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                 สารประธานคณะกรรมการบริษทั 

 

 

ปีน้ีเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนเน่ืองจากบรรยากาศทางการเมืองของไทย การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคลดลงเน่ืองจากขาดความ

เช่ือมัน่ในเศรษฐกิจของประเทศ  ธุรกิจก่อสร้างท่ีกาํลงัเติบโตก็ชะงกังนั  อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีปัจจยัลบหลายประการดงัท่ีกล่าว  UMI  ก็

ยงัสามารถสร้างผลกาํไรเพ่ิมข้ึนกวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทาํงานของฝ่าย

จดัการ หลงัจากท่ีบริษทัไดมี้การปฎิรูประบบบริหารงานภายในองคก์ร เม่ือหลายปีก่อน 

 

การเขา้บริหารจดัการในบริษทัร่วมทุนสองแห่งซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (RCI) และ 

บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั (TTC)  ก็ไดพิ้สูจน์ให้เห็นแลว้ว่าเป็นความทา้ทายท่ีไม่เหนือความสามารถของบริษทั  ทั้งสองแห่งประสบ

ปัญหาทางการเงินก่อนท่ีบริษทัจะตดัสินใจเขา้ร่วมลงทุน  แต่หลงัจากระยะเวลาผ่านไปเพียง 1 ปี เราก็สามารถพลิกสถานการณ์ของ  

RCI  จากการขาดทุน 21 ลา้นบาทในปี 2555 กลบัมามีกาํไร 64 ลา้นบาท ในปี 2556 ไดซ่ึ้งนบัเป็นการเพ่ิมถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ ส่วน TTC 

ก็มีการพฒันาในทางท่ีดีข้ึนถึงแมจ้ะชา้กวา่ RCI เน่ืองจากปัญหาทางการผลิตท่ีมีต่อเน่ืองมายาวนาน  ขอเวลาให้ทางฝ่ายบริหารในการ

แกปั้ญหาซ่ึงขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่จากประสบการณ์ท่ีเคยแกไ้ขปัญหาทางการเงินของ UMI ในอดีตไดส้าํเร็จ จะสามารถช่วยให้สถานการณ์

ของ TTC พลิกฟ้ืนไดอ้ยา่งแน่นอน 

 

ตามท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนธนัวาคม 2558 บริษทัก็ไดมี้การเตรียมตวัเพ่ือหาโอกาสในการ

ลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่าน้ีดว้ย  อาจถึงเวลาแลว้ท่ีบริษทัตอ้งปรับตวัให้เป็นสากลเพ่ือโอกาสในการรักษาอตัราการเติบโตของธุรกิจ  

ขา้พเจา้อยากกล่าววา่ยคุใหม่ของ UMI กาํลงัจะเร่ิมข้ึน  ขา้พเจา้และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามสร้างความมัน่ใจให้ไดว้า่จงัหวะ

การกา้วเดินของ UMI จะไม่หยดุชะงกั และจะพยายามหาหนทางในการรักษาการเติบโตของบริษทัสืบไป 
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            ประธานคณะกรรมการบริษทั 
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สารประธานคณะกรรมการบริหาร 

 

 

ในปี 2556 ท่ีผ่านมานั้น ถือเป็นอีกหน่ึงปีท่ีบริษทัฯสามารถทาํกาํไรจากการขายเพ่ิมข้ึนไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้สวนทางกบั

ภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีลดลง อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก นโยบายการพฒันาตลาดอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ โดยเฉพาะ

เร่ืองการทาํ Research & Development ท่ีมุ่งเนน้เร่ืองการนาํนวตักรรมการผลิตใหม่ๆ มาตอบสนองความตอ้งการของตลาด นอกจากน้ี

นโยบายการบริหารการจดัการตน้ทุนของกลุ่ม ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัของความสาํเร็จในปีท่ีผา่นมาและในอนาคต เช่นการวางแผนการการ

สั่งซ้ือวตัถุดิบร่วมกนัในกลุ่ม UMI GROUP หรือเร่ืองของการรวมสํานักงานมาอยู่ในท่ีเดียวกนั และการรวมหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

คลา้ยคลึงกนัของบริษทัในเครือมาเป็นทีมเดียว 

 และเน่ืองในโอกาสครบรอบ40 ปี ของบริษทัฯในปีท่ีผ่านมาน้ี นอกเหนือจากการทาํธุรกิจแลว้ บริษทัฯยงัตอบแทนผูถื้อหุ้น

และ สังคมอยา่งสมํ่าเสมอ เช่นการจ่ายปันผลประจาํปี 2555ให้ผูถื้อหุ้นเดิม 4 หุ้น ไดรั้บหุ้นปันผลใหม่  3 หุ้นปันผลใหม่ คิดเป็น0.75 

บาทต่อหุน้ กบัเงินสดปันผล 0.12 บาทต่อหุน้ รวมเป็น 0.87 บาทต่อหุน้ ซ่ึงนบัเป็นการจ่ายปันผลท่ีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ของบริษทัฯ 

รวมถึงการจ่ายโบนัสเพ่ือเป็นการตอบแทนความตั้งใจจริงในการทาํงานของพนักงานบริษทัฯ ในอตัราสูงสุดในรอบ 40 ปี และดา้น

สงัคมทางบริษทัฯก็ไดจ้ดัพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทานประจาํปี 2556 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปีของบริษทัฯ ณ พระอารามหลวง

วดัเขาแกว้วรวหิาร อ.เสาไห ้จ.สระบุรี และยงัไดร่้วมสนบัสนุนโครงการดว้ยเกลา้ดว้ยขา้วซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการโดยเสด็จพระราชกศุล 

อีกดว้ย นอกจากน้ีการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บฉลากคาร์บอนอีกหน่ึงใบ สาํหรับผลิตภณัฑ์

กระเบ้ืองบุผนงัภายใตแ้บรนดดู์ราเกรส ท่ีรับรองวา่กระบวนการผลิตของบริษทัฯจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ หลงัจากท่ี

ไดฉ้ลากคาร์บอนสาํหรับกระเบ้ืองปูพ้ืนไปแลว้ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงการันตีวา่ผลิตภณัฑท์ั้งกระเบ้ืองปูพ้ืนและกระเบ้ืองบุผนงัภายใต ้

แบรนดดู์ราเกรส เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 สาํหรับในอนาคต แมว้า่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะไดรั้บผลกระทบจากสภาวะทางการเมือง อนัจะส่งผลต่อธุรกิจ

สินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย ์ อนัหมายรวมถึงบริษทัฯเองดว้ย แต่บริษทัฯยงัมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างผลกาํไรใหมี้การเติบโตได้

อยา่งต่อเน่ือง โดยให้ความสาํคญักบัการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน (Cash Flow) ตามภารกิจของบริษทัฯ ควบคู่กบัการพฒันาสินคา้

ในตลาดกลุ่มบน ท่ีบริษทัฯประสบความสาํเร็จอยา่งมากในปีท่ีแลว้ จนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมกระเบ้ืองในประเทศ 

ทั้งดา้นการผลิตและพฤติกรรมการเลือกใชก้ระเบ้ืองของผูบ้ริโภค 

ทา้ยน้ี ความสาํเร็จของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึน เป็นเพราะไดรั้บการสนบัสนุนอนัดีจาก ท่านผูถื้อหุ้น สถาบนัการเงิน ส่ือมวลชน 

รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา้ทุกท่าน และท่ีสําคญัคือ พนักงานทุกหน่วยงานของบริษทัฯ ท่ีทาํให้บริษทัฯ มีความมัน่คงและ

เจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ขา้พเจา้ในนามคณะประธานกรรมการบริหารใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่

วา่บริษทัฯ จะไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกท่านเป็นอยา่งดีในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเป็นทางเลือกอนัดบัแรก

สาํหรับผูบ้ริโภคต่อไป 

 

 

    

      นางสาวปวณีา  เหล่าววิฒัน์วงศ ์

       ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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วสัิยทัศน์ 
  

เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระเบ้ืองเซรามิคและสินคา้เก่ียวเน่ืองท่ีเป็นทางเลือกอนัดบัแรกของผูบ้ริโภค โดยมีการเติบโตอยา่ง

ย ัง่ยนื 

 

ภารกจิ   

 

1. สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

2. รักษาอตัราการเติบโตเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่การเติบโตของอุตสาหกรรมและมีกาํไรอยา่งต่อเน่ือง 

3. พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 

4. มุ่งพฒันาบุคลากร คุณภาพผลิตภณัฑ ์และการบริการลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

 

นโยบายคุณภาพ 

 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะนาํ “ระบบบริหารจดัการระดบัสากลมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รและพฒันาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้” 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษทัฯ มีจาํนวน 3 คน โดยมี นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา และนายสุภร ประศาสน์วนิิจฉยั เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกคนไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  หรือเจา้หนา้ท่ี

บริษทัฯ 

 

ในรอบปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และมีการประชุมหารือกบัผูส้อบบญัชีภายนอก

โดยไม่มีผูบ้ริหารของบริษทัฯ ร่วมดว้ย 2 คร้ัง 

 

สรุปการปฏิบติัภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบงบทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

เห็นวา่งบการเงินถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้จดัทาํตามหลกัการบญัชีท่ีไดรั้บรองทัว่ไป และเป็นไปตามรายงานของผู ้

ตรวจสอบบญัชีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการควบคุมภายในเห็นวา่เพียงพอและเหมาะสม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิบติัขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ม่พบการกระทาํท่ีเป็น

การฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดๆ โดยผูถื้อหุ้น 

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนอกเหนือจากท่ีรายงานไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ี

ดว้ยดี ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จึงเสนอแต่งตั้ง นางสาววมิลศรี จงอุดมสมบติั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ  นายจิ

โรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 4713  แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารละเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯดว้ยดี 

  
  

 

                                                                                  (นางนพรัตน์  รุ่งอุทยัศิริ) 

                                                                                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1 มนีาคม 2557 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

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

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหมี้การทาํรายงานประจาํปี 2556 พร้อมงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 

คณะกรรมการขอรับรองว่ารายงานทางการเงินน้ีมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และไดป้ฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยบริษทัไดใ้ชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอตลอดจนไดมี้การ

พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และอย่างรอบคอบ ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี และการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ในนามคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

             (ร้อยเอกเศรณี เพญ็ชาติ)        (นางสาวปวณีา เหล่าววิฒัน์วงศ)์ 

                 ประธานกรรมการ                                              กรรมการผูจ้ดัการ  
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือ   : บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  

 

ทะเบียนบริษทัเลขท่ี : 0107537000777 

 

สาํนกังานใหญ่  : 65 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9  

   แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพมหานคร 10320  

   โทรศพัท ์0-2248-7007  

   โทรสาร 0-2248-7005-6  

   เวบ็ไซต ์www.umi-tiles.com 

 

ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย 

- กระเบ้ืองโมเสก “ยเูอม็ไอ” 

- กระเบ้ืองเซรามิคปูพ้ืน “ดูราเกรส” 

- กระเบ้ืองเซรามิคบุผนงั “ดูราเกรส ลีลา” 

 

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

โทรศพัท ์(036) 379029-33 โทรสาร (036) 371612 

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

โทรศพัท ์(036) 371830-9 โทรสาร (036) 371844 

  โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 70,000 ตารางเมตรต่อวนั 

 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   จาํนวน 836,504,795.00 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      จาํนวน  836,504,741.00 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั      จาํนวน 836,504,741.00 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ                               1.00 บาท 
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นิตบุิคคลที่บริษทัถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 

1. บริษัท ท.ี ท.ี เซรามคิ จาํกดั   

 ทีต่ั้ง   : 65/224 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27  

                             ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

   โทร 0-2643-2500 โทรสาร 0-2643-0849 

       ประเภทธุรกจิ  : ผลิตและจดัหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค 

  สดัส่วนการถือหุน้                                     88.73 % 

         หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้   450,808,896   บาท 

 

2. บริษัท โรแยล ซีรามคิ อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 ทีต่ั้ง   : 65/225 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27  

                                              ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

   โทร 0-2643-0222, 0-2643-0753 โทรสาร 0-2643-0948-9 

        ประเภทธุรกจิ : ผลิตและจดัหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค 

  สดัส่วนการถือหุน้  32.26 % 

        หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้     388,735,362  บาท 

 

3. บริษัท เซอมาส จาํกดั     

ทีต่ั้ง   :  65/224 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27  

                                             ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

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

ประเภทธุรกจิ   :  จาํหน่ายวตัถุดิบ ประเภทดิน หิน แร่ ภายในประเทศ  

  สดัส่วนการถือหุน้  24.90 % 

         หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้     21,000,000.00 บาท 

 

4. บริษัท ยูเอม็ไอ พรอพเพอร์ตี ้จาํกดั    

ทีต่ั้ง  :  65/233 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 30  

                                            ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  

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

ประเภทธุรกจิ :   คา้อสงัหาริมทรัพย ์ 

       สดัส่วนการถือหุน้  37.57 % 

 หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้       150,000,000.00 บาท 
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5. บริษัท ร่วมพฒัน์เซรามคิจาํกดั  

ทีต่ั้ง   :   65/224 อาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27  

                             ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

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

     ประเภทธุรกจิ   :  ตวัแทนจาํหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค 

 สดัส่วนการถือหุน้  49.00 %  

หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      20,000,000.00 บาท 

 

6. บริษัท ดูราเกรส จาํกดั (ช่ือเดมิ : บริษัท ยูเอม็ไอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั)   

ทีต่ั้ง   :  65/224  อาคารชาํนาญเพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์  

                             ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

      โทร 0-2248-7007  

ประเภทธุรกจิ  :  ธุรกิจขายตรง 

 สดัส่วนการถือหุน้  40.00 % 

  หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      25,000,000.00 บาท 

 

7.บริษัท เทคโนเซอ เอส อาร์ แอล จาํกดั   

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

ประเภทธุรกจิ :  จาํหน่ายวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร 

สดัส่วนการถือหุน้  45.00 % 

    หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      20,000,000.00 บาท 

 

8.บริษัท เซิฟไดนามคิ จาํกดั   

ทีต่ั้ง   :  88/8 ชั้น 9 อาคาร ที.อาร์.เอ.ซี  

       ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

       โทร 0-2248-7354 โทรสาร 0-2248-7356       

ประเภทธุรกจิ  :  ผูผ้ลิตอุปกรณ์กีฬาทางนํ้ า 

สดัส่วนการถือหุน้  14.28 % 

    หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้      14,000,000.00 บาท 
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นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท ์0-2359-1200-01  

โทรสาร 0-2359-1259 

 

ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 

ช่ือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7305  

และหรือ นางสาววมิลศรี จงอุดมสมบติั  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3899 

และหรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5113 

และหรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4713 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

ชั้น 6 หอ้งบี 1 อาคารบุญมิตร 

เลขท่ี 138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

 

ทีป่รึกษากฎหมาย   

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  มีฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ เอง 
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2. ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานะการเงนิและผลดาํเนินงาน  2556 2555 2554 2553 2552 

สินทรัพยร์วม                                                          (ลา้นบาท)                                        4,756 4,655 2,374 2,424 2,349 

หน้ีสินรวม                                                              (ลา้นบาท)                                                   2,881 2,598 1,021 1,024 1,093 

ส่วนของผูถื้อหุน้     (ลา้นบาท) 1,875 2,057 1,354 1,399 1,257 

รายไดร้วม     (ลา้นบาท) 3,861 3,313 2,703 2,619 2,352 

กาํไรขั้นตน้     (ลา้นบาท) 647 678 547 584 489 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ     (ลา้นบาท) 28 657 118 215 126 

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั       

จาํนวนหุน้                                                              (ลา้นบาท) 836 478 478 478 478 

อตัรากาํไรสุทธิ                                                                  (%) 0.73 19.83 4.37 8.20 5.40 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้                                                (%) 1.49 31.93 8.71 15.37 10.02 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์                 (%) 0.59 14.11 4.97 8.87 5.36 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้               (เท่า) 1.54 1.26 0.75 0.73 0.87 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้             (บาท) 0.73 19.83 4.37 8.20 5.40 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้             (บาท) 0.04 1.37 0.24 0.45 0.26 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

        บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกจิผลติ และจาํหน่าย 

1. กระเบ้ืองโมเสก UMI ปริมาณการผลิตประมาณ 2 % ของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีผลิต  

2. กระเบ้ืองปูพ้ืน DURAGRES ปริมาณการผลิตประมาณ 73 % ของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีผลิต  

3. กระเบ้ืองบุผนงั DURAGRES LILA ปริมาณการผลิตประมาณ 25 % ของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีผลิต  

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้าํเขา้สินคา้บางรุ่นจากต่างประเทศมาจาํหน่ายดว้ยและไดร่้วมลงทุนในบริษทัผูผ้ลิต 

กระเบ้ืองปูพ้ืน บุผนงั เซรามิคอีกสองแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ที. ที. เซรามิค จาํกดั และบริษทัโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) ในอตัรา 88.73% และ 32.26% ของทุนจดทะเบียนตามลาํดบั 

 

ตลาดหลกัของบริษทัฯ คือตลาดในประเทศ ยกเวน้กระเบ้ืองโมเสกซ่ึงมีความตอ้งการในต่างประเทศสูงกวา่ 

ในประเทศ กระเบ้ืองโมเสกสามารถใชเ้ป็นวสัดุตกแต่งพ้ืน – ผนงัอาคารทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสระวา่ยนํ้ า และบริษทั

ฯ มีช่องทางการจาํหน่ายท่ีครอบคลุมทัว่โลก อีกทั้งมีการทาํตลาดมายาวนานเกือบ 40ปี ถึงแมป้ริมาณความตอ้งการจะนอ้ยกวา่

กระเบ้ืองปูพ้ืน-บุผนงัขนาดใหญ่ แต่มีผูผ้ลิตนอ้ยรายกวา่มาก ทาํใหก้ารแข่งขนัไม่สูงมากนกั สาํหรับตลาดในประเทศ บริษทัฯ 

มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 10 % และมีตวัเลขการส่งออกคิดเป็นประมาณ 15% ของยอดขายรวม 

 

ปัจจุบนัตลาดในประเทศมีปริมาณการใชก้ระเบ้ืองเซรามิคเฉล่ียเพียงประมาณ 2-3 ตารางเมตรต่อคนต่อปี  

ตลาดยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก เม่ือเทียบกบัหลายๆ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ท่ีมีปริมาณและการใชก้ระเบ้ืองเซรามิคสูงกวา่

ประเทศไทย 2-4 เท่า สินคา้กระเบ้ืองเซรามิคมีความเหมาะสมกบัสภาพอากาศร้อนช้ืนเช่นประเทศไทยมาก ฉะนั้นในอนาคต

ปริมาณความตอ้งการก็ยงัมีโอกาสปรับเพ่ิมข้ึนมาก 

 

สําหรับบริษัทย่อย 

1. บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ ซ่ึงปัจจุบนัมีอาคารชาํนาญ เพญ็ชาติบิสเนส 

เซ็นเตอร์ ขายพ้ืนท่ี และใหเ้ช่าอาคาร 

2. บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิคจาํกัด ประกอบธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายกระเบ้ือง และอ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจุบันเป็นตวัแทนจาํหน่าย

กระเบ้ืองของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)    และจาํหน่ายสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3. บริษทั เซอมาส จาํกดั ประกอบธุรกิจจาํหน่ายวตัถุดิบในการผลิตกระเบ้ืองเซรามิค โดยส่วนใหญ่จะขายใหก้บับริษทัฯ 

4. บริษทั ที. ที. เซรามิค จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระเบ้ืองเซรามิคคุณภาพสูง 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั 5 ปีที่ผ่านมา  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การถือหุ้น

ของบริษัท
โครงสร้างรายได้รวม

2556 

(พันล้าน)
%

2555 

(พันล้าน)
%

2554 

(พันล้าน)
%

2553 

(พันล้าน)
%

2552 

(พันล้าน)
%

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) รายได้จากการขาย 2,869,928      96.45 2,827,621 98.66 2,454,258 98.43 2,377,283 98.3 2,134,984 98.25

เป็นผู้ผลิตกระเบื้องโมเสก อื่นๆ 105,605         3.55 38,430 1.34 39,051 1.57 41,181 1.7 37,972 1.75

กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง รายได้รวม 2,975,533      100.00 2,866,051 100 2,493,309 100 2,418,463 100 2,172,956 100

สัดส่วนต่อรายได้รวม 69.93 79.58 84.33 83.04 82.32

บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด 37.57% รายได้จากการขาย 30,747 97.43 28,203 97.46 31,778 99.21 36,457 99.18 36,483 99.19

ขายอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ 811 2.57 736 2.54 253 0.79 300 0.82 296 0.81

รายได้รวม 31,558 100 28,939 100 32,031 100 36,757 100 36,779 100

สัดส่วนต่อรายได้รวม 0.74 0.8 1.08 1.26 1.39

บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จํากัด 49.00% รายได้จากการขาย 354,156 99.90 358,649 99.94 351,922 99.87 390,112 99.84 345,115 99.96

ตัวแทนจําหน่ายกระเบื้องและอื่นๆ อื่นๆ 349 0.10 205 0.06 448 0.13 637 0.16 155 0.04

รายได้รวม 354,505 100 358,853 100 352,370 100 390,749 100 345,270 100

สัดส่วนต่อรายได้รวม 8.33 9.96 11.92 13.42 13.08

บริษัท เซอมาส จํากัด 24.90% รายได้จากการขาย 152,012 99.63 110,221 99.81 78,847 99.92 65,759 99.18 84,718 99.96

ขายวัตถุดิบใช้ในอุตสาหกรรม อื่นๆ 572 0.37 209 0.19 60 0.08 545 0.82 33 0.04

ผลิตกระเบื้อง รายได้รวม 152,584 100 110,430 100 78,907 100 66,305 100 84,751 100

สัดส่วนต่อรายได้รวม 3.59 3.07 2.67 2.28 3.21

บริษัท ท.ีท.ี เซรามิค จํากัด 88.73% รายได้จากการขาย 718,954 97.03 233,343 98.42

ผลิตและจําหน่ายกระเบื้องเซรามิค  คุณภาพสูง อื่นๆ 21,995 2.97 3,749 1.58

รายได้รวม 740,949 100 237,091 100

สัดส่วนต่อรายได้รวม 17.41 6.58

รายได้รวมทั้งหมด 4,255,129 100 3,601,364 100 2,956,617 100 2,912,274 100 2,639,756 100
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4. ปัจจยัความเส่ียง   
 

ความเส่ียงเร่ืองคุณภาพของวตัถุดบิ   

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตกระเบ้ือง เป็น ดิน หิน จากธรรมชาติ คุณสมบติัอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินคา้ เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ทางบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัของการควบคุมคุณสมบติัของวตัถุดิบ 

โดยวางมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณสมบติั ตั้งแต่รับวตัถุดิบ จนเขา้กระบวนการผลิต   

 

ความเส่ียงด้านการความล้าสมยัของลวดลายสินค้า 

เน่ืองจากสินคา้กระเบ้ืองปูพ้ืน และ บุผนงั เร่ิมกลายเป็นสินคา้แฟชัน่มากข้ึน  รูปแบบความตอ้งการ ในลวดลายสินคา้ มีการ

เปล่ียนแปลงตาม ความนิยมในแต่ละช่วงเวลา  ทาํใหก้ารออกแบบรูปแบบ ลวดลายสินคา้ ตอ้งตอบสนองทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ดงันั้นเพ่ือลดความเส่ียงในความลา้สมยัของสินคา้ ทางบริษทัฯ ไดเ้นน้เร่ืองการทาํการวิจยัตลาด ถึงแนวโนม้ ลวดลาย ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

รวมถึงมุ่งเนน้เร่ืองการปรับปรุงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลา  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีทีม

พฒันาผลิตภณัฑ ์ของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้า่นการอบรมเชิงวชิาการ และการไปศึกษางานท่ีต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้ เทคโนโลยี และแนวโนม้

ตลาด เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ 

 

ความเส่ียงด้านการเงนิ 

บริษทัฯ  มีเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน  ซ่ึง อตัราดอกเบ้ียส่วนใหญ่ เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนทาง

การเงินของบริษทัฯ มีผลทาํใหบ้ริษทัตอ้งเพ่ิมความระมดัระวงัในการบริหารเงินสดของบริษทัฯ ให้เพียงพอแก่การดาํเนินงาน และการ

ชาํระหน้ีเงินกูร้ะยะยาว   

 

ความเส่ียงด้านต้นทุนพลงังาน 

 เน่ืองจากพลงังาน โดยเฉพาะแก๊สธรรมชาติเป็นตน้ทุนหลกัตวัหน่ึงในการผลิต  ซ่ึงราคาของแก๊สธรรมชาติมีแนวโน้มท่ีจะ

สูงข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทาํการปรับปรุงการผลิต รวมถึงการปรับปรุง

เคร่ืองจกัรเพ่ือใหก้ารใชพ้ลงังานต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  และเพ่ือลดผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ 

 

ความเส่ียงจากสถานการณ์ทางการเมอืง 

 เน่ืองจากสถานการณ์การเมืองในประเทศท่ีขณะน้ียงัไม่มีทางออกท่ีชดัเจน ทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอการลงทุน การแข่งขนั

ในธุรกิจกระเบ้ืองกบัคู่แข่งสูง แตอ่ยา่งไรก็ดีบริษทั ฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยาวท่ีจะไดรั้บผลกระทบจาก

เศรษฐกิจชะลอตวัเพ่ือใหไ้ดรั้บผลกระทบตํ่าท่ีสุดและมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด 
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5.  โครงสร้างการถอืหุ้นและการจดัการ  

      5.1 การถือหุ้น           

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่อืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที ่29  พฤศจกิายน   2556 

 

 

ลาํดบั                รายช่ือผูถื้อหุน้   จาํนวนหุน้ สดัส่วนร้อย

ละ 

                 หมายเหต ุ

   ของจาํนวน  

   หุน้ทั้งหมด  

 

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

 นางปัญญชลี         เพญ็ชาติ 63,000 0.008   คู่สมรสของบุคคลลาํดบัท่ี 1 

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

2. นางนงนาถ เพญ็ชาติ 67,987,150 8.127  

3. นางนิภานนัท ์  ตนัตรานนท ์ 58,783,200 7.027  

 นายวรวชัร              ตนัตรานนท ์ 1,898,750 0.227   คู่สมรสของบุคคลลาํดบัท่ี 3 

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชาํมะนาด 7,140,000 0.853   บุคคลลาํดบัท่ี 3 เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

4. นางสาวปวณีา      เหล่าววิฒัน์วงศ ์ 52,743,600 6.305  

5. นายณฐัชนา            เพญ็ชาติ 46,338,000 5.539  

6. นางสาวสุนี             อนนัตป์ระกร            24,600,000 2.941  

7. นายอภิศกัด์ิ             เทพผดุงพร         23,230,000             2.777  

8. นางขนิษฐา           มากดวงเทียน 21,580,125 2.580  

9. นายสินธ์ุ                 เหล่าววิฒัน์วงศ ์ 21,071,400 2.519  

10. นางสาวพีรพรรณ  เหล่าววิฒัน์วงศ ์ 18,879,000 2.257 

 

 

     

     

หมายเหตุ     ทุนจดทะเบียนทีชํ่าระแล้ว 836,504,741.00 บาท 
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5.2 การจดัการ   

5.2.1 โครงสร้างการจดัการ 

 

5.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการ 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด ตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. ในการดาํเนินกิจการ กรรมการต่างปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี

ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่า

หรือการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการ

รับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหท้รัพยสิ์นเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้

บริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่

ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 



17 

 

 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้ 

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี 

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ

นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ 

บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) – ขอ้ (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) 

ได ้
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คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

 

(1) ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

(2) เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กาํหนด 

และตอ้ง 

        (ก) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

        (ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

(3) มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ 

ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ   ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการ 

ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ

งบการเงินได ้
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รายช่ือของคณะกรรมการ   

 
1. ร้อยเอก เศรณี เพญ็ชาติ         

 ตาํแหน่ง     ประธานคณะกรรมการ (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 9 มีนาคม 2537) 

 วนัเดือนปีเกิด 24 พฤศจิกายน 2498 อาย ุ58 ปี 

 วฒิุการศึกษา - Bachelor of Science in Business Administration 

  BOSTON UNIVERSITY, USA 

  - Master of Science in Monetary Economics 

   NORTHEASTERN UNIVERSITY, USA 

 ประสบการณ์                   - รับราชการกองทพับก สงักดักรมข่าวทหาร กองบญัชาการสูงสุด 

 - ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการเงิน ธนาคารสหธนาคาร จาํกดั 

 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร จาํกดั  

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

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ ไม่มี 

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

 กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 

 

  2. นางสาวปวณีา เหล่าววิฒัน์วงศ ์  

 ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร (ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 9 มีนาคม 2537) 

วนัเดือนปีเกิด 2 มิถุนายน 2489 อาย ุ67  ปี 

 วฒิุการศึกษา - บช.บ (ตน้ทุน)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ปริญญาโท สาขาบญัชีตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ - สมุห์บญัชี บริษทั บางกอกซิการ์ จาํกดั 

 - สมุห์บญัชี บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

   จาํนวนหุน้ 52,743,600 หุน้ (6.305%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด,ไม่มีการซ้ือขายระห่วางปี) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั       

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน                 - ประธานกรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน   - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

     - ประธานกรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั 

   - ประธานกรรมการ บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั 

   - ประธานกรรมการ บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิคจาํกดั 

  - ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั เซิฟไดนามิค จาํกดั 
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3. นายสุภร ประศาสน์วนิิจฉยั  

 ตาํแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  

   (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 23 เมษายน 2546) 

วนัเดือนปีเกิด 24 พฤศจิกายน 2479 อาย ุ77 ปี 

วฒิุการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - เนติบณัฑิตไทย   

ประสบการณ์ - อธิบดีอยัการฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 

 - กรรมการอยัการผูท้รงคุณวฒิุ ในคณะกรรมการอยัการ 

   สาํนกังานอยัการสูงสุด 

 - ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิและรองประธานกรรมาธิการ   

   ในคณะกรรมการองคก์รอิสระ, วฒิุสภา 

จาํนวนหุน้ ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)                   

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั 

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

 กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน     ไม่มี 

  

4. นางนพรัตน ์ รุ่งอุทยัศิริ  

 ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  

  (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 28 เมษายน 2549) 

 วนัเดือนปีเกิด  25 มิถุนายน 2494 อาย ุ62 ปี 

 วฒิุการศึกษา - สถิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

ประสบการณ์ - นกัวจิยัอาวโุส ศูนยบ์ริการวชิาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - ขา้ราชการเกษียณ อาจารยป์ระจาํคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

                                          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

             จาํนวนหุน้ ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั        

 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

 กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน - กรรมการ บริษทั เอน็ไทร์ ไฮยนี จาํกดั 
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5. นายศิวะพร ทรรทรานนท ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ (ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 27 เมษายน 2543) 

       วนัเดือนปีเกิด 2 กมุภาพนัธ์ 2490 อาย ุ66 ปี 

      วฒิุการศึกษา MBA in International Business and Finance,WHARTON   

  GRADUATE SCHOOL, PENNSYLVANIA, USA 

  ประสบการณ์ - กรรมการอาํนวยการ TISCO    

 - ท่ีปรึกษาผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - กรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน

  

               จาํนวนหุน้          ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

 การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP และหลกัสูตร THE ROLE OF CHAIRMAN  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)     

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

     ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

   กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   ไม่มี    

   กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน   - กรรมการ บริษทั โดลไทยแลนด ์จาํกดั  

 

6. นายณฐัชนา เพญ็ชาติ  

 ตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

  (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 9 มีนาคม 2537) 

วนัเดือนปีเกิด 8 เมษายน 2506 อาย ุ50 ปี 

 วฒิุการศึกษา - วทิยาศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - MBA , BOSTON UNIVERSITY, USA 

ประสบการณ์ - ฝ่ายบริหาร บริษทั สหโมเสคอุตสหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นามสุขภณัฑ ์จาํกดั 

 จาํนวนหุน้                               46,338,000 หุน้ (5.539%ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ - หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 140/2010 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 -หลกัสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นท่ี 10/2010 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 - หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

   รุ่นท่ี 12/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    1/2  (ลาออกเม่ือ 31 พฤษภาคม  2556) 

 ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

          กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน                    - กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  

    กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการ บริษทั เซิฟไดนามิค จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ซี แอนด ์พี จาํกดั 
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7. นางนิภานนัท ์ตนัตรานนท ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการ(ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 9 มีนาคม 2537) 

วนัเดือนปีเกิด 25 เมษายน 2503 อาย ุ53 ปี 

วฒิุการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - เนติบณัฑิตไทย 

 - Master of Public Administration, SAINT LOUIS UNIVERSITY,  

   St Loust, MO, USA 

ประสบการณ์ ไม่มี 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    3/4 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั      

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี  

                  กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 

 - หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หจก. ชาํมะนาด 

 

 

8. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

  (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 28 เมษายน 2549) 

วนัเดือนปีเกิด  10 มกราคม 2502 อาย ุ54 ปี 

วฒิุการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - เนติบณัฑิตไทย 

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

ประสบการณ์   - กรรมการผูจ้ดัการ หา้งสรรพสินคา้ตนัตราภณัฑ ์(เชียงใหม่) 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี  

                    กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน   - กรรมการ บริษทั สยามอาร์ตเซรามิคจาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ชอยส์มินิสโตร์ จาํกดั   

 - กรรมการ บริษทั ซีอาร์เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ตนัตราภณัฑซุ์ปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั ริมปิงไดโซ จาํกดั 

 - หุน้ส่วน หา้งหุน้ส่วนสามญั เอน็ ว ีอาร์ ฟู้ ดส์ 

 - กรรมการ บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั 

 - กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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9. นายเมธาว ีเหล่าววิฒัน์วงศ ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร (ไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 9 มีนาคม 2537) 

วนัเดือนปีเกิด 10 ตุลาคม 2491 อาย ุ65 ปี 

วฒิุการศึกษา - ปวช. วทิยาลยัพณิชยการพระนคร 

 - MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ - มีความรู้ ความชาํนาญ และเช่ียวชาญในธุรกิจการขนส่งทางทะเล 

 ระหวา่งประเทศ เป็นวทิยากรรับเชิญผูท้รงคุณวฒิุพิเศษใหก้บั 

 หน่วยงานราชการต่างๆ ในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการขนส่งทางทะเล  

                                                              -ใหค้าํแนะนาํและเป็นท่ีปรึกษาพิเศษใหก้บัคณาจารยม์หาวทิยาลยั 

 ต่างๆ ในสาขาวชิาการบริหารการขนส่งระหวา่งประเทศ 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)               

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการ บริษทั พี เค อาร์ กรุ๊ป จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ซี.อี.เอก็ซ์. ทรานสปอร์ต จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั เช่ียวชาญชยัคา้ไม ้จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ทรานสมิค จาํกดั  

  - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 
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10. นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา  

 ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

  (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือ 28 เมษายน 2549) 

วนัเดือนปีเกิด  19 มิถุนายน 2511 อาย ุ45 ปี 

วฒิุการศึกษา - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - MASTER OF SCIENCE, IMPERIAL COLLEGE, LONDON 

                                          - MBA, UNIVERSITY OF FLORIDA, USA 

 ประสบการณ์  ผูอ้าํนวยการลงทุน บริษทั ไทย พรอสเพอริต้ี แอด็ไวซอร่ี จาํกดั  

 จาํนวนหุน้ ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  หลกัสูตร DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการตรวจสอบมืออาชีพ 

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ควอลิต้ีเฮาส์  

      จาํกดั (มหาชน) 

  - กรรมการ บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน)  

  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุ๊ปลีส  

    จาํกดั  (มหาชน)  

              กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน   - กรรมการ บริษทั บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) 

  

11. นายมารุต มงัคละพฤกษ ์  

 ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร (ไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 23 เมษายน 2547) 

วนัเดือนปีเกิด 9 ตุลาคม 2487 อาย ุ69 ปี 

วฒิุการศึกษา - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ประกาศนียบตัรชั้นสูงวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด 

ประสบการณ์ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนหุน้ ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ หลกัสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

                  จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/ จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม    4/4 

ตาํแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั  

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน      ไม่มี   

                   กิจการท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน  - ประธานกรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั 

 

 

                                                                              



25 

 

 หมายเหตุ : - กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจในการลงนาม โดยกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษทัฯ 

  - ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพกบัทางบริษทัฯ บริษทัใหญ่  

  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีกาํหนดในเร่ือง  

   คุณสมบติัของกรรมการ             

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

 

 (1)กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม 

นโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และกาํไรสูงสุด

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(2)รับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดย

สมํ่าเสมอ 

(3)ติดตามการดาํเนินกิจการและการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้การดาํเนินกิจการของบริษทัฯเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิผล 

(4)ดาํเนินการใหบ้ริษทัฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

จดัการความเส่ียง และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 

 (5)ตรวจสอบดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยง 

 กนั 

 

บริษทัฯ สนับสนุนกรรมการบริษทัทุกท่าน เขา้อบรมเสริมสร้าง พฒันาความรู้ และทกัษะของการ ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ และมีการจดัอบรมใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัแก่กรรมการใหม่ทุกท่าน  
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5.2.1.2 คณะอนุกรรมการ 

 

 คณะกรรมการไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

      1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน และอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ 

ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย

ไตรมาสละ 1 คร้ัง และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มรีายช่ือดงันี ้

 

ลาํดบั รายช่ือ          ตาํแหน่ง        จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม/ 

        จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม 

  1.    นางนพรัตน์ รุ่งอุทยัศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5  

  2.    นายสุภร ประศาสน์วนิิจฉยั กรรมการตรวจสอบ 5/5 

  3.    นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ 5/5 

   นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา  เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ปี 2556 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดจ้ดัประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีจาํนวน 2คร้ัง ในกรณีจาํเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากท่ี

ปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได ้โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  

 

  วาระการดาํรงตาํแหน่ง : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
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ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าว 

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด  หลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีและเสนอช่ือผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.2.1.3 ประวตัแิละการถือหุ้นของผู้บริหาร 

 

                 1.นางสาวปวณีา เหล่าววิฒัน์วงศ ์  

                               ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

               วนัเดือนปีเกิด 2 มิถุนายน 2489 

               วฒิุการศึกษา  - บช.บ (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                     - ปริญญาโท สาขาบญัชีตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

               จาํนวนหุน้  52,743,600 หุน้ (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

               การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 

                                                              - ประธานกรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั  (มหาชน) 

                                         - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

                                         - ประธานกรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั 

                                                                       - ประธานกรรมการ บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั 

                                                                       - ประธานกรรมการ บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั 

                        - ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอน จาํกดั 

                        - กรรมการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

                        - กรรมการ บริษทั เซิฟไดนามิค จาํกดั                  

   

                     2. นายมารุต  มงัคละพฤกษ ์  

                                 ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร  

                                 วนัเดือนปีเกิด 9 ตุลาคม 2487 

         วฒิุการศึกษา                    - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                                           - ประกาศนียบตัรชั้นสูงวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด 

                                  จาํนวนหุน้                      ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                                 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 

                                                   - ประธานกรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

                                                                          - กรรมการ บริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั 
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     3.นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  

                  ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร / กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

                  วนัเดือนปีเกิด 10 มกราคม 2502 

                  วฒิุการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                      - เนติบณัฑิตไทย 

                      - MBA ,SAINT LOUIS UNIVERSITY, USA 

                  จาํนวนหุน้  1,898,750 หุน้ (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 

                                                                       - กรรมการ บริษทั สยามอาร์ตเซรามิคจาํกดั 

                         - กรรมการ บริษทั ชอยส์มินิสโตร์ จาํกดั 

                                                                        - กรรมการ บริษทั ซีอาร์เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

                         - กรรมการ บริษทั ตนัตราภณัฑซุ์ปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จาํกดั 

                         - กรรมการ บริษทั ริมปิงไดโซ จาํกดั 

                         - หุน้ส่วน หา้งหุน้ส่วนสามญั เอน็ ว ีอาร์ ฟู้ ดส์ 

                        -  กรรมการบริษทั ที.ที.เซรามิค  จาํกดั 

                        - กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

            4.นายสุรินทร์ วงศกิ์ตติพฒัน ์  

         ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั  

                  วนัเดือนปีเกิด 12 มีนาคม 2494 

                  วฒิุการศึกษา - บช.บ (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

                      - อบรมหลกัสูตร Company Secretary Program รุ่น15/2006 

                                                                           จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

                  จาํนวนหุน้                        65,100 หุน้ (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 

                                                                        - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

                                                                        - กรรมการ บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

                                                                        - กรรมการ บริษทั ย ูเอม็ เอม็ จาํกดั 

                                                                        - กรรมการ บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิคจาํกดั 

                                                                        - กรรมการ บริษทั เซิฟไดนามิค จาํกดั 
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                5. นายสมบูรณ์ อุรานุกลู  

         ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป 

                 วนัเดือนปีเกิด 12 ธนัวาคม 2503 

                 วฒิุการศึกษา -วศ.บ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

  -Master of Industrial Engineering and Management, Asian  

                                                           Institute of Technology (AIT) 

                 จาํนวนหุน้  ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน  

                      - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

                      - กรรมการ บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั 

 

               6.นายบณัฑิต  วุน่บาํรุง  

 ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบภายใน 

                    วนัเดือนปีเกิด 23 มกราคม 2511 

                    วฒิุการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป )มหาวทิยาลยัสุขโขทยัธรรมาธิราช 

                    จาํนวนหุน้ ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                    การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน ไม่มี 

 

              7.นายสุทิน ยทุธนาวราภรณ์  

 ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

                   วนัเดือนปีเกิด 9 พฤศจิกายน 2508 

                   วฒิุการศึกษา -เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เหรียญทอง) 

                                                          -MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

                   จาํนวนหุน้  ไม่มี (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                    การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน    

                   - กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

              8.นางสาวรติรัตน์ เหล่าววิฒัน์วงศ ์  

 ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร(บญัชีและการเงิน) 

                   วนัเดือนปีเกิด 5 กนัยายน 2516 

                   วฒิุการศึกษา -บช.บ (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                      -MBA,(Finance) , UNIVERSITY OF DENVER, USA 

                   จาํนวนหุน้                        6,881,700 หุน้ (ไม่มีการซ้ือขายระหวา่งปี) 

                           การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน  

           - กรรมการ บริษทั เซอมาส จาํกดั 

           - กรรมการบริษทั ที.ที.เซรามิค จาํกดั            
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5.2.1.4 บุคคลากร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน ดงัน้ี                                                                                                                         

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

                                           -    พนกังานประจาํสาํนกังานใหญ ่                                  85               111               196  

                                           -    พนกังานประจาํโรงงาน                                             568             427               995 

                                                                รวม                                                            653                538              1,191 

 1.  ค่าตอบแทนพนกังาน 

 พนกังานจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน  เบ้ียเล้ียง โบนสั ค่าล่วงเวลา รวมทั้งสวสัดิการดา้น   

 ประกนัอุบติัเหตุ การประกนัสุขภาพ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน โดยค่าตอบแทนรวมสาํหรับปี 2556     

เท่ากบั  339,751,551    บาท 

 2.  นโยบายการพฒันาพนกังาน 

           บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณค่าต่อสงัคม   ขณะเดียวกนัยงั 

     มุ่งส่งเสริมบุคลากรใหท้นัสมยัดว้ยการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

 

5.2.2   การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

บริษทัฯ ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกันในการสรรหาเสนอ

แต่งตั้ งผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการ โดยในส่วนของคุณสมบัติของ

กรรมการท่ีตอ้งการสรรหาจะพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการดว้ย ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้ง

กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากและในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถือวา่ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 

เสียง 
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5.2.3   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 5.2.3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

 

 ปี 2556 

กรรมการบริษัท 

เบีย้ประชุม

กรรมการ 

(บาท) 

เบีย้ประชุม 

กรรมการ

ตรวจสอบ (บาท) 

โบนัสประจาํปี 

(บาท) 
รวม (บาท) 

1. ร้อยเอกเศรณี   เพญ็ชาติ 

ประธานคณะกรรมการ 

360,000 
- 

120,000 480,000 

2. นางสาวปวณีา เหล่าววิฒัน์วงศ ์ 160,000 - 120,000 280,000 

ประธานคณะกรรมการบริหาร,กรรมการผูจ้ดัการ     

3. นางนพรัตน์    รุ่งอุทยัศิริ 160,000 40,000 120,000 320,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ     

4. นายสุภร         ประศาสน์วนิิจฉยั 160,000 40,000 120,000 320,000 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ     

5. นายกฤษณ์      พนัธ์รัตนมาลา 160,000 40,000 120,000 320,000 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ     

6. นายศิวพร       ทรรทรานนท ์ 160,000 - 120,000 280,000 

กรรมการอิสระ     

7. นายณฐัชนา    เพญ็ชาติ (ลาออก 31 พ.ค.2556) 55,000 - 120,000 175,000 

กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ     

8. นายวรวชัร      ตนัตรานนท ์ 160,000 - 120,000 280,000 

กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ     

9. นายมารุต       มงัคละพฤกษ ์ 160,000 - 120,000 280,000 

กรรมการบริหาร     

10. นายเมธาว ี      เหล่าววิฒัน์วงศ ์ 160,000 - 120,000 280,000 

กรรมการบริหาร     

11. นางนิภานนัท ์ ตนัตรานนท ์ 160,000 - 120,000 280,000 

กรรมการ     

รวม (บาท) 1,855,000 120,000 1,320,000 3,295,000 

 

 ปี 2556 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือนและโบนสั 8 17,075,620 

 

 

 



33 

 

5.2.3.2   ค่าตอบแทนอืน่ ๆ 

 กรรมการบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แต่ผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 307,524 

บาท   อยูใ่นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ช่ือ “กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน 1” โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนทิสโก ้จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีเป็นสมาชิก จะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนโดยให้บริษทัฯ หักจากค่าจา้ง

แลว้นาํส่งเขา้กองทุนในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของค่าจา้ง แต่ตอ้งไม่เกินเงินสมทบของนายจา้งท่ีสมาชิกมีสิทธิไดรั้บ และ

นายจา้งมีพนัธะท่ีจะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวนัเดียวกนัท่ีสมาชิกจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละของค่าจา้ง 

ดงัต่อไปน้ี 

              จาํนวนปีท่ีทาํงาน   อตัราเงินสมทบ (%) 

                    0 – 5 ปี                3 

                  5 ปีข้ึนไป                4 

 

5.2.4 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี  

   5.2.4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

  ในปี 2556 บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง คือการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซ่ึงบริษทัมี

นโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้โดยเฉพาะนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในช่วงระหวา่ง

วนัท่ี 25 กนัยายน 2555  – 31 ธนัวาคม 2555 ก่อนส้ินปีไม่น้อยกว่า 3 เดือน และก่อนการประชุมสามญัไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ และส่งคาํถาม

ล่วงหนา้มายงับริษทัฯ โดยผา่นทาง E–MAIL ของบริษทัฯ หรือมีหนงัสือถึงประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษทั กรรมการ

ผูจ้ดัการ หรือเลขานุการบริษทัฯพร้อมรายละเอียดเพ่ือให้กรรมการพิจารณาตามแนวทางท่ีกาํหนดวา่ สมควรนาํเขา้ท่ีประชุม

หรือบรรจุในวาระการประชุมหรือไม่ มีการเผยแพร่ข่าวพร้อมหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดผา่นทาง WEBSITE ของบริษทัฯ และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย โดยการประชุมไดจ้ดัท่ีห้องฟอร์จูน บอลรูม โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

ซ่ึงอยู่ติดกบัสถานีรถไฟใตดิ้น และมีรถประจาํทางหลายสายวิ่งผ่านง่ายต่อการเดินทางเขา้รวมประชุมของผูถื้อหุ้น และมี

กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน พร้อมผูบ้ริหารระดบัสูงและผูส้อบบญัชี และ บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีไวรั้บรอง

ผูถื้อหุ้นอย่างเพียงพอ อีกทั้งไดอ้าํนวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีจอดรถและการลงทะเบียนให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ส่วน

การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ (ไทย – องักฤษ) ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 24 วนั นอกจากน้ียงัได้มีการเผยแพร่ขอ้มูลทั้ งหมดดังกล่าว (ไทย – องักฤษ)  ใน 

WEBSITE ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 31 วนั โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยแลว้ และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้น

ทราบล่วงหนา้ ใหสิ้ทธิในการซกัถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้นท่ีมาสายและใน

แต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ อีกทั้งไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนั

ถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยแจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และ มี

การบนัทึกการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นตรวจสอบได ้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน WEBSITE 

ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั และไดเ้พ่ิมทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้โดยใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอาํนาจในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ระหวา่งประชุมบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชุมอยา่งเตม็ท่ี มีการเลือกกรรมการเป็นรายคน และใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระสาํคญักรณีท่ีมีมติไม่เป็นเอกฉนัท ์ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ  ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลและคุม้ครองให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิพ้ืนฐาน เช่น สิทธิ

ได้รับใบหุ้นและการโอนหุ้น และไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอทนัเวลา สิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอยา่งอิสระ  และสิทธิใน

ส่วนแบ่งกาํไร 

เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ โดยยดึถือหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไวร้วมทั้งกาํหนดนโยบาย และ วิธีการ

ดูแลไม่ใหผู้บ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 

 - รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ ไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไว ้โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจการ

พิจารณาธุรกรรมดงักล่าว   ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ารายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไป

ตามปกติธุรกิจการคา้ 

 

- การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

• กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และ ต่อบริษทัฯ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยทนัที 

• ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ จะเปิดเผยไดก็้ต่อเม่ือไดส่้งขอ้มูลดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้โดย

ทางบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตลอดมา 

 

 ทั้ งน้ี ได้มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างตน้ให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติอย่าง

สมํ่าเสมอ 
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 5.2.4.2 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง  ชุมชน

และสังคม เจ้าหน้ีและส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงให้

ความสาํคญัต่อการดูแลส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัมาโดยตลอด ไดก้าํหนดนโยบาย และ แนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี 

 
1. ผูถื้อหุ้น – บริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั และโปร่งใสเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างมัน่คง    และ

ยัง่ยนืโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

2. พนกังาน – บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งใหผ้ลตอบแทนอยา่ง เหมาะสม

ทั้งรายได้และสวสัดิการ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานเพ่ือเป็นสวสัดิการในระยะยาว จดัตั้ ง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือดูแลพนักงาน และเพ่ือขจัดความขดัแยง้

ระหว่างบริษทัฯ กบัพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกนั รวมทั้งไดมี้การจดัอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ 

ตลอดจนถึงความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงานใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัโดยในปี 2556 มีจาํนวนชัว่โมง

เฉล่ียของการฝึกอบรมเท่ากบั  7.3  ชัว่โมงต่อคน  และมีการเก็บสถิติ การเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานทั้งปีโดย

ในปี 2556 มีอุบติัเหตุจากการทาํงาน  8 คร้ัง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิด

สิทธิมนุษยชนดว้ย 

3. ลูกคา้ – บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานรักษา ความลบัของ

ลูกคา้ และจดัใหมี้ระบบการรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ก่ลูกคา้โดยเร็วท่ีสุด 

4. คู่คา้ – บริษทัฯ มีการซ้ือวตัถุดิบ สินคา้ และบริการจากคู่คา้ และไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงตามสัญญาทุก

ประการ   นอกจากน้ียงัมีนโยบายในการคดัเลือก คู่คา้ โดยจะพิจารณาทาํการคา้กบัคู่คา้ท่ีมีจริยธรรมไม่ทาํผิด

กฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. คู่แข่ง – บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 

หลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่งขนัแต่ไดพ้ยายามปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้ให้ดีข้ึนเพ่ือประโยชน์

ต่อผูบ้ริโภค 

6. ชุมชนและสังคม – มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทั้งสังคมภายในและนอกโรงงาน บริจาค  และ

ช่วยเหลือสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอตามกาํลงัความสามารถและโอกาส มีความยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยและ

ไม่ส่งเสริมการทาํผิดกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ ลิขสิทธ์ิ ต่อตา้นการทุจริตและ

ไม่จ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียง

จากการทุจริตและไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความ

เส่ียงจากการทุจริต โดยการวางระบบงานให้มีการตรวจสอบและและกาํหนดอาํนาจการอนุมติัตามลาํดบัขั้น

และมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีคอยตรวจสอบติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่

พนกังานเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต 

7. เจา้หน้ี – บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลง ของการกูย้มืเงิน อยา่งเป็นธรรม และรับผิดชอบ โดยเฉพาะ

เร่ืองเง่ือนไขการคํ้าประกนัการบริหารเงินทุนและกรณีท่ีเกิดการผิดนดัชาํระหน้ีโดยคณะกรรมการจะติดตาม

ดูแลอตัราส่วน D:E RATIO อยา่งใกล้ชิดสมํ่าเสมอวา่มีความเหมาะสม 

8. ส่ิงแวดลอ้ม – มีสาํนึกรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งเร่ืองท่ีมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงและ

เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มของส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้และฝึกอบรม

พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  
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ทั้งน้ีหากเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบริษทัฯ บริษทัฯ ก็ยินดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย

และยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียพร้อมให้ขอ้มูลเพ่ือการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งหากผูมี้ส่วนได้

เสียมีขอ้ร้องเรียนกรณีการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณก็สามารถทาํจดหมายถึงคณะกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการได ้

ซ่ึงจะมีการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเตม็ท่ี 

 

 5.2.4.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัของบริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยฯ์

กาํหนด ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่ถูกสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่

เป็นไปตามขอ้กาํหนด และ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํ  

ในรายงานประจาํปีไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลการทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประวติัการอบรมของกรรมการ 

 บริษทัฯมีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียและการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงให้

บริษทัฯทราบทุกคร้ังเพ่ือนาํเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ ผลการปฏิบติังานของกรรมการ และ ผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทน

อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนักบัอุตสาหกรรม และ สูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการ และ ผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ 

ส่วนจาํนวนค่าตอบแทนในปี 2556 ท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงส่วนท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการ

และการทาํหนา้ท่ีอ่ืนในบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัปรากฏในขอ้ 5.2.3 ของรายงานประจาํปี 

ดา้นนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสงัคม บริษทัฯ ส่งเสริมใหทุ้กคนมีสาํนึกรับผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ 

ส่ิงแวดลอ้ม และ ไม่ส่งเสริมการทาํผิดกฎหมาย   ใหค้วามช่วยเหลือและร่วมบริจาคในโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

 รายละเอียดดงัปรากฏในขอ้ 5.2.8 ของรายงานประจาํปี 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ ซ่ึงระบุถึงการปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกิจ  ใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือ

ปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ  และมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นเป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี ก็ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีดว้ยแลว้ 

บริษทัฯ มี WEBSITE ท่ีใหข้อ้มูลรายละเอียดของรายงานประจาํปีท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน นโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติัตามนโยบาย จริยธรรมธุรกิจโดยสรุป โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างคณะกรรมการ 

วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบายและผลการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และ สงัคม และ ข่าวท่ีบริษทัเผยแพร่ โดยมีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  

บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยแตง่ตั้ง นางสาวรติรัตน์  เหล่าววิฒัน์วงศ ์เป็นผูจ้ดัการ 

เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์และประชาชนทัว่ไป   

ทั้งน้ี  ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษทัฯ ไดท่ี้  โทร  0-2248-7007  หรือท่ี  www.umi-tiles.com หรือท่ี e-mail 

address: investor@umi-tiles.com โดยผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ และจดัทาํแผนงานนกัลงทุน

สมัพนัธ์ประจาํปีดว้ย 
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  5.2.4.4   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการโดยใหมี้ผูมี้ความรู้ในหลายๆดา้นและไม่จาํกดั

เร่ือง เพศ และ เห็นวา่โครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบนัมีความเหมาะสมโดยกรรมการมีความหลากหลายในดา้นความรู้

ความสามารถ ทั้งดา้นบญัชี การเงิน การบริหาร กฎหมายวศิวกรรม การขนส่งและสถิติ บริษทัฯ มีกรรมการรวม  10 ท่าน โดย

มีสดัส่วนดงัน้ี 

 

  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร             5  ท่าน 

  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร     1 ท่าน  

  กรรมการอิสระ                         4  ท่าน 

  มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ คุณกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

คือเป็นกรรมการของบริษทั ควอลิต้ีเฮาส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัผลิตภณัฑต์ราเพชรจาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยูใ่นธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพยแ์ละวสัดุก่อสร้างดว้ย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและกรรมการอิสระทุกท่าน มีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

คณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกนัสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใสโดยในส่วนของคุณสมบติัของ

กรรมการท่ีตอ้งการสรรหาจะพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการดว้ยก่อนเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

แต่งตั้งต่อไป  รายช่ือคณะกรรมการ ประวติั คุณวฒิุ ประสบการณ์ และการถือหุน้ไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี และ 

WEBSITE ของบริษทัฯ ดว้ย  

 ประธานกรรมการเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แต่ไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการไดใ้ห้ความ

เห็นชอบนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีกาํหนดโดย ก.ล.ต และบริษทัฯ มีจาํนวนกรรมการ

อิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ โดยจาํนวนกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอยา่ง

ยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่านก็ไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีอยา่งชดัเจน  

ส่วนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการก็ถือตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกัด ท่ีกาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 

จาํนวน 1 ใน 3  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  โดยยงัไม่ได้มีการกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง

ติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด แต่จะใหก้รรมการดาํรงตาํแหน่งต่อไดต้ราบเท่าท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดยอ่ยก็เช่นกนั ไม่ไดมี้การกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด แต่

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงคณะกรรมการกาํหนดใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการโดยให้ถือตามกฎหมาย แต่

ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัท่ีสามารถดาํรงตาํแหน่งไดต้ราบเท่าท่ีกรรมการสามารถจดัสรรเวลาและปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนไดเ้ปิดเผยอยูใ่นรายงานประจาํปี

และไม่ปรากฏวา่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนถึง 5 บริษทั นอกจากน้ียงัไม่มีกรรมการบริหาร

ท่านใดท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมากกวา่ 2 แห่ง ดว้ย 

 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายหา้มมิใหผู้บ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ 

และ หากไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ก็ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการทราบ ยกเวน้แต่การ

ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ย ในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละคนไดเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปี 

 ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทั สอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการ

อยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
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  คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้ง นายสุรินทร์ วงศกิ์ตติพฒัน์  ซ่ึงเป็นพนกังานประจาํของบริษทัฯ รับผิดชอบงานเลขานุการ

บริษทัฯ โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.  ให้คาํแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบในการทาํหน้าท่ีอย่างเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

3. ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

4. จดัทาํและจดัเก็บเอกสารดงัต่อไปน้ี 

   ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

   ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

6.  ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

  ทั้งน้ีหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษทัฯ ก็หมายรวมถึงงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ดว้ย 

 

ข.  คณะกรรมการชุดย่อย (คณะอนุกรรมการ) 

 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกรรมการท่ีมีความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยศึกษาใน

รายละเอียดและกลัน่กรองงานของคณะกรรมการ แต่อยา่งไรก็ตามความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษทัฯ   ต่อ

บุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ ปัจจุบนัมีคณะอนุกรรมการ 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  

 บทบาทหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในขอ้ 5.2.1.2 คณะอนุกรรมการ ในรายงานประจาํปี และ คณะอนุกรรมการไดร้ายงานผลการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ ในส่วนของกรรมการตรวจสอบยงัไดท้าํรายงานการทาํหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผ่านมา

ต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแต่คณะกรรมการทั้ง

คณะจะพิจารณาร่วมกนัในการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

             ค. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน และไดพิ้จารณาให ้

ความเห็นชอบในเร่ืองสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์  ภารกิจ  กลยุทธ์ แผนงาน  และ งบประมาณ 

เป็นตน้ พร้อมทั้งไดติ้ดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนด นอกจากน้ีในส่วนของวิสัยทศัน์และ

ภารกิจ คณะกรรมการยงัไดมี้การพิจารณาทบทวนและอนุมติัอย่างนอ้ยทุกๆ 5 ปี ดว้ย บริษทัฯ ยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา

ร่างนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ แต่ก็ไดมี้นโยบายและส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามหลกัการมาโดยตลอด พร้อมทั้งมีการส่ือสารและติดตาม

การปฏิบติัเป็นประจาํ 

  ในส่วนของประธานกรรมการ คณะกรรมการได้กําหนดให้มีหน้าท่ีในการนําและกํากับการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการและมีหนา้ท่ีสนบัสนุนใหค้าํแนะนาํและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 
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กรณีท่ีมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียใน

รายการท่ีจะทาํไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และจะเปิดเผยขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นในรายงานประจาํปีและแบบ 56 – 1  

บริษทัฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในโดยมีระบบการควบคุมการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน การ

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและนโยบาย  มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงจะรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนความ

เหมาะสม และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และ ไดใ้หค้วามเห็นเร่ืองความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจาํปี 

ด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการมีนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้ งองค์กร และ มี

ผูรั้บผิดชอบงานบริหารความเส่ียงตามนโยบาย และรายงานคณะกรรมการเป็นประจาํ มีการทบทวนระบบการบริหารความ

เส่ียงและประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงตามจาํเป็น และให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า และรายการ

ผิดปกติ โดยเฉพาะความเส่ียงหลกั (Key Risk) 

              ง. การประชุมคณะกรรมการ  

  ปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ 4 คร้ัง โดยมีการกาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้เป็นรายปี และกรรมการ

แต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการร่วมกันพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 

กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได้โดยแจ้งท่ีเลขานุการคณะกรรมการ หรือ ประธานกรรมการ หรือ 

กรรมการผูจ้ดัการ และเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีสารสนเทศสาํคญัครบถว้น ไดจ้ดัส่งให้กรรมการล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 

7 วนั ก่อนวนัประชุมทุกคร้ัง กรณีท่ีกรรมการมีขอ้สงสยัก็สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเลขานุการคณะกรรมการได ้

 ในระหวา่งประชุมประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาใหก้รรมการอภิปรายปัญหาสาํคญัอยา่งเพียงพอ และในรายงาน

การประชุมก็ไดบ้นัทึกขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งครบถว้น เช่น วนัเวลาเร่ิม – เลิกประชุม ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุม สรุปสาระสาํคญั

ของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปรายและขอ้สังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการ และ ความเห็น

ของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ย ช่ือผูจ้ดรายงาน และช่ือผูรั้บรองรายงาน เป็นตน้ รายงานการประชุมไดถู้กจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ

สามารถสืบค้นได้โดยง่าย และไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมทุกคร้ังขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติคณะกรรมการก็มีนโยบายใหมี้กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดดว้ย 

 คณะกรรมการเห็นวา่จาํนวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมกบัการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ

ลกัษณะธุรกิจและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมก็ไดเ้ปิดเผยในขอ้ 5.2.1.1 ของรายงานประจาํปีแลว้ ส่วนผล

การดาํเนินงานคณะกรรมการบริหารไดรั้บรายงานเป็นประจาํทุกเดือน และกรรมการอ่ืน ๆ ไดรั้บรายงานเป็นรายไตรมาส 

นอกจากน้ีหากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเห็นวา่มีความจาํเป็นก็อาจนดัประชุมกนัเองได ้

จ.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการส่วนใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความรับผิดชอบใน

ผลการดาํเนินงานสูง ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการประจาํปี แต่ก็ไดมี้การพดูคุยเพ่ือปรับปรุง

แนวทางในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่ป็นระยะ          
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 ฉ.  ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจน ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน มี

กระบวนการพิจารณาจาํนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีท่ีโปร่งใส และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัการจ่ายค่าตอบแทน โดย

กรรมการชุดยอ่ยอาจไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามความเหมาะสม จาํนวนเงิน และรูปแบบค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีกรรมการแต่ละ

คนไดรั้บไดเ้ปิดเผยในขอ้ 5.2.3 ของรายงานประจาํปี ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการคณะกรรมการจะเป็นผูก้าํหนดให้

ตามผลงานและมีการส่ือสารผลการพิจารณาผา่นประธานกรรมการ 

 ช.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร   

คณะกรรมการมีนโยบาย และ วิธีการให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ และ กรรมการปัจจุบันเก่ียวกับบทบาทของ

กรรมการและลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง เช่นไดจ้ดัให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต และแจง้ข่าว

เก่ียวกบัโครงการอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันาความรู้แก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีจดั

โดยตลาดหลกัทรัพย ์, IOD ฯลฯ เพ่ือเขา้ร่วมอบรมตามความเหมาะสม อีกทั้งยงัให้ความสาํคญักบัแผนการสืบทอดงาน โดยมี

การกาํหนดแผน เตรียมผูสื้บทอดงาน โดยการจดัอบรมพฒันาผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนกรณี

ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

5.2.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

      คณะกรรมการบริษทัดูแลมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยอาศยัขอ้มูลภายในอนัเป็น

ความลบัของบริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซ่ึงรวมถึงการใชข้อ้มูลภายใน

เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ กรรมการ  ผูบ้ริหาร  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ี

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

ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนั นบัแต่

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

หนา้ท่ี ในการรายงานการถือหลกัทรัพยต์ามประกาศของ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อีกทั้งยงัเป็นนโยบายของบริษทัฯ ท่ีคณะกรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

ทุกคร้ังต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.2.6 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

   คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัฯมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการ 

ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยวา่สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ และท่ีผา่นมาก็ยงัไม่พบ

ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกนั 

 บริษทัฯมีผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบภายใน คือ นายบณัฑิต วุน่บาํรุง ส่วนงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

(Compliance) ก็อยูภ่ายในการดูแลรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั คือ นายสุรินทร์  วงศกิ์ตติพฒัน์ โดยในการแต่งตั้งผูจ้ดัการ

สาํนกังานตรวจสอบภายในก็ไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเห็นวา่มีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ การ
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อบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการตรวจสอบ

ภายในตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

5.2.7 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการมีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีทาํใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ใหน้กัลงทุนของบริษทัฯ โดยมีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทั

ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัดงักล่าว อยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น  ซ่ึงตามระเบียบปฏิบติั

จะตอ้งรายงานและขอความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัดว้ย และมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินการ

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินเร่ืองการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง  การ

ได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือทาํรายการสําคญัอนัใดของบริษทัดังกล่าว ถูกตอ้งครบถว้น และใช้หลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล และการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในทาํนองเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ 

5.2.8 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระเบ้ืองและสินคา้เก่ียวเน่ืองท่ีเป็นทางเลือก

อนัดบัแรกของผูบ้ริโภค โดยมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีภารกิจท่ียึดถือปฏิบติั คือ การสร้างความพึงพอใจให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม ซ่ึงนอกจากการรักษาอตัราการเติบโต และมีผลกาํไรเพ่ือตอบแทนผูถื้อหุน้แลว้ยงัหมายรวมถึงการดาํเนินธุรกิจอยา่งมี

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  และมุ่งเนน้การพฒันาทั้งบุคลากร ผลิตภณัฑ ์ และการบริการ  อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

การจดัทาํรายงานน้ีไดย้ดึถือตามแนวทางของสถาบนัธุรกิจ เพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) ท่ี

จัดตั้ งข้ึนโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีการกาํหนดกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย ท่ีบริษทัฯให้ความสําคัญในการ

ดาํเนินการดงัน้ี  คือ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้  คู่คา้  คู่แข่ง  ชุมชนและสังคม  เจา้หน้ี  และส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงวิธีในการเช่ือมโยง

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีถือปฏิบติัอยู ่ ไดแ้ก่การจดัประชุมยอ่ย การสาํรวจความคิดเห็น  การรับคาํร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ  เป็น

ตน้  ทั้งน้ีบริษทัฯไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดมาใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงาน  เพ่ือความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  และเป็นแนวทางท่ีบริษทัในเครือทั้งหมดถือปฏิบติั 
เน่ืองจากธุรกิจการผลิตกระเบ้ืองเซรามิคมีความเก่ียวเน่ืองกบัแรงงาน การใชท้รัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน และ 

หิน เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต ซ่ึงมีโอกาสก่อใหเ้กิดมลภาวะดา้นฝุ่ นละอองและมีการใชน้ํ้ า พลงังานเช้ือเพลิง และไฟฟ้าใน

ขบวนการผลิตเป็นจาํนวนมาก บริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อประเด็นเหล่าน้ีในการดาํเนินธุรกิจ 

 
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม :  บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี ไม่ใชอ้าํนาจ

ผูกขาด ไม่สนับสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  นอกจากน้ียงัให้การ

สนบัสนุน คู่คา้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  เช่น การไม่ใชแ้รงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย เป็นตน้ 
 
การต่อตา้นการทุจริต : บริษทัฯมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดยมีระบบการตรวจสอบและป้องกนัท่ี

เพียงพอรวมถึงการดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมและเปิดเผยหากมีรายการท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ย    กรณีมี

การร้องเรียน ผูร้้องเรียนก็สามารถร้องเรียนดว้ยวาจา หรือส่งหนงัสือร้องเรียนถึงผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไดโ้ดยผู ้

ร้องเรียนจะได้การคุม้ครองและความเป็นธรรมอย่างเต็มท่ี ซ่ึงบริษทัฯจะดาํเนินการตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนหา

ขอ้เท็จจริงต่อไป  ปีท่ีผา่นมาไม่ปรากฏวา่มีการร้องเรียนแต่อยา่งใด 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน  :  บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีการบงัคบัใช้

แรงงาน และต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก  ทางดา้นนโยบายและแนวปฏิบติั ในการจา้งงานก็ไม่มีการเลือกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา 

ฯลฯ 
 
การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม :  บริษทัฯมีการจดัตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการ

สวสัดิการท่ีมีกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยพนักงาน  ตวัแทนทั้งฝ่ายนายจา้ง และลูกจา้ง โดยมีการจดัประชุมอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วม และเป็นช่องทางในการทาํความเขา้ใจอนัดี ระหว่างบริษทัฯกบัพนกังาน โดยบริษทัฯไดรั้บใบ

ประกาศเกียรติคุณ การบริหารจดัการแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดีจาก จงัหวดั สระบุรี 
บริษทัฯ ไม่จาํกดัสิทธิในการจดัตั้งสหภาพแรงงาน โดยปัจจุบนัมีสหภาพแรงงานบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน)   ซ่ึงพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งอยา่งเป็นทางการแลว้ 
ในด้านการพฒันาและส่งเสริมพนักงาน บริษทัฯก็มีแนวทางในการพฒันา ทักษะและฝึกอบรม  เพ่ือโอกาสใน

ความกา้วหนา้ ของพนักงานอยา่งเท่าเทียม  โดยมีหลกัสูตรสาํหรับพนกังานแต่ละระดบั ทั้งการสอนหนา้งาน การอบรมใน

หอ้งเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน  เช่น การสร้างทีมดว้ยกิจกรรม WALK  RALLY ฯลฯโดยในปี 2556  มีตวัเลขชัว่โมง

เฉล่ียของการฝึกอบรม เท่ากบั 7.3 ชัว่โมงต่อคน  มีการนาํระบบจดัการคุณภาพมาปรับใชท้ัว่ทั้งองคก์ร ไดแ้ก่ TQM, 5ส,QCC, 

ISO9001:2008 (อนุมติัโดย LLOYD’s Register Quality Assurance Limited)  
 
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั  บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัโดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี มีการประกนัสุขภาพ และประกนัอุบติัเหตุนอกเวลาทาํงานนอกเหนือจากกฎหมายกาํหนด สนบัสนุนให้มีชมรมกีฬา

ของพนักงาน เช่น ฟุตบอล , แบดมินตนั และกีฬาทางนํ้ า  และจดัให้มีการแข่งขนัประจาํปีเพ่ือความสามคัคีและสุขภาพท่ีดี  

จดัทาํโครงการรณรงคล์ดอุบติัเหตุและสัปดาห์ความปลอดภยัในการทาํงานรวมถึงการจดัให้มีระบบการจดัการอาชีวอนามยั 

และความปลอดภยั  (มอก 18001) โดยปี 2556 มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน  8 คร้ังเทียบกบัปี 2555ซ่ึงมีอตัรา การ

เกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 13  คร้ัง   จดัทาํโครงการอาหารปลอดภยั รสชาติอร่อย และตรวจประเมินร้านอาหารภายในโรง

อาหารของโรงงาน ตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข  จดัอบรมซอ้มดบัเพลิง ขั้นตน้และขั้นรุนแรงภายในโรงงาน และ

จดัทีมเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ออกเยีย่มพนกังานท่ีเจ็บป่วย ท่ีไม่สามารถมาปฏิบติังานไดต้ามปกติ 

 
ดา้นสวสัดิการ  นอกจากค่าจา้งเงินเดือน  เบ้ียเล้ียง  โบนสั  ค่าล่วงเวลา แลว้บริษทัฯยงัไดจ้ดัให้มีกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพพนกังาน  ช่ือ “ กองทุนสาํรองล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน 1”  โดยมีบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั เป็น

ผูจ้ดัการกองทุน  โดยพนกังานท่ีเป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนโดยใหบ้ริษทัหกัค่าจา้งแลว้นาํส่งเขา้กองทุน ในอตัรา

ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  3 ของค่าจา้งแต่ตอ้งไม่เกินเงินสมทบของนายจา้งท่ีสมาชิกมีสิทธิไดรั้บ และนายจา้งมีพนัธะ ท่ีจะจ่ายเงิน

สมทบใหแ้ก่กองทุนในวนัเดียวกบัท่ีสมาชิกจ่ายเงินเขา้กองทุน ในอตัราร้อยละ ของค่าจา้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

  จาํนวนปีท่ีทาํงาน    อตัราเงินสมทบ (%) 

          0-5 ปี     3 

          5 ปีข้ึนไป      4 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดส้นบัสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยการมอบทุนการศึกษาบุตรของพนกังาน ท่ีมีรายไดน้อ้ย ปีละ 100 

ทุน ทุนละ 1,500  บาท  จดัใหมี้ร้านคา้สวสัดิการเพ่ือจาํหน่ายสินคา้ราคาประหยดัใหพ้นกังานท่ีโรงงาน  มอบประกาศนียบตัร

รางวลัพนักงานยอดเยี่ยม  รองยอดเยี่ยม  และชมเชยประจาํปีให้พนักงาน  มอบของขวญัให้พนกังานเกษียณอาย ุ มอบของ

รางวลัใหพ้นกังานในวนัแรงงานแห่งชาติ เป็นเคร่ืองอุปโภค บริโภคฯลฯ 
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ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค : บริษทัฯมีนโยบายในการสร้างสรรค์ สินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม มีมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสินคา้จากสํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  มีการพฒันาสินค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความพึงพอใจของผูบ้ริโภค สินค้ามีความ

หลากหลาย  ราคาเป็นกลาง  และมีหลายระดบัราคาสาํหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม  อีกทั้งมีช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีกวา้งขวางผ่าน

ตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ และยงัมีการส่งออกไปจาํหน่ายในอีกหลายๆประเทศ ในทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย, อเมริกา, ยโุรป  

เป็นตน้ 

 

มีการใหข้อ้มูล เก่ียวกบัสินคา้ และบริการกบัผูบ้ริโภค อยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม โดยมีรายละเอียด สินคา้ และคู่มือ

การใชพิ้มพอ์ยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ มีการจดัหมวดหมู่สินคา้   การรับประกนัสินคา้และแกปั้ญหาใหลู้กคา้กรณีมีปัญหาคุณภาพและ

ไม่ปรากฏการร้องเรียนเร่ืองการไดรั้บผลกระทบหรือเป็นอนัตรายจากการใชสิ้นคา้ 

 

ด้านการปกป้องสิทธิของลูกค้า   บริษทัฯมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ และอบรมให้

พนกังานเขา้ใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ดว้ย 

 

บริษทัฯมีการทาํการตลาดอยา่งเป็นธรรม  ไม่โฆษณาเกินจริง หรือกระทาํโดยผิดศีลธรรม 

 

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม :  บริษทัฯมีนโยบายในการพฒันากระบวนการผลิต และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

โดยมุ่งพฒันากระบวนการท่ีเนน้การลดผลกระทบทางลบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง มีการใชร้ะบบบริหารจดัการ

แบบ TQM ท่ีให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพ่ิมผลผลิต ลดค่าใชจ่้าย ลดการสูญเสีย ลดการใชพ้ลงังาน ฯลฯ ส่ิงท่ีได้

ดาํเนินการแลว้อาทิเช่น 

มีระบบบาํบดันํ้ าเสียในโรงงานเพ่ือนาํกลบัมาหมุนเวยีนใชใ้นขบวนการผลิต  

มีโครงการนาํเศษกระเบ้ืองท่ีคดัท้ิงกลบัมาบดใชใ้นการผลิตกระเบ้ืองใหม่ทั้งหมด 

ยา้ยโรงบดแร่ไปท่ีเหมืองเพ่ือลดปัญหาฝุ่ นละอองอนัอาจมีผลกระทบต่อชุมชนรอบบริเวณโรงงาน  

มีนโยบายการจดัการพลงังานและแต่งตั้งกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือสนบัสนุนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและการ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นอนุรักษพ์ลงังานของพนกังานทุกระดบั 

มีโครงการประหยดัพลงังานโดยการรณรงคปิ์ดไฟและระบบปรับอากาศในสาํนกังานช่วงพกัเท่ียง  
มีโครงการลดการใชก้ระดาษ โดยส่งเสริมให้มีการนาํกระดาษใชแ้ลว้กลบัมาใชอี้ก และส่งเสริมให้มีการนาํระบบอี

เลก็ทรอนิกมาใชใ้นสาํนกังานแทนการใชก้ระดาษ 
ไดใ้บรับรองฉลากลดคาร์บอน (CARBON REDUCTION LABEL) จากสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย (THAILAND 

ENVIRONMENT INSTITUTE) ซ่ึงมอบให้กบัผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐานการควบคุมและมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) โดยการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบนั 
ปรับปรุงรักษาสภาพแวดลอ้มโดยรวมตามนโยบาย GREEN FACTORY 

ดําเนินการตามนโยบาย ZERO WASTE อย่างเคร่งครัด โดยการนําหลักการ 3 R มาใช้คือ REDUCE, 

REUSE/RECYCLE และ REPLENISH 

เขา้ร่วมโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มกบักระทรวงอุตสาหกรรม 
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การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม : บริษทัฯมีนโยบายและมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ เช่น รัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน ชุมชน 

ฯลฯ ในการพฒันาสงัคม โดยมีโครงการท่ีไดด้าํเนินการในปี 2556 และบางโครงการก็เป็นการดาํเนินการต่อเน่ือง เช่น 

- ร่วมโครงการโรงงานสีขาวแบบยงัยนื เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

- จดัใหมี้การบริจาคโลหิตของพนกังาน 4 คร้ังในปี 2556 โดยมีผูร่้วมบริจาค กวา่ 150 คน 

- สนบัสนุนบริจาคเงินเพ่ือซ้ือขา้วใหโ้รงเรียนและวดัท่ีขาดแคลนอาหาร ตามโครงการดว้ยเกลา้ ดว้ยขา้ว  

  (Rice For      The King) ของมูลนิธิชยัพฒันา  และมูลนิธิขา้วไทย  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

  พระเจา้อยูห่วั เน่ืองใน  วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา  

- จดัถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจาํปี 2556  ณ. พระอารามหลวงวดัเขาแกว้วรวหิาร อ.เสาไห ้จ. สระบุรี 

- ถวายกระเบ้ือง  4 พาลเลท ใหว้ดัศิลามาลยัทรงธรรม อ. ปากช่อง จ. โคราช 

- นาํพนกังานร่วมสร้างกศุลปฏิบติัธรรม อบรมจิตภาวนา  และฟังธรรม พร้อมถวายปัจจยั ณ. วดัพระราม 9              

  กรุงเทพฯ 

- บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จาํนวน 10 ชุด ใหโ้รงเรียนบา้นซบัผาสุข  ต. ศิลาทิพย ์ อ. ชยับาดาล จ. ลพบุรี 

- บริจาคหนงัสือใหโ้รงพยาบาลหนองแค โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลภาชี โรงเรียน     

  เทศบาล3ฯ 

- นาํเคร่ืองสูบนํ้ าช่วยเหลือชาวบา้นใกลโ้รงงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วม 

- มอบเงินสนบัสนุนงานกาชาด งานวนัพอ่แห่งชาติ งานของสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

  จงัหวดัสระบุรี  

 

นวตักรรมทางสังคม: บริษทัมีนโยบายพฒันานวตักรรมจากการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสร้าง

คุณค่าให้กบัธุรกิจ  และสังคมอยา่งต่อเน่ือง ไดพ้ฒันาสูตรการผลิตท่ีสามารถนาํเศษกระเบ้ืองท่ีคดัท้ิงทั้งหมดกลบัมาใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการผลิต  ติดตั้ง  Co- Generator  ซ่ึงทาํให้สามารถลดการใชไ้ฟฟ้าจากภายนอก และเป็นการประหยดัพลงังาน 

พฒันาระบบการผลิตโดยใชเ้คร่ืองพิมพ ์ Digital  ท่ีสามารถผลิตกระเบ้ืองลวดลายต่างๆ รวมทั้งลายธรรมชาติ  เช่น  ลายหิน

อ่อน  ลายไมฯ้ลฯ ไดเ้หมือนจริง  ซ่ึงสามารถใชท้ดแทนและมีส่วนช่วยในการลดการใชว้สัดุจากธรรมชาติ  มีโครงการ “ หน่ึง

คนหน่ึงความคิดเพ่ือบา้นเรา ” โดยการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเสนอวิธีการในการปรับปรุงพฒันางานรวมถึงการลด

ค่าใชจ่้าย และ ลดการสูญเสีย โดยมีการใหร้างวลัผูเ้สนอประจาํเดือน สาํหรับเร่ือง ท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้นาํมาปฏิบติั   มีการ

จดัทาํวารสาร “เร่ืองน่ารู้เล่าสู่กนัฟัง”  ประจาํเดือนเพ่ือเผยแพร่ในองคก์รซ่ึงให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษทัฯ 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ขอ้มูลดา้นการส่งเสริมคุณภาพ และขอ้มูลทางสงัคมอ่ืนๆ อนัเป็นการส่งเสริมงานดา้น

แรงงานสมัพนัธ์ 

 

 

 

5.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

       บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัฯ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษทัยอ่ยท่ีจะจ่ายใหบ้ริษทัฯ ไม่มีการกาํหนดไว ้
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6. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั  
 

บริษัท ร่วมพฒัน์เซรามคิจาํกดั : เป็นบริษทัท่ี บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 49 % ของทุนจด

ทะเบียน และมีผูบ้ริหารรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งถือหุ้นเกิน 10% เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของ

บริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีขายไปยงัต่างจงัหวดัโดยผ่าน บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั 

ในราคาและเง่ือนไขเดียวกบัท่ีขายใหผู้แ้ทนจาํหน่ายรายอ่ืน  

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั  : ประมาณ  201 ลา้นบาท ต่อปี 

 

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

ทะเบียน และมีผูบ้ริหารถือหุน้เกิน 10%  ธุรกิจหลกัคือการผลิตและจดัหาวตัถุดิบประเภทดิน 

หิน ท่ีใชส้าํหรับการผลิตกระเบ้ือง เพ่ือความเช่ือมัน่วา่วตัถุดิบภายในประเทศจะไม่ขาดแคลน

และเพ่ือการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งราคาไม่แพงและมีคุณภาพท่ีแน่นอน  

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั  : ประมาณ  103  ลา้นบาท ต่อปี 

 

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

ธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ โดยเป็นเจา้ของโครงการอาคารชาํนาญ เพญ็ชาติ      บิสเนส 

เซ็นเตอร์  อาคารน้ีไดข้ายไปประมาณ 70 % ซ่ึงเป็นอาคาร 30 ชั้น ส่วนท่ีเหลือประมาณ 30 % 

เป็นเน้ือท่ีสําหรับให้เช่า ทางบริษทัฯ เองไดซ้ื้ออาคารเป็นสํานกังานของบริษทัฯ จาํนวน 3 

ชั้นคร่ึง คือ ชั้นท่ี 27, 28, 29 และชั้นท่ี 30 คร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ีทั้งชั้น   

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั  : บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั มีการกูย้ืมเงินจากกรรมการและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือ

ใชใ้นการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ี จาํนวนประมาณ 37 ลา้นบาท โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

เท่ากบั MLR และอตัราเงินฝากประจาํของธนาคารชั้นนาํบวกร้อยละ 2 ต่อปี 

 

บริษัท สยามอาร์ตเซรามคิ จาํกดั : เป็นบริษทัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ซ่ึงทาํธุรกิจผลิตหินแกรนิตธรรมชาติ, 

กระเบ้ืองแต่งลาย และจดัจาํหน่ายสินคา้วสัดุก่อสร้าง ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีนโยบายลงทุนโดยตรง 

และบริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยบริษทัฯ ไดรั้บจา้งผลิต

กระเบ้ืองให้บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั เพ่ือนาํไปจดัจาํหน่าย หรือ เขา้ขบวนการผลิต

เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นสินคา้  PREMIUM  ซ่ึงจดัเป็นส่วนคนละกลุ่มตลาดกบัทางบริษทัฯ และเป็น

ผูส้นับสนุน ส่งเสริมธุรกิจปกติของบริษทัฯ อีกทั้งกลุ่มผูบ้ริหารบริษทั สยามอาร์ตเซรามิค 

จาํกดั เป็นกลุ่มผูบ้ริหารท่ีแยกเป็นอิสระจากบริษทัฯ 

 นโยบายการซ้ือขายระหวา่งกนั ดงัท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน เป็นนโยบาย

เดียวกบัท่ีใชก้บัลูกคา้อ่ืนๆ และเป็นเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปท่ีเป็นธรรม และไดรั้บการพิจารณา

อย่างเหมาะสมโดยคณะผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการ

ตดัสินใจการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั :   ประมาณ  286 ลา้นบาท ต่อปี 
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7. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

1.ผลการดําเนินงานของบริษัท สหโมเสค อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ผลการดาํเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2556 มีการขยายตํ่าลงเป็น

ผลกระทบมาจากการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงบริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยกไ็ดรั้บผลกระทบทาํใหผ้ลการดาํเนินงานปี 2556 

เปรียบเทียบกบัปี 2555ตํ่ากวา่เป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท) 

  2556 2555 เพ่ิม(ลด) % เพ่ิม(ลด) 

รายไดจ้ากการขาย                     3,736                     3,288  448  13.64  

ตน้ทุนขาย                     3,089                     2,610  479  18.35  

กาํไรขั้นตน้                        647                        678  (31) (4.51) 

รายไดอ่ื้น                        125                          26  100  389.24  

กาํไรจากการต่อรองราคา                           -                          504  (504) (100.00) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                        423                        309  114  36.87  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                        224                        137  87  63.38  

ตน้ทุนทางการเงิน                          67                          60  7  11.11  

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้                          56                        707  (651) (92.02) 

ภาษีเงินได ้                          48                        141  (93) (65.95) 

กาํไรสาํหรับปี                            9                        567  (558) (98.50) 

 

 รายไดจ้ากการขายปี 2256 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2555 จาํนวน 448 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.64 ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกั

ของบริษทั เป็นผลมาจากการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองและการขยายฐานลกูคา้ตามแผนการตลาดพร้อมทั้ง

ส่งเสริมการขายในเชิงรุก พร้อมทั้งยึดมัน่ในการใหบ้ริการลกูคา้เป็นอยา่งดี และดาํรงความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้เสมอ

