าตามปกติทั่วไป

35.43 32.89 14.93 16.13

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ราคาสินค้าตามปกติ

เทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่เีงือ่นไข

การค้าตามปกติทั่วไป

บจก. เดอะคอน

ฟิเด้นซ์ (ผู้ซื้อ)

เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ 

เนือ่งจากถอืหุน้จำานวน 100% จงึมกีรรมการ

ร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ 

- บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี          

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการ

- บจก. เดอะคอนฟิ เด้นซ์ ( ผู้ ซ้ือ) มี                   

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบในบมจ. 

ควอลิตี้เฮ้าส์

ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติด

ตั้งที่มีราคาและเงื่อนไข

การค้าตามปกติทั่วไป

12.07 14.69 2.33 4.83

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ราคาสินค้าตามปกติ

เทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่เีงือ่นไข

การค้าตามปกติทั่วไป

บจก. กัสโต้ 

วิลเลจ (ผู้ซื้อ) 

เป็นบริษัทย่อยของ บจก. คาซ่าวิลล์ (บจก. 

คาซ่าวิลล์เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ควอลิตี้

เฮ้าส์) เนื่องจากถือหุ้นจำานวน 100% จึง

มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่าง

กันดังนี้

- บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี           

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการ

- บจก. กัสโต้ วิลเลจ (ผู้ซื้อ) มี นายกฤษณ์       

พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบในบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติด

ตั้งที่มีราคาและเงื่อนไข

การค้าตามปกติทั่วไป

21.53 7.11 10.72 4.93

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ราคาสินค้าตามปกติ

เทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่เีงือ่นไข

การค้าตามปกติทั่วไป
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บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน (ล้านบาท) 

ขายสินค้าและให้บริการ ลูกหนี้การค้า

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บจก. คาซ่าวิลล์ 

(เพชรบุรี 2553) 

(ผู้ซื้อ)

เป็นบริษัทย่อยของ บจก. คาซ่าวิลล์ (บจก.

คาซ่าวิลล์เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ควอลิตี้

เฮ้าส์) เนื่องจากถือหุ้นจำานวน 100% จึง

มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่าง

กันดังนี้ 

- บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี          

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการ

- บจก. คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553)    (ผู้ซื้อ) 

มีนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา เป็นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบในบมจ. 

ควอลิตี้เฮ้าส์

ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติด

ตั้งที่มีราคาและเงื่อนไข

การค้าตามปกติทั่วไป

0.06 0.89 - 0.34

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ราคาสินค้าตามปกติ

เทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่เีงือ่นไข

การค้าตามปกติทั่วไป

รวมทั้งสิ้น 113.26 78.28 46.36 38.13

2.  การซื้อสินค้าสำาเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน (ล้านบาท) 

ซื้อสินค้าสำาเร็จรูป ลูกหนี้อื่น

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บจก. ไดมอนด์ 

วัสดุ (ผู้ขาย)

เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิตภัณฑ์         

ตราเพชร (ผู้ซ้ือ) เน่ืองจากถือหุ้นใน บจก. 

ไดมอนด์ วัสดุ จำานวน 99.99% ของทุนที่

ชำาระแล้ว

ซือ้อฐิมวลเบาเพือ่จำาหนา่ย

ให้กับลูกค้า และขยาย

ตลาดให้เพิ่มขึ้น

69.78 - 11.78 -

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น 69.78 - 11.78 -
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3.  การซื้อวัตถุดิบ

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน (ล้านบาท) 

ซื้อวัตถุดิบ เจ้าหนี้การค้า

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บมจ. ลาน

นารีซอร์ส

เซส (ผู้ขาย)

มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังน้ี 

- บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ซ้ือ) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

ของ บมจ. ผลิตภัฑณ์ตราเพชร โดยมีนายอนันต์               

เล้าหเรณู เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (ผู้ขาย) มีนายอนันต์         

เล้าหเรณู เป็นกรรมการ กรรมการบริหารและ            

ผู้อำานวยการด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

ซ้ือถ่านหินมาเป็นเช้ือ

เพลิง เพื่อใช้ในการผลิต

อิฐมวลเบา

4.99 - 0.33 -

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น 4.99 - 0.33 -

4.  รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน (ล้านบาท) 

รายได้ค่าธรรมเนียม ลูกหนี้อื่น

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

บจก. 

ไดมอนด์ วัสดุ 

(ผู้รับบริการ)

เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 

(ผู้ให้บริการ) เนื่องจากถือหุ้นใน  บจก. ไดมอนด์ 

วัสดุ จำานวน 99.99% ของทุนที่ชำาระแล้ว

ใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้น

การผลิตและวิศวกรรม

2.10 - 4.75 -

นโยบายการกำาหนดราคา

ใช้ตามค่าใช้จ่ายที่ เกิด   

ขึ้นจริง

รวมทั้งสิ้น 2.10 - 4.75 -

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการ      

ดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการ

ทำารายการแล้ว

การทำารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ ในอนาคตจะเปน็รายการทีด่ำาเนนิการทางธรุกจิตามปกตแิละไมม่กีารถา่ยเทผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัฯ 

กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน 

ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และคำานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคัญและรบัผิดชอบตอ่งบการเงนิของ บรษิทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากดั (มหาชน) ประจำาป ี2556 รวม

ทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 

2554 เรื่อง การกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554  ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 

มกราคม 2544 เรื่อง การจัดทำาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิของ บรษิทั ผลติภณัฑต์ราเพชร จำากดั (มหาชน)  ซึง่ไดจ้ดัทำาขึน้เพือ่ให้เกดิความ

มั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดโดยรวมที่เป็นจริงและสมเหตุผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ี      

ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินน้ีได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม

และสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม�เสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำารองสำาหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน    

หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างสำาคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดง

ความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551) และข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

ใหเ้ข้ามาทำาหนา้ทีส่อบทานงบการเงนิ ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีสอบทานระบบควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและ

การบรหิารความเสีย่งใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตังิานทีโ่ปรง่ใสเปน็ไปตามระเบยีบของบรษิทัฯ และเปน็ไปตามบทบญัญตัิ

แหง่กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ดแูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ลอดจนพจิารณาและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2556 แล้ว

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ในนามคณะกรรมการบริษัท  ผลิตภัณฑ์ตราเพชร  จำากัด (มหาชน)

  (นายประกิต  ประทีปะเสน) (นายอัศนี  ชันทอง)

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายการ
ปี 2556 ปี 2555 เพิ่ม / (ลด)

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท %

รายได้จากการขายสินค้า  4,065.13  91.78  3,631.54  91.86  433.59  11.94 

รายได้จากการให้บริการ  336.71  7.60  252.04  6.38  84.67  33.59 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  4,401.84  99.38  3,883.58  98.24  518.26  13.34 

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร  1.58  0.04  58.27  1.47  (56.69)  (97.29)

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ  -    -    2.67  0.07  (2.67)  (100.00)

รายได้อื่น  25.56  0.58  8.66  0.22  16.90  195.15 

รวมรายได้อื่นๆ  27.14  0.62  69.60  1.76  (42.46)  (61.01)

รวมรายได้  4,428.98  100.00  3,953.18  100.00  475.80  12.04 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”) มีรายได้รวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.04 ประกอบด้วย

• รายได้จากการขายสินค้าจำานวน 4,065.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 433.59 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ11.94 จากการขาย

สินค้ากระเบื้องคอนกรีต สินค้าทดแทนไม้ แผ่นผนัง โครงหลังคาสำาเร็จรูป และอิฐมวลเบาที่เพิ่มสูงขึ้น 

• รายได้จากการให้บริการจำานวน 336.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 84.67 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.59 เนื่องจากรายได้

ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 40.75 ล้านบาท และรายได้ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 43.92 ล้านบาท

• กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร จำานวน 1.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 56.69 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 97.29 เนื่องจาก

ไตรมาสที่ 1/2555 มีกำาไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานจำานวน 57.10 ล้านบาท 

• รายได้อื่น จำานวน 25.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.90 ล้านบาท เนื่องจากการกลับรายการ ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่

ไม่ได้ใช้งานจำานวน 12.50 ล้านบาท และการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจำานวน 6.68 ล้านบาท

2. ต้นทุนขายและการให้บริการ

รายการ
ปี 2556 ปี 2555 เพิ่ม / (ลด)

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท %

ต้นทุนจากการขายสินค้า  2,830.67  64.31  2,397.70  61.74  432.97  18.06 

ต้นทุนจากการให้บริการ  399.94  9.09  313.01  8.06  86.93  27.77 

รวมต้นทุนจากการขายและการให้บริการ  3,230.61  73.39  2,710.71  69.80  519.90  19.18 

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนจากการขายสินค้าและการให้บริการในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.18 ประกอบด้วย

•  ต้นทุนจากการขายสินค้าจำานวน 2,830.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 432.97 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.06 เนื่องจาก

ปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.23 และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.36

 • ต้นทุนจากการให้บริการจำานวน 399.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.77 เนื่องจากต้นทุน

ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 51.23 ล้านบาท และต้นทุนค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้น 35.70 ล้านบาท 

สรุปผลการดำาเนินงาน
และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำาปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
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3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

รายการ
ปี 2556 ปี 2555 เพิ่ม / (ลด)

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท %

ค่าใช้จ่ายในการขาย 153.11  3.48  143.51  3.70  9.60  6.69 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  390.98  8.88  338.14  8.71  52.84  15.63 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร*  47.09  1.07  44.48  1.15  2.61  5.87 

รวมค่าใช้จ่าย  591.18  13.43  526.13  13.55  65.05  12.36
หมายเหตุ		*	ผู้บริหาร	หมายถึง	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา	ผู้ซึ่งดำารง

ตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย	และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.36 เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.23 ประกอบด้วย

• ค่าใช้จ่ายในการขายจำานวน 153.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.60 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.69 เนื่องจากเงินเดือนและ

สวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ้น

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 390.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52.84  ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.63 เนื่องจาก           

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ้น

• ค่าตอบแทนผู้บริหารจำานวน 47.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.61 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 เนื่องจากเงินเดือนและ

สวัสดิการผู้บริหารที่เพิ่มขึ้น 

4. ความสามารถในการทำากำาไร

รายการ
ปี 2556 ปี 2555 เพิ่ม / (ลด)

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท %

รายได้จากการขายและการให้บริการ  4,401.84  100.00  3,883.58  100.00  518.26  13.34 

ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ  3,230.61  73.39  2,710.71  69.80  519.90  19.18 

GP  1,171.23  26.61  1,172.87  30.20  (1.64)  (0.14)

EBITDA  901.21  20.47  926.10  23.85  (24.89)  (2.69)

EBIT  607.18  13.79  716.34  18.45  (109.16)  (15.24)