มา ถึงแมว้า่ไตรมาสท่ี 4/2556 จะไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และเศรษฐกิจไทยตกตํ่าจากการปรับตวั

ลดลงทั้งการบริโภคและการลงทุน 

 รายไดอ่ื้นเพ่ิมจาํนวน 100 ลา้นบาท หรือร้อยละ 389.24 เกิดจากการโอนกลบัค่าดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน 60 

ลา้นบาท กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 4 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 

จาํนวน 33 ลา้นบาท 

ตน้ทุนสินคา้ ปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 479 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.35 เป็นผลมาจากราคาพลงังาน

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและค่าส่งเสริมการขายปรับข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหก้าํไรขั้นตน้ลดลง 31 ลา้นบาทหรือร้อยละ  4.51 

กาํไรสาํหรับปี 2556 ลดลงจาก ปี 2555 จาํนวน 558 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 98.50 เป็นผลมาจาก ปี 2555 มีกาํไรจาก

การต่อรองราคา จาํนวน 504 บาทในการเขา้ไปลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายในการขาย ปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากปี 

2555 จาํนวน 114 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.87 เน่ืองจากมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

เพ่ือขยายฐานลูกคา้  ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2556 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2555 จาํนวน 87 ลา้นบาท หรือร้อยละ 63.38 เกิดจาก

การตั้งสาํรองเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ จาํนวน 13 ลา้นบาท ตั้งสาํรองค่าเผื่อสินคา้ลดลงจาํนวน 31 ลา้นบาทและ
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ค่าใชจ่้ายปิดเตาเผาเพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรหลกัจาํนวน 23 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมข้ึน 10 ลา้น

บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน จาํนวน 7 ลา้นบาท 

 

2.การวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 ฐานะทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 4,756 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2555 จาํนวน 157 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 3.42 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 -สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 100 ลา้นบาท เกิดจากลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 49 ลา้นบาท จากลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

และสินคา้คงเหลือสุทธิเพ่ิมข้ึน 72 ลา้นบาท เพ่ือสาํรองรองรับการปิดเตาเผาเพ่ือซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรในช่วงไตรมาส 1 ปี 

2557   

 -เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 62 ลา้นบาท เป็นการเปล่ียนแปลงการรับรู้จากวธีิราคาทุนเป็นวธีิส่วนไดเ้สียตามมูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

-ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือรองรับพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และทนัสมยั จาํนวน 118 

ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนตามการใชง้าน 

 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 เพ่ิม/(ลด) % 

สินทรัพยห์มุนเวยีน               1,666                1,565                 100  6.41 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ                  262                   201                   62  30.63 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ               2,780                2,790                 (10) (.36) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน                    47                     42                     5  12.98 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน               3,090                3,033                   57  1.88 

รวมสินทรัพย์               4,756                4,598                 157  3.42 

หนีสิ้น         

หน้ีสินหมุนเวยีน               1,096                   800                 295  36.92 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน               1,785                1,887               (102) (5.40) 

รวมหนีสิ้น               2,881                2,687                 194  7.20 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้                  837                   478                 359  75.00 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่                  878                1,255               (377) (30.05) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                  161                   178                 (18) (9.87) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น               1,875                1,911                 (36) (1.89) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น               4,756                4,598                 157  3.42 
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หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทั ฯ และบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2555  จาํนวน 194 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 7 

โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

-หน้ีสินหมุนวยีนเพ่ิมข้ึน 295 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37 ประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 45 ลา้นบาท เป็นหน้ีทียงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 127 ลา้นบาท เพ่ือลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ละสินคา้นาํเขา้ช่วงไตรมาสท่ี 4 

และเงินกูย้มืกรรมการ จาํนวน 49 ลา้นบาทเป็นเงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจกัรและสายการผลิตของบริษทัยอ่ย และหน้ีสินหมุนเวยีน

อ่ืนจาํนวน 72 ลา้นบาทท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  

-หน้ีสินระยะยาวลดลง จาํนวน 102 ลา้นบาท เป็นการจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัมีการลดทุนจดทะเบียน จาก 576 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็น 478 ลา้นหุน้ โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนไว้

แลว้แต่ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 97 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

-บริษทัมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 478 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็น 836 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 358 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 

บาท 

- กาํไรสะสมลดลง จาํนวน 415 ลา้นบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินจาํนวน 0.12 บาท ต่อหุน้ จาํนวน 57 ลา้นบาท และจ่าย

ปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 4 เดิมต่อ 3 หุน้ปันผล รวมมูลค่า 358 ลา้นบาท รวมจ่ายเป็นเงินปันผลและหุน้ปันผลทั้งส้ิน 0.87 บาทต่อ

หุน้ คิดเป็นเงิน 415 ลา้นบาท 

 

สภาพคล่อง 

 สภาพคล่องของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 มีเงินสดสุทธิลดลง จาํนวน 38 ลา้นบาท 

โดยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมาจากปี 2555 จาํนวน 92 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสดสุทธิปลายงวดลดลงเท่ากบั 54 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

รายละเอียดเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 201 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน        (185) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน                 (54) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (39) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 93 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 54 

    

 

เงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดาํเนินงานมีจาํนวน  200 ลา้นบาท มาจากกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ตามงบกาํไรขาดทุน จาํนวน 28 

ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยยอดกาํไรกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน โดยรายการหลกัท่ีทาํใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน

ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย จาํนวน 212 ลา้นบาท  ดอกเบ้ียจ่าย จาํนวน 66 ลา้นบาท และภาษีเงินไดจ้าํนวน 48 ลา้นบาท รวมทั้ง
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มีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานสุทธิท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลงจาํนวน 158 ลา้นบาท เงินจ่ายภาษีเงินได ้จาํนวน 52 ลา้น

บาทและ เกิดจากการโอนค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์น โอนกลบั จาํนวน 60 ลา้นบาท 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน มีจาํนวน 184 ลา้นบาท 

 -เป็นเงินจ่ายลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 118 ลา้นบาท เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแผนงาน และเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 63 ลา้นบาท พร้อมทั้งเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุน จาํนวน 13 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 8 ลา้นบาท 

 เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปใน กิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 54 ลา้นบาท เป็นการจ่ายชาํระเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน107 ลา้นบาทและ

ดอกเบ้ียจ่าย จาํนวน 66 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลจาํนวน 57 ลา้นบาท มีการกูเ้งินระยะสั้นเพ่ิมข้ึนจาํนวน 118 ลา้นบาท เงินกูย้มืกรรมการ 

จาํนวน 50 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท 

 อตัราส่วนทางการเงินและกาํไรตอ่หุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 

อตัราส่วนทางการเงินและกาํไรตอ่หุน้ หน่วย 2556 2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง   
  

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.52 1.96 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.79 1.02 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ วนั 74 79 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ วนั 97 104 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี วนั 65 71 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   
  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ เท่า 1.54 1.41 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร   
  

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 17% 21% 

อตัรากาํไรสุทธิ % 0.2% 17% 

อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์ % 0.2% 12% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 0.5% 30% 

กาํไรต่อหุ้น   
  

กาํไรต่อหุน้ บาท/หุน้ 0.04 1.2 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2556 เรียบเทียบกบัปีก่อน อยูท่ี่ 1.52 เท่า และ 1.96 เท่า ลดลงจาก

ปีก่อนเลก็นอ้ย อตัราสภาพคล่องหมุนเร็ว อยูท่ี่ 0.79 เท่า และ 1.02 เท่า ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน  ระยะเวลาในการเก็บหน้ีดีข้ึนจาก 79 

วนั เป็น จาก 74 วนัของปีก่อน การหมุนเวยีนของสินคา้ดีข้ึนเปรียบเทียบกบัปีก่อน จาก 104  วนั เป็น  97 วนั  ระยะเวลาในการชาํระหน้ี

ลดลงเช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนจาก 71  วนัเป็น  65 วนั   

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 17%,0.2%,0.5% ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยหลกั

เป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง จากตน้ทุนพลงังานและค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
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 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555 อยูท่ี่ 0.2%โดยหลกัเป็นผลจากกาํไรสุทธิลดลง ในขณะท่ี

สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ ์

 กาํไรต่อหุน้ลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2555 อยูท่ี่ 0.04 บาทต่อหุน้โดยหลกัเป็นผลของกาํไรสุทธิลดลง 

 

 แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกจิกระเบือ้ง 

 จากสถานการณ์การเมืองในประเทศท่ีขณะน้ียงัไม่มีทางออกท่ีชดัเจน ทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอการลงทุน การแข่งขนัใน

ธุรกิจกระเบ้ืองกบัคู่แข่งสูง แต่อยา่งไรก็ดีบริษทั ฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยาวท่ีจะไดรั้บผลกระทบจาก

เศรษฐกิจชะลอตวัเพ่ือใหไ้ดรั้บผลกระทบตํ่าท่ีสุดและมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

 

 

8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2556  คือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 แห่ง

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั โดยไดรั้บค่าตอบแทนดงัน้ี 

ก. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee): 1,253,000 บาท 

ข. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee): ไม่มี  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบ

บญัชีสงักดั 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1 ) ของ

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

 

http://www.umi-tiles.com/
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้น  

 บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  
 
  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง ส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการายงาน 

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 

ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจาก         

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียง

จากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดง

ความเห็นตอ่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ

บญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอ 

งบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

 

 

 



52 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั สหโมเสค

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะ

กิจการกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั กิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นการใหแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน

ขอ้ 5 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัจากการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคม 2556 งบ

แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบ

การเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 นอกจากน้ี งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 

แลว้ หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทัเสร็จส้ินการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมาใน

ปี 2555 โดยบริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบการเงินรวมสาํหรับปี 2555  

 

 

 

 

                                                                                                                                           (นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์) 

                                                                                                                                   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 

 

  

 บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

 กรุงเทพมหานคร 

 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
สินทรัพย ์

 

 
 
 
 
 
 

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

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

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 54,307,925 92,976,818 44,614,345 10,148,108 17,631,377 15,776,339

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 7 13,691,177 1,597,913 705,879 -                          -                          -                   

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 8 , 27 761,479,070 712,514,244 522,856,405 622,504,585 551,015,412 463,149,296

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 818,493,725 746,679,385 466,972,888 565,896,300 543,152,614 463,622,302

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 17,862,316 11,730,714 19,578,434 6,519,359 6,252,392 16,328,498

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,665,834,213 1,565,499,074 1,054,727,951 1,205,068,352 1,118,051,795 958,876,435

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 10.1 262,299,812 200,790,649 192,600 156,522,730 93,810,485 192,600

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10.2 -                          -                          -                          470,878,000 469,384,300 69,384,300

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10.3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 11 2,639,274,270 2,638,375,698 985,201,670 1,066,522,337 975,995,318 1,010,428,230

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ 12 140,650,199 151,474,704 164,297,194 39,603,666 39,603,666 39,603,666

14 -                          -                          -                          -                          -                          -                   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15 50,133 888,962 -                          -                          -                          -                   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 3,736,633 4,877,378 6,544,756 -                          -                          -                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13 41,688,979 34,256,776 6,077,569 888,200 2,140,100 2,419,100

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,089,700,026 3,032,664,167 1,164,313,789 1,736,414,933 1,582,933,869 1,124,027,896

รวมสินทรัพย์ 4,755,534,239 4,598,163,241 2,219,041,740 2,941,483,285 2,700,985,664 2,082,904,331

สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดําเนินงาน-สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

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

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 17 238,957,783 120,354,240 23,992,082 238,677,149 119,207,906 23,992,082

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18 , 27 550,687,359 505,523,690 286,361,865 346,986,481 322,435,388 257,756,767

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19 95,410,000 90,000,000 60,000,000 93,250,000 90,000,000 60,000,000

หนิ้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ-ส่วนที่ครบกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี 21 15,264,055 11,458,496 -                          -                          -                          -                   

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยจ่าย-บุคลลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27 103,137,503 53,527,503 4,870,000 -                          -                          -                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 92,046,606 19,262,333 55,172,750 72,757,407 47,316,250 50,528,613

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,095,503,306 800,126,262 430,396,697 751,671,037 578,959,544 392,277,462

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -สุทธิจาก 19 725,590,000 815,000,000 490,000,000 721,750,000 815,000,000 490,000,000

ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ-สุทธิจาก 21 863,798,462 882,826,256 -                          -                          -                          -                   

ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27 35,131,250 37,031,250 37,271,250 -                          -                          -                   

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 20 50,436,951 49,680,752 48,261,089 44,064,304 44,260,813 44,362,121

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 95,389,242 89,235,130 5,064,206 9,150,297 6,584,246 5,064,206

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 22 14,819,266 13,236,192 14,628,583 6,768,375 6,473,221 8,531,857

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,785,165,171 1,887,009,580 595,225,128 781,732,976 872,318,280 547,958,184

รวมหนี้สิน 2,880,668,477 2,687,135,842 1,025,621,825 1,533,404,013 1,451,277,824 940,235,646

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

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

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 842,504,741 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 842,504,741 842,504,741

(ป:ี2555หุ้นสามัญ 576,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) 576,000,000              576,000,000              576,000,000              576,000,000       

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

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

(ป:ี2555หุ้นสามัญ 478,002,740 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) -                          478,002,740              478,002,740              -                          478,002,740              478,002,740       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 47,800,274               47,800,274               47,800,274               47,800,274               47,800,274               47,800,274        

ที่ยังไม่ได้จัดสรร 672,496,209              1,060,092,296           447,487,607              365,787,655              576,348,649              469,309,494       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 142,032,813              131,522,628              131,514,153              142,485,917              132,055,492              132,055,492       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,714,334,722           1,732,918,623           1,120,305,459           1,408,079,272           1,249,707,840           1,142,668,685    

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 160,531,040              178,108,776              73,114,456               -                          -                          -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,874,865,762           1,911,027,399           1,193,419,915           1,408,079,272           1,249,707,840           1,142,668,685    

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,755,534,239           4,598,163,241           2,219,041,740           2,941,483,285           2,700,985,664           2,082,904,331    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 
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งบกระแสเงนิสด 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

1. เร่ืองทัว่ไป 

1.1 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2537 โดยมีสาํนกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 

65 อาคารชาํนาญเพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ส่วนสาขามี 2 แห่ง ดงัน้ี 

- สาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54/1 ถนนสุวรรณศร ตาํบลโคกแย ้อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

- สาขาท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 54 หมู่ 1 ตาํบลไผต่ํ่า อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

1.2    บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ืองบุผนงั 

 

2. หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิรวม 

2.1 งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

     อตัราส่วนของการถือหุ้น 

     (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

 

ประเภทกิจการ 

 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

บริษทั เซอมาส จาํกดั จาํหน่ายแร่และดิน  กรุงเทพฯ  24.90  24.90 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั คา้อสงัหาริมทรัพย ์  กรุงเทพฯ  37.57  37.57 

บริษทั ร่วมพฒัน์เซรามิค จาํกดั จาํหน่ายกระเบ้ืองเซรามิค  กรุงเทพฯ  49.00  49.00 

บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระเบ้ือง  กรุงเทพฯ  88.73  88.73 

 

2.2 ในการจดัทาํงบการเงินรวม ถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)       

มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัแลว้     
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วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

3. หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

3.1  เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ

งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

งบการเงินน้ีนําเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศ และจัดทําเป็นภาษาไทย งบการเงิน 

ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนจากงบการเงินภาษาไทย 

3.2  การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

3.2.1 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชีฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพย์

ทางการเงิน 

 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ      

งบการเงินขอ้ 5 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบังคบัสําหรับงบ

การเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี  
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3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ และกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2555) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  สญัญาประกนัภยั 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลักษณะท่ี

คลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 5 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ 

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2557 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า  

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 12 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 17 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 18 

การโอนสินทรัพยจ์ากลุกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับ

รูปแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า 

2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน

บริการ 

2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 

 

ผูบ้ริหารคาดวา่จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวชิาชีพบญัชีมาใชแ้ละ

ถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั

ต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

3.3 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในการจดัทาํงบการเงินดงัน้ี  

การบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  และบนัทึกรายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดส่้งมอบ

สินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้เรียบร้อยแลว้ 
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ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคาํนวณจากร้อยละของ

ลูกหน้ี โดยวเิคราะห์จากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่   ณ วนัท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงิน  มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เม่ือ

เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุ

ได ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื ่อหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับจาํนวนหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้โดยพิจารณาจาก

ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายตามความเห็นของฝ่ายบริหาร  

การตีราคาสินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

โดยมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดเ้ป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งตีราคาสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ ในราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิ

ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือคาํนวณตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงตีราคาอาคารชุดสํานักงานเพื่อขายคงเหลือในราคาทุนถวัเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัคาํนวณจากตน้ทุนมาตรฐานปรับปรุงดว้ยผลต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างตน้ทุน

มาตรฐานกบัตน้ทุนจริง  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกท่ีดินในราคาท่ีตีใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นใน   

งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนอาคารและอุปกรณ์บนัทึกในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม  

บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

 

อาคาร 20 ปี 

ค่าปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5-20 ปี  

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
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อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการ

เพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

บริษทัเลือกวธีิราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่  

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตั้งพกัโดยถือเกณฑป์ระโยชน์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บและตดัจาํหน่ายภายใน 1-5 ปี โดยวธีิเสน้ตรง  

ประทานบตัร แสดงในราคาทุนหลงัจากตดัจาํหน่ายตามอายุของประทานบตัร 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัและบริษทัย่อยจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่าง ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน และจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

การดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกในบญัชี"รายไดอ่ื้น" 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัย่อย บนัทึกรายการเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ   

ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนั

ส้ินปี กาํไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา  ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของปี 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกตามวิธีราคาทุน ( Cost Method) 

และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยมูลค่าท่ีลดลงดังกล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยค่า                

ของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวม บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ( Equity Method) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื ่อขาย แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับลดดว้ยค่าเผื ่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนผลต่าง

ระหว่างราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม แสดงเป็นกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น   

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงในงบดุลดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าว

แสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 
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ตน้ทุนของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวท่ีจาํหน่ายในระหว่างปี คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

การบนัทึกดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้ืมจะตั้งเป็นราคาทุนของสินทรัพยเ์ม่ือบริษทัมีตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์จะตอ้ง

อาศยัระยะเวลาช่วงหน่ึงก่อนท่ีสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้าน การตั้งตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะ

หยุดเม่ือสินทรัพยน์ั้น พร้อมท่ีจะมาใชต้ามวตัถุประสงค์ 

ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย

เงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุน         

สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าว

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สําหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกบริษทัและบริษทัยอ่ย

เลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึก

ปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 
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ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับบริษทัและบริษทัย่อยอีกส่ีแห่ง คาํนวณจากกาํไรสุทธิสําหรับปีปรับปรุงดว้ยรายการท่ี

กาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากรไม่ใหห้รือใหถื้อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไร

สุทธิก่อนภาษีเงินได ้(สาํหรับปี 2555 : อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิก่อนหกัภาษีเงินได)้ 

สญัญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นให้กบับริษทั และบริษทัมีความ

ตั้งใจท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นเม่ือถึงวนัท่ีครบกาํหนดของสัญญาเช่า ถูกบนัทึกเป็นสญัญาเช่าการเงิน  

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเช่าทางการเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภาระผูกพนัสาํหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคต

โดยไม่รวมจาํนวนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดปีปัจจุบนัตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

การเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยที์่เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่า ไดจ้ดัประเภทเป็นการเช่า

ดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายภายใตก้ารเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบภายใตอ้ายุสัญญาเช่า 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้นบริษทัยอ่ยและกิจการท่ี

เป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 ขอ้มูลจาํแนกส่วนงาน 

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซ่ึงมีความเส่ียง และ

ผลตอบแทนที่แตกต่างกนั ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

เศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดําเนินงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน    

 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัและแบ่งเป็นการขายในประเทศและ

ขายต่างประเทศ 
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การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวขอ้งในการรวม

ธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง

เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี

เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ีการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ

ที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทั/บริษทัฯตอ้งคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง

ชําระ บริษทัเชื่อว ่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้่จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต                         

การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั

เหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้ บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงิน

ไดค้า้งจ่ายที่มีอยู่  การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดที่เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ 

ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 

สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษี 

ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ

และการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

สญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าดาํเนินงาน  

 บริษทัและบริษัทย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่ายานพาหนะ ซ่ึงบริษัทและบริษทัย่อยได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของ     

ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาแลว้พบวา่ ความเส่ียงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผูใ้หเ้ช่า สญัญาเช่าดงักล่าวจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้ 

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั 

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็

ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่า

เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือพบวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่งมี

สาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระสาํคญัและระยะเวลานั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

ค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของ

อาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าซากหากมีการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจาํหน่ายโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี  

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 

 เพ่ือใหง้บการเงินแสดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ และผลการดาํเนินงานของบริษทั  บริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวน

ปรับหลกัเกณฑ์เร่ืองนโยบายการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ ให้ครอบคลุมสินคา้ทุกประเภท คือ สินคา้สาํเร็จรูป วตัถุดิบ 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง โดยพิจารณาดอ้ยค่าเม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าสินคา้ท่ีคาดวา่จะได ้ 

รับคืน รวมถึงพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยด์งักล่าว ตามอายท่ีุคา้งนานและไม่มีการเคล่ือนไหว แลว้แต่กรณี  
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ผลประโยชน์พนกังาน 

หมายเหตุ 20 อตัราการคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน 

5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงทางบัญชี 

5.1 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติผลสะสมของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการปรับปรุงรายการของปีก่อนขา้งตน้มี

ผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
 

   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,877,378 - 6,544,756 - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 89,235,130 6,584,246 5,064,206 5,064,206 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน - - - - 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (3,853,620) - 3,869,053 - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน(ลดลง) (26,411,098) (26,411,098) (26,411,098) (26,411,098) 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (80,504,132) (6,584,246) 5,349,603 (5,064,206) 

 
  (หน่วย: บาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 85,838,301 1,520,040 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7,722,673 - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 78,115,628 - 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (บาท) 0.1796 0.0032 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 
5.2 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัประเภทท่ีดินราคาทุนจาํนวน 53.75 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท 

และอาคารราคาทุนจาํนวน 114.11 ลา้นบาท และ 355.93 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาสะสมจาํนวน 98.75 ลา้นบาท และ 

285.79 ลา้นบาท รวมเป็นราคาทุนของอาคารชุด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จาํนวนเงิน 167.86 ลา้นบาทและ 390.93 ลา้น

บาท และบริษทัไดจ้ดัประเภทงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ และคิดค่าเส่ือมราคา

อาคารชุดตามอายกุารใชง้านท่ีเหลือ (คิดจากราคาทุนของอาคารชุดหกัมูลค่าคงเหลือ)   

บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการแสดงราคาท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุดจากราคาท่ีตีใหม่เป็นราคาทุน           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดโ้อนกลบับญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งอาคารสาํนกังาน

ใหญ่ดงักล่าว และราคาท่ีดินจาํนวนเงิน 161.87 ลา้นบาท และ 20.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัไดป้รับปรุงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

การเปล่ียนแปลงทางบญัชีดงักล่าว มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย:พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
 

   

ท่ีดินท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (86,380,225) (53,750,977) (86,380,225) (53,750,977) 

อาคารสาํนกังานใหญ่เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (505,087,850) (114,155,116) (505,087,850) (114,155,116) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (421,847,826) (110,156,882) (403,319,780) (104,451,326) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน(ลดลง) (161,879,937) (20,809,269) (161,879,937) (20,809,269) 

อาคารชุดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 169,620,249 57,749,211 188,148,295 63,454,767 

     -ส่วนท่ีอยูภ่ายใต ้สินคา้คงเหลือ 2,372,790 - 2,372,790 - 

     -ส่วนท่ีอยูภ่ายใต ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 86,380,225 57,749,211 86,380,225 63,454,767 

     -ส่วนท่ีอยูภ่ายใตอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 80,867,234 - 99,395,280 - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

เงินสดในมือ 539,405  238,733  101,665  22,168 

เงินฝากกระแสรายวนั 12,121,337  21,426,540  4,307,759  13,051,887 

เงินฝากออมทรัพย ์ 38,174,125  39,569,068  2,265,626  814,845 

เช็คท่ีครบกาํหนดแต่ยงัไม่นาํไปข้ึนเงิน 3,473,058  3,742,477  3,473,058  3,742,477 

ตัว๋แลกเงินระยะสั้น -  28,000,000  -  - 

 รวม 54,307,925  92,976,818  10,148,108  17,631,377 

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตัว๋แลกเงินระยะสั้น สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) - 28.00  - - 

จาํนวนฉบบั - 2  - - 

ครบกาํหนดอาย ุ - มกราคม 2556  - - 

อตัราดอกเบ้ีย - 2.65 % ต่อปี  - - 

ภาระผกูพนั - ไม่มี  - - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

7. เงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วนัท่ี 31 

 ณ วนัท่ี 31  
ณ วนัท่ี 31 

 ณ วนัท่ี 31 

  
ธนัวาคม 2556 

 ธนัวาคม 2555  
ธนัวาคม 2556 

 ธนัวาคม 2555 

เงินฝากประจาํ  

(ครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี) 

 
10,580,599 

 
540,154 

 -  - 

เงินลงทุนชัว่คราว-หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย-ตราสารทุน 49,920  44,880  -  - 

เงินลงทุนชัว่คราว-กองทุนรวม 3,060,658  1,012,879  -  - 

รวม 
 13,691,177  1,597,913  -  - 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหน่ึงแห่ง มีราคาทุนจาํนวน 1.48 ลา้นบาทและมีราคาตลาด

จาํนวน 0.05 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหน่ึงแห่ง มีราคาทุนจาํนวน 1.48 ลา้นบาท และมีราคาตลาด

จาํนวน 0.04 ลา้นบาท 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ – สุทธิ  

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

ลูกหน้ีการคา้        

   -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 306,932,474  71,426,964  338,589,782  109,088,119 

   -กิจการอ่ืน 464,656,185  641,848,136  270,178,266  431,614,955 

รวมลูกหน้ีการคา้ 771,588,659  713,275,100  608,768,048  540,703,074 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (35,379,405)  (31,491,746)  (9,015,608)  (18,905,375) 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 736,209,254  681,783,354  599,752,440  521,797,699 

ลูกหน้ีอ่ืน 25,269,816  30,730,890  22,752,145  29,217,713 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 761,479,070  712,514,244  622,504,585  551,015,412 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 259,071  -  259,071  - 

มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 50,089  -  50,089  - 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  -  -  - 

 รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 309,160  -  309,160  - 

กิจการอ่ืน        

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 32,370,719  8,914,947  3,183,650  2,340,553 

มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 12,883,108  3,974,473  1,557,140  1,286,374 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 34,594,733  29,331,889  10,031,482  18,759,281 

       รวมกิจการอ่ืน 79,848,560  42,221,309  14,772,272  22,386,208 

รวมลูกหน้ีการคา้ 80,157,720  42,221,309  15,081,432  22,386,208 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (35,379,405)  (31,491,746)  (9,015,608)  (18,905,375) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (31,491,746)  (28,583,895)  (18,905,375)  (15,881,375) 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ -  (5,558,627)  -  - 

เพ่ิมข้ึน (14,294,629)  (3,024,000)  (517,203)  (3,024,000) 

ลดลง 9,107,519  5,674,776  9,107,519  - 

จดัประเภทรายการ 1,299,451  -  1,299,451  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (35,379,405)  (31,491,746)  (9,015,608)  (18,905,375) 

งบการเงินรวม 

ในระหวา่งปี 2555 บริษทัยอ่ยไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญรวมจาํนวน 5.67 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระ

หน้ี ซ่ึงไดเ้คยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไว ้รายการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจแลว้ระหวา่งปี 2555 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

งบเฉพาะกิจการ 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดท้าํการตดัจาํหน่ายค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 9.10 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นลูกหน้ีท่ีเกินอายุ

ความ 

9. สินค้าคงเหลอื – สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 701,287,889  587,468,688  486,802,093  415,016,791 

งานระหวา่งทาํ 54,928,877  52,906,232  20,648,219  36,415,476 

วตัถุดิบ 39,439,750  44,302,606  19,232,869  27,149,800 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 54,483,941  73,002,788  33,291,642  54,448,524 

สินคา้ระหวา่งทาง 31,434,510  33,599,131  30,284,897  33,599,131 

รวม 881,574,967  791,279,445  590,259,720  566,629,722 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (63,081,242)  (44,600,060)  (24,363,420)  (23,477,108) 

      สุทธิ 818,493,725  746,679,385  565,896,300  543,152,614 

 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม (44,600,060)  (32,500,000)  (23,477,108)  (32,500,000) 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ -  (21,316,254)  -  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี (18,481,182)  (660,604)  (886,312)  - 

ลดลงระหวา่งปี -  6,522,892  -  6,522,892 

โอนกลบั -  3,353,906  -  2,500,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (63,081,242)  (44,600,060)  (24,363,420)  (23,477,108) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในระหวา่งปี 2555 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ท่ีลดลงจาํนวน 6.52 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดมี้การทาํลายสินคา้ ซ่ึงเคยตั้งคา่เผื่อการ

ลดลงของมูลค่าสินคา้ไว ้ประกอบกบับริษทัและบริษทัยอ่ยโอนกลบัคา่เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง จาํนวน 2.50 ลา้นบาท และ 0.85 ลา้น

บาท เน่ืองจากมูลค่าของสินคา้เม่ือมีการขายหลงัหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย พบวา่ ราคาขายสูงกวา่ตน้ทุนสินคา้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

10. เงนิลงทุน  

      ประกอบดว้ย 

10.1  เงนิลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ  

10.1.1 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  มีดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

   ปรังปรุงใหม ่    ปรังปรุงใหม ่

ณ วนัทีต้่นปี 200,790,649  192,600  192,600  192,600 

ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม 62,712,245  90,305,631  156,330,130  93,617,885 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ในบริษทัร่วม (1,203,082)  110,292,418  -  - 

ณ วนัทีส้ิ่นปี 262,299,812  200,790,649  156,522,730  93,810,485 

ปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนใน บริษทั โรแยล ซีรามิค 

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“RCI”) ผา่นการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยบ์างส่วน (Partial Tender Offer) จาก ผูถื้อหุ้นของ RCI 

ในจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในราคาหุน้ละ 0.90 บาท (มูลค่า

หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ1บาท) และเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2555 ผลการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์บริษทัไดรั้บซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 100,339,590 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 31.93 โดยบริษทัตกลงซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวในราคาหุ้นละ 

0.90 บาท 

ปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรแยล   

ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ในบริษทัดงักล่าว ไดร้วมกาํไรจากการต่อรองราคาจาํนวน 111.08 ลา้นบาท สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม ณ วนัท่ีลงทุน ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 

   ปรับปรุงมูลค่า   

 มูลค่าตามบัญชี  ยุตธิรรม  มูลค่าทีรั่บรู้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,565  -  7,565 

สินคา้คงเหลือ 335,917  13,529  349,446 

ลูกหน้ี 151,438  -  151,438 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 428,030  425,730  853,760 

เจา้หน้ี (123,677)  -  (123,677) 

สินทรัพยอ่ื์น / (หน้ีสินอ่ืน) - สุทธิ (597,358)  -  (597,358) 

สินทรัพย์สุทธิ 201,915  439,259  641,174 

สดัส่วนท่ีลงทุน     31.93% 

สินทรัพยสุ์ทธิตามสดัส่วนการลงทุน     204,702 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ     111,085 

ส่ิงตอบแทนในการซื้อ     93,617 

  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 ผูบ้ริหารตอ้งประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือ               

ในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้

ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ทั้งน้ีการ

กาํหนดมูลค่ายติุธรรมท่ีสุดของธุรกิจบางแห่งท่ีซ้ือมาในระหวา่งปี 2555 นั้นข้ึนอยูก่บัการกาํหนดราคาซ้ือขั้นสุดทา้ย และผลของ

การปันส่วนราคาซ้ือ 

 

ณ วนัท่ีออกงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มูลค่ายติุธรรมของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ีลงทุนใน

ระหวา่งปี 2555 เป็นมูลค่าท่ีประมาณโดยผูบ้ริหารรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมไดเ้สร็จส้ิน

ภายหลงั ราคาซ้ือขั้นสุดทา้ยไดถู้กตกลงกนั และการปันส่วนราคาซ้ือไดเ้สร็จส้ินในไตรมาส 2 ปี 2556 ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมของ

ธุรกิจท่ีซ้ือมาไดถู้กปรับปรุงงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เพ่ือสะทอ้นกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

ดงักล่าวจาํนวน 111.08 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2555 บริษทัมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจจาํนวน 3.31 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก

ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายภายในการตรวจสอบสถานะทางการเงินตน้ทุนเหล่าน้ีไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

  (หน่วย : พนับาท) 

  กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ยอดตามท่ีรายงานในงวดก่อน   503,768  

ผลกระทบจากการกาํหนดมลูค่ายติุธรรมของธุรกิจเสร็จส้ิน    

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)   110,292  

ยอดท่ีปรับปรุงใหม่   614,060  

 

10.1.2  รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

        (หน่วย :  บาท) 

        งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         วธีิราคาทุน   วธีิส่วนไดเ้สีย  

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

  ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ทุนชาํระแลว้  เงินลงทุน  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556 
 
ธนัวาคม 2555 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด           
  

 
 

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน)  

ผลิตและจาํหน่าย 

กระเบ้ืองเซรามิค  314,285,710 (บาท)  31.93%  156,330,130 
 

93,617,885 

 

272,553,764 

 

200,598,049 

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาด         
 

 

    

บริษทั เทคโนเซอ เอส อาร์ แอล จาํกดั * จดัหาวตัถุดิบ  20,000,000 (ลีย)์  45.00%  192,600  192,600  192,600  192,600 

บริษทั ดูราเกรส จาํกดั ขายสินคา้อุปโภคและ 

บริโภค 
 25,000,000 (บาท)  40.00%  

10,000,000 
 

10,000,000 

 

10,000,000 

 

10,000,000 

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

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน       (10,000,000)  (10,000,000)  (10,000,000)  (10,000,000) 

สุทธิ       156,522,730  93,810,485  272,746,364  200,790,649 

*  ปัจจุบนัหยดุดาํเนินงานเพ่ือรอการชาํระบญัชี 

บริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวนเงิน 3.30 บาทต่อหุน้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

10.1.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีสาํคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงโดยสรุปมีดงัน้ี 

                                                          งบการเงินรวม                                    (หน่วย : บาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี               

31 ธนัวาคม 

2556 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2556 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2556 

รายไดร้วมสาํหรับ 

งวดส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 

กาํไรสาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี            

31 ธนัวาคม 2556 

บริษทั โรแยล ซีรามิค 

อุตสาหกรรม จาํกดั 

(มหาชน) 388,735,362 1,067,760,819 535,720,085 1,027,408,328 96,368,762 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนของบริษทัร่วม

ดงักล่าวแลว้ 

10.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบดว้ย 

            (หน่วย : บาท) 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

       วิธีราคาทุน   รับเงินปันผล  

ทุนชาํระแลว้ สดัส่วน    ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 (พนั

บาท) 

 

เงินลงทุน ความสมัพนัธ ์

ธนัวาคม 

2556  ธนัวาคม  2555  ธนัวาคม 2556  

ธนัวาคม  

2555 

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั ที.ที.เซรามิค 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

กระเบ้ือง 

 450,809  88.73% ผูถื้อหุน้และ           

ผูบ้ริหารร่วมกนั 

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

บริษทั เซอมาส จาํกดั ขายแร่และดิน  21,000  24.90% ผูถื้อหุน้และ           

ผูบ้ริหารร่วมกนั 

4,728,000  3,234,300  2,250,000  373,500 

บริษทั ย ูเอม็ ไอ         

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

คา้อสงัหาริมทรัพย ์  150,000  37.57% ผูถื้อหุน้และ                          

ผูบ้ริหารร่วมกนั 

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

บริษทั ร่วมพฒันเ์ซรามิค  

จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่ายคา้ 

กระเบ้ืองเซรามิค 

20,000  49.00% ผูถื้อหุน้และ 

ผูบ้ริหารร่วมกนั 

9,800,000  9,800,000  1,200,000  392,000 

รวม          470,878,000  469,384,300  3,450,000  765,500 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย (บริษทั เซอมาส จาํกดั) คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 มีมติพิเศษให้

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย จาํนวน 6 ล้านบาท (หุ้นสามญั 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยเม่ือวนัท่ี 6 

กนัยายน 2556 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 14,937 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1.49 ลา้น

บาท ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสดัส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัดงักล่าว  
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

            10.3   เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 

        (หน่วย : บาท) 

    ทุนชาํระแลว้  สดัส่วน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ช่ือบริษทั    ประเภทกิจการ  (พนับาท)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  

         ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

         ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

บริษทัอ่ืน           

บริษทั เซิฟไดนามิค  จาํกดั  อุปกรณ์กีฬาทางนํ้า  14,000  14.28%  2,000,000  2,000,000 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2555     (ออก) 2556  2555     ออก 2556   2555  2556 

 (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)   

ราคาประเมิน                

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 88,990 - - - 88,990  - - - - -  88,990  88,990 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 161,181 - - 10,430 171,611  - - - - -  161,181  171,611 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 62,694 - - - 62,694  (9,498) - - - (9,498)  53,196  53,196 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 312,865 - - 10,430 323,295  (9,498) - - - (9,498)  303,367  313,797 

ในราคาทุน                

อาคารชุดสาํนกังาน 109,074 - - (9,704) 99,370  (15,444) (15,621) - 9,660 (21,405)  93,630  77,965 

อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 1,521,460 880 - 9,651 1,531,991  (813,396) (46,540) - - (859,936)  708,064  672,055 

อาคารส่วนท่ีตีเพิม่ 281,805 - - - 281,805  - - - - -  281,805  281,805 

ส่วนปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 72,305 130 - 1,734 74,169  (60,995) (1,509) 2 - (62,502)  11,310  11,667 

เคร่ืองจกัร 4,142,355 6,122 (28,870) 61,908 4,181,515  (2,885,951) (130,952) 27,522 - (2,989,381)  1,256,404  1,192,134 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 192,209 387 (1,037) 10,545 202,104  (171,804) (7,618) 941 - (178,481)  20,405  23,623 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 145,286 2,883 (2,886) 5,487 150,770  (134,627) (4,228) 1,942 - (136,913)  10,659  13,857 

ยานพาหนะ 38,694 1,441 (16,167) 5,690 29,658  (28,684) (4,364) 15,497 - (17,551)  10,010  12,107 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 30,714 123,780 (1,174) (85,064) 68,256  - - - - -  30,714  68,256 

รวม 6,846,767 135,623 (50,134) 10,677 6,942,933  (4,120,399) (210,832) 45,904 9,660 (4,275,667)  2,726,368  2,667,266 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคาร           (87,992)  (27,992) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ           2,638,376  2,639,274 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2556  จาํนวน 210  ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 193 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหาร จาํนวน 17 ลา้นบาท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา้ ไดม้าจาก 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอน(เขา้) ไดม้าจาก 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2554     (ออก) การซ้ือกิจการ 2555  2554     ออก การซ้ือกิจการ 2555   2554  2555 

 (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ราคาประเมิน                  

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 41,616 - - - 47,374 88,990  - - - - - -  41,616  88,990 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 132,055 - - - 29,126 161,181  - - - - - -  132,055  161,181 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินโรงงาน 5,430 - - - 57,264 62,694  - (282) - - (9,216) (9,498)  5,430  53,196 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 179,101 - - - 133,764 312,865  - (282) - - (9,216) (9,498)  179,101  303,367 

ในราคาทุน                  

อาคารชุดสาํนกังาน 65,023 - - - - 65,023  - (5,983) - - - (5,983)  65,023  59,040 

อาคารสาํนกังาน - - - - 44,051 44,051  - - - - (9,461) (9,461)  -  34,590 

อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 866,054 2,627 (2,277) 4,539 650,517 1,521,460  (604,698) (34,945) 2,277 - (176,030) (813,396)  261,356  708,064 
อาคารส่วนท่ีตีเพิม่ - - - - 281,805 281,805  - - - - - -  -  281,805 

ส่วนปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 57,985 5,292 (43) 374 8,697 72,305  (57,887) (800) 43 - (2,351) (60,995)  98  11,310 

เคร่ืองจกัร 2,701,727 4,044 - 49,969 1,386,615 4,142,355  (2,181,331) (83,256) - - (621,364) (2,885,951)  520,396  1,256,404 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 171,983 4,995 - 2,705 12,526 192,209  (155,823) (5,388) - - (10,593) (171,804)  16,160  20,405 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 130,277 2,191 (120) 490 12,448 145,286  (120,421) (3,844) 120 - (10,482) (134,627)  9,856  10,659 
ยานพาหนะ 36,722 2,499 (3,923) 49 3,347 38,694  (25,999) (4,373) 3,923 - (2,235) (28,684)  10,723  10,010 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 10,481 63,266 - (58,126) 15,093 30,714  - - - - - -  10,481  30,714 

รวม 4,219,353 84,914 (6,363) - 2,548,863 6,846,767  (3,146,159) (138,871) 6,363 - (841,732) (4,120,399)  1,073,194  2,726,368 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคาร             (87,992)  (87,992) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ              985,202  2,638,376 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2555  จาํนวน 152 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 138 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหาร จาํนวน 14 ลา้นบาท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 

 2555     (ออก) 2556  2555     ออก 2556   2555  2556 

 (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)   

ราคาประเมิน                

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 132,055 - - 10,430 142,485  - - - - -  132,055  142,485 

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

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 211,730 - - 10,430 222,160  - - - - -  211,730  222,160 

ในราคาทุน                

อาคารชุดสาํนกังาน 63,455 - - (9,704) 53,751  (5,706) (3,954) - 9,660 -  57,749  53,751 

อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 854,959 - - 9,651 864,610  (613,712) (19,876) - - (633,588)  241,247  231,022 

ส่วนปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 39,702 - - 1,734 41,436  (34,881) (1,308) - - (36,189)  4,821  5,247 

เคร่ืองจกัร 2,725,393 - (28,727) 41,284 2,737,950  (2,242,167) (58,086) 27,522 - (2,272,731)  483,226  465,219 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 177,428 37 (1,037) 10,545 186,973  (159,397) (6,066) 941 - (164,522)  18,031  22,451 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 109,107 2,692 (2,886) 5,487 114,400  (101,276) (3,957) 1,942 - (103,291)  7,831  11,109 

ยานพาหนะ 28,424 - (14,675) 5,690 19,439  (19,577) (3,430) 12,900 - (10,107)  8,847  9,332 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 30,505 118,110 - (74,392) 74,223  - - - - -  30,505  74,223 

รวม 4,240,703 120,839 (47,325) 725 4,314,942  (3,176,716) (96,677) 43,305 9,660 (3,220,428)  1,063,987  1,094,514 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคาร             (87,992)  (27,992) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ             975,995  1,066,522 

 

 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2556  จาํนวน 96 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 81 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหาร จาํนวน 15 ลา้นบาท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา้ 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง โอน(เขา้) 31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม 

 2554     (ออก) 2555  2554     ออก 2555   2554  2555 

 (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ราคาประเมิน                

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาทุนเดิม 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน 132,055 - - - 132,055  - - - - -  132,055  132,055 

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

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน-ราคาประเมิน 211,730 - - - 211,730  - - - - -  211,730  211,730 

ในราคาทุน                

อาคารชุดสาํนกังาน 63,455 - - - 63,455  - (5,706) - - (5,706)  63,455  57,749 

อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 850,071 2,627 (2,278) 4,539 854,959  (591,648) (24,341) 2,277 - (613,712)  258,423  241,247 

ส่วนปรับปรุงและตกแต่งสาํนกังาน 34,883 4,445 - 374 39,702  (34,264) (617) - - (34,881)  619  4,821 

เคร่ืองจกัร 2,700,218 2,066 - 23,109 2,725,393  (2,179,864) (62,303) - - (2,242,167)  520,354  483,226 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 169,805 4,918 - 2,705 177,428  (154,751) (4,646) - - (159,397)  15,054  18,031 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 106,772 1,965 (120) 490 109,107  (98,209) (3,187) 120 - (101,276)  8,563  7,831 

ยานพาหนะ 29,333 2,499 (3,457) 49 28,424  (19,592) (3,442) 3,457 - (19,577)  9,741  8,847 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 10,481 51,290 - (31,266) 30,505  - - - - -  10,481  30,505 

รวม 4,176,748 69,810 (5,855) - 4,240,703  (3,078,328) (104,242) 5,854 - (3,176,716)  1,098,420  1,063,987 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคาร             (87,992)  (87,992) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ             1,010,428  975,995 

 

 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2555  จาํนวน 104 ลา้นบาท บนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 92 ลา้นบาท และบนัทึกในค่าใชจ่้ายขายและบริหาร จาํนวน 12 ลา้นบาท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 (หน่วย : บาท) 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

        2556  2555  2556  2555 

ค่าเส่ือมราคา 210,834,298  151,692,402  96,675,911  104,243,647 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกท่ีดินในราคาท่ีตีใหม่ (ท่ีดินท่ีตั้งโรงงาน) ตามรายงานการ

ประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ การประเมินราคาท่ีดินใชว้ิธีมูลค่าราคาตลาด มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมตาม          

งบการเงินรวม 116.07 ลา้นบาท และ 105.11ลา้นบาท ตามลาํดบั   งบการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 142.49 ลา้นบาท และ 

132.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดแ้สดงไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน คิดเป็นราคาทุนจาํนวนเงิน 2,371.62 ลา้นบาท 

และจาํนวนเงิน 2,371.62 ลา้นบาท ตามลาํดับ และคิดเป็นมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

จาํนวนเงิน 787.08 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 762.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 17 และ 19 

ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดพิ้จารณานาํเคร่ืองจกัรไม่ใชด้าํเนินงาน (หมายเหตุ 14) มูลค่าตามบญัชีประมาณ 

9.95 ลา้นบาท (เคร่ืองจกัร Glazing Line) กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการดอ้ย

ค่าของสินทรัพยจ์าํนวน 9.95 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 

ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษทัไดพิ้จารณาโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นจาํนวน 60 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่า

ยติุธรรมของทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 

และในระหวา่งปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัประเภทท่ีดินและอาคารเป็นอาคารชุด ภายใต ้“ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์” และ “อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน” และการเปล่ียนแปลงนโยบายการแสดงราคาท่ีดินตามราคาตีใหม่มาเป็น              

ราคาทุนตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 5.2 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรและอาคารชุด ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุดและอาคารชุดแสดงตาม

ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีมีการคิดค่าเส่ือมราคาครบแลว้ แต่ยงัใชใ้นการดาํเนินงานอยูท่ี่มีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

เคร่ืองจกัร 1,894,171,527  1,806,553,461  1,765,996,869  1,700,663,811 

อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง 569,843,143  468,398,711  451,235,396  450,225,422 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงาน 187,129,024  172,544,480  151,695,572  149,464,064 

อาคารชุดสาํนกังาน 53,750,980  -  53,750,980  - 

 

 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย ไดแ้ก่ท่ีดินเปล่า และอาคารชุด

สาํนกังานใหเ้ช่าแสดงตามราคาทุนและอาคารชุดสาํนักงานให้เช่าคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 

และใชบ้างส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17)  

มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินเปล่าตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ตามวิธีราคาตลาด จาํนวนประมาณ 

103.60 ลา้นบาท 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

ท่ีดินเปล่า 39,603,666  39,603,666  39,603,666  39,603,666 

อาคารชุดสาํนกังานใหเ้ช่า-สุทธิ 101,046,533  111,871,038  -  - 

 140,650,199  151,474,704  39,603,666  39,603,666 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

13. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,470,846  3,458,700  -  - 

เงินประกนัและเงินมดัจาํอ่ืน 29,184,700  29,453,675  888,200  888,200 

อ่ืน ๆ   9,033,433  1,344,401  -  1,251,900 

 รวม 41,688,979  34,256,776  888,200  2,140,100 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัของบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17) และคํ้ าประกันในการให้ธนาคารออกหนังสือคํ้ า

ประกนัการใชไ้ฟฟ้า (หมายเหตุ 30) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีเงินประกนัจาํนวน 16 ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนัการใชแ้ก๊สธรรมชาติ และมีเงินประกนัการใช้

ไฟฟ้ากบัหน่วยงานราชการ จาํนวน 12 ลา้นบาท 

14. สินทรัพย์ไม่ใช้ดาํเนินงาน-สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 

ในระหว่างปี 2555 ฝ่ายบริหารบริษทัย่อยไดพิ้จารณาจดัประเภทสินทรัพยบ์างส่วนท่ีไม่ไดใ้ชง้านราคาตามบญัชี จาํนวน

ประมาณ 277.17 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถใชง้านไดมู้ลค่าตามบญัชีประมาณ 68.48 ลา้น

บาท และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งซ่ึงยงัไม่มีแผนการสร้างต่อมูลค่าตามบญัชีประมาณ 208.69 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าว

จดัใหมี้การประเมินราคาทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น

นั้น ตามขอ้มูลของผูป้ระเมินราคาอิสระนั้น  

      (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
1 มกราคม 

2556 
 เพ่ิม  ลด  

31 ธนัวาคม 

 2556 

มูลค่าตามบญัชี 277,168,184  -  (9,950,800)  267,217,384 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (277,168,184)  -  9,950,800  (267,217,384) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี -  -  -  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดพิ้จารณานาํเคร่ืองจกัรไม่ใชด้าํเนินงาน (หมายเหตุ 14) มูลค่าตามบญัชีประมาณ 

9.95 ลา้นบาท (เคร่ืองจกัร Glazing Line) กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการดอ้ย

ค่าของสินทรัพยจ์าํนวน 9.95 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 

 
 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2556 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 9,397,330  55,000  -  9,452,330 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,508,368)  (893,829)  -  (9,402,197) 

สุทธิ 888,962  (838,829)  -  50,133 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวนเงิน 0.89 ลา้นบาท  

 

16. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม

2555 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม

2555 

รวม 3,737 4,877 - - 

การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 3,737 4,877 - - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม

2555 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม

2555 

รวม 95,389 89,235 9,150 6,584 

การหกักลบรายการของภาษี - - - - 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 95,389 89,235 9,150 6,584 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,877,378 6,544,756 - - 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,140,745) (1,667,378) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,736,633 4,877,378 - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ยอดคงเหลือตน้ปี 89,235,130 5,064,206 6,584,246 5,064,206 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,154,112 84,170,924 2,566,051 1,520,040 

ยอดคงเหลือปลายปี 95,389,242 89,235,130 9,150,297 6,584,246 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ 7,294,857 85,838,302 2,566,051 1,520,040 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 

2556 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2556 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 6,298 (3,781) - - 2,517 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 4,696 (4,696) - - - 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 12,182 (12,182) - - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 9,706 (8,772) - - 934 

ผลขาดทุนสะสม 1,219 (1,219) - - - 

ส่วนแบ่งขาดทุน      

ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน (2,813) 3,099 - - 286 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (26,411) - - 26,411 - 

รวม 4,877 (27,551) - 26,411 3,737 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 

2556 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2556 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 3,781 (1,718) - - 2,063 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 4,695 177 - - 4,872 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 5,598 - - - 5,598 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,853 (39) - - 8,814 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน (3,100) 1,100 - - (2,000) 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (26,411) - - (2,086) (28,497) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (23,651) (3,588) - - (27,239) 

กาํไรจากการซ้ือกิจการ (59,000) - - - (59,000) 

รวม (89,235) (4,068) - (2,086) (95,389) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 

2556 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2556 

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ีการคา้ 3,781 (1,718) - - 2,063 

ค่าเผื่อตีราคาสินคา้ลดลง 4,695 177 - - 4,872 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 5,598 - - - 5,598 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,853 (39) - - 8,814 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน (3,100) 1,100 - - (2,000) 

ส่วนเกินทุนตีราคาท่ีดิน (26,411) - - (2,086) (28,497) 

รวม (6,584) (480) - (2,086) (9,150) 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน      

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16,685,322  1,146,333  16,404,688  - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 204,000,000  92,000,025  204,000,000  92,000,025 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 18,272,461  27,207,882  18,272,461  27,207,881 

 รวม 238,957,783  120,354,240  238,677,149  119,207,906 

บริษทัเสียดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR -1.87% ต่อปี  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรบางส่วน 

และกรรมสิทธ์ิห้องชุดเป็นหลกัประกนั(หมายเหตุ 11) และเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 12) 

บริษทัเสียอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของเงินกูย้ืมระยะสั้นสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 คิดเป็นอตัราร้อยละ                  

4.850 - 5.318 ต่อปี  
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

เจา้หน้ีการคา้ 479,093,450  427,818,160  316,573,550  311,808,165 

เจา้หน้ีอ่ืน 71,593,909  46,762,938  30,412,931  10,627,223 

 รวม 550,687,359  505,523,690  346,986,481  322,435,388 

เจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย  

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 15,496,540  2,716,221  6,331,937  2,716,221 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 1,864,564  603,500  1,864,564  603,500 

ค่าขนส่งคา้งจ่าย 12,673,803  4,670,000  12,673,803  4,670,000 

ค่าแก๊สคา้งจ่าย 11,367,271  12,054,679  -  - 

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 5,153,636  5,214,079  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย-อ่ืนๆ 25,038,095  21,504,459  9,542,627  2,637,502 

 รวม 71,593,909  46,762,938  30,412,931  10,627,233 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน        

 - วงเงินกูสิ้นเช่ือส่วน ก 415,000,000  505,000,000  415,000,000  505,000,000 

 - วงเงินกูสิ้นเช่ือส่วน ข 400,000,000  400,000,000  400,000,000  400,000,000 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6,000,000  -  -  - 

รวม 821,000,000  905,000,000  815,000,000  905,000,000 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (95,410,000)  (90,000,000)  (93,250,000)  (90,000,000) 

สุทธิ 725,590,000  815,000,000  721,750,000  815,000,000 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 905,000,000 905,000,000 

กูเ้พ่ิม 6,000,000 - 

 จ่ายคืนเงินกู ้ (90,000,000) (90,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 821,000,000 815,000,000 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2555 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง จาํนวน 2 วงเงิน ดงัน้ี 

วงเงินท่ี จาํนวนเงิน วตัถุประสงค ์ การชาํระคืน อตัราดอกเบ้ีย 

1 520 ลา้น

บาท 

เ พื ่อ ชํา ร ะ ภาร ะ ห นี้ ท่ี

บริษทัมีอยู่เดิม 

เ ป็ น ง ว ด ไ ต ร ม า ส ง ว ด ล ะ 

10.75 – 28.75 ลา้นบาท 

จํานวนรวม 30 งวด เ ร่ิม

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 

MLR – 1.245% 

2 400 ลา้น

บาท 

เ พื ่อ หุ ้น เ พิ ่ม ท ุน ข อ ง

บริษทั  ท ี.ท ี. เ ซร าม ิค 

จํากดั  ตามแผนฟ้ืนฟู

กิจการ 

เ ป็นงวดไตรมาสงวดละ 18 

ลา้นบาท จาํนวนรวม 22 งวด 

เร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 

MLR – 1.245% 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้คํ้าประกนั โดยจดจาํนองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรบางส่วนเป็นหลกัประกนั                

(หมายเหตุ 11) เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 12) และโดยการจาํนาํหุ้นท่ีบริษทัถืออยู่ในบริษทั ที.ที. 