NP  450.92  10.24  545.61  14.05  (94.69)  (17.35)

EPS (บาทต่อหุ้น) *  0.43  0.53  (0.10)  (18.87)

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน�หนัก (ล้านหุ้น) *  1,040.20  1,030.37  9.83  0.95 

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น, (ROE) (%) 19.87% 25.32% (5.45%)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม, (ROA) (%) 11.40% 16.08% (4.68%)
หมายเหตุ		*	คำานวณโดยใช้ฐานจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้วหักด้วยจำานวนหุ้นสามัญซื้อคืน	

GP	=	กำาไรขั้นต้น,	EBITDA	=	กำาไรก่อนค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนทางการเงิน	และภาษีเงินได้นิติบุคคล,	EBIT	=	กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล,	NP	=	กำาไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล,	EPS	=	กำาไรสุทธิต่อหุ้น

4.1 กำาไรขั้นต้น (Gross Profit : GP) 

 • กลุ่มบริษัทมีกำาไรขั้นต้นในปี 2556 ลดลงจากปีก่อน 1.64 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.14 ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายและการ

ให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.34 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปูนซีเมนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าเสื่อมราคาของโครงการใหม่ โครงการ       

NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา AAC ที่เพิ่มขึ้น 66.04 ล้านบาท
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4.2 กำาไรสุทธิ (Net Profit : NP)

กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิ และกำาไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2556  ลดลงจากปีก่อน ดังนี้

 • กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 450.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 94.69 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 17.35 เนื่องจากในปีก่อนมี

กำาไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานจำานวน 43.97 ล้านบาท (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) หากไม่นับรวมกำาไรจากการขายที่ดิน 

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติในปี 2556 ลดลงจากปีก่อน 50.72 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10.11

 • กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิต่อหุ้นละ 0.43 บาท ลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.10 บาทหรือลดลงร้อยละ 18.87 เนื่องจากกำาไรสุทธิลดลง

ร้อยละ 17.35

4.3 EBITDA 

 • กลุ่มบริษัทมี EBITDA ในปี 2556 จำานวน  901.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.69 เนื่องจาก

มีกำาไรขั้นต้นลดลง และมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.36 

4.4 ประสิทธิภาพในการทำากำาไร 

• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity : ROE) กลุ่มบริษัทมี ROE ลดลงจากร้อยละ 25.32 ณ วันสิ้นปี 2555 

มาเป็นร้อยละ 19.87 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือลดลงร้อยละ 5.45 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิลดลงร้อยละ 17.35 

และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31 จากปีก่อน

 • ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (Return on Assets : ROA) กลุ่มบริษัทมี ROA ลดลงจากร้อยละ 16.08 ณ วันสิ้นปี 2555 

มาเป็นร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  หรือลดลงร้อยละ 4.68 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิลดลงร้อยละ 17.35 

และส่วนของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.55 จากปีก่อน

5. ฐานะทางการเงิน

รายการ

งบดุล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

งบดุล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555

เพิ่ม / (ลด)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม  4,240.07  3,668.80  571.27  15.57 

หนี้สินรวม  1,940.43  1,430.43  510.00  35.65 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  2,299.64  2,238.37  61.27  2.74 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน�หนัก (ล้านหุ้น) * 1,040.20 1,030.37 9.83 0.95

มูลค่าหุ้นตามบัญชี  (บาทต่อหุ้น) * 2.21 2.17 0.04 1.84
หมายเหตุ		*	คำานวณโดยใช้ฐานจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้วหักด้วยจำานวนหุ้นสามัญซื้อคืน

•  กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำานวน 571.27 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

15.57 เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 96.10 ล้านบาท เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 2.10 ล้านบาท 

สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 325.94 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 25.90 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 163.86 ล้าน

บาท และสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 6.90 ล้านบาท  แต่ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 4.28 ล้านบาท และ

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง 45.25 ล้านบาท 

 • กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำานวน 510 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.65 

เนื่องจากมีเจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ้ื่นเพิม่ขึน้ 34.10 ล้านบาท เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่ึงกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปเีพิม่ขึน้ 79.60 ล้าน

บาท มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 308.86 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น166.95 ล้านบาท และมีการตั้งสำารอง

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานเพิม่ขึน้ 4.36 ล้านบาท แตภ่าษเีงนิไดค้า้งจา่ยลดลง 25.39 ลา้นบาท (เนือ่งจาก

มีการตั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2556 จำานวน 109.62 ล้านบาท แต่มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายของปี 2555 จำานวน 

60.85 ลา้นบาท จา่ยภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลกลางป ี2556 จำานวน 72.46 ลา้นบาท และจา่ยภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลหกั ณ ทีจ่า่ย จำานวน 

1.70 ล้านบาท) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 4.10 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 54.38 ล้านบาท 
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 • กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำานวน 61.27 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 2.74 เนื่องจากกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 450.92 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 21.67 ล้านบาท (จากการ

ใช้สิทธิ ESOP ครั้งที่ 11 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จำานวน 505,000 หุ้น ครั้งที่ 12 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 จำานวน 55,000 

หุ้น และครั้งที่ 13 วันที่ 15 ตุลาคม 2556 จำานวน 8,704,000 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิ 2.34 บาทต่อหุ้น) และผลกำาไรจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 4.13 ล้านบาท แต่จ่ายเงินปันผล 415.45 

ล้านบาท ทำาให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 2.17 บาทต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2555 มาเป็น 2.21 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556

6. งบกระแสเงินสด

รายการ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2555

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  458.00  689.87 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (570.35)  (586.26)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  113.89  (69.45)

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.56  0.14 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  2.10  34.30 

เงินสดยกมาต้นงวด  56.50  22.20 

เงินสดคงเหลือปลายงวด  58.60  56.50 

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)

CFROE : Cash Flow Return on Equity

20.19% 32.02%

 • กลุม่บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดำาเนนิงานในป ี2556 จำานวน 458 ล้านบาท ซ่ึงต่ำากวา่กำาไรสทุธกิอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 

105.80 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 294.03 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 32.52 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 9.52 ล้านบาท แต่มีสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 177.70 

ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 96.04 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 22.12 ล้าน

บาท  หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 11 ล้านบาท มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายของปี 2555 จำานวน 60.85 ล้านบาท จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี 2556 จำานวน 72.46 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย จำานวน 1.70 ล้านบาท

 • กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2556 จำานวน 570.35 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการ NT-10 

จำานวน 3.93 ล้านบาท โครงการ AAC จำานวน 139.32 ล้านบาท โครงการ DMATS จำานวน 200 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ถาวร

อื่นๆ จำานวน 181.46 ล้านบาท  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำานวน 31.85 ล้านบาท และเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร 17.83 

ลา้นบาท แตม่เีงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยถ์าวรทีช่ำารดุเสยีหายใชง้านไมไ่ดจ้ำานวน 3.49 ลา้นบาท  และดอกเบีย้รบั 0.55 ลา้น

บาท

 • กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 จำานวน 113.89 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำาระคืนเงินกู้ระยะยาว

และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิสทุธ ิ176.01 ลา้นบาท มกีารจา่ยดอกเบีย้ 42.13 ลา้นบาท และมกีารจา่ยเงนิปนัผล 415.45 

ล้านบาท แต่มีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 416.95 ล้านบาท มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 308.86 ล้านบาท และมีทุน

จดทะเบียนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 21.67 ล้านบาท (จากการใช้สิทธิ ESOP ครั้งที่ 11-13)
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7. สภาพคล่อง
อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.39 1.69

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.63 0.79

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.52 1.04

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.23 8.30

ระยะเวลาเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย (วัน) 44 43

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ (วัน) 20 22

ระยะเวลาชำาระหนี้ถัวเฉลี่ย (วัน) 18 16

Cash Cycle (วัน) 46 49

•  กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1.39 เท่า ลดลงจากวันสิ้นปี 2555 เนื่องจากมีสินทรัพย์

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.48 และมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.49 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.63 

เท่า ลดลงจากวันสิ้นปี 2555 เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.91 และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.52 

เท่า ลดลงจากวันสิ้นปี 2555 เนื่องจากมีเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 33.61

 • กลุ่มบริษัทมี Cash Cycle ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 46 วัน ลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จำานวน 3 วัน เนื่องจากระยะ

เวลาชำาระหนีถ้วัเฉลีย่เพิม่ขึน้ 2 วนั และระยะเวลาหมนุเวยีนสนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอืลดลง 2 วนั แตร่ะยะเวลาเกบ็หนีถ้วัเฉลีย่เพิม่

ขึ้น 1 วัน

8. ความสามารถในการกู้ยืมและชำาระหนี้

อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.64

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 14.16 112.53

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 4.11 10.65

 • กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.84 เท่า เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 

เนื่องจากมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 ร้อยละ 35.65 แต่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 ร้อยละ 2.74 และ

มีอัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ยเท่ากับ 14.16 เท่า ลดลงจากวันสิ้นปี 2555 เนื่องจากมีเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานลด

ลงจากปีก่อนร้อยละ 33.61 แต่มีดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

 • กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำาระภาระผูกพันลดลงจาก 10.65 เท่า ณ วันสิ้นปี 2555 มาเป็น 4.11 เท่า ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากมี EBITDA ลดลงร้อยละ 2.69 มีหนี้สินระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำาหนด

ชำาระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.12 และมีการจ่ายชำาระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2557
แนวโน้มธุรกิจในปี 2557 เศรษฐกิจไทยยังมีความเส่ียงจากปัจจัยด้านการเมืองทำาให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจและชะลอการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังปัญหาราคายางที่ตกต�ทำาให้เกษตรกรขาดกำาลังซื้อ ส่งผลให้ตลาดวัสดุก่อสร้างในประเทศไม่เติบโต ดังนั้นบริษัทฯ จะ

มุ่งเน้นการขายไปตลาดเพื่อนบ้านที่ยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม

บริษัท) และของเฉพาะบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผิดชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ   

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน                    

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง   

อนัเปน็สาระสำาคญัของงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุ

ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน

การนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของกลุม่บรษิทั

และบริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยมไิดเ้ปน็การแสดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไข ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3 ซึง่ไดอ้ธบิายถงึผลกระทบตอ่กจิการ

จากการนำานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำามาแสดงนี้นำามาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี และสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลง        

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 3 

 (บงกช อ�เสงี่ยม)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
 กรุงเทพมหานคร
 18 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และงบการเงิน
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หน่วย : บาท

สินทรัพย์

หม
าย

เห
ตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  58,600,372  56,795,833  56,496,370  22,195,527 