เซรามิค จาํกดั 400 ลา้นหุ้น 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํคญับางประการ เช่น ตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีในอตัรา

ท่ีไม่ตํ่ากว่า 1.35 เท่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และไม่เกิน 1.2 เท่า ในงบการเงินรวม เป็นตน้ 
 

20. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดท้าํการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนักงาน โดยใช้

วธีิการ  Projected unit credit ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2555 

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 49,680,752  48,261,089  44,260,813  44,362,121 

ไดม้าจากการซ้ือกิจการ -  1,150,300  -  - 

บวก จาํนวนท่ีรับรู้ 4,989,648  4,530,806  4,357,740  4,160,135 

หกั หน้ีสินลดลงจากการชาํระ (4,233,449)  (4,261,443)  (4,554,249)  (4,261,443) 

ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 50,436,951  49,680,752  44,064,304  44,260,813 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัให ้

มีกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 50,436,951  49,680,752  44,064,304  44,260,813 

        

    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,744,306  2,456,091  2,290,344  2,225,480 

    ดอกเบ้ียของภาระผกูพนั 2,245,342  2,074,715  2,067,396  1,934,655 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 4,989,648  4,530,806  4,357,740  4,160,135 

สมมติฐานตามเกณฑค์ณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial basis) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2556 

 ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2555 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 4.32 – 4.41  4.32 – 4.41  4.32 – 4.41  4.32 – 4.41 

อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60  60  60 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ) 4.67  4.67  5  5 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

21. หนี้สินภายใต้แผนปรับโครงสร้างหนี ้

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 ท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติพิเศษยอมรับแผนฯ โดยเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้

คาํสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การดาํเนินการจดัสรรหนีแ้ละปรับโครงสร้างทุน 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวกาํหนดวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ(payment date) ซ่ึงเป็นวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 

กลุ่มเจ้าหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้างเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 

เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมี

ประกนั 

- ท่ีเลือกการชาํระหน้ีตาม

ทางเลือก 1  

เงินตน้จาํนวน 195,135,401.62 บาทโดยการ

ชําระ เ ป็น เ งินสดในวัน ท่ี มีการ จ่ ายชําระ

(payment date) 

เงินต้นส่วนท่ีเหลือจํานวน 780,541,606.48

บาท ใหไ้ดรั้บการปลดหน้ีทั้งจาํนวนในวนัท่ีมี

การจ่ายชาํระ(payment date) 

 

- ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจาํนวน 

938,616,032.61 บาท ให้

ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล ด ห น้ี ทั้ ง

จํานวนในวันท่ีมีการจ่าย

ชาํระ(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 

เจา้หน้ีสถาบนัการเงินมี

ประกนัและไม่มี

หลกัประกนั 

- ท่ีเลือกการชาํระหน้ีตาม

ทางเลือก 2 

จาํนวน 253,991,977.56 บาท โดยการแปลง

หน้ีเป็นทุนจาํนวน 50,798,396 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยทาํการแปลงหน้ีเป็น

ทุนในราคา 5 บาทต่อหุ้น และ หน้ีเงินต้น

จาํนวน 753,349,693.79 บาท ผ่อนชาํระให้

เสร็จส้ินภายใน 8 ปี เป็นงวดหกเดือน 

อตัราร้อยละ 0.01ต่อปี 

ชาํระเป็นงวดเดือน 

ดอกเบ้ียคงคา้งเดิมจาํนวน 

708,078,761.44 บาท ให้

ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล ด ห น้ี ทั้ ง

จํานวนในวันท่ีมีการจ่าย

ชาํระ(payment date) 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 

เจา้หน้ีการคา้และบริการ 

- ท่ีเลือกการชาํระหน้ีตาม

ทางเลือก 1 

เงินตน้จาํนวน 23,186,395.69 บาท โดยการ

ชําระ เ ป็น เ งินสดในวัน ท่ี มีการ จ่ ายชําระ

(payment date) 

เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 139,687,225.59 

บาท ใหไ้ดรั้บการปลดหน้ีทั้งจาํนวนในวนัท่ีมี

การจ่ายชาํระ(payment date) 

- - 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 

เจา้หน้ีการคา้และบริการ 

- ท่ีเลือกการชาํระหน้ีตาม

ทางเลือก 2 

เงินตน้จาํนวน 37,555,850.81 บาท ผ่อนชาํระ

ใหเ้สร็จส้ินภายใน 8 ปี เป็นงวด 

หกเดือน 

 

- - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

กลุ่มเจ้าหนี ้ เงนิต้น ดอกเบีย้ใหม่ ดอกเบีย้คงค้างเดมิ 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 

ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปรับ

โครงสร้างหน้ี 

ชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 647,350 บาทในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ(payment date) 

เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1,284,000 บาท ให้ได้รับการปลดหน้ีทั้ งจาํนวนในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ

(payment date) 

- 

 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 

เจา้หน้ีกรรมการ 

ชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 756,952.50 บาท ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัครบกาํหนดระยะเวลาปีท่ี 8 

เงินตน้ส่วนท่ีเหลือและดอกเบ้ียคงคา้งทั้ งจาํนวนรวม 6,833,685.51 บาท ให้ไดรั้บการปลดหน้ีทั้ ง

จาํนวนในวนัท่ีมีการจ่ายชาํระ(payment date) 

 

 

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 

เจา้หน้ีผูค้ ํ้าประกนัหน้ี

ของบริษทัยอ่ย 

จาํนวนเงิน 12,121,326.08 บาท ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีซ่ึงไดเ้ขา้คํ้ าประกนัภาระหน้ีของบริษทัย่อยต่อเจา้หน้ี

ชั้นตน้ โดยเจา้หน้ีชั้นตน้ไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีเขา้มาในคดีแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากเจา้หน้ีกลุ่ม  6 ได้

ชาํระหน้ีแก่เจ้าหน้ีชั้นตน้ไปจาํนวนเท่าใด เจ้าหน้ีกลุ่ม 6 รายดังกล่าวจะเขา้รับช่วงสิทธิของเจ้าหน้ี

ชั้นตน้ และจะไดรั้บชาํระหน้ีตามสิทธิท่ีเจา้หน้ีชั้นตน้จะไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยไม่เกินกวา่

สิทธิท่ีเจา้หน้ีชั้นตน้จะไดรั้บตามแผนฟ้ืนฟฯูน้ี 

 

การแปลงหนีเ้ป็นทุน 

ตามท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บอนุมติัแผนฟ้ืนฟกิูจการจากศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 นั้น แผนฟ้ืนฟกิูจการ

ไดร้ะบุให้บริษทัดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 1,050,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10,500 หุ้น

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 100,000 บาท ลดเหลือทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 10,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10,500 หุ้น

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาทเพ่ือลดผลขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

เม่ือดาํเนินการลดทุนแลว้เสร็จ ใหบ้ริษทัยอ่ยดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 500,000,000 บาทมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 

1 บาทโดยจดัสรรดงัน้ี 

 (1) จดัสรรให้บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท       

คิดเป็นเงิน 400,000,000 บาท 

 (2) แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จาํนวน 51,800,264 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ในราคาแปลงหน้ี

เป็นทุนหุน้ละ 5 บาท   

(3) แปลงหน้ีเป็นหุน้สามญัแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 จาํนวน 48,199,736 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ในราคาแปลงหน้ี

เป็นทุนหุน้ละ 5 บาท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

บริษทัย่อยดงักล่าวดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนังสือบริคณฑ์สนธิ ลดทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 และ                

จดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั หนงัสือบริคณฑส์นธิเพ่ิมทุนเพ่ือออกหุ้นสามญัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการน้ีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 และบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นแก่บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ดงักล่าว

ขา้งตน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 กบักระทรวงพาณิชย ์และบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นแก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 

ดงักล่าวบางส่วนแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 กบักระทรวงพาณิชย ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2555 ผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟู

กิจการของบริษทัย่อยดังกล่าว ได้ยื่นคาํร้องขอแก้ไขทุนจดทะเบียนต่อศาลลม้ละลายกลางลดทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 

49,201,604 บาท (จาํนวน 49,201,604 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) สําหรับหุ้นส่วนท่ีเหลือ เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูกิจการมิได้

กาํหนดการจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือวา่จะชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีกลุ่มใด และบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน และการแกไ้ข

หนงัสือรับรองและหนงัสือบริคณฑส์นธิต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีระยะเวลาในการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟกิูจการใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา  5  ปี นบัแต่วนัท่ีศาล

มีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฯ ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวสามารถดาํเนินการแกไ้ขหรือขอขยายระยะเวลาตามแผนฯได ้ทั้งน้ีเป็นไป

ตามท่ีกาํหนดไวต้ามพรบ.ลม้ละลาย 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งตั้งคณะบุคคล เอม็.อาร์.แพลนเนอร์ เป็นผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการ 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัยอ่ยเรียบร้อยแลว้ 

ในระหวา่งปี 2555 บริษทัยอ่ยรับรู้กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวน 2,701 ลา้นบาท ซ่ึงคาํนวณจากมูลหน้ีเงินตน้และ

ดอกเบ้ียคงคา้งตามบญัชีหกัดว้ยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟกิูจการ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ีดงัน้ี 

 

หน้ีสินตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัย่อยคํ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นไปตามสัญญากูย้ืมเงิน

เดิมก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีอนัไดแ้ก่ การจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การจาํนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อย 

 

 

 

 

 

 

    (หน่วย : บาท) 

    งบการเงินรวม 

หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี  879,062,517 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  (15,264,055) 

หน้ีสินภายใตแ้ผนการปรับโครงสร้างหน้ี-สุทธิ  863,798,462 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

22. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

  ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 7,500,995  6,473,221  6,768,375  6,473,221 

เงินประกนั-การใชสิ้นทรัพย ์ 1,260,804  1,203,203  -  - 

เงินประกนั-การใหเ้ช่าสาํนกังาน 5,905,367  5,452,868  -  - 

อ่ืน ๆ 152,100  106,900  -  - 

 รวม 14,819,266  13,236,192  6,768,375  6,473,221 

 

23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสาํหรับพนักงานประจาํทั้งหมดของบริษทัตามความใน

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน พนกังาน

จะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทาํงานกบับริษทั บริษทัได้

แต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนตามขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,972,071  7,316,633  6,583,057  4,140,425 

 

24. ทุนเรือนหุ้น 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติใหบ้ริษทั 

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 576,000,000 บาท (576,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นจาํนวน 478,002,740 

บาท (478,002,740 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 

97,997,260 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 478,002,740 บาท (478,002,740 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) (ภายหลงัการลดทุนจด

ทะเบียนขา้งตน้) เป็น 836,504,795 บาท (836,504,795 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 

25. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นปันผล รวมมูลค่า 358,502,055 

บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา 0.75 บาทต่อหุ้น ในกรณีมีเศษของหุ้นตํ่ากวา่ 4 หุ้น ให้จ่ายเป็นเงินแทนการจ่ายเป็น

หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 57,360,328.80 บาท (จ่าย

เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผลรวมกนัทั้งส้ิน 0.87บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 415,862,383.80บาท) โดยกาํหนดจ่ายปันผลวนัท่ี 

28 พฤษภาคม 2556 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2555 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2555 มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท จาํนวน 478,002,740 หุ้น คิดเป็นจาํนวน

เงิน 62.14 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 

 

26. ผลกาํไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

มีการเคล่ือนไหวในระหว่างปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

ยอดยกมาตน้ปี (532,864)  (541,339)  -  - 

การเปล่ียนแปลงมลูค่าในระหวา่งปี 79,760  8,475  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี (453,104)  (532,864)  -  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทและบริษทัย่อยมีรายการทางบัญชีจํานวนหน่ึงซ่ึงเกิดกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และ

ค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ/

หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑด์งัน้ี 

รายการระหวา่งกนั  เกณฑก์ารกาํหนดราคา 

รายการซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

บริษทั เซอมาส จาํกดั  ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

บริษทั สยามอาร์ต เซรามิค จาํกดั  ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

บริษทั ทีเอน จาํกดั       ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั

(มหาชน) 

 

 

 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

   
รายการขายสินคา้สาํเร็จรูป   

บริษทั สยามอาร์ต เซรามิค จาํกดั  ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จาํกดั  ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

บริษทั อิมแมก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั

(มหาชน)  

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี และ MLR ต่อปี 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการของบริษทัยอ่ย  อตัราเงินฝากประจาํของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวกร้อยละ 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 

รายไดค้่าเช่า  ตามท่ีตกลงในสญัญา (คิดตามพ้ืนท่ี) ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่า

 บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั

(มหาชน)  

อตัราค่าเช่า 270,000 ต่อเดือน 

บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั  อตัราค่าเช่า 200,000 ต่อเดือน 

บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จาํกดั  อตัราค่าเช่า 85,000 ต่อเดือน 

บริษทั เซอมาส จาํกดั  อตัราค่าเช่า 57,000 ต่อเดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นเบ้ียประชุมกรรมการ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมียอดคงเหลือระหวา่งกนัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2555 

 ลูกหน้ีการคา้        

 บริษทัยอ่ย        

 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จาํกดั -  -  24,556,584  39,330,567 

 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั -  -  11,708,806  - 

 บริษทั เซอมาส จาํกดั -  -  68,336  - 

 บริษทัร่วม        

 

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 15,929,902 
 

3,294,321 
 

15,650,916 
 

2,479,512 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั 286,605,140  67,278,040  286,605,140  67,278,040 

 

บริษทั อิมแม็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 4,397,432  854,603  -  - 

   306,932,474  71,426,964  338,589,782  109,088,119 

 เจา้หน้ีการคา้        

 บริษทัยอ่ย         

 บริษทั เซอมาส จาํกดั -  -  3,791,040  5,132,926 

 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั -  -  1,116,259  5,195,786 

 บริษทัร่วม        

 

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 655,614  412,806  311,837  - 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั 22,832,061  17,743,981  2,035,140  2,344,165 

 บริษทั ทีเอน จาํกดั 183,612  433,992  183,612  433,992 

  23,671,287  18,590,779  7,437,888  13,106,869 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย-บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 
     

 ประกอบดว้ย        

   เงินตน้        

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54,360,000  4,750,000  -  - 

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,777,503  48,777,503  -  - 

 103,137,503  53,527,503  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

       

ประกอบดว้ย        

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,870,000  36,650,000  -  - 

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 261,250  381,250  -  - 

 35,131,250  37,031,250  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

   มีการเคล่ือนไหวระหวา่งปีดงัน้ี        

       ยอด ณ วนัตน้ปี 4,750,000  4,870,000  -  - 

       เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 50,000,000  -  -  - 

       ลดลงระหวา่งปี (390,000)  (120,000)  -  - 

       ยอด ณ วนัส้ินปี 54,360,000  4,750,000  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กนั        

   มีการเคล่ือนไหวระหวา่งปีดงัน้ี        

       ยอด ณ วนัตน้ปี 48,777,503  -  -  - 

       เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ -  48,777,503  -  - 

       ลดลงระหวา่งปี -  -  -  - 

       ยอด ณ วนัส้ินปี 48,777,503  48,777,503  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

   มีการเคล่ือนไหวระหวา่งปีดงัน้ี        

       ยอด ณ วนัตน้ปี 36,650,000  36,770,000  -  - 

       เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  - 

      ลดลงระหวา่งปี (1,780,000)  (120,000)  -  - 

       ยอด ณ วนัส้ินปี 34,870,000  36,650,000  -  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

   มีการเคล่ือนไหวระหวา่งปีดงัน้ี        

       ยอด ณ วนัตน้ปี 381,250  501,250  -  - 

       เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  - 

       ลดลงระหวา่งปี (120,000)  (120,000)  -  - 

       ยอด ณ วนัส้ินปี 261,250  381,250  -  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวนเงินประมาณ 48.78 ลา้นบาท ขา้งตน้       

ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและบริษทัย่อยดงักล่าวไดห้ยุดบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 

เน่ืองจากไดรั้บยกเวน้จากเจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากกรรมการของบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและไม่คิดดอกเบ้ีย  

ระหวา่งกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยมีกาํหนดการ

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม และคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ MLR ต่อปี 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีนยัสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

ขาย-สินคา้และบริการ        

บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทั ร่วมพฒัน์ เซรามิค จาํกดั -  -  187,283,282  186,015,592 

 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั -  -  27,079,122  17,702,491 

 

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 20,543,009  17,819,103  11,077,622  14,729,836 

 บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั 286,051,431  309,895,097  286,051,431  309,895,097 

   306,594,440  327,714,200  511,491,457 

 

 528,343,016 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

รายไดค่้าเช่า        

บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58,545  -  18,183,865  15,196,425 

บริษทัร่วม 7,931,698  1,712,350  7,931,698  1,712,350 

 รวม 7,990,243  1,712,350  26,115,563  16,908,775 

        

ดอกเบ้ียจ่ายบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  7,587,519  -  - 

        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 20,370,620  19,488,870  20,370,620  19,488,870 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้        

บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทั เซอมาส จาํกดั -  -  31,378,849  36,944,130 

 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั -  -  58,447,677  9,270,262 

 

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม    

จาํกดั (มหาชน) 20,032,646  419,640  9,596,435  419,640 

 บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั 141,132,048  170,685,406  15,734,583  22,940,147 

 บริษทั ทีเอน็ จาํกดั 3,988,400  4,888,000  3,988,400  4,888,000 

 รวม 165,153,094  175,993,046  119,145,944  74,462,179 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 
 

2555 2556  2555 

เงินเดือนและค่าแรงงานและผลประโยชน์อ่ืน 

      

522.58 492.37 376.25  346.27 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 207.58  152.39  92.32  104.24 

ค่าเช่าจ่าย 59.34  32.19  30.47  28.13 

ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 229.68  182.55  153.70  152.63 

ค่าแก๊สธรรมชาติ 629.55  553.69  456.46  488.59 

ค่าขนส่ง 219.47  194.82  173.59  161.09 

ค่าหินขดักระเบ้ือง 14.88  22.11  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 989.23  867.75  783.49  794.96 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 59.66  98.34  22.74  54.59 

ขาดทุนจากมลูค่าสินคา้ลดลง 15.48  0.66  0.89  - 

หน้ีสงสัยจะสูญ 14.29  3.02  0.52  3.02 

 

29. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ

และสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วน

งาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ส่วนงานการธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนงัในประเทศ 

และ (2) ส่วนงานการธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนงัต่างประเทศ  บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจาก

รายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมินกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น

การวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานใน งบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 ธุรกิจกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั  อ่ืน ๆ  รวม 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ     

 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

ขายสุทธิ 3,430  2,853  292  296  14  138  3,736  3,287 

หกั ตน้ทุนขาย (2,828)  (2,236)  (261)  (265)  -  (109)  (3,089)  (2,610) 

กาํไรขั้นตน้ 602  617  31  31  14  29  647  677 

รายไดอ่ื้น             125  25 

กาํไรจากการต่อรองราคา             -  504 

ค่าใชจ่้ายในการขาย             (423)  (309) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (211)  (122) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (13)  (15) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (67)  (60) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             9  7 

ภาษีเงินได ้             (48)  (140) 

กาํไรสุทธิ             19  567 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่          28  575 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม            (19)  (8) 

            9  567 

สินทรัพย์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 :              

สินทรัพยถ์าวร             2,639  2,638 

สินทรัพยอ่ื์น             2,117  1,965 

รวมสินทรัพย ์             4,756  4,603 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนงั  อ่ืน ๆ  รวม 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ     

 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

ขายสุทธิ 2,625  2,546  245  282  -  -  2,870  2,828 

หกั ตน้ทุนขาย (1,996)  (1,954)  (213)  (252)  -  -  (2,209)  (2,206) 

กาํไรขั้นตน้ 629  592  32  30  -  -  661  622 

รายไดอ่ื้น             105  38 

ค่าใชจ่้ายในการขาย             (336)  (283) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (111)  (82) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (13)  (15) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (60)  (57) 

ภาษีเงินได ้             (41)  (54) 

กาํไรสาํหรับปี             205  169 

              

สินทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 :              

สินทรัพยถ์าวร           1,066  976 

สินทรัพยอ่ื์น           1,875  1,730 

รวมสินทรัพย ์             2,941  2,706 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

จาํนวนเงินประมาณ 16.00 ลา้นบาท และ 16.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกนั 

จาํนวนเงินประมาณ 1.12 ลา้นบาท และ 1.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีสินเช่ือ Letter of Credit กบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง จาํนวน 628  ลา้นบาท และ 

126.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 562 ลา้นบาท และ 38.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จาํนวน 22 

สญัญา โดยบริษทัตอ้งเสียค่าเช่าในอตัราเดือนละ 213,841 บาท กาํหนดระยะเวลา 3-5  ปี 

จ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่ายานพาหนะกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จาํนวนทั้งส้ิน 

45 สญัญา โดยบริษทัตอ้งเสียค่าเช่า ในอตัราเดือนละ 733,300 บาท กาํหนดระยะเวลา 3-5  ปี 

ฉ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือเคร่ืองจักรเป็นจาํนวน 98,735 

ดอลลาร์สหรัฐฯ  

ช) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร รถยนต ์อุปกรณ์และสญัญาบริการ 

โดยอายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ซ) วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและ

สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระภายใน 1 ปี 3.02 

จ่ายชาํระภายใน 2 ถึง 5 ปี 2.29 

 

31. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือ

การเก็งกาํไรหรือป้องกนัความเส่ียง 

ก) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ  

บริษทัมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายในการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัและมีฐานะของ

ลูกคา้ท่ีหลากหลายและบริษทัไดท้าํประกนัความเส่ียงการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ ท่ีมีความเส่ียงในการเรียกเก็บ

เงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงของลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจาํนวนท่ีอาจ  ตอ้งสูญเสียสูงสุดจากการให้สินเช่ือ

ของบริษทัจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีหกัดว้ยมูลค่าลูกหน้ีท่ีไดท้าํประกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

บริษัทมีการทําสัญญาประกันการส่งออก และมีลูกหน้ีการค้าต่างประเทศท่ีทําประกันความเส่ียงในการเรียกเก็บเงินไว ้                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 
 

ณ วนัท่ี 31           

ธนัวาคม  2555 

วงเงินตามสญัญาประกนัการส่งออก 15,000  15,000 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีทาํประกนัการส่งออก -  596 

ก)    ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีการคา้และ T/R หน้ีระยะสั้นต่างประเทศซ่ึงไม่ได้มีการ                        

ทาํสญัญาป้องความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

  

สกลุเงิน 

 ณ วนัท่ี 31            

ธนัวาคม 2556 
 

ณ วนัท่ี 31    

ธนัวาคม 2555 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  US Dollar  272,473.43  388,526.35 

 Pound Sterling 30,166.20  41,399.49 

  EURO  -  - 

       

เจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  US Dollar  1,393,771.74  233,455.31 

  EURO  727,869.33  465,960.71 

  YEN  -  2,199,075.00 

  Pound Sterling  8.08  1,871.50 

       
เจา้หน้ีการคา้ทรัสตรี์ซีท EURO -  62,577.00 

 US Dollar 554,561.28  800,941.16 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทย่ัอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุนคือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบั ความยุ่งยากในการระดมทุนให้

เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ี

กิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือซ่ึงมีสภาพคล่อง

และเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วในมูลค่ายติุธรรม 
 

ง) ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิด ความเสียหายแก่

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัย      จะ

สูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

สาํหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญามี

จาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั 
 

จ) ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินท่ีบริษทักูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากสัญญาส่วนใหญ่จะ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

 

ฉ) มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ

การคา้ เงินลงทุน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย           เงิน

เบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจากธนาคาร เจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินระยะยาว 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินนั้ น  ยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว และหน้ีสินระยะยาว                

ไม่สามารถคาํนวณไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้นจึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว   
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32. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (พนับาท) 28,266 574,935 205,301 169,179 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 478,003 478,003 478,003 478,003 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 214,119 - 214,119 - 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 692,122 478,003 692,122 478,003 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท:หุน้) 0.04 1.20 0.30 0.35 

 

33. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 40,604,654 54,820,611 38,138,766 52,860,616 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง

ชัว่คราว 7,294,857 85,838,302 2,566,051 1,520,040 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 47,899,511 140,658,913 40,704,817 54,380,656 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 
อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 2556 

อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 2555 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  56,422,352  707,327,556 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 11,284,470 15 - 23 162,685,338 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (229,629)  (118,508,152) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  (11,107,150)  4,607,547 

ขาดทุนสะสม  (1,834,557)  (3,739,440) 

รวม  (1,886,866)  45,045,293 

 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 2556 

อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 2555 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  246,006,312  223,560,167 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 49,201,262 23 51,418,838 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (229,629)  (1,645,292) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี  (11,187,097)  3,087,070 

ขาดทุนสะสม  -  - 

รวม  37,784,536  52,860,616 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงัน้ี 
 

 บาท 

 2556 2555 

กาํไรสุทธิ 205,301,495 169,179,511 

ภาษีเงินได ้ 40,704,817 54,380,656 

กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้ 246,006,312 223,560,167 

บวก(หกั) รายการท่ีตอ้งบวกกลบัตามประมวลรัษฎากร (55,935,483) 13,422,042 

                รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร (1,148,145) (7,153,443) 

หกั   ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกินหา้ปี - - 

กาํไรสุทธิทางภาษี 188,922,684 229,828,766 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 

 

การลดอตัราภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 

2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จาก

อตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของ

กาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือให ้

 

34. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละห้าของ

กาํไรสุทธิประจาํปี  หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน   ท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้  สาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

35. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีต่ามรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท 

จาํนวนหุน้ 836.50 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 104.56 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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36. การจดัประเภทรายการใหม่ 

บริษทัมีการจดัประเภทรายการใหม่ สาํหรับงบการเงินท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอรายการใน         งบ

การเงินปีปัจจุบนั  

 

37. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.53 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน

เป็น 1.09 : 1) 

 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
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Message from Chairman of the Board of Directors  
 
 

 

This had been a year of uncertainties due to political climate. The Thai consumers spend less because the lack of 

confidence in the economy. Construction boom did not materialize. Even with all these negative factors, UMI still manage to out 

perform last year by over 20 percents interm of profit.  This is the reflection of how efficient our management had been since the 

“re-engineering” several years ago. 

Our two new acquisitions, Royal Ceramic Industry and TT Ceramics proof to be an undaunting challenges, both were in 

a financial difficulties when we stepped in. But within one year, we managed to turn around RCI from the loss of 21 million bahts 

in 2012 to profit of 64 million bahts in 2013, an over 400 percents improvement while TTC is also improving but at much slower 

pace than RCI. due to extensive problems on the manufacturing side. Given time, I am sure, we will also be able to turn TTC 

around by calling on our vast experiences when UMI was in financial trouble. 

With Asian Economics Community being promulgated in December 2015, we are preparing ourselves for such event. 

We are now looking at opportunities outside Thailand among our Asean neighbors. The time has come that UMI has to go 

international in order to maintain our growth.  I can almost say that a new era of UMI is about to begin. I, and the board of 

directors, will make sure that this forward momentum of UMI will not slow down and continue to find ways and means to keep 

this growth growing. 

 
 

 

 

 

   Captain Seranee  Phenjati 

                                                     Chairman of the Board of Directors 
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Message from Chairman of the Executive Board of Directors 

  

 

The year 2013, which has just passed by, was another year that the Company can increase sales profit according to the 

predicted target by having sales growth rate increment of 17 percent from the year 2012 that goes against the declining overall 

growth rate of industry. It is the result of the continuity policy to develop market of the Company especially in research and 

development that emphasizes bringing in new products development and creating format of various artistic designs continuously 

to meet consumer demand. Besides the policy of group sharing cost management administration resulted in saving from the 

economy of scale is another successful key in the previous year and shall implement continuously into the future.    

 On the occasion of the 40th year anniversary of the Company in the previous year, in addition to do business the 

Company has continuously paid back its shareholders and social by making the annual dividend payment for the year 2012 to 

shareholders at the ratio of 4 existing shares to 3 newly issued shares as stock dividend payment equal to 0.75 Baht per share and 

cash dividend payment of 0.12 Baht per share with total dividend payment of 0.87 Baht per share which shall be counted as the 

maximum dividend payment in the Company’s history. Furthermore, annual bonus was paid to the Company’s employees as 

compensation for their determination in hard working by paying at the maximum rate record during the past 40 years. On the 

social contribution project of the Company, there was an arrangement to offer the Royal Kratina Ceremony Robes for the year 

2013 on the occasion of the 40th year anniversary of the Company and has jointly supported “Rice for the King Project” which is 

one of projects to make contribution to the royal charity fund started by the King. From the continuity of environmental 

preservation of the Company resulted in receiving more Carbon Reduction Label for the ceramic floor tiles under brand 

“DURAGRES” by certified that the production process of the Company shall not let greenhouse gas emissions into atmosphere 

and guarantee that products both floor tiles and wall tiles under brand “DURAGRES” is the environmentally friendly products.    

 In the future, even though the overall economic situation of the country will be affected by political condition, but the 

Company is confident that profit shall be accomplished with continuity growth by giving the important to maintain financial 

liquidity (Cash Flow) according to the Company mission together with product development aim at upper market to serve the 

behavior and demand of consumers.  

 Finally, the accomplishment of the Company is the result of receiving well support from shareholders, financial 

institutions, mass media, trading partners, every customer, and the most important of all is the employees of every unit of the 

Company that give the Company with stability and continuity growth. On behalf of the  Chairman of Executive Board of 

Directors, I would like to thank you everyone and look forward to receiving well support from everyone  for the years to come in 

the operation to achieve the  objective of being the first choice of customers in tiles selection. 

 

 

        

  

 

 

           Miss. Paweena Laowiwatwong     

                      Chairman of the Executive Board of Directors 
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Vision 
 

 To be the manufacture and distributor of the ceramic tiles and the related products, selected as the consumer’s first 

choice, with strong sustainable sales growth.    

  

Mission 

 

1. To build the successful satisfaction for customers, shareholders, employees and the other stakeholders; 

2. To maintain the average growth rate of at least not less than the industrial growth with continuing profit;  

3. To continue new product development and innovation;  

4. To continue in developing personnel, product quality, and customer service. 

 

Quality Policy 

 

 The company has set the determination to bring in; “the international management system to be used in the 

organization, to continue developing and improving quality management system, as to successfully build the customer 

satisfaction.” 
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Report of the Audit Committee 

 

 The Audit Committee of the company consists of 3 persons, with Mrs. Nopparat Runguthaisiri as Chairman of 

Audit Committee, Mr. Krit Phunratanamala and Mr. Suporn Prasardvinitchai are Audit Committee, and  each member of 

committee is independent, non-executive or non-employee of the company. 

In the year 2013, there are 5 Audit Committee’s meeting and two meeting with the company external auditor without 

any participating from the management team. 

Summary of duties and tasks of the Audit Committee, which are carried out in the previous period  is as follows: 

The Audit Committee has examined the financial statement of the company as at December 31st, 2013 and for year end 

the same day, would like to make comment that the financial statement is correct, complete, reliable, and has been prepared in 

according to the general accepted accounting principles and is in according to the report of certified public accountant that has 

been submitted to shareholders and the Board of Directors of the company. 

The Audit Committee has evaluated the internal control’ s result and has agreed that it is valid and appropriate. 

The Audit Committee has not found any practices that might violate the law about Securities and Stock Exchange of 

Thailand, or any irregularities of Stock Exchange of Thailand and the related law about the business of the company. 

The Audit Committee has verified the related transactions and has not found any transactions by shareholders, the 

Board of Directors, Executive, the authority in control of the company or the related persons with the aforementioned persons, in 

addition that has indicated in the Annual Report of the company. 

The Audit Committee has proposed that the certified public accountant from Karin Audit Co., Ltd. is independent and 

has done a good job for the accounting period ended December 31st, 2013, and would like to recommend that Ms. Wimolsri 

Jongudomsombat certified public accountant registration no. 3899 and/or Ms. Kannikar Wipanurat certified public accountant 

registration no. 7305 and/or Mr. Jirote Sirirorote certified public accountant registration no. 5113; and/or Ms. Nonglak 

Pattanabandith certified public accountant registration no. 4713 from Karin Audit Co., Ltd. to be appointed as auditor and 

preparing auditing report for financial statement of the Company for the accounting period ended December 31st, 2014. 

The Audit Committee has received the full cooperation from the Executive Board of Directors and the company’ s 

employees. 