ลูกหนี้การค้า 6, 8  570,029,078  570,029,078  470,147,742  437,542,451 

ลูกหนี้อื่น 6, 9  24,560,578  39,282,382  28,344,465  16,330,840 

สินค้าคงเหลือ 10  796,292,528  776,123,433  632,434,441  691,826,486 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  11,682,710  4,719,928  5,589,578  2,122,469 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  -  -  -  2,891,540 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,461,165,266  1,446,950,654  1,193,012,596  1,172,909,313 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -  200,000,000  -  -

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12  67,111,804  67,111,804  91,437,948  91,437,948 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  2,637,732,735  2,473,620,765  2,287,460,415  1,576,966,442 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์  64,063  64,063  45,317,330  219,757,830 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14  52,026,966  22,026,966  26,129,758  30,501,078 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15  19,852,406  19,809,642  24,132,967  24,053,256 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,117,663  2,064,663  1,306,354  1,298,624 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,778,905,637  2,784,697,903  2,475,784,772  1,944,015,178 

รวมสินทรัพย์  4,240,070,903  4,231,648,557  3,668,797,368  3,116,924,491 

     

งบแสดงฐานะการเงิน
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หม
าย

เห
ตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

16  420,000,000  420,000,000  111,141,780  177,441,390

เจ้าหนี้การค้า 6, 17  202,238,931  199,035,452  123,791,483  120,926,183 

เจ้าหนี้อื่น 18  112,649,012  110,149,176  156,996,475  124,212,290 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี

16  250,000,000  250,000,000  170,395,817  75,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

16  6,114,723  6,114,723  5,738,641  4,295,668 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  35,464,466  35,214,816  60,849,869  86,693,378 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19  24,449,609  24,396,290  78,832,338  24,966,943 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,050,916,741  1,044,910,457  707,746,403  613,535,852 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16  815,500,000  815,500,000  648,552,257  357,619,917 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16  8,349,550  8,349,550  12,829,486  12,679,851 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20  65,661,901  65,448,081  61,302,666  62,258,266 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  889,511,451  889,297,631  722,684,409  432,558,034 

รวมหนี้สิน  1,940,428,192  1,934,208,088  1,430,430,812  1,046,093,886 

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หม
าย

เห
ตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2555 

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น  21, 23

ทุนจดทะเบียน   1,049,650,000  1,049,650,000  1,049,650,000  1,049,650,000 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว  1,047,368,000  1,047,368,000  1,038,104,000  1,026,957,000 

หุ้นทุนซื้อคืน 22  -    -    -    (2,447,508)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21  165,720,920  165,720,920  153,307,160  138,370,180 

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน 22  165,206,460  165,206,460  165,206,460  158,646,588 

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

          ทุนสำารองตามกฎหมาย 24  105,000,000  105,000,000  105,000,000  105,000,000 

          สำารองหุ้นทุนซื้อคืน 24  -    -    -    2,447,508 

ยังไม่ได้จัดสรร  816,347,331  814,145,089  776,748,936  641,856,837 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,299,642,711  2,297,440,469  2,238,366,556  2,070,830,605 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  4,240,070,903  4,231,648,557  3,668,797,368  3,116,924,491 

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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    หน่วย : บาท

หม
าย

เห
ตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ  4,401,842,337  4,401,842,337  3,883,579,465 

รายได้อื่น 26  27,137,748  29,077,935  69,602,207 

รวมรายได้  4,428,980,085  4,430,920,272  3,953,181,672 

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ  3,230,607,271  3,242,196,396  2,710,706,594 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 27  153,113,722  153,140,704  143,509,817 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28  438,076,405  430,810,237  382,627,080 

ต้นทุนทางการเงิน 31  43,387,528  43,387,045  7,648,066 

รวมค่าใช้จ่าย  3,865,184,926  3,869,534,382  3,244,491,557 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  563,795,159  561,385,890  708,690,115 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32  (112,871,468)  (112,664,441)  (163,082,990)

กำาไรสำาหรับปี  450,923,691  448,721,449  545,607,125 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ ประกันภัยสำาหรับโครงการผล

ประโยชน์พนักงาน

20  5,161,630  5,161,630  (1,915,667)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

32  (1,032,326)  (1,032,326)  383,133 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี  4,129,304  4,129,304  (1,532,534)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  455,052,995  452,850,753  544,074,591 

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 33

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.43  0.43  0.53 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด  0.43  0.43  0.52 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุด
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2556 2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรสำาหรับปี  450,923,691  448,721,449  545,607,125 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคา  287,124,915  279,645,576  202,654,033 

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  5,952,792  5,952,792  5,645,640 

ค่าตัดจำาหน่ายส่วนเกินจากการทำาสัญญาซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 948,608  948,608  1,461,434 

ดอกเบี้ยรับ  (550,387)  (536,401)  (372,083)

ต้นทุนทางการเงิน  43,387,528  43,387,045  7,648,066 

ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)  9,520,865  9,307,045  (2,871,267)

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  1,594,514  1,594,514  490,000 

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินค้าคงเหลือ  8,238,488  8,238,488  -   

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)  (14,917,662)  (14,917,662)  598,154 

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  -    -    280,415 

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  (12,500,000)  (12,500,000)  -   

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  358,165  358,165  (366,904)

กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (1,577,471)  (1,567,472)  (1,165,702)

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  -    -    (57,104,252)

ภาษีเงินได้  112,871,468  112,664,441  163,082,990 

 891,375,514  881,296,588  865,587,649 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

ลูกหนี้การค้า  (101,420,888)  (101,420,887)  (33,161,540)

ลูกหนี้อื่น  3,783,887  (10,937,917)  (12,013,626)

สินค้าคงเหลือ  (171,017,391)  (150,848,296)  53,908,172 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (7,041,738)  (78,958)  (4,928,544)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (811,310)  (758,309)  (7,729)

เจ้าหนี้การค้า  77,453,371  74,249,892  3,176,342 

เจ้าหนี้อื่น  (44,927,697)  (47,420,149)  (47,927,044)

งบกระแสเงินสด
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งบการเงินรวม 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2556 2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (54,384,729)  (54,438,048)  53,863,395 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  593,009,019  589,643,916  878,497,075 

จ่ายภาษีเงินได้  (135,008,636)  (135,008,496)  (188,623,077)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  458,000,383  454,635,420  689,873,998 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย  550,387  536,401  372,083 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (524,708,001)  (353,124,074)  (626,045,811)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  3,488,815  3,478,815  4,015,602 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์  (17,827,740)  (17,827,740)  (23,329,301)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (31,850,000)  (1,850,000)  (1,274,320)

ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  -    -    59,995,792 

เงินสดจ่ายสุทธิสำาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    (200,000,000)  -   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (570,346,539)  (568,786,598) (586,265,955)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน  (42,133,132)  (42,132,649)  (6,907,485)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  308,858,220  308,858,220  (66,299,610)

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (5,614,608)  (5,614,608)  (6,029,828)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  416,947,743  416,947,743  461,328,157 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (170,395,817)  (170,395,817)  (75,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ  21,677,760  21,677,760  26,083,980 

เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน  -    -    9,007,380 

จ่ายเงินปันผล  (415,452,600)  (415,452,600)  (411,628,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  113,887,566  113,888,049  (69,445,406)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  1,541,410  (263,129)  34,162,637 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  56,496,370  56,496,370  22,195,527 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด  562,592  562,592  138,206 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  58,600,372  56,795,833  56,496,370 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
หน่วย : บาท
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งบการเงินรวม 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2556 2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำาระเงิน  267,098  259,715  81,117,424 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงิน  587,850  587,850  6,459,567 

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  76,919,486  76,919,486  202,655,519 

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  36,826,144  36,826,144  -   

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
หน่วย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ  สารบัญ
  

 1  ข้อมูลทั่วไป

 2  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 3  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

 4  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 5  การซื้อธุรกิจ

 6  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 8  ลูกหนี้การค้า

 9  ลูกหนี้อื่น

 10  สินค้าคงเหลือ

 11  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 12  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 13  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 14  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 15  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 16  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 17  เจ้าหนี้การค้า

 18  เจ้าหนี้อื่น

 19  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 20  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 21  ทุนเรือนหุ้น

 22  หุ้นทุนซื้อคืน

 23  ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

 24  สำารอง

 25  ส่วนงานดำาเนินงาน

 26  รายได้อื่น

 27  ค่าใช้จ่ายในการขาย

 28  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 29  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

 30  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 31  ต้นทุนทางการเงิน

 32  ภาษีเงินได้

 33  กำาไรต่อหุ้น

 34  เงินปันผล

 35  เครื่องมือทางการเงิน

 36  ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 37  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 69 - 70 

หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ (กม. 115) ตำาบลตลิ่งชัน อำาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำากัด (ถือหุ้นร้อยละ 60.11) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย   

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยดำาเนนิธรุกจิหลกัเกีย่วกบัการผลติกระเบือ้งมงุหลงัคา วสัดแุทนไมแ้ละคอนกรตีมวลเบา รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 11

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินน้ีจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา

วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และมี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำาเนินงาน

การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมข่า้งตน้นัน้ มผีลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชขีองกลุม่

บริษัทผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำาหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำามาใช้สำาหรับ

การจัดทำางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 37

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน  

งบการเงินน้ีจัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการ

ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจดัทำางบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารตอ้งใช้วจิารณญาณ การประมาณและขอ้สมมตฐิานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลที่เกิด

ขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทำางบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งตอ่เนือ่ง การปรบัประมาณการทางบญัชจีะบนัทึกใน

งวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำาคัญในการกำาหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำาคัญต่อการรับรู้

จำานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ท) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
ก) ภาพรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่   ดังที่กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้

• การบัญชีภาษีเงินได้

• การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

• การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการบญัชใีหมท่ีก่ลุ่มบรษิทัถอืปฏิบตัไิดร้วมอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) ถงึ 3 (ง) ดงันี ้สำาหรบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิอืน่ทีอ่อกและปรบัปรงุใหมน่ัน้ไมม่ผีลกระทบตอ่นโยบายการบญัช ีฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของกลุม่

บริษัท

ข) การบัญชีภาษีเงินได้

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน

งบการเงิน  สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำานวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามลำาดับ ซึ่งเกิดจาก

ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น 

และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ท)

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป                 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 19,852 19,810 24,133 24,053

กำาไรสะสมเพิ่มขึ้น 19,852 19,810 24,133 24,053

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 19,852 19,810 24,133 24,053

 หน่วย : พันบาท

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 3,249 3,291 303

กำาไรสำาหรับปีลดลง 3,249 3,291 303

กำาไรต่อหุ้นลดลง

- กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0031 0.0032 0.0003

- กำาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.0031 0.0031 0.0003
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ค) การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน นโยบายการ