 

 

 

 

 

(Mrs. Nopparat Runguthaisiri) 

of Audit Committee 

February 26th, 2014 
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Report of Board of Directors’ Responsibilities for the Financial Statements 

  

 According to section 112, 113 and 114 of the Public Company Act B.E. 2535, Board of Directors of the Union Mosaic 

Industry Public Company Limited has arranged for preparing 2013 Annual Report including financial statements to indicate 

financial situation and operation result of the previous year of the company and its subsidiaries. 

 

 The Board of Directors would like to assure that these financial statements have been prepared with the complete and 

correct information in accounting and comply with general accepted accounting principles. The company has also employed 

appropriate accounting policies applied on consistent basis. These financial statements were made with careful and reasonable 

consideration, which has been audited by certified auditor and verified by the Audit Committee. 

 

             On behalf of Board of Directors of the company 

 

 

 

 

      Captain Seranee Phenjati                                  Miss. Paweena Laowiwatwong 

Chairman of the Board of Directors                                                                                              President 
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1. General Information 

 

Name    : The Union Mosaic Industry Public Company Limited 

 

Registration Number  : 0107537000777 

 

Head Office Location   : 65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd., 

 Huaykwang, Bangkok 10320  

  Tel. 0-2248-7007  

 Fax: 0-2248-7005-6 

 Website: www.umi-tiles.com 

 

Type of Business : Manufacturing and Distributing of 

   - Mosaic Tiles “UMI” 

  - Ceramic Floor Tiles “DURAGRES” 

   - Ceramic Wall Tiles “DURAGRES LILA”  

 

Factory Location : 1st Site  at 54/1 Suwanasorn Road, Tumbon Kokeyae, Nongkhae District, Saraburi 18230 

 Tel. (036) 379029-33 Fax: (036) 371612 

 : 2nd Site at 54 Moo 1, Leab Khlong Rapeepat Road, Tumbon Phaitum, Nongkhae  District, 

 Saraburi 18230 

 Tel. (036) 371830-9 Fax: (036) 371844 

 Total Capacity 70,000 Square Meter per Day 

 

 

Registered Capital as at December 31st, 2013                836,504,795.00 Baht 

Issued and Paid-up Capital                                             836,504,741.00 Baht 

Number of Ordinary Shares 836,504,741.00 Shares 

Par Value per Share 1.00   Baht 
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Juristic Entities That the Company Has Hold More Than 10 Percent of Its Stocks 

 
1. T.T. Ceramic Co., Ltd. 

Location       : 65/224 Chamnan Phenjati Business Center 27th Fl., Rama 9th Rd., Huaykwang, Bangkok  

    10320 

  Tel. 02-643-2500 Fax: 02-643-0849 

Type of Business      : Manufacturing and distributing ceramic tiles  

 Holding in percent                   88.73 % 

 Paid-up share capital                   450,808,896   Baht 

 

2. Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 

Location : 65/225 Chamnan Phenjati Business Center 27th Fl., Rama 9th Rd., Huaykwang, Bangkok  

  10320    

  Tel. 02-643-0222, 02-643-0753   Fax: 02-643-0948-9 

Type of Business : Manufacturing and distributing ceramic tiles 

 Holding in percent    32.26 % 

 Paid-up share capital                   388,735,362   Baht 

 

3. Cermas Co., Ltd. 

Location : 65/224 Chamnan Phenjati Business Center 27th Fl., Rama 9th Rd., Huaykwang, Bangkok  

  10320    

 Tel. 0-2248-7060-3 Fax: 0-2248-7064 

Type of Business : Supplier of domestic raw materials consisting of clays, feldspars, and quartz.  

 Holding in percent  24.90 % 

 Paid-up share capital  21,000,000   Baht 

 

4. UMI Property Co., Ltd. 

Location : 65/233 Chamnan Phenjati Business Center 30th Fl., Rama 9th Rd., Huaykwang, Bangkok  

  10320   

  Tel. 0-2246-7634-6, 0-2247-7090-4 Fax: 0-2247-7346 

Type of Business : Real estate. 

 Holding in percent   37.57 % 

 Paid-up share capital                      150,000,000    Baht 
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5. Ruampat Ceramic Co., Ltd.  

Location : 65/224 Chamnan Phenjati Business Center 27th Fl., Rama 9th Rd., Huaykwang, Bangkok  

   

 Tel. 0-2248-7007 Fax: 0-2248-7007 -523 10320  

Type of Business :  An agent for distributing of ceramics products. 

 Holding in percent 49.00 % 

 Paid-up share capital 20,000,000   Baht 

 

6. Duragres Co.,Ltd (Previous Name : UMI International Co., Ltd.) 

Location : 65/224 Chamnan Phenjati Business Center, Rama 9th Rd., Huaykwang, Bangkok 10320  

 Tel. 0-2248-70007 

Type of Business : Direct sales.  

 Holding in percent      40.00 % 

 Paid-up share capital 25,000,000   Baht 

 

7. Tekno Cer S.R.L.CO., Ltd. 

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

Type of Business : Supplier of raw materials and machineries. 

 Holding in percent  45.00 % 

 Paid-up share capital 20,000,000   Baht 

 

8. Surf Dynamics Co., Ltd.  

Location : 88/8 T.R.A.C Building 9th Fl. Rama 9th Rd., Huaykwang, Bangkok 10310 

                                                  Tel. 0-2248-7354 Fax: 0-2248-7356 

Type of Business : Manufacturing of water sport equipments. 

 Holding in percent  14.28 % 

 Paid-up share capital  14,000,000   Baht 
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Share Register 

 Thailand Securities Depository Co., Ltd.  

 62 The Stock Exchange of Thailand Building  

 4, 6-7th Fl., Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok, 10110   

 Tel. 0-2359-1200-01  

 Fax: 0-2359-1259 

 

Auditors for the Year 2013 

 Name Ms. Kannika Wipanurat C.P.A. No. 7305; and/or      

 Name Ms. Wimonsri Jongudomsombut C.P.A. No. 3899; and/or 

 Name Mr. Jirote Sirirororote C.P.A. No. 5113; and/or 

 Name Ms. Nonglak Pattanabandith C.P.A. No. 4713 

 Auditing Firm: Karin Audit Co., Ltd  

 6 Fl., Room No. B1, Boonmitr Building 

 138 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 

 Tel: 0-2634-2484-6 Fax: 0-2634-2668   

  

Legal Advisor 

 The Union Mosaic Industry Public Company Limited has its own law department. 
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2. Financial Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial and Operation Results 2556 2555 2554 2553 2552

Total Assets                                                  (Million Baht) 4,756 4,655 2,374 2,424 2,349

Total Liabilities                                             (Million Baht) 2,881 2,598 1,021 1,024 1,093

Shareholders'Equity                                   (Million Baht) 1,875 2,057 1,354 1,399 1,257

Total Revenues                                            (Million Baht) 3,861 3,313 2,703 2,619 2,352

Gross Profit                                                  (Million Baht) 647 678 547 585 489

Net Profit (Loss)                                         (Million Baht) 28 657 118 215 126

Key Financial Ratios

Number of Shares                                      (Million Baht) 836 478 478 478 478

Net Profit Mardin                                                       (%) 0.73 19.83 4.37 8.21 5.36

Return on Equity                                                        (%) 1.49 31.94 8.71 15.37 10.02

Return on Total Assets                                              (%) 0.59 14.11 4.97 8.87 5.36

Debt to Equity Ratio                                                 (เท่า) 1.54 1.26 0.75 0.73 0.87

Book Value per Share                                              (บาท) 2.24 4.30 2.83 2.93 2.63

Net Profit (Loss) per Share                                    (บาท) 0.04 1.37 0.24 0.45 0.26
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3. Business Structure 

 The Union Mosaic Industry Public Company Limited has operated its business in manufacturing and distributing the 

followings: 

1. “UMI” mosaic tiles, accounted for about 2% of UMI’s total production, which approximately 90% of output is for 

exports, and the rest of approximately 10% is for domestic sales. 

2. “DURAGRES” ceramic floor tiles, accounted for about 73% of UMI’s total production, which approximately 90% 

output is for domestic sales, and the remaining of approximately 10% is for export sales. 

3. “DURAGRES LILA” ceramic wall tiles, accounted for about 25% of UMI’s total production, which approximately 

90% of the output is for domestic sales, and approximately 10% are for exports sales. 

 

 Moreover, the Company has also imported some models of products from abroad for distribution and has made the joint 

investment in two of the companies that manufacture ceramic floor tiles and ceramic wall tiles, which are T.T. Ceramic Co., Ltd. 

and the Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. with the investment rate at 88.73 percent and 32.26 percent of the paid up capital 

accordingly. 

 

The main market of the company is domestic market, except the mosaic tiles, which demand of exporting market is 

higher than domestic market. It has been used as decorating materials for both floor and wall; indoor and outdoor; including 

swimming pool. The company also has many channels of distribution covering all over the world from a long history of trading 

for nearly 40 years. Even though the demand of mosaic tiles is less than the floor and wall of the bigger size ceramic tiles, the 

competitor in mosaic tiles is not much competitive as there are fewer mosaic tiles manufacturers. For domestic market, the 

company market share is at 10 percent with export value amount is about 15 percent of total sales.   

 

At present, average ceramic tiles consumption in domestic market is only about 2-3 square meters per head per year. 

These provide an opportunity that this market growth rate can go up a lot as compare to many developed countries, which ceramic 

tiles consumption is 2-4 times higher than Thailand. As ceramics tiles products are very suitable to tropical climate of hot and 

muggy weather as Thailand. Therefore in the future, the demand in quantity still has a chance to increase more.   

 

Subsidiaries 

 

1. UMI Property Co., Ltd. has operated in real estate and property businesses. At present, the company has managed 

Chamnan Phenjati Business Center by selling and leasing office space. 

2. Ruampat Ceramic Co., Ltd. is a trading company of ceramic tiles and other related products. At present, Ruampat 

Ceramic Co., Ltd. has acted as a distributor of ceramic tile for UMI and sells the other related products. 

3. Cermas Co., Ltd. has run its business in selling mineral and soil which are used as raw material for manufacturing of 

ceramic tiles, with majority of its sales to UMI. 

4. T.T. Ceramic Co., Ltd. has run its business in manufacturing and distributing high quality ceramic tiles. 
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Income Structure of UMI’s Group of Companies for the Past 5 Years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product and Service
No.of 

Share
Revenues

        2013       

(1,000 Baht)
%

        2012       

(1,000 Baht)
%

        2011      

 (1,000 Baht)
%

        2010       

(1,000 Baht)
%

        2009       

(1,000 Baht)
%

The Union Mosaic Industry Public Co.,Ltd. Sale 2,869,928      96.45 2,827,621 98.66 2,454,258 98.43 2,377,283 98.3 2,134,984 98.25

Mamufacturer of glazed mosaic, floor and Others 105,605         3.55 38,430 1.34 39,051 1.57 41,181 1.7 37,972 1.75

 wall tiles Total 2,975,533      100.00 2,866,051 100 2,493,309 100 2,418,463 100 2,172,956 100

% to Tatal Revenues 69.93 79.58 84.33 83.04 82.32

UMI Property Co.,Ltd. 37.57% Sale 30,747 97.43 28,203 97.46 31,778 99.21 36,457 99.18 36,483 99.19

Property Business Others 811 2.57 736 2.54 253 0.79 300 0.82 296 0.81

Total 31,558 100 28,939 100 32,031 100 36,757 100 36,779 100

% to Tatal Revenues 0.74 0.8 1.08 1.26 1.39

Ruampat Ceramic Co.,Ltd. 49.00% Sale 354,156 99.90 358,649 99.94 351,922 99.87 390,112 99.84 345,115 99.96

Distributor of ceramic tiles and others Others 349 0.10 205 0.06 448 0.13 637 0.16 155 0.04

Total 354,505 100 358,853 100 352,370 100 390,749 100 345,270 100

% to Tatal Revenues 8.33 9.96 11.92 13.42 13.08

Cermas Co.,Ltd. 24.90% Sale 152,012 99.63 110,221 99.81 78,847 99.92 65,759 99.18 84,718 99.96

Selling mineral and soil that used in Others 572 0.37 209 0.19 60 0.08 545 0.82 33 0.04

ceramic tiles production. Total 152,584 100 110,430 100 78,907 100 66,305 100 84,751 100

% to Tatal Revenues 3.59 3.07 2.67 2.28 3.21

TT Ceramic Co.,Ltd. 88.73% Sale 718,954 97.03 233,343 98.42

Manufacturer of Ceramic,floor and wall tiles Others 21,995 2.97 3,749 1.58

Total 740,949 100 237,091 100

% to Tatal Revenues 17.41 6.58

Total Revenues 4,255,129 100 3,601,364 100 2,956,617 100 2,912,274 100 2,639,756 100
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4.  Risk factors 

 

Risk from Quality of Raw Materials 

 Main raw materials that use to produce body of tile are mineral and soil, which its properties may be varied according to 

environmental situation, as the result it will affect the quality of the finished products.  Therefore, the company has given 

precedence to quality control on raw materials throughout the process starting from acquiring the materials until entering into the 

production process. 

 

Risk from Out-dated Design 

 As floor and wall tiles have started to become more fashionable products and the demand on new designs is varied 

according to popularity during each period of time in the market, the ability to launch new design products has to meet the 

customer demand is crucial. In order to minimize risk from out-dated design, the Company has paid high attention on market 

research and trend analysis on design that customer require by stressing the improvement in development of new producst to be 

on time to meet the customer demand. Moreover, the company has set up new product development team, which members have 

passed thru the academic training and studying program from aboard, to keep updating on technology and market trend as guide 

line in developing the company’s new products. 

 

Financial risk 

 The company has debt by borrowing money from some financial institutions, which most of the Company’s interest rate 

are floating interest rate and this will directly affect the company’s finance cost.  As a result, the Company has to pay a lot of 

attention to cash flow management in order to have sufficient cash for the company’s normal operation and long-term liabilities 

payment.   

 

Energy cost risk 

 One of the main production costs is energy cost especially natural gas.  Trend of natural gas price has been increase 

which shall affect the company’s production cost. However, the company has continued to improve the production process 

including machinery in order to maximize the efficiency of energy usage, and finally, to decrease the impact on the company’s 

production cost factors. 

 

Political Risk 

 Because of the current political situation in the country do not have the clear solution, both the government sector and 

the private sector have slowed down on its investment and the competition in ceramic tiles business is very 
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5.   Shareholding Structure and Management 

 5.1    Shareholding 

List of the first 10 largest shareholders as of November 29th, 2013 

No. Name of Shareholders No. of Shares (Shares) % as of total  

shares 

  Note 

1. Captain Seranee Phenjati 

Mrs. Punchalee Phenjiti 

Chamnan Co., Ltd. 

75,514,250 

63,000 

39,060,000 

9.027 

0.008 

4.669 

 

Spouse of person no.1 

Person no.1 holds shares more than 30% 

2. Mrs. Nongnart Phenjati 67,987,150 8.127  

3. Mrs. Nipanan Tantranont 

Mr. Voravat Tantranont 

Chammanard LP 

58,783,200 

1,898,750 

7,140,000 

7.027 

0.227 

0.853 

 

Spouse of person no.3 

Person no. 3 is Partnership Manager  

4. Miss. Paweena Laowiwatwong 52,743,600 6.305  

5. Mr. Natchana Phenjati 46,338,000 5.539  

6. Miss. Sunee Anantaprakorn     24,600,000 2.941  

7. Mr. Apisak Theppadungporn 24,230,000 2.777  

8. Mrs. Kanishtha Makdoungthien 21,580,125 2.580  

9. Mr. Sin Laowiwatwong 21,071,400 2.519  

10. Miss. Peerapan Laowiwatwong 18,879,000 2.257  

 

Note: Paid-up registered capital totally 836,504,741 Baht 
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5.2 Management 

 5.2.1 Structure of the Company Management 

 

 5.2.1.1 The Board of Directors  

 The Board of Directors of the company consists of 10 members, which four of them are independent directors and are 

not less than one-third of total amount of directors according to SEC requirement. In performing their duty, the Board of Directors 

has to be abided by law, under the company’s regulations and objectives including the resolution made at the shareholders’ 

meeting. 

 Qualification of Independent Directors 

(1) Any independent Director must also meet the following requirement Hold shares in total not more than 1 percent of 

all shares that have right to vote in the company, holding company, subsidiary company, associated company, the 

major shareholder or the authority in control of the company, which shall be inclusive of shares held by his/her 

related persons. 

(2) Does not be or ever be the executive director, worker, employee or adviser that receive the regular salary or the 

authority in control of the company, holding company, subsidiary company, associated company, subsidiary 

company at  same level, the major shareholder or the authority in control of the company, except disconnecting 

from such  matter at least 2 years prior to the appointment date. Moreover, the aforementioned prohibit 

characteristics shall not include the case that independent director, who used to be government officer or advisor of 

government office that is the major shareholder or the authority in control of the company. 

(3) Does not be a person that has the lineage relation or by registering according to law in the form that is parents, 

spouse, relatives, and a child: including the spouse of a child, of the executive, major shareholders, the authority in 

control, or a candidate, who will be nominated to be the executive or the authority in control of the company or 

subsidiary company. 

(4) Does not have or ever have any business relation with the company. Holding company, subsidiary company, 

associated company, the major shareholder or the authority in control of the company in the form the might 

interfere with the independent decision of each director, including does not ever be the significant shareholder or 

the authority in control of the company, who have business relation with the company, holding company, 

subsidiary company, associated company, the major shareholder or the authority in control of the company, except 

that this person has already passed from the aforementioned characteristics at least for two years before the 

appointed date. 

The business relation according to the 1st  paragraph, include trading transactions that is normally done for 

engaging in renting business of immovable property, any transactions about the assets or services, or giving or 

receiving financial assistance by borrowing or lending loan, putting up collateral security, putting up assets as 

principle as principle assets in debt guarantees, including any same behaviors , which cause the company or, its 

parties to be responsible to pay debt for the other parties up from three percent of the assets that has met worth of a 

company or from twenty million baht going up, depend on which amounts are lower. For the aforementioned 

calculation of debt, it has to be calculated according to the method of value calculation of items that are related 

according to the Notice of the Capital Markets Commission about the criterions in handling the related items 

exceptionally. But in considering the aforementioned responsibility of debt, the counted debt responsibility shall be 
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debt that was happened during one year before the date that business relation has been occurred with the same 

person. 

(5) Does not be or ever be the auditor of the company, holding company, subsidiary company, associated company, the 

major shareholder or the authority in control of the company and does not be a significant shareholder, the 

authority in control, or partner of an auditing firm, which is the auditor of the company, holding company, 

subsidiary company, associated company, the major shareholder or the authority in control of the company, except 

the aforementioned characteristics has already been passed for at least not less than two years before the elected 

date. 

(6) Does not be or ever be the person who provides any professional services, which include the service as legal 

adviser or financial adviser that receive fee exceed 2 million baht a year from the company, holding company, 

subsidiary company, associated company, the major shareholder or the authority in control of the company, and 

does not be the significant shareholder, the authority in control or partner of the person who provides any 

professional services. Except the aforementioned characteristics has already been passed for at least not less than 

two years before the elected date. 

(7) Does not be director, who has been appointed to be the representative of the company’s directors, major 

shareholders, or shareholders who relate to the major shareholders of the company 

(8) Does not operate the same type of business as to be significantly competed with the business of the company or 

subsidiary company or does not be significant in partnership or is director, who participate in administrating, 

employee , advisor, who receive regular monthly salary or holds shares more 1 percent of amount of all shares that 

have right to vote of the other company that operates in the same business type and significantly compete with the 

business of the company or subsidiary company. 

(9) Does not have any characteristics that shall not make any free opinion about operation of the company. 

 After being appointed as an independent director, who have already had the characteristics in line 

with clause (1) – clause (9), this independent director might receive an assignment from Board of Directors, in 

deciding in operation of the company, holding company, subsidiary company, associated company, subsidiary 

company at same lever, the major shareholder or the authority in control of the company, by being able to have the 

decision making in the  form of the committee (collective decision). 
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 Qualification of Audit Committee 

(1) Be appointed from Board of Directors or the company shareholders’ meeting to be audit committee. 

(2) Be independent director, who is in line with the requirement that is specified by the Securities and Exchange 

Commission and must have the following characteristics:  

(A) Does not be director, who receive an assignment from Board of Directors, in deciding in operation of the 

company, holding company, subsidiary company, associated company, subsidiary company at the same level, 

the major shareholder or the authority in control of the company and;  

(B) Does not be director of holding company, subsidiary company, or subsidiary company at same level, 

particularly a listed company.  

(3) Have duties at the same characteristics that are specified in the Notice of Stock Exchange of Thailand about the 

qualification and scope of work of audit committee.  

(4) Have enough knowledge and experience to perform the duty as audit committee, and must have at least one audit 

committee, who has enough knowledge and experience to perform his/her duty in auditing the reliability of the 

financial statement.  
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The Board of Director’s Name as follows: 

1. Captain Seranee Phenjati   

 Position Chairman of the Board of Directors (appointed as director on March 9th, 1994) 

 Date of Birth November 24th, 1955 Age: 58 years old 

 Education Background - Bachelor of Sciences in Business Administration, 

   Boston University, USA 

 - Master of Science in Monetary Economics   

   Northeastern University, USA 

 Experience - Army Officer Attached to  

   Director of the Joint Intelligence,  

   Supreme Command Headquarter 

 - Director of Finance Treasurer, The Union Bank of Bangkok 

 - Assistance to Managing Director, The Union Bank of Bangkok 

 Number of Shares   75,514,250 Shares (9.027 percent of total shares, with no trading during the year) 

 Training course in role and duty of directors: None 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 4/4 

 Other Position at Present 

 Listed Companies:              None 

 Unlisted Companies: - President, UMI Property Co., Ltd.  

 - Director, T.N. Co., Ltd. 

2.  Miss Paweena Laowiwatwong  

 Position Chairman of the Executive Board of Directors (appointed as director on March 9th, 1994) 

 Date of Birth June 2nd, 1946 Age: 67 years old  

 Education Background - Bachelor in Accountancy (Costing), 

   Chulalongkorn University  

 - Master of Business Administration 

   (Major: Cost Accounting), 

   Chulalongkorn University 

 Experience - Accountant, Bangkok Cigar Co., Ltd. 

 - Accountant, the Union Mosaic Industry Public Co., Ltd. 

 - Vice President, the Union Mosaic Industry Public Co., Ltd.   

 Number of Shares 52,743,600 Shares (6.305 percent of total shares, with no trading during the year) 

  Training course in role and duty of directors: DAP From Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 4/4 

 Other Position at Present 

 Listed Companies: - Chairman of Board of Directors, the Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd.  

 Unlisted Companies: - Directors, Cermas Co., Ltd.   

  - Chairman of the Board of Directors, T.T. Ceramic Ltd. 

 - Chairman of the Board of Directors, Siam Art Ceramic Co., Ltd. 
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   - Chairman of the Board of Directors, Ruampat Ceramic Co., Ltd.   

 - President, T.N. Co., Ltd. 

 - Director, UMI Property Co., Ltd. 

 - Director, Surf Dynamics Co., Ltd.  

3.  Mr. Suporn Prasardvinitchai   

 Position Audit Committee / Independent Director (appointed as director on April 23rd, 2003)   

 Date of Birth November 24th, 1936 Age: 77 years old 

 Education Background - Bachelor of Laws, 

   Thammasat University 

 - Barrister Thai at Law Certificate 

   Experience - Director General of Department of Thonburi Criminal Litigation 

-Qualified Public Prosecutor Commissioner in Public Prosecutor Commission Office of the 

  Attorney General 

 - Honorary Advisor and Vice Chairman of Committee on Independent  

   Body Affair Group, Senate 

 Number of Shares None (no trading during the year) 

 Training course in role and duty of directors: DAP From Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 4/4 

 Other Position at Present    

 Listed Companies:            None 

 Unlisted Companies:      None 

4.   Mrs. Nopparat Runguthaisiri  

 Position Chairman of Audit Committee /Independent Director 

 (appointed as Chairman of Audit Committee on April 28th, 2006) 

 Date of Birth June 25th, 1951 Age: 62 years old 

 Education Background - B.S. (Statistics), 

   Chulalongkorn University  

 - Master of Science (Statistics),  

   Texas A&M University, USA 

 Experience - Senior Chair Researcher, 

   Chulalongkorn University Research Center 

     - Faculty Staff (retired), Faculty of Commerce and Accountancy,  

   Chulalongkorn University  

 Number of Shares  None (no trading during the year) 

 Training course in role and duty of directors: DAP From Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 4/4 

 Other Position at Present  

 Listed Companies: None 

 Unlisted Companies: - Director, Entire Hygiene Co., Ltd.  
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5.   Mr. Sivaporn Dardarananda   

 Position Independent Director (appointed as director on April 27th, 2000) 

 Date of Birth February 2nd, 1947 Age: 66 years old 

 Education Background - MBA in International Business and Finance,  

   The Wharton School of the University of Pennsylvania, Pennsylvania, USA 

 Experience - President, TISCO 

 - Advisor for Governor of Bank of Thailand 

 - Vice Chairman, Corporate Debt Restructuring Advisory Committee  

   (CDARC) 

 Number of Shares  None (no trading during the year) 

 Training course in role and duty of directors: DAP and the Role of Chairman from Thai Institute of   Directors  

                                                              Association (IOD) 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 4/4 

 Other Position at Present   

 Listed Companies: None 

 Unlisted Companies: - Director, Dole Thailand Co., Ltd. 

6.  Mr. Natchana Phenjati   

     Position Executive Vice President / Director (appointed as director on March 9th, 1994) 

     Date of Birth 8 April 1963 Age: 50 years old  

     Education Background   - Bachelor of Science, 

   Chulalongkorn University  

 - MBA, Boston University, USA 

 Experience - Executive, the Union Mosaic Industry Public Co., Ltd. 

 - President, Nahm Sanitaryware Co., Ltd. 

 Number of Shares 46,338,000 Shares (5.539 percent of total shares) 

Training course in role and duty of directors:   

                                           -DAP From Thai Institute of Directors Association (IOD)                                                                                  

-Director Certification Program (DCP) Class of 140/2010 

   from Thai Institute of Directors Association (IOD) 

                                           -Financial Statement for Directors (FSD) Class of 10/2010 

   from Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 -Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

    Class of 12/2011from Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 1/2 (resigned on May 31st, 2013) 

 Other Position at Present  

 Listed Companies: - Director, the Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 

 Unlisted Companies:     - Director, Surf Dynamics Co., Ltd.   

 - Director, Cermas Co., Ltd. 

 - Director, UMI Property Co., Ltd. 

 - Director, C & P Co., Ltd.   
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7.  Mrs. Nipanan Tantranont  

     Position Director (appointed as director on March 9th, 1994) 

     Date of Birth April 25th, 1960 Age: 53 years old 

     Education Background   - Bachelor of Laws, 

   Chulalongkorn University  

 - Barrister Thai at Law Certificate 

                                - Master of Public Administration, 

   Saint Louis University, St.Louis, MO, USA 

 Experience None 

 Number of Shares 58,783,200 Shares (7.027 percent of total shares, no trading during the year) 

 Training course in role and duty of directors: DAP From Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 3/4  

 Other Position at Present  

 Listed Companies: None 

 Unlisted Companies: - Director, UMI Property Co., Ltd. 

 - Director, T.N. Co., Ltd. 

 - Managing Partnership, Chammanard Ltd., Part. 

8.  Mr. Voravat Tantranont   

 Position Executive Vice President /Director (appointed as director on April 28th, 2006) 

 Date of Birth January 10th, 1959 Age: 54 years old 

 Education Background    - Bachelor of Laws, 

   Chulalongkorn University  

 - Barrister-Thai at Law Certificate 

 - MBA, Saint Louis University,St.Louis, MO,  USA 

 Experience - Managing Director, Tantraphan Department Store (Chiangmai) 

 Number of Shares 1,898,750 Shares (0.227 percent of total shares, no trading during the year) 

 Training course in role and duty of directors: DAP From Thai Institute of Directors Association (IOD) 

  No. attended meeting/ No. total meeting: 4/4  

 Other Position at Present  

 Listed Companies: None  

 Unlisted Companies: - Director, Siam Art Cermic Co., Ltd. 

 - Director, Choice Mini-Store Co., Ltd. 

 - Director, CR Chiangmai (Thailand) Co., Ltd. 

 - Director, Tantraphan Supermarket (1994) Co., Ltd. 

 - Director, Rimping Daiso Co., Ltd. 

 - Partner, NVR Seafood General Part. 

 - Director, T.T. Ceramic Co., Ltd. 

  - Director, the Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 
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9.   Mr. Methawee Laowiwatwong   

 Position Executive Director (appointed as director on March 9th, 1994) 

 Date of Birth October 10th, 1948 Age: 65 years old 

 Education Background - Professional Certificate, 

   Panichayakarn Pranakorn College 

 - Mini-MBA, Thammasat University 

 Experience - An Expert in International Marine Service and Transport and Invited Lecturer to give  

lecture on              the topic about Marine Transportation to various government agencies  

 -To consult and be Special Adviser to various universities instructors on the subject of 

International    Transportation Administration   

 Number of Shares 18,795,000 Shares (2.247 percent of total shares, no trading during the year) 

 Training course in role and duty of directors:  DAP From Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 4/4 

 Other Position at Present 

 Listed Companies: None 

 Unlisted Companies: - Director, P.K.R. Group Co., Ltd. 

 - Director, T.N. Co., Ltd. 

 - Director, C.E.X. Transport Co., Ltd. 

 - Director, Chiew Charn Chai Kha Mai Co., Ltd. 

 - Director, Transmic Co., Ltd. 

 - Director, Cermas Co., Ltd. 