บัญชีใหม่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมนั้นอธิบายในย่อหน้าถัดไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบ

เพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน หรือกำาไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 นำาเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงการนำาเสนอ

และการเปดิเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นงาน ทัง้นีข้อ้มลูสว่นงานอา้งองิจากขอ้มลูภายในทีไ่ดร้ายงานตอ่ผูม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงานของ

กลุม่บรษิทัอยา่งสม�เสมอ เพือ่ประเมนิผลการดำาเนนิงานของสว่นงานและเพือ่จดัสรรทรพัยากรใหส้ว่นงานดงักลา่ว ท่ีผา่นมากลุม่บรษัิทนำาเสนอ

ขอ้มลูสว่นงานตามสว่นงานธรุกจิและสว่นงานภมูศิาสตรต์ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่14  เรือ่ง การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจำาแนกตามสว่นงาน

การเปลีย่นแปลงการนำาเสนอและการเปดิเผยขอ้มลูสว่นงานนีไ้มม่ผีลกระทบทีม่สีาระสำาคญัตอ่ขอ้มลูสว่นงานทีเ่คยนำาเสนอในงบการเงนิ

ของกลุ่มบริษัท

ง) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 กลุม่บรษิทัถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่ง

เปน็สกลุเงนิทีพ่จิารณาวา่เปน็สกลุเงนิในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิทีก่จิการนัน้ประกอบกจิการ มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) 

กำาหนดใหก้จิการระบสุกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำาเนนิงานและแปลงค่ารายการทีเ่ปน็สกลุตา่งประเทศใหเ้ปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำาเนนิงาน และรายงาน

ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ได้ให้

คำานิยามสำาหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการ

ผู้บริหารกำาหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 

(ปรับปรุง 2552) สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และกำาไร

สะสมของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 
นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเว้นท่ีได้กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไปเพื่อจ่ายชำาระให้แก่เจ้าของเดิม  ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึง

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นท่ีออกแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการ

เดมิระหวา่งกลุม่บรษิทัและผูถ้กูซือ้ ใหใ้ช้ราคาทีต่่ำากวา่ระหวา่งมลูค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีร่ะบใุนสัญญา และมลูคา่องคป์ระกอบนอกตลาด 

ไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ

ค่าที่ปรีกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

ในการกำาหนดนโยบายทางการเงนิและการดำาเนนิงานของกจิการนัน้ เพือ่ไดม้าซึง่ประโยชนจ์ากกจิกรรมของบรษิทัยอ่ย งบการเงินของบรษิทัยอ่ย

ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจำาเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับกลุ่มบริษัท ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะ

ต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำาให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
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การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่าง

กิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำางบการเงินรวม

(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท (บาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน

ที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  

กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุล

เงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

(ค) การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

กำาไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีถูกใช้ในการป้องกันความ

เสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดจากการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุสัญญา

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ผลตา่งทีเ่กดิจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้รบัรูแ้ละบนัทกึโดยปรบัปรงุกบัดอกเบีย้จา่ยของเงนิกูย้มืทีไ่ดร้บัการปอ้งกนัความเสีย่งนัน้ 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารชำาระหนี ้และการคาดการณเ์กีย่วกับการชำาระหนีใ้นอนาคตของลกูค้า  ลกูหนี้

จะถูกตัดจำาหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�กว่า  

ต้นทุนของสินค้าคำานวณโดยใช้ถัวเฉล่ียแบบเคล่ือนที่ ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอ่ืนเพื่อให้

สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตเอง ต้นทุนสินค้าคำานวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่ง

ไดร้บัการปรบัปรงุใหใ้กลเ้คยีงกบัราคาทนุถวัเฉลีย่ รวมการปนัสว่นของคา่โสหุย้การผลติอยา่งเหมาะสมโดยคคำานงึถงึระดบักำาลงัการผลติตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นโดยประมาณในการขาย 

(ช) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

การจำาหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจำานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนที่จำาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำาหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุไดแ้กอ่สงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพือ่หาประโยชนจ์ากรายไดค้า่เชา่หรอืจากมลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้หรอืทัง้สองอยา่ง  

ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า  

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ 

ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

การจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใชง้านของอสงัหารมิทรพัยโ์ดยจดัประเภทไปเปน็ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์อสงัหารมิทรพัยน์ัน้จะถกูจดัประเภท

ใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี

(ฌ) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุน

ของวสัด ุแรงงานทางตรง และตน้ทนุทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความ

ประสงค ์ตน้ทนุในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสินทรพัยแ์ละตน้ทนุการกูย้มื สำาหรบัเครือ่งมอืทีค่วบคมุโดยลขิสทิธิซ์อฟทแ์วร์

ซึ่งไม่สามารถทำางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัย

สำาคัญแยกต่างหากจากกัน 

กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตาม

บัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกำาไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ที่เช่า

การเชา่ซึ่งกลุ่มบริษัทได้รบัส่วนใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัย์สินที่เชา่นั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสญัญาเช่า

การเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงิน

ขั้นต�ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะต�กว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำาระจะแยกเป็นส่วน

ที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำาให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใชง้านจากอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ไีวใ้ชง้านไปยงัอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ  อสงัหารมิทรพัยน์ัน้จะถกูจดัประเภท

ใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ถ้ามีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อ

ถอื  ชิน้สว่นทีถ่กูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจำาหนา่ยตามมลูคา่ตามบญัช ี ตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ในการซอ่มบำารงุทีด่นิ อาคารและอปุกรณท์ีเ่กดิขึน้เปน็ประจำา

จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ

เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

คา่เสือ่มราคาบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในกำาไรหรอืขาดทนุ คำานวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของสว่นประกอบของ

สินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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 อาคารและสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี

 เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน 3 - 5 ปี

 ยานพาหนะ 5 ปี

 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง

ตามความเหมาะสม

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจา่ยภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ปน็สนิทรพัยเ์มือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคต  โดยรวมเปน็สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุ

ได้ที่เกี่ยวข้องนั้น  ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำาหน่าย

ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

คา่ตดัจำาหนา่ยรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสน้ตรงซึง่โดยสว่นใหญจ่ะสะทอ้นรปูแบบทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนใ์นอนาคตจากสนิทรพัย์

นัน้ตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนจ์ากสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนซึง่ไมร่วมคา่ความนยิม โดยเริม่ตดัจำาหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมือ่สนิทรพัย์

นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  10 ปี

ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิครอการตัดบัญชี  10 ปี

วิธีการตัดจำาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม 

(ฎ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะ

ทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน 

จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้มือ่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์ สูงกวา่มลูคา่ทีจ่ะไดร้บัคนื ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึในกำาไรหรอืขาดทนุ 

การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงนิ หมายถงึ มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์

หกัตน้ทนุในการขายแลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิ

ลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความ

เสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ี   

เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ  

ค่าตัดจำาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำาไรหรือ

ขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำานวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่ง

แยกต่างหาก (กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพัน

ในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำางานให้กับกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

โครงการผลประโยชนท์ีก่ำาหนดไวเ้ปน็โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานนอกเหนอืจากโครงการสมทบเงิน ภาระผกูพนัสทุธขิองกลุม่

บรษิทัจากโครงการผลประโยชนท์ีก่ำาหนดไวถ้กูคำานวณแยกตา่งหากเปน็รายโครงการจากการประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตทีเ่กดิจากการทำางาน

ของพนกังานในปจัจบุนัและในงวดกอ่น ๆ   ผลประโยชนด์งักล่าวไดม้กีารคิดลดกระแสเงนิสดเพือ่ใหเ้ปน็มลูค่าปจัจบุนั ทัง้นีไ้ดส้ทุธจิากตน้ทนุบรกิาร

ในอดีตที่ยังไม่รับรู้ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพัน

ของกลุ่มบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

การคำานวณนั้นจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  

เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของพนักงาน   

รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็น   

ค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนทันที 

กลุ่มบริษัทรับรู้กำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้

ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ในกำาไรหรือขาดทุน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำางานให้หนี้สิน

รับรูด้ว้ยมลูคา่ทีค่าดวา่จะจา่ยชำาระสำาหรบัการจา่ยโบนสัเปน็เงนิสดระยะส้ันหรอืการปนัส่วนกำาไร หากกลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอื

ภาระผกูพนัโดยอนมุานทีจ่ะตอ้งจา่ยอนัเปน็ผลมาจากการทีพ่นกังานไดท้ำางานใหใ้นอดตีและภาระผูกพนันีส้ามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ฒ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูก้ต็อ่เมือ่กลุ่มบรษิทัมภีาระหนีสิ้นตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัหรอืทีก่อ่ตวัขึน้อนัเปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์น

อดตี และมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิจะตอ้งถกูจา่ยไปเพือ่ชำาระภาระหนีส้นิดงักล่าว  ประมาณการหนีส้นิพจิารณา

จากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจา่ยในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปจัจบุนักอ่นคำานงึถงึภาษเีงนิได ้ เพือ่ใหส้ะทอ้นจำานวนทีอ่าจประเมนิได้

ในตลาดปจัจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตีอ่หนีส้นิ  ประมาณการหนีส้นิสว่นทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากเวลาทีผ่า่นไปรบัรูเ้ปน็ตน้ทุนทางการเงิน  

(ณ) หุ้นทุนซื้อคืน

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จำานวนส่ิงตอบแทนที่จ่ายซื้อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการ

หักในส่วนของผู้ถือหุ้น และจัดสรรจำานวนเดียวกันนี้จากกำาไรสะสมไปเป็นสำารองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการจำาหน่ายหุ้นทุน

ซื้อคืน จำานวนเงินท่ีได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหักบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนด้วยจำานวนต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำาหน่ายซึ่ง

คำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำาหนัก และโอนจำานวนเดียวกันนี้จากบัญชีสำารองหุ้นทุนซื้อคืนไปกำาไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจำาหน่ายหุ้นทุนซื้อ

คืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนนำาไป

หักจากกำาไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว
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(ด) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายไดร้บัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุเมือ่ไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสนิคา้ทีม่นียัสำาคญัไปใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ และจะไม่

รบัรูร้ายไดถ้้าฝา่ยบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้หรอืมคีวามไมแ่นน่อนทีม่นียัสำาคญัในการไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ

จากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารนัน้ ไมอ่าจวดัมลูคา่ของจำานวนรายไดแ้ละตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื หรอืมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อน

ที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ต) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทน

ท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง        

รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

ตน้ทนุการกูย้มืทีไ่มไ่ดเ้กีย่วกบัการไดม้า  การกอ่สรา้งหรอื การผลิตสินทรพัยท์ีเ่ขา้เงือ่นไข รบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุ โดยใชว้ธิอัีตราดอกเบีย้

ที่แท้จริง

(ถ) สัญญาเช่าดำาเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

คา่เชา่ทีอ่าจเกดิขึน้ตอ้งนำามารวมคำานวณจำานวนเงนิขัน้ต�ทีต่อ้งจา่ยตามระยะเวลาทีค่งเหลอืของสญัญาเชา่ เมือ่ไดร้บัการยนืยนัการปรบั

ค่าเช่า

การจำาแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดย

พจิารณาจากสนิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏบิตัติามขอ้ตกลงนัน้ขึน้อยูก่บัการใชส้นิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลง

นั้นจะนำาไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำาให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำาหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น

โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำานวนหนี้สินจะลดลงตาม

จำานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ท) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีที่ต้องเสียภาษี โดย

ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยคำานวณจากผลแตกตา่งช่ัวคราวทีเ่กดิขึน้ระหวา่งมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิและจำานวน

ที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้  การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก  

การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผล

ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษทีีค่าดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการโดยใชอั้ตราภาษทีีป่ระกาศ

ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
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ในการกำาหนดมลูคา่ของภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี กลุ่มบรษิทัตอ้งคำานงึถงึผลกระทบของสถานการณท์าง

ภาษทีีไ่มแ่นน่อนและอาจทำาใหจ้ำานวนภาษทีีต่อ้งจา่ยเพิม่ขึน้ และมดีอกเบีย้ทีต่อ้งชำาระ  กลุ่มบรษิทัเชือ่วา่ไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยเพยีงพอสำาหรบั

ภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ใน

อดีต  การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูล

ใหม่ๆ อาจจะทำาให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้าง

จ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถหกักลบไดเ้มือ่กจิการมสิีทธติามกฎหมายทีจ่ะนำาสนิทรพัย์

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

สำาหรบัหนว่ยภาษเีดยีวกนัหรอืหนว่ยภาษตีา่งกนั สำาหรบัหนว่ยภาษตีา่งกนันัน้กจิการมคีวามตัง้ใจจะจา่ยชำาระหนีส้นิและสนิทรพัยภ์าษเีงินไดข้อง

งวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำานวนเพียงพอ

กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง

เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ธ) กำาไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลดสำาหรับหุ้นสามัญ  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรหรือ

ขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนำาหนักที่ออกจำาหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่                

ซือ้คนื กำาไรตอ่หุน้ปรบัลดคำานวณโดยการหารกำาไรหรอืขาดทนุของผู้ถอืหุน้สามญัทีป่รบัปรงุดว้ยจำานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งนำาหนกัทีอ่อกจำาหนา่ย

และปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

(น) รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการจัดการของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน) จะแสดง

ถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

5. การซื้อธุรกิจ
เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2556 กลุม่บรษิทัโดยบรษิทั ไดมอนด ์วสัด ุจำากดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ย ทำาสัญญาซือ้ขายทรพัยส์นิกบับรษิทัในประเทศ

แห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบา โดยกลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตคอนกรีตมวลเบาไปยังพื้นที่ภาคเหนือของ

ประเทศไทยเพิ่มเติมจากโรงงานคอนกรีตมวลเบาแห่งแรกของกลุ่มบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการซื้อธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยข้อมูล

ของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสำาหรับสินทรัพย์ที่ได้มาแต่ละประเภทที่สำาคัญ มีดังนี้

สิ่งตอบแทนที่โอนให้

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

เงินสดจ่าย 200.0

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ 

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

ที่ดิน 20.1

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 71.3

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 78.6

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30.0

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ 200.0
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กลุม่บรษิทัไดว้า่จา้งผู้ประเมนิราคาอสิระเพือ่ประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมและปนัส่วนมลูคา่ยตุธิรรมของรายการ ณ วนัทีซ่ือ้ แกส่นิทรพัยท์ีไ่ดม้า

ที่ระบุได้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วันที่ซื้ออย่างต่อเนื่อง หากได้รับข้อมูลใหม่เพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจเกี่ยวกับข้อ

เทจ็จรงิและขอ้มลูทีส่ะทอ้นเหตกุารณแ์วดล้อมทีม่อียู ่ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ กลุ่มบรษิทัจะทำาการปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมดงักลา่ว หรอืการรบัรูส้นิทรพัย์

หรอืหนีส้นิเพิม่เตมิซึง่สนิทรพัยห์รอืหนีสิ้นดงักล่าวมอียูแ่ลว้ ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ กรณดีงักล่าวการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการซือ้ธรุกจิจะถกูปรบัปรงุใหม่

6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำานาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญ ต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการ

บริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น 

การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง /

สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำากัด ไทย บริษัทย่อย

ผู้บริหารสำาคัญ ไทย บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุม

กจิกรรมตา่ง ๆ  ของกจิการไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทั้งนีร้วมถงึกรรมการ

ของบริษัท (ไม่ว่าจะทำาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท คาซ่าวิลล์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เดอะคอนฟิเด้นซ์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จำากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการกำาหนดราคา

ขายสินค้าและการให้บริการ ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ซื้อสินค้าสำาเร็จรูปเพื่อขาย ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ซื้อวัตถุดิบ ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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รายการที่สำาคัญกับผู้บริหารสำาคัญและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

บริษัทย่อย

ซื้อสินค้าสำาเร็จรูปเพื่อขาย - 69,784 -

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ - 2,100 -

ผู้บริหารสำาคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 38,777 38,777 36,802

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 836 836 1,506

รวม 39,613 39,613 38,308

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้าและการให้บริการ 113,296 113,296 78,284

ซื้อวัตถุดิบ 4,990 - -

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หม
าย

เห
ตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) 13,865 13,865 10,998

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 4,510 4,510 896

บริษัท คาซ่าวิลล์ จำากัด 14,932 14,932 16,133

บริษัท เดอะคอนฟิเด้นซ์ จำากัด 2,332 2,332 4,831

บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด 10,723 10,723 4,930

บริษัท คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด - - 340

รวม 8 46,362 46,362 38,128

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำากัด 9 - 16,527 -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) 17 329 - -
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

เงินสดในมือ 100 100 100

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 34,246 34,225 30,674

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 24,254 22,471 25,562

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง - - 160

รวม 58,600 56,796 56,496

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 48,137 46,333 51,161

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10,463 10,463 5,335

รวม 58,600 56,796 56,496

8. ลูกหนี้การค้า

หม
าย

เห
ตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 46,362 46,362 38,128

กิจการอื่นๆ 539,297 539,297 446,090

รวม 585,659 585,659 484,218

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,630) (15,630) (14,070)

สุทธิ 570,029 570,029 470,148

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปี 1,560 1,560 490
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 19,766 19,766 16,751

เกินกำาหนดชำาระ

น้อยกว่า 61 วัน 18,945 18,945 13,603

61 วัน - 120 วัน 3,274 3,274 4,856

121 วัน - 360 วัน 4,217 4,217 2,651

มากกว่า 360 วัน 160 160 267

46,362 46,362 38,128

กิจการอื่น ๆ

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 402,358 402,358 341,252

เกินกำาหนดชำาระ

น้อยกว่า 61 วัน 121,195 121,195 90,227

61 วัน - 120 วัน 1,749 1,749 4,100

121 วัน - 360 วัน 7,281 7,281 3,553

มากกว่า 360 วัน 6,714 6,714 6,958

539,297 539,297 446,090

รวม 585,659 585,659 484,218

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,630) (15,630) (14,070)

สุทธิ 570,029 570,029 470,148

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 120 วัน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดประเภทตามสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 564,243 564,243 469,993

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 5,786 5,786 155

รวม 570,029 570,029 470,148
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9. ลูกหนี้อื่น

หม
าย

เห
ตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - 16,527 -

บุคคลหรือกิจการอื่น

ส่วนลดค้างรับ 10,639 10,639 8,897

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3,239 3,204 3,791

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า 7,283 5,605 14,079

อื่นๆ 3,400 3,307 1,577

รวม 24,561 39,282 28,344

10. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

สินค้าสำาเร็จรูป 176,246 159,071 150,620

สินค้าสำาเร็จรูปเพื่อขาย 23,189 23,189 14,972

สินค้ากึ่งสำาเร็จรูป 139,161 139,161 98,030

สินค้าระหว่างผลิต 37,026 37,026 50,639

วัตถุดิบ 274,506 271,989 264,068

วัสดุสิ้นเปลือง 49,942 49,464 37,961

สินค้าระหว่างทาง 102,265 102,265 37,104

802,335 782,165 653,394

หัก ค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง (6,042) (6,042) (20,960)

รวม 796,293 776,123 632,434

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย

-ต้นทุนขาย 2,845,584 2,857,173 2,397,097

-การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ - - 598

-กลับรายการการปรับลดมูลค่า (14,918) (14,918) -

สุทธิ 2,830,666 2,842,255 2,397,695
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม - -

ซื้อเงินลงทุน 200,000 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 200,000 -

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำานวนเงิน 200.0 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทชำาระค่าหุ้นทั้งจำานวนแล้วในเดือนพฤษภาคม 2556 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำาหรับแต่ละปี มีดังนี้

ลักษณะ
ธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ

ทุนชำาระแล้ว ราคาทุน ราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท

ไดมอนด์

วัสดุ จำากัด

ผลิต

คอนกรีต

มวลเบา

99.99 - 200,000 - 200,000 - 200,000 - - -

รวม 200,000 - 200,000 - - -

บริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 106,638 106,638 106,638

โอนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (36,826) (36,826) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 69,812 69,812 106,638

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม (15,200) (15,200) (15,200)

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 12,500 12,500 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (2,700) (2,700) (15,200)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 91,438

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 91,438 91,438 91,438

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 67,112 67,112 91,438

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ ไดแ้ก ่ทีด่นิ ซึง่ถอืครองเพือ่โครงการในอนาคต ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน มีจำานวน 144.2 ล้านบาท (2555: 162.1 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach)

สว่นหนึง่ของโฉนดทีด่นิของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุมมีลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จำานวนเงนิ 25.4 ลา้นบาท (2555: 

25.3 ล้านบาท) ได้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับบริษัทอื่นสองแห่ง

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
งบการเงินรวม 

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง

อาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง 
และส่วน
ปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์

สำานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 134,443 505,488 3,103,029 61,273 64,489 521,856 4,390,578

เพิ่มขึ้น 20,097 72,610 102,342 6,713 5,052 395,668 602,482

โอน 37,637 127,599 644,880 1,004 198 (811,318) -

โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์   

เพื่อการลงทุน                     
36,826 - - - - - 36,826

จำาหน่าย - (827) (37,047) (1,136) (3,500) - (42,510)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 229,003 704,870 3,813,204 67,854 66,239 106,206 4,987,376

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 295,321 1,715,573 44,808 39,547 - 2,095,249

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 24,911 245,661 7,729 8,823 - 287,124

จำาหน่าย - (828) (35,409) (1,107) (3,255) - (40,599)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 319,404 1,925,825 51,430 45,115 - 2,341,774

ค่าเผื่อการด้อยค่า 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - - - - 7,869 7,869

เพิ่มขึ้น (ลดลง) - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - - - - 7,869 7,869
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งบการเงินรวม 

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง

อาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง 
และส่วน
ปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์

สำานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ภายใตก้รรมสทิธิข์องกลุม่บรษิทั 134,443 210,167 1,387,456 16,465 7,709 513,987 2,270,227

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 17,233 - 17,233

134,443 210,167 1,387,456 16,465 24,942 513,987 2,287,460

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ภายใตก้รรมสทิธิข์องกลุม่บรษิทั 229,003 385,466 1,887,379 16,424 8,091 98,337 2,624,700

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 13,033 - 13,033

229,003 385,466 1,887,379 16,424 21,124 98,337 2,637,733

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน

จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 1,173.9 ล้านบาท (2555: 1,126.3 ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง

อาคารสิ่งปลูก
สร้าง และ

ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งติด
ตั้งและอุปกรณ์

สำานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง
รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 134,443 443,345 2,620,977 49,442 56,164 194,750 3,499,121

เพิ่มขึ้น - 1,676 24,974 5,040 12,422 872,167 916,279

โอน - 67,047 470,529 7,485 - (545,061) -

จำาหน่าย - (6,580) (13,451) (694) (4,097) - (24,822)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

และ 1 มกราคม 2556
134,443 505,488 3,103,029 61,273 64,489 521,856 4,390,578

เพิ่มขึ้น - 1,293 24,551 6,548 2,831 395,668 430,891

โอน 37,637 127,599 644,880 1,004 198 (811,318) -

โอนมาจากอสั งหาริ มทรัพย์         

เพื่อการลงทุน 
36,826 - - - - - 36,826

จำาหน่าย - (827) (37,047) (1,136) (3,500) - (42,510)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 208,906 633,553 3,735,413 67,689 64,018 106,206 4,815,785
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง

อาคารสิ่งปลูก
สร้าง และ

ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งติด
ตั้งและอุปกรณ์

สำานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง
รวม

(พันบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 284,815 1,554,712 38,635 36,124 - 1,914,286

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 15,639 172,655 6,840 7,520 - 202,654

จำาหน่าย - (5,133) (11,794) (667) (4,097) - (21,691)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

และ 1 มกราคม 2556
- 295,321 1,715,573 44,808 39,547 - 2,095,249

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 22,453 240,923 7,706 8,563 - 279,645

จำาหน่าย - (827) (35,410) (1,107) (3,255) - (40,599)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 316,947 1,921,086 51,407 44,855 - 2,334,295

ค่าเผื่อการด้อยค่า 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - - - - - 7,869 7,869

เพิ่มขึ้น (ลดลง) - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

และ 1 มกราคม 2556
- - - - - 7,869 7,869

เพิ่มขึ้น (ลดลง) - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - - - - 7,869 7,869

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 134,443 158,530 1,066,265 10,807 4,062 186,881 1,560,988

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 15,978 - 15,978

134,443 158,530 1,066,265 10,807 20,040 186,881 1,576,966

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  และ 

1 มกราคม 2556

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 134,443 210,167 1,387,456 16,465 7,709 513,987 2,270,227

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 17,233 - 17,233

134,443 210,167 1,387,456 16,465 24,942 513,987 2,287,460

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 208,906 316,606 1,814,327 16,282 6,130 98,337 2,460,588

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 13,033 - 13,033

208,906 316,606 1,814,327 16,282 19,163 98,337 2,473,621
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ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 1,173.9 ล้านบาท (2555: 1,126.3 ล้านบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีโครงการก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งแห่งใหม่ ทั้งนี้ต้นทุนที่เกิดขึ้น

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวนเงินรวม 98.3 ล้านบาท (2555 : 514.0 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์จำานวน 7.1 ล้านบาท 

(2555 : 23.6 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบการเงินรวม

ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทาง
เทคนิครอตัดบัญชี

ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์

โปรแกรม 
ระหว่างติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม  2556 26,888 31,692 - 58,580

เพิ่มขึ้น 30,000 - 1,850 31,850

โอน - 1,850 (1,850) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 56,888 33,542 - 90,430

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม  2556 19,717 12,733 - 32,450

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 2,689 3,264 - 5,953

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 22,406 15,997 - 38,403

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม  2556 7,171 18,959 - 26,130

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 34,482 17,545 - 52,027

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 26,888 25,068 5,350 57,306

เพิ่มขึ้น - - 1,274 1,274

โอน - 6,624 (6,624) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555และ 

1 มกราคม  2556
26,888 31,692 - 58,580

เพิ่มขึ้น - - 1,850 1,850

โอน - 1,850 (1,850) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 26,888 33,542 - 60,430

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 17,029 9,776 - 26,805

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 2,688 2,957 - 5,645
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งบการเงินรวม

ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทาง
เทคนิครอตัดบัญชี

ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์

โปรแกรม 
ระหว่างติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

1 มกราคม  2556
19,717 12,733 - 32,450

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 2,689 3,264 - 5,953

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 22,406 15,997 - 38,403

มูลค่าสุทธิทางบัญช ี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
9,859 15,292 5,350 30,501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

1 มกราคม 2556
7,171 18,959 - 26,130

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 4,482 17,545 - 22,027

15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19,852 19,810 24,133

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - -

สุทธิ 19,852 19,810 24,133

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

งบการเงินรวม

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2556

กำาไร หรือ
ขาดทุน

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ) 2,800 312 - 3,112

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อมูลค่าลดลง) 4,192 (2,984) - 1,208

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ค่าเผื่อการด้อยค่า) 3,040 (2,500) - 540

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า) 1,574 - - 1,574

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 267 19 - 286

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,260 1,904 (1,032) 13,132

รวม 24,133 (3,249) (1,032) 19,852
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2556

กำาไร หรือ
ขาดทุน

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ) 2,800 312 - 3,112

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อมูลค่าลดลง) 4,192 (2,984) - 1,208

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ค่าเผื่อการด้อยค่า) 3,040 (2,500) - 540

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า) 1,574 - - 1,574

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 267 19 - 286

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,260 1,862 (1,032) 13,090

รวม 24,133 (3,291) (1,032) 19,810

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2555

กำาไร หรือ
ขาดทุน

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ) 2,716 84 - 2,800

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อมูลค่าลดลง) 4,072 120 - 4,192

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ค่าเผื่อการด้อยค่า) 3,040 - - 3,040

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า) 1,574 - - 1,574

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 199 68 - 267

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,452 (575) 383 12,260

รวม 24,053 (303) 383 24,133
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16. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารส่วนที่ไม่มีหลักประกัน - - 1,142

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 420,000 420,000 110,000

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน
420,000 420,000 111,142

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ

ภายในหนึ่งปีส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
250,000 250,000 170,396

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 250,000 250,000 170,396

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิสว่นทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี 6,115 6,115 5,739

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 676,115 676,115 287,277

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 815,500 815,500 648,552

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 8,349 8,349 12,829

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน 823,849 823,849 661,381

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามเวลาครบกำาหนดจ่ายชำาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 670,000 670,000 281,538

ครบกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 815,500 815,500 648,552

รวม 1,485,500 1,485,500 930,090
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เงินกู้ยืมระยะยาว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

สัญญาเงินกู้ยืมเดือนมิถุนายน 2551 - - 7,896

สัญญาเงินกู้ยืมเดือนกุมภาพันธ์ 2554 337,500 337,500 450,000

สัญญาเงินกู้ยืมเดือนตุลาคม 2554 430,000 430,000 361,052

สัญญาเงินกู้ยืมเดือนธันวาคม 2556 298,000 298,000 -

1,065,500 1,065,500 818,948

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (250,000) (250,000) (170,396)

รวม 815,500 815,500 648,552

ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัททำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง จำานวนเงิน 150 ล้านบาท สำาหรับซื้อ

เครื่องจักร เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนรายไตรมาส รวม 8 งวด งวดละ 18.75 ล้านบาท โดยบริษัท

จะไม่นำาเครื่องจักรดังกล่าวไปก่อภาระผูกพัน ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้จ่ายชำาระคืนครบทั้งจำานวนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอด         

คงเหลือเงินกู้ยืมมีจำานวนเงิน 7.9 ล้านบาท 

ในเดอืนกมุภาพนัธ ์2554 บรษิทัทำาสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศแหง่หนึง่ในวงเงนิกูย้มืจำานวนเงนิ 450 ลา้นบาท 

สำาหรบัซือ้เครือ่งจกัร เงนิกูย้มืนีม้อีตัราดอกเบีย้ THBFIX 3 สามเดอืน บวกดว้ยอตัราส่วนเพิม่รอ้ยละ 1.25 ตอ่ป ีและมกีำาหนดชำาระคนืรายไตรมาส 

รวม 12 งวด งวดละ 37.50 ล้านบาท โดยบริษัทจะไม่นำาเครื่องจักรดังกล่าวไปก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ยอดคงเหลือเงินกู้ยืม

มีจำานวนเงิน 337.5 ล้านบาท (2555: 450 ล้านบาท) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับ

สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX สามเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.96 - 3.09 ต่อปี สำาหรับเงินกู้

ยืมระยะยาวจำานวน 450 ล้านบาท สัญญามีระยะเวลา 4 ปี จนถึงเดือนมีนาคม 2559

ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัททำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินกู้ยืมจำานวนเงิน 500 ล้านบาท 

สำาหรับซื้อเครื่องจักร เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่รับเงินกู้ยืมงวดแรกถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี และ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนรายไตรมาสรวม 20 

งวด งวดละ 25 ล้านบาท โดยบริษัทจะไม่นำาเครื่องจักรดังกล่าวไปก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมีจำานวนเงิน 

430.0  ล้านบาท (2555: 361.1 ล้านบาท)

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัททำาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินกู้ยืมจำานวนเงิน 300 ล้านบาท 

สำาหรับซื้อเครื่องจักร เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่รับเงินกู้ยืมงวดแรกถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.67 ต่อปี และ

มีกำาหนดชำาระคืนรายไตรมาสรวม 8 งวด งวดละ 37.5 ล้านบาท โดยบริษัทจะไม่นำาเครื่องจักรดังกล่าวไปก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมีจำานวนเงิน 298 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำานวนเงิน.2,746.7.ล้านบาท (2555: 3,590.4 ล้านบาท)

บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม เช่น การรักษาอัตราส่วนความสามารถในการ

ชำาระหนี้
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม 
2556

มูลค่าอนาคตของ
จำานวนเงินขั้นต�ที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าขั้นต�ที่ต้องจ่าย 
ปัจจุบันของจำานวนเงิน

(พันบาท)

ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6,897 782 6,115

ครบกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 8,954 605 8,349

รวม 15,851 1,387 14,464

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2556

มูลค่าอนาคตของ
จำานวนเงินขั้นต�ที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าขั้นต�ที่ต้องจ่าย 
ปัจจุบันของจำานวนเงิน

(พันบาท)

ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6,897 782 6,115

ครบกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 8,954 605 8,349

รวม 15,851 1,387 14,464

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2555

มูลค่าอนาคตของ
จำานวนเงินขั้นต�ที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าขั้นต�ที่ต้องจ่าย 
ปัจจุบันของจำานวนเงิน

(พันบาท)

ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6,772 1,033 5,739

ครบกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 13,913 1,084 12,829

รวม 20,685 2,117 18,568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัททำาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแห่งเพื่อซื้อรถยนต์ สัญญาเช่าดังกล่าวมี

ระยะเวลาเช่าสิ้นสุดจนถึงปี 2561 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 5.4 ถึง 12.0 ต่อปี ในปี 2556 (2555: ระหว่างร้อยละ 5.4 ถึง 10.1 ต่อปี) 

และสัญญามีกำาหนดชำาระคืนภายใน 60 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552
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17. เจ้าหนี้การค้า

หม
าย

เห
ตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 329 - -

กิจการอื่นๆ 201,910 199,035 123,791

รวม 202,239 199,035 123,791

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 134,386 131,182 88,108

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 67,331 67,331 35,072

สกุลเงินยูโร 522 522 611

รวม 202,239 199,035 123,791

18. เจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2556 2555

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานค้างจ่าย 34,065 32,437 34,654

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 18,084 18,076 81,136

อื่นๆ 60,500 59,636 41,206

รวม 112,649 110,149 156,996

ประเภทสกุลเงินตราของเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 112,649 110,149 155,448

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - - 1,548

รวม 112,649 110,149 156,996
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19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ภาษีรอนำาส่งกรมสรรพากร 13,447 13,401 17,096

เงินประกันสัญญา 6,970 6,962 6,663

เงินประกันผลงานค้างจ่าย 4,023 4,023 55,065

อื่นๆ 10 10 8

รวม 24,450 24,396 78,832

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 65,662 65,448 61,303

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โอนกลับ) 9,521 9,307 (2,871)

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุน (กำาไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ (5,162) (5,162) 1,916

กลุม่บรษิทัจดัการโครงการบำาเหนจ็บำานาญพนกังานตามขอ้กำาหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์

เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

 

ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 61,303 61,303 62,258

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 9,521 9,307 7,942

ขาดทุน (กำาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (5,162) (5,162) 1,916

โอนกลับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - - (10,813)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 65,662 65,448 61,303

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,727 6,513 5,588

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 2,794 2,794 2,354

โอนกลับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - - (10,813)

รวม 9,521 9,307 (2,871)

 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 3,384 3,309 (1,200)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 818 818 (574)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,319 5,180 (1,097)

รวม 9,521 9,307 (2,871)

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำาหนัก)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(ร้อยละ)

อัตราคิดลด 4.77 4.77 4.25

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 6.61 6.61 6.33

อัตราการลาออกจากงาน 0 - 15 0 - 15 0 - 12

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะไทย 2551
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21. ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น 
(บาท)

2556 2555

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

(ล้านหุ้น / ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

หุ้นสามัญ 1 1,050 1,050 1,050 1,050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

- หุ้นสามัญ 1 1,050 1,050 1,050 1,050

หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว 

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 1 1,038 1,038 1,027 1,027

ออกหุ้นใหม่ 1 9 9 11 11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

- หุ้นสามัญ 1 1,047 1,047 1,038 1,038

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน

ของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 49.65 ล้านบาท จากเดิม 1,000 ล้านบาท 

(1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นจำานวน 1,049.65 ล้านบาท (1,049.65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่เพิ่มทุนดังกล่าว

จำานวน 49.65 ล้านบาท (49.65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และได้รับอนุมัติโครงการเสนอขายหลัก

ทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 

ซึ่งจะต้องจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทั้งหมดแล้วในปี 2552

นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ถือใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน 38.1 ล้านหน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำานวน 38.1 ล้านหุ้น ในราคาใช้

สิทธิหุ้นละ 2.34-บาท ทำาให้ทุนที่ออกชำาระแล้วของบริษัทมีจำานวน 1,038.1 ล้านบาท (1,038.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทจดทะเบียน

เพิ่มทุนที่ออกและชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์, 17 มิถุนายน และ 15 ตุลาคม 2556 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ

รวมจำานวน 9.3 ล้านหน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำานวน 9.3 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.34 บาท ทำาให้ทุนที่ออกและชำาระแล้วของบริษัท

เพิ่มจาก 1,038.1 ล้านบาท (1,038.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,047.4 ล้านบาท (1,047.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  และทำาให้

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มจาก 153.3 ล้านบาท เป็น 165.7 ล้านบาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ

วันที่   27 กุมภาพันธ์, 26 มิถุนายน และ 24 ตุลาคม 2556 ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน 165.7 ล้านบาท (2555: 153.3 ล้านบาท)

22. หุ้นทุนซื้อคืน
ในเดอืนตลุาคม 2551 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินมุตัโิครงการซือ้หุน้ของบรษิทัคนื (“แผน”) ซือ้หุ้นคืนไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 หรอื 

50 ลา้นหุน้ของหุน้บรษิทัทีอ่อกจำาหนา่ยแลว้ในขณะนัน้ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการบรหิารสภาพคลอ่งสว่นเกนิ จำานวนเงนิสงูสดุทีม่มีตอินมุตัภิายใต้
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แผนสำาหรบัการซือ้หุน้ 75 ลา้นบาท และในราคาเสนอซือ้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 115 ของราคาปดิถวัเฉลีย่จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรพัยฯ์”) ในชว่ง 5 วนัซือ้ขายกอ่นทีจ่ะมกีารซือ้หุน้แตล่ะหุน้ บรษิทัสามารถซือ้หุน้ผา่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในชว่งระหวา่งวนัท่ี 4 พฤศจกิายน 

2551 ถึง 20 ธันวาคม 2553 หุ้นที่ซื้อนี้สามารถนำาออกขายได้อีกครั้งหลังจาก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

บริษัทได้จัดสรรกำาไรสะสมไว้เป็นสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนเท่ากับจำานวนที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนเต็มจำานวนแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนรวมจำานวน 

37.4 ล้านหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.7 ของหุ้นทุนที่บริษัทออกและรับชำาระแล้ว

ในระหว่างปี 2555 บริษัทจำาหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน 1.6 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 9.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

บริษัทได้จำาหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน

สว่นเกนิทนุหุน้ทนุซือ้คนืคอืสว่นเกนิสะสมจากการขายหุน้ทนุซือ้คืนสุทธจิากผลขาดทนุจากการขายหรอืยกเลกิหุ้นทนุซือ้คนื  สว่นเกนิทนุ

หุ้นทุนซื้อคืนนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23. ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ

การใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน 49.65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ

กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 (ดูหมายเหตุข้อ 21)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 บริษัทได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่จะซื้อหุ้นสามัญจำานวน 49.65 ล้านหน่วย โดย

มีรายละเอียดดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ  : ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะ มีการปรับอัตราการ

ใช้สิทธิ

ราคาใช้สิทธิ  : ราคาหุ้นละ 2.34 บาท

อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ  : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคมของแต่ละปี โดยวันใช้สิทธิในครั้ง

แรกคือวันที่ 15 ตุลาคม 2552

เมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ,์ 17 มถินุายน และ 15 ตลุาคม 2556 มผีูถ้อืใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัไดใ้ชส้ทิธติามใบสำาคัญแสดงสทิธิ

ข้างต้นรวมจำานวน 9.3 ล้านหน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำานวน 9.3 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.34 บาท จำานวนเงินรวม 21.7 ล้านบาท

เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ,์ 15 มถินุายน และ 15 ตลุาคม 2555 มผีูถ้อืใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัไดใ้ชส้ทิธติามใบสำาคัญแสดงสทิธิ

ข้างต้นรวมจำานวน 11.1 ล้านหน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำานวน 11.1 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.34 บาท จำานวนเงินรวม 26.1 ล้านบาท

ณ วันที่-31 ธันวาคม 2556 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจำานวน 2.3 ล้านหน่วย (2555: 11.6 ล้านหน่วย) 

24. สำารอง
สำารองตามกฎหมาย

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั_พ.ศ._2535_มาตรา_116_บรษิทัจะตอ้งจดัสรรทนุสำารอง (“สำารองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน  เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำารองหุ้นทุนซื้อคืน

สำารองหุ้นทุนซื้อคืนคือจำานวนเงินที่จัดสรรจากกำาไรสะสมในจำานวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยกลุ่มบริษัท  สำารองหุ้นทุนซื้อ

คืนนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

132
รายงานประจำ ปี 2556

AR_TH.indd   132 19/3/2557   2:49



25. ส่วนงานดำาเนินงาน
กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคา วัสดุแทนไม้ และคอนกรีตมวลเบาซึ่งเป็นกลุ่มของ

ผลติภณัฑเ์ดยีวกนัและมลีกัษณะการดำาเนนิงานทีส่นบัสนนุซึง่กนัและกนั ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาวา่กลุม่บรษิทัมสีว่นงานธรุกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้ รายได ้กำาไร และสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วกบัสว่นงานธรุกจิผลติกระเบือ้งมงุหลงัคา วสัดแุทนไม ้และคอนกรตีมวลเบา

26. รายได้อื่น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 12,500 12,500 -

กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 6,679 6,679 -

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 2,669

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 1,577 1,567 58,270

อื่นๆ 6,382 8,332 8,663

รวม 27,138 29,078 69,602

27. ค่าใช้จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 93,024 93,051 90,145

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 41,320 41,320 35,248

อื่นๆ 18,770 18,770 18,117

รวม 153,114 153,141 143,510

28. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 199,838 197,880 164,261

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า 94,872 94,872 90,622

ค่าจ้างบริการ 35,356 32,871 24,142

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 26,160 25,048 20,725

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 11,578 10,682 11,512

ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน 9,217 9,213 8,450
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ค่าเช่า 9,143 8,944 7,029

ค่าสาธารณูปโภค 9,095 9,050 8,168

อื่นๆ 42,817 42,250 47,718

รวม 438,076 430,810 382,627

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส 310,406 306,726 274,710

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 6,092 5,973 4,289

เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 10,406 10,406 8,938

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 9,521 9,307 (2,871)

อื่นๆ 77,801 76,609 67,781

รวม 414,226 409,021 352,847

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพสำาหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ  

กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันของ

เงนิเดอืนของพนกังานทกุเดอืน กองทนุสำารองเล้ียงชพีนีไ้ดจ้ดทะเบยีนเปน็กองทนุสำารองเล้ียงชพีตามขอ้กำาหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ

กองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา (61,361) (44,186) (41,557)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,497,428 1,455,787 1,381,973

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 414,226 409,021 352,847

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 294,026 286,547 209,761

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า 479,869 476,115 410,641

ค่าจ้างบริการ 257,542 249,552 186,231

อื่นๆ 940,067 993,311 736,947

รวมตน้ทนุขายสนิคา้และตน้ทนุการใหบ้รกิาร  คา่ใชจ้า่ย

ในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
3,821,797 3,826,147 3,236,843

31. ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 49,340 49,339 30,139

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน 1,130 1,130 1,153

รวมดอกเบี้ยจ่าย 50,470 50,469 31,292

หัก จำานวนที่บันทึกเป็นต้นทุน ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (7,082) (7,082) (23,644)

สุทธิ 43,388 43,387 7,648

32. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 

สำาหรับปีปัจจุบัน 109,623 109,373 162,780

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว   3,249 3,291 303

รวมภาษีเงินได้ 112,872 112,664 163,083
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม 2556

ก่อนภาษีเงินได้ รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษีเงินได้

(พันบาท)

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รประม�ณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 5,162 (1,032) 4,130

รวม 5,162 (1,032) 4,130

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(พันบาท)

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รประม�ณ

ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย
5,162 (1,032) 4,130 (1,916) 383 (1,533)

รวม 5,162 (1,032) 4,130 (1,916) 383 (1,533)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง     

งบการเงินรวม 2556

อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 563,795

จำ�นวนภ�ษีต�มอัตร�ภ�ษีเงินได้ 20.00 112,759

ค่�ใช้จ่�ยต้องห้�มท�งภ�ษี 2,046

ร�ยจ่�ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (1,933)

รวม 20.02 112,872

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 561,386 708,690

จำ�นวนภ�ษีต�มอัตร�ภ�ษีเงินได้ 20.00 112,277 23.00 162,999

ค่�ใช้จ่�ยต้องห้�มท�งภ�ษี 2,044 2,177

ร�ยจ่�ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (1,657) (2,093)

รวม 20.07 112,664 23.01 163,083
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 

2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 

30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิสำาหรับสอง

รอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำาดับ

ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดำาเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

33. กำ�ไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทและจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำาหนัก แสดงการคำานวณดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2556 2555

(พันบ�ท/พันหุ้น)

กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐ�น) 450,924 448,721 545,607

จำานวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 1,038,104 1,038,104 1,026,957

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกโดยบริษัท - - (1,563)

ผลกระทบจากการใช้ใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 2,100 2,100 4,974

จำานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำาหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 1,040,204 1,040,204 1,030,368

กำาไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.43 0.43 0.53

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรต่อหุ้นปรับลดสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทและจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยถัวเฉลี่ยถ่วงนำาหนัก หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2556 2555

(พันบ�ท/พันหุ้น)

กำาไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 450,924 448,721 545,607

กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 450,924 448,721 545,607

จำานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำาหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 1,040,204 1,040,204 1,030,368

ผลกระทบจากการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 6,830 6,830 12,306

จำ�นวนหุ้นส�มัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนัก (ปรับลด) 1,047,034 1,047,034 1,042,674

กำ�ไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บ�ท) 0.43 0.43 0.52
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34. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตราหุ้นละ 0.38 บาท  เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 388.7 ล้านบาท หลังจากหักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลหุ้นละ 0.18 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่

จะจ่ายอีกหุ้นละ 0.2 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 205.8 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2555

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลแก่           

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.2 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 205.8 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2555

ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตราหุ้นละ 0.4 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 413.6 ล้านบาท หลังจากหักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลหุ้นละ 0.2 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะ

จ่ายอีกหุ้นละ 0.2 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 207.7 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2556

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลแก่            

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.2 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 207.7 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2556

35. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ

จากการไมป่ฏบิตัติามขอ้กำาหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา กลุม่บรษิทัไมม่กีารถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการทีเ่ปน็ตราสารอนพุนัธ ์เพือ่การเกง็กำาไร

หรือการค้า

 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำาคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยง

ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัได ้โดยพจิารณาระหวา่งตน้ทนุทีเ่กดิจากความเส่ียงและตน้ทนุของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบรหิารไดม้กีารควบคมุกระบวนการ

การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน  

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทนุ เจ้าหนี้และความเชือ่มั่นของตลาดและก่อให้เกดิ

การพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอีกทั้งยังกำากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่        

ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งส่งผล       

กระทบตอ่การดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทั เนือ่งจากดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืสว่นใหญม่อีตัราคงที ่กลุม่บรษัิทมคีวามเสีย่งดา้นอัตรา

ดอกเบีย้ทีเ่กิดจากเงนิกูย้มื กลุม่บรษิัทได้ลดความเสีย่งดังกล่าวโดยทำาให้แน่ใจวา่ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากเงนิกูย้ืมส่วนใหญ่มอีัตราคงที ่และใช้เครื่องมอื

ทางการเงนิทีเ่ปน็ตราสารอนพุนัธซ์ึง่สว่นใหญเ่ปน็สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ เพือ่ใชใ้นการจดัการความเสีย่งท่ีเกดิจากความผนัผวนของอัตรา

ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัมสีญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่ เพือ่แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้

ลอยตัว THBFIX สามเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.96 - 3.09 ต่อปี สำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 450 ล้านบาท สัญญามีระยะเวลา 

4 ปี จนถึงเดือนมีนาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำาหนดชำาระหรือกำาหนดอัตราใหม่

มีดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี

หลังจาก 5 ปี รวม

(พันบาท)

ปี 2556 
หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.45 - 3.00 420,000 - - 420,000

ไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.66 - 5.10 250,000 815,500 - 1,065,500

รวม 670,000 815,500 - 1,485,500

ปี 2555 
หมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชี 8.25 1,142 - - 1,142

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.95 110,000 - - 110,000

ไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.66 - 4.35 170,396 648,552 - 818,948

รวม 281,538 648,552 - 930,090

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจาก การซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และ

หนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการท่ีเกี่ยวข้องกับรายการซื้อ

และขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และ

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

                       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2556 2556 2555

(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 10,463 10,463 5,335

ลูกหนี้การค้า 8 5,786 5,786 155

เจ้าหนี้การค้า 17 (67,331) (67,331) (35,072)

เงินยูโร

เจ้าหนี้การค้า 17 (522) (522) (611)

เจ้าหนี้อื่น 18 - - (1,548)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง (51,604) (51,604) (31,741)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - - -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (51,604) (51,604) (31,741)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำาหนด

ฝา่ยบรหิารไดก้ำาหนดนโยบายทางดา้นสินเชือ่เพือ่ควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม�เสมอ โดยการวเิคราะหฐ์านะทางการ

เงนิของลกูคา้ทกุรายทีข่อวงเงนิสนิเชือ่ในระดบัหนึง่ๆ ณ วนัทีร่ายงานไมพ่บวา่มคีวามเสีย่งจากสนิเชือ่ทีเ่ปน็สาระสำาคัญ ความเสีย่งสงูสดุทางดา้น

สินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้า

จำานวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

กลุม่บรษิทั มกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดใหเ้พยีงพอตอ่การ

ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกำาหนดให้มีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งทางการเงินและไม่ใช่

ทางการเงนิ มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จำานวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยห์รอืชำาระหนีส้นิกนั ในขณะทีท่ัง้สองฝา่ยมคีวามรอบรู้

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการ

วัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำาหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผย

ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากเครื่องมือทางการเงิน

เหล่านี้จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ทีป่รากฏในงบแสดงฐานะการเงินเนือ่งจากเงินกูย้มืระยะ

ยาวส่วนใหญ่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันใกล้

36. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 2555

(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาก่อสร้างและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 38,829 38,829 221,468

รวม 38,829 38,829 221,468

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

ภายในหนึ่งปี 9,752 9,752 7,399

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 7,759 7,759 123

รวม 17,511 17,511 7,522

ภาระผูกพันอื่นๆ

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ 485,000 485,000 285,000

หนังสือค�ประกันจากธนาคาร 2,797 2,797 19,960

รวม 487,797 487,797 304,960
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สัญญาเช่าดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำานักงานและสัญญาบริการอื่นมีกำาหนดระยะเวลา 1 - 3 ปี สิ้นสุดจนถึงเดือนกันยายน 2559 โดยมี

จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามที่ระบุในสัญญาเช่า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทไม่มียอดคงเหลือสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

37. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัและกำาหนดให้ถอืปฏิบตักิบังบการเงินสำาหรบัรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เรื่อง
ปีที่มี

ผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18  (ปรับปรุง 2555) รายได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ
2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3   (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกิจ 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่

ยกเลิก
2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ

และหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย

ตามสัญญาเช่า
2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 2557
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ผู้บริหารคาดว่าจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดย       

ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรือ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 คือ นางสาวบงกช อ�เสงี่ยม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด  และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ปี 2555 คือ คือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3427 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด  สำาหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีในปี 2556 เพิ่มขึ้น 74.24% จาก

ปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท) ปี 2556 ปี 2555
เพิ่ม (ลด)

จำานวนเงิน %

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

   ค่าสอบบัญชีประจำาปี  630,000  490,000  140,000  28.57 

   ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล  360,000  300,000  60,000  20.00 

   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  141,372  24,013  117,359  488.73 

รวม  1,131,372  814,013  317,359  38.99 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย *

   ค่าสอบบัญชีประจำาปี  250,000  -    250,000  100.00 

   ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล  37,000  -    37,000  100.00 

   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  -    -    -    100.00 

รวม  287,000  -    287,000  100.00 

รวมทั้งสิ้น  1,418,372  814,013  604,359  74.24 

หมายเหตุ		*	ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	เริ่มคิดค่าสอบบัญชีตั้งแต่สำาหรับงบการเงินไตรมาสที่	3-4	ปี	2556	เนื่องจากบริษัทย่อย	

	 เริ่มเปิดดำาเนินการเมื่อ	9	พฤษภาคม	2556

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย
(รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
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