10.  Mr. Krit Phunratanamala  

 Position Audit Committee, Independent Director (appointed as director on April 28th, 2006)  

 Date of Birth June 19th, 1968 Age: 45 years old 

 Education Background  - Bachelor of Engineering, 

   Chulalongkorn University  

 - Master of Engineering,  

   Imperial College, London 

 - MBA, University of Florida, USA 

 Experience - Investment Director, Thai Prosperity Advisory Co., Ltd. 

 Number of Shares None (no trading during the year) 

 Training course in role and duty of directors: DCP From Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 Certificate of Completion the Advanced Audit Committee    

  Programs  from Thai Institute of Directors Association(IOD) 

               No. attended meeting/ No. total meeting: 4/4 

               Other Position at Present 

      Listed Companies: - Independent Director and Audit Committee, Quality House Plc. 

 - Director, Diamond Building Products Public Co., Ltd.   

 - Independent Director and Audit Committee, Group Lease Public Co., Ltd. 

         Unlisted Companies:        - Director, Biodegradable Packaging for Environment Public Co., Ltd. 
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11. Mr. Marut Mangklabruks 

     Position Executive Director (appointed as director on April 23rd, 2004) 

     Date of Birth October 9th, 1944 Age: 69 years old 

     Education Background - Bachelor of Engineering, 

   Chulalongkorn University  

     - Advanced Management Program 

   Graduate School of Business, Harvard University, USA 

 Experience - The Siam Cement Public Company Limited 

 Number of Shares None (no trading during the year)  

 Training course in role and duty of directors: DAP From Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 No. attended meeting/ No. total meeting: 6/6 

 Other Position at Present 

 Listed Companies: None 

 Unlisted Companies: - Chairman of the Board of Directors, Cermas Co., Ltd. 

- Director, T.T. Ceramic Co., Ltd. 

 

Remark: - All Board of Directors can be authorized with signatures with any two of Directors of Board of Directors co-

signed and    stamped with the company seal. 

 - There are no any independent directors, who have business relation or provide professional service with the 

company,  holding company, subsidiary company, associated company, or the juristic person that might have any conflict, 

 which have the value more than the specification about the qualifications of independent director.  
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Scope, Authority, Role and Duty of Board of Directors of the Company as follows: 

 

(1)  To set up policy and direction for the operation of the company including supervising and controlling. To look after 

management team to make sure that the operation shall be carrying out, in according to the specified policy with efficiency 

and effectiveness. To maximize value added economics for business and profit of shareholders. 

(2)  To be responsible for implementing duty and role as according to the law, objective and regulation of the company including 

the resolution of shareholders’ meeting with loyalty, honesty and carefulness. To keep the company’s benefit including 

consistency responsible for the shareholders. 

(3)  To keep on monitoring the operation and performance of management team regularly as to get the effectiveness in handling 

the company business. 

(4)  To operate so that the company has internal audit measurement to make sure that there is efficient internal audit system 

including risk management and reliable financial report. 

(5)  To check and to audit so that there is no conflict of interest and non-conformity between related person. 

 

The company has also supported every Board of Directors in order to develop knowledge and skill in taking the 

position of Board of Directors. Training has been provided for giving important information to every new director. 
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5.2.1.2 Subcommittee 

 

 The Board of Directors has appointed subcommittee to assist in monitoring the operation of the company as follows: 

 1)    The audit committee 

    The audit committee consists of at least 3 independent members and at least 1 person shall have enough knowledge in 

accounting and finance to audit the validity of financial statement. The audit committee meeting should be least 1 time per quarter and 

joined meeting with the company audit shall be least onec a year without participating from management team.  

 

The audit committee names are as follows: 

 

No. Name Position No. of Attending Meeting/ 

No. of Total Meeting 

1. Mrs. Nopparat  Runguthaisiri Chairman of Audit Committee 5/5 

2. Mr. Suporn Prasandvinitchai   Audit Committee 5/5 

3. Mr. Krit Phunratanamala Audit Committee 5/5 

 

 Mr. Krit Phanratanamala is the person, who has knowledge and experience in auditing financial statement. The year 2013, 

the Audit committee has held the joined meeting with the company auditor 2 times during the year. If necessary, the audit committee 

shall consult with the independent advisor from outside and the expenses will be paid by the company. 

 Term of staying in the position: Audit Committee term of staying in the position is 3 years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Scope, Authority, Role and Duty of the Audit Committee are as the following: 

 

(1) To review the company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate; 

(2) To review the company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to 

 determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an 

 internal audit unit or any other unit charge of an internal audit; 

(3) To review the company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws relating to 

 the company’s business; 

(4) To consider, select and nominate an independent person to be the company’s auditor, and to propose such person’s remuneration, 

 as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year; 

(5) To review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in 

 compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the company; 

(6) To prepare, and to disclose in the company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit 

 committee’s chairman and consist of at least the following information: 

 (a) An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the company’s financial report, 

      (b) An opinion on the adequacy of the company’s internal control system, 

 (c) An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws       

 relating to the company’s business, 

 (d) An opinion on the suitability of an auditor and nominate auditor, 

 (e) An opinion of the transactions that may lead to conflicts of interests, 

 (f) The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member, 

 (g) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance with    

 the charter; and 

 (h) Other transaction which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and       

 general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the company’s board of director;      

(7) To perform any other act as assigned by the company’s board of directors; with the approval of the audit committee. 
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5.2.1.3 Profile of executive and administrative officers 

  Position  

1.  Miss Paweena Laowiwatwong  

 Position Chairman of the Executive Board of Directors and President 

 Date of Birth June 2nd, 1946  

 Education Background - Bachelor in Accountancy (Costing), 

   Chulalongkorn University  

 - Master of Business Administration 

   (Major: Cost Accounting), 

   Chulalongkorn University  

 Number of Shares 52,743,600 Shares (no trading during the year)    

 Position in Other Company  

  - Chairman of Board of Directors, the Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 

  - Directors, Cermas Co., Ltd.   

  - Chairman of the Board of Directors, T.T. Ceramic Co., Ltd. 

 - Chairman of the Board of Directors, Siam Art Ceramic Co., Ltd.   

 - Chairman of the Board of Directors, Ruampat Ceramic Co., Ltd.   

 - President, T.N. Co., Ltd. 

 - Director, UMI Property Co., Ltd. 

 - Director, Surf Dynamics Co., Ltd.  

2.  Mr. Marut Mangklabruks     

     Position Executive Director 

     Date of Birth October 9th, 1946 

     Education Background   - Bachelor of Engineering, 

   Chulalongkorn University  

 - Advance Management Program, 

   Harvard University 

 Number of Shares None (no trading during the year) 

 Position in Other Company  

  - Chairman of the Board of Directors, Cermas Co., Ltd. 

  - Director, T.T. Ceramic Co., Ltd. 
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3.  Mr. Voravat Tantranont   

 Position Executive Vice President /Director 

 Date of Birth January 10th, 1959  

 Education Background    - Bachelor of Laws, 

    Chulalongkorn University  

 - Barrister-Thai at Law Certificate 

 - MBA, Saint Louis University, USA 

 Number of Shares 1,898,750 Shares (no trading during the year) 

 Position in Other Company  

 - Director, Siam Art Cermic Co., Ltd. 

 - Director, Choice Mini-Store Co.,Ltd. 

 - Director, CR Chiang Mai (Thailand) Co., Ltd. 

 - Director, Tantraphan Supermarket (1994) Co., Ltd. 

 - Director, Rimping Daiso Co., Ltd. 

 - Partner, NVR Seafood General Part. 

 - Director, T.T. Ceramic Co., Ltd. 

  - Director, the Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 

4.  Mr. Surin Wongkittipat  

  Position                              Assistant to the President / Company Secretary 

 Date of Birth March 12th, 1951 

 Education Background -Bachelor of Accountancy (Costing), 

   Chulalongkorn University 

- -Company Secretary Program 15/2006 Intake from Thai Institute of Directors (IOD) 

 Number of Share 65,100 Shares (no trading during the year) 

 Position in other company  

 - Director, Cermas Co., Ltd. 

 - Director, UMI Property Co., Ltd. 

 - Director, UMM Co., Ltd. 

 - Directors, Ruampat Ceramic Co., Ltd.  

 - Director, Surf Dynamics Co., Ltd. 

5.  Mr. Somboon Uranukul  

 Position General Manager 

 Date of Birth December 12th, 1960 

 Education Background - B.E. in Mechanical Engineering 

   King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) 

 -Master of Industrial Engineering and Management 

   Asian Institute of Technology (AIT) 

  Number of share None (no trading during the year) 
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  Position in other company  

- President, the Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 

- Director, T.T. Ceramic Co., Ltd. 

6.  Mr. Bundit Woonbumrung  

 Position Manager, Internal Auditor Office 

 Date of Birth January 23rd, 1968 

 Education Background Bachelor of Business Administration (General Management) 

  Sukhothai Thammathirat University 

 Number of share None (no trading during the year) 

 Position in other company None 

7.  Mr. Sutin Youthanavaraporn  

 Position Sale & Marketing Manager 

 Date of Birth November 9th, 1965 

  Education Background Bachelor of Science in Economics 

  Chulalongkorn University (1st Class Honors, Gold Medal) 

  MBA,  

 Thammasat University 

 Number of share None (no trading during the year) 

  Position in other company  

  Director, the Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd 

 

8.  Miss Ratirat Laowiwatwong  

 Position Administration Manager (Finance & Accounting)  

 Date of Birth September 5th, 1973 

 Education Background Bachelor of Accountancy (costing) 

 Chulalongkorn University 

 MBA (Finance),  

 University of Denver, USA.   

 Number of share 6,881,700 Shares (no trading during the year) 

 Position in other company  

  Director, Cermas Co., Ltd. 

  Director, T.T. Ceramic Co., Ltd. 
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5.2.1.4 Personal 

 As of December 31st 2013, the company has total employee as the followings: 

 Male (Persons) Female (Persons) Total (Persons) 

Head office employee 85 111 196 

Factory employee 568 427 995 

Total 653 538 1,191 

 

 1. Employee’s remuneration 

Employees will receive the remuneration in term of wage, allowance, and bonus and overtime payment including welfare 

in accidental insurance, health insurance, and employee provident fund with total remuneration for the year 2013 equal to 

339,751,551 Baht. 

 2. Policy in employee’s development 

The company has intention to support the developing of personnel to be a valuable person for society. In the meantime, 

training and developing program on personnel has been employed continuously to keep up the employee with the modern 

knowledge and technology. 

5.2.2 Selection Process of Directors and Executives 

 The Nomination committee has not yet been appointed by the company. Therefore, all of the board of directors will consider 

together in selection and submit for appointing the suitable and qualified person to be Directors and Managing Directors. However on 

the qualification of nominated director, the board shall also consider the necessity skill that the board is still lack in order to fulfill its 

need. The shareholders’ meeting shall approve the selection of nominated director by majority votes and in voting to elect this director 

every shareholder’s vote shall be counted as 1 share per 1 vote. 
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5.2.3 Remuneration for the Management 

 5.2.3.1 Monetary remuneration 

 Year 2013 

 

Director of the Company Meeting Allowance of 

Directors (Baht) 

Meeting Allowance of 

Audit Committee 

(Baht) 

Annual 

Bonus (Baht)  

Total 

(Baht) 

1 Captain Seranee Phenjati 

   Chairman of the Board of Directors 

360,000 - 120,000 480,000 

2 Miss. Paweena Laowiwatwong 

   Chairman of Executive Committee, 

   President 

160,000 - 120,000 280,000 

3 Mrs. Nopparat Runguthaisiri 

 Chairman of Audit Committee, 

     Independent Director  

160,000 40,000 120,000 320,000 

4 Mr. Suporn Prasardvinitchai 

   Audit Committee, Independent Director 

160,000 40,000 120,000 320,000 

5 Mr. Krit Phunratanamala 

   Audit Committee, Independent Director 

160,000 40,000 120,000 320,000 

6 Mr. Sivaporn Dardarananda 

   Independent Director 

160,000 - 120,000 280,000 

7 Mr. Natchana Phenjati  

   (resigned on May 31st, 2013) 

   Executive Vice President  

55,000 - 120,000 175,000 

8 Mr. Voravat Tantranont 

   Executive Vice President 

160,000 - 120,000 280,000 

9 Mr. Marut Mangklabruks 

   Executive Director 

160,000 - 120,000 280,000 

10 Mr. Methawee Laowiwatwong 

     Executive Director 

160,000 - 120,000 280,000 

11 Mrs. Nipanant Tantranont 

     Director 

160,000 - 120,000 280,000 

Total (Baht) 1,855,000 120,000 1,320,000 3,295,000 

  

  Year 2013 

Executive Board of Directors & 

Administrative Officers 
Persons Payment (Baht) 

Monthly Salary And Bonus 8 17,075,620 
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 5.2.3.2 Other Remunerations  

 The Board of Directors does not receive other remunerations. But the executives receive other remunerations in total amount 

of 307,524 Baht from provident fund name “Tisco Master Ruamtun 1, Provident Fund” with TISCO Asset management Co., Ltd. acts 

as fund manager. And executives, who are the members, have to contribute into fund by deducting from wages at rate of not less than 

3 percent of wages but not more than the contribution of the employer portion that each member has the right to receive. In the 

meantime, the employer will have commitment to contribute to the fund in the same day that the members contribute to the fund at the 

rate in percentage of wages as the followings:     

 Amount of working year    Contribution (%) 

 0-5 years  3 

 More than 5 years  4 

 

5.2.4 Good Corporate Governance 

 5.2.4.1Shareholders’ Right and Equitable Treatment  

 In 2013, the Company held 1 shareholders’ meeting as the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2013, which 

the Company has adopted the policy to provide convenience and promotion for shareholders especially institutional investors to attend 

the shareholders’ meeting.  As during September 25th, 2012 to December 31st, 2013 at least not less than 3 months before the end of 

the year, which was not less than 6 months before the Annual General Meeting of Shareholders took place, the Company has invited 

the minority shareholders to submit  additional agenda, name of the persons to be elected as directors  and to send the advance  inquiry 

to the Company via E-Mail by sending the letter to Chairman of the Board of Director , Board of Directors , President  of the 

Company or Secretary of the Company with details for considering by Directors according  to guideline whether the matters  shall be 

brought in for the meeting as to be listed on agenda of the meeting or not. The information including specified criterion is posted on 

website of the Company and Stock Exchange of Thailand. The meeting has been held at Fortune Ballroom, Hotel Grand Mercure 

Fortune, Bangkok, which located next to MRT subway station and many public passenger buses passing by so it is easy for 

shareholders to travel to attend the shareholders, meeting. All of 11 members of the Board of Directors attended the meeting including 

executives and the Company’s auditor. The Company has provided enough facility to accommodate the shareholders including the 

convenience in car parking and registration for attending the meeting. The letter of invitation with information on each agenda item (in 

Thai and English language) is sent to the shareholders not less than 24 days prior to the meeting. Moreover, all of the previous 

mentioned (in Thai and English language) information is posted on the Company’s website in advance for 31 days prior to the meeting 

and the Company has also informed the information through Stock Exchange of Thailand (SET). There are no additional agenda items 

or any change in the important matters without notifying the shareholders in advance. The right to make an inquiry to Board of 

Directors in the meeting has been provided, without any limitation to the right to attend the meeting of shareholders in case of the late 

arrival and there is Board of Directors’ opinion on each agenda item as supporting information. Moreover, the resolution of 

shareholders’ meeting shall be disclosed including result of voting on the day after shareholders’ meeting date by reporting as News 

Letter to SET and post it on the Company’s Website. It is a complete and correct minute of meeting as shareholders can check and 

examine. This minute of meeting will be posted on website of the Company within 14 days. An alternative way has been arranged by 

the Company for the shareholder by allowing the independent directors to act as proxy to attend the meeting on your behalf in case 
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that the shareholders cannot attend the meeting. During the meeting, the shareholders have been encouraged to express their opinion 

on the matter that related to the  

 

agenda.  The election of each of the Company’s director is by voting and the election card will be used in the important agenda, in 

case that the unanimous resolution of the meeting cannot be reached. 

 The Board of Directors of the Company has realized about their duties to take care and to protect every shareholder so that 

they are treated equally and fairly; such as the right to get share certificate, to transfer share, and to receive sufficient Information on 

time. It is also included the right to attend  the meeting, vote at shareholders’ meeting, to elect and to remove  directors and to consider 

the approval of appointing the independent  auditor and  the right  in dividend  payment. 

 To protect against conflict of interest, the Board of Directors has to consider with carefulness when there might be any 

conflict of interests by following the rule and regulations of Stock Exchange of Thailand (SET) including set up policy and method to 

prevent management and the related person from using the company’s information for their own personal interests as follows. 

 For any possible conflict of interests, the Board of Directors has acknowledged the possible conflict of interests and all 

related items and the matter has been properly considered every time by following the rule and regulations specified by Stock 

Exchange of Thailand (SET). All directors or executives who might have any interests or involvement will not be participated in 

decision making process to consider these related business transactions as to make sure that the transaction is fairly done according to 

the market price and the normal business practice.  

 For supervising of the handling of internal information: 

• The management has to report any change of stock ownership to the Office of the Securities and Exchange 

Commission and to the company every time that there is any change immediately. 

• Internal information of the Company shall be disclosed after the information has already been sent to SET. And the 

Company has strictly abided by this rule all the time.  

 Everyone in the organization have been informed about the above mentioned principles and policies as guideline for practice 

with the follow up on the results regularly. 

      5.2.4.2 Stakeholders’ role 

 The company has given an important to the role of all stakeholders including shareholders, employees, customers, dealers, 

competitors, community / society and environment. The Company has realized that as a large industrialized company, environmental 

concern and safety has always been the important matters. Therefore, the Company’s policy and guidelines for serving to stakeholders 

in according to the good governance are as the followings. 

 1. Shareholders: The Company has carefully performed the duty with transparency for stable and sustainable growth by 

 taking into consideration the benefit and the maximized satisfaction of every shareholder. 

 2. Employees: The Company has equally and fairly treated the employees and has provided the employees with suitable 

 payment for both income and welfare. Employee Provident Fund has been set up as long term welfare. Human resource 

 committee and Welfare committee has been arranged to look after employees and to solve any conflicts between the 

 Company and the employees and among the employees including arranging training to increase  knowledge , skill, safety 

 and occupational health in work at every level of employees.  For the year 2013 average training in hours equaled to 7.3 

hours   per head. The statistics record of accident from working all year were kept, in 2013there were 8 accidents from 

working. Moreover, the company has set its policy not to relate with human right violation matters.  
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 3. Customers: The Company has paid an attention and responsibility to customers by producing quality and standardized 

 products. The information of customers will be kept confidentially. The customers complain procedure has been set up to get 

 the problem corrected as fast as possible. 

 4. Trading partners: The Company has purchased raw materials, goods and services from trading partners and has complied 

 with condition and agreement according to the contract in every matter. Moreover, there is policy to select trading partners 

by considering doing business with trading partners, who have ethic in not doing illegal business and is responsible to social 

and environment. 

 5. Competitors: The Company has practiced in according to the fair competitive guide line and has abided by basic rules of 

 competition to avoid the unethical method in offending the competitors. The standard of products has been improved for the 

 benefit of customers. 

 6. Community / society:  The Company has taken responsibility for the community and the society both from inside and 

 outside of the factory by donating and regularly assisting society according to its capability and opportunity, with confidence 

 in democracy; illegal activities have been discouraged including not to violate intellectual property or copyright, counter 

 corruption and not paying bribe to gain advantage in the company business. Moreover, the Company has set the process in 

risk assessment of any corruption and has guideline to conduct corporate governance to protect and pay attention to risk from 

corruption by setting system to investigate and to specify approval authority consecutively.  Internal audit office has been set 

up to follow up regularly including arranging for staffs training about policy and practice to counter corruption.  

 7. Creditors: The Company has always complied with term, condition and agreement of borrowing with fairness and 

responsibility. Especially the condition of collateral on fund management and the case of overdue payment, which the Board 

of Directors shall always pay closely attention to Debt/Equity Ratio to be at properly level.  

 8. Environment: The Company has taken the responsibility for the environmental issues both from the impact of direct 

 business involvement and overall environment. Efficiency resource consumption has been promoted including employees 

 knowledge and training on environment has also been provided (policy about environment and concrete practical guideline 

 as mentioned in topic 5.2.4.3).  

 

 If there is any damage from violating of right according to the law by the company, the company is willing to take 

responsibility for the compensation of the damage and to receive any ideas from all stakeholders including providing the information 

for sharing with efficiency. If the stakeholders have any complaints on the violation of law and ethic, he can make a complained letter 

to the Board of Directors, managing Director and the investigation will be taken and be reported to the Board of Directors accordingly. 

The complainants will receive all of the protection. 

 

5.2.4.3 Information disclosure and transparency 

  The company had strictly practiced about the disclosure of the Company important information both the financial 

information and the non-financial information by disclosing correctly, completely, timely, transparently and conforming to the rules 

and regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and Stock Exchange of Thailand (SET), In the previous year, the 

company has not been the under inquiry by SEC or SET for violating disclosure of information code.  Information disclosure process 

has been scrutinized regularly. 
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 In the annual report, information about the conduct of Board of Directors and the Subcommittee such as Audit Committee 

and Executive Board of Directors including the training record of Directors. 

 The Company has set policy that directors and executives shall report gain and loss, and the connected transaction to the 

Company for acknowledgement every time as to be considered in the Board of Directors Meeting. 

 Remuneration for Directors and the Executives, the Board of Directors has set up with the policy to be in line with the 

principle that link to the performance of the Company and the conduct of Directors and each individual Executive. The remuneration 

is in the same level with the industry, but high enough to take care and keep Directors and qualified management with the Company. 

The remuneration in the year 2013 that the company has paid to Directors and Executives including remuneration from conducting as 

committee and performing other duties in the subsidiaries company  with details  in cause 5.2.3 of the annual report. 

 On the environment and social policy, the Company has supported the program to develop the responsibility for community, 

social and environment including discourage the illegal activities. The company has also assisted and made the donation to various 

suitable projects with details in cause 5.2.8 of the annual report.  

 There is the report of responsibility of Board of Directors on financial report signed by the Chairman of Board of Directors 

and Managing Directors. The report has stated about the conduct according to generally accepted accounting practice suitable to 

business and accounting policy with consistent practice. There is correct and complete information according to accounting standard 

that has already been disclosed in the annual report. 

 The company has also set up its own website to provide present details information of  annual report that include financial 

report, operation results according to policy, business ethic in brief, shareholders structure, Board of Directors structure, vision, 

mission, policy and operation result about environment and society, and news for distributing of the Company both in Thai and  

English  language. 

 Working unit to handle investors relationship has been established by the appointment of  Miss. Ratirat Laowiwatwong as a 

manager to make a contact with institutional investors, shareholders including  an analyst and people in general.   

 Investor can make a contact for information by telephone number 0-2248-7007 or at website www.umi-tiles.com or using 

email address: investor@umi-tiles.com with the cooperation of management in dealing with investor relation and also in making 

annual plan for investor relationship  

 

5.2.4.4 Responsibility of Board of Directors. 

 A. Structure of Board of Directors 

     The Board of Directors had set policy to have wide variety of idea in the structure of the Board of Directors by having 

knowledgeable persons in many fields with no specific on gender and perceived that structure of current Board of Directors is properly 

as Directors consist of people with many varieties of knowledge capabilities, in accounting, finance, administration, law, engineering, 

logistics and statistics. The Company Board of Directors consists of 10 persons with the following proportion. 

  Administrative Broad of Directors                  5 Persons  

  Non-Administrative Broad of Directors  1 Persons 

  Independent Directors     4 Persons 
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 One of independent director, Mr. Krit Phunratanamala has experience by working in the related business with the Company 

as director of Quality House Public Company Limited and Diamond Building Products Public Company, which are in the real estate 

development and construction materials business that shall be benefit to management and every independent director has freedom and 

not under the influence of the Company’s management and major shareholders.  

  The whole Board of Directors will officially participate in selecting directors with transparency as for the characteristic of 

nominated director it shall be considered from the necessity skill that is still lack in the Board of Directors by submitting the name to 

the shareholders’ meeting for approval. The names of each Directors, resume, education background, past experience, and number of 

holding shares have been disclosed in the annual report and website of the Company.  

 Chairman of Board of Directors is also a shareholder of the company, but he is not the same person as the president. The 

Board of Directors has approved the definition of Independent Director of the company, which is in according to the minimum 

requirement of SEC, and number of Independent Directors is more than one – third of total number of Board of Directors. The number 

of Directors, which does not include Independent Director, is fairly in line with the proportion of the investment from each group 

accordingly. The information of each Director has been clearly disclosed in the annual report. The term of holding in the position of 

Director is abided by the Public Company Act that requires one – third of Directors has to retire in each of the annual ordinary 

shareholders’ meeting. It has not been specified about the length of time in consecutive for staying in the position as long as they can 

perform their work with ease and efficiency. The term of staying in the position of the subcommittee is also the same, as there is no 

specific period of how long to stay in the position consecutively including number of years in each term except the Audit Committee, 

which the Board of Directors has specified that Audit Committee shall stay in the position for 3 years  

  The Board of Directors has set up the policy about holding the position of director at the other company, by abiding with the 

law and do not limit the number of the company to be this position as long as each director can allocate his/her time and perform the 

duty of directing the company with efficiency. The information about holding the position of director at the other company has been 

disclosed in the annual report and there are no any directors, who hold the position of director in the listed company up to 5 

companies. Moreover, there is no any executive who holds the position as director in the other listed company for more than 2 

companies. 

  The Board of director had set up the policy to prohibit the executives from holding the position of director at the competitor 

company in the same business, except to take the position of director in the subsidiary company as a representative of the Company 

and the information about holding the position of directors by each executives has been reported in the annual report. 

 There is no any director or executive of the Company who used to be employee or partner of Audit Company from the 

outside that the Company has used its service as the Company’s auditor for the past 2 years. 

  The Board of Director has appointed Mr. Surin Wongkittipat, who is also a full-time employee of the Company to be the 

secretary of the Company with the following duties: 

 1. To provide the information on legal matter and various regulations that Board of Directors should know in carrying 

on the duty for the benefit of the company. 

 2. To look after activities of Board of Directors. 

 3. To coordinate as to guide the implementation according to the resolution of Board of Directors.  

 4. To prepare and keep the following documents: 

 (A) Directors register book  
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 (B) Invitation letter of Board of Directors’ meeting, Minute of Board of Directors’ meeting, and  Annual Report of 

the company 

 (C)Invitation letter of shareholders’ meeting and Minute of shareholders’ meeting 

 5. To keep records of Gain and Loss Report that reports to by directors or executives. 

 6. Other operations to comply with the Notice of Securities Exchange Commissions. 

However, responsibility duty of the secretary of the Company shall also include supervise the operation of Compliance 

Unit. 

 B. Subcommittee 

  The Board of Directors of the Company has appointed Directors with special skill to be Sub Committee to assist in details 

studying and work screening for the Board of Directors. However, the responsibility of all activities of the Company to outside 

persons is still remained with the Board of directors. At present, there is 1 Subcommittee, which is the Audit committee. 

 Role and scope of responsibility of Subcommittee that has passed the approved of the Board of Directors and the other 

related details are appeared in the section 5.2.1.2 about Subcommittee in the Annual Report. The Subcommittee has always reported 

the results of the operation to the Board of Directors. For Audit Committee, the annual auditing report has been prepared for 

presenting the annual report of the company to the shareholders. 

 The Board of directors has not yet to set up Remuneration Committee and Nomination Committee but the Board of Directors 

will together consider the reviewing, and approving the remuneration, including selecting  of directors and executives. 

  C. Role and Scope of responsibility of Board of Directors 

 The Board of Directors has clearly considered the allocations of authority and the duty of Board of Directors and 

managements. They have also considered the approval of the important matters on the operation of the company such as vision, 

mission, strategy, plans and budget etc. including to follow up on the operation and the performance of the management to be in 

according to specified policy and plan. In the meantime for the part about Vision and Mission, the Board of Directors shall consider 

and review for approval at least every 5 years.  The company is in the process of preparing a draft on good corporate governance 

policy in written form and to be approved by the Board of Directors. Policy has been set as to encourage every person in the 

organization to carry out the company operation in according to the principle, including communicating and operation follow up has 

regularly been monitored. 

 For the part of Chairman of the Board of Directors, the Board of Director has set the duty in leading to good corporate 

government of the Board of Directors and has duty to support by giving the suggestion and assessing the operation results of the 

managing director.  

 In case of, there is any conflict of interests, the Board of Directors will consider the matter in appropriate way by prohibiting 

the person, who might has any conflict of interest, from participating  in this consideration and the completely correct information 

shall be disclosed in the annual report and 56 – 1 form. 

 The Company has control system and internal audit by employing the operation control system in financial report, follow up 

on rule implementation, regulation and policy. Department of Internal Control, which is the independent unit, has been established and 

reported directly to Audit Committees and Managing Director. The Board of Directors with Audit Committees will review the 

appropriateness and the sufficiency of internal control system regularly at least once a year and will report the opinion about the 

sufficiency of internal control in the annual report.   
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 On risk management, the Board of Directors has established the policy on risk management to cover the whole organization. 

And the person, whose responsibility is risk management, has been appointed and reported to the Board of Directors regularly. The 

effective of risk management system has been reviewed accordingly with the emphasizing is placed on the advance warning signal 

and the abnormality items especially key risk. 

  D. the Board of Directors’ meeting 

 In 2013, there are 4 Board of Directors’ meetings with advance yearly meeting time tables and each Director has already 

been informed about the schedule of meeting. The Chairman of the Board of Directors and Managing Director will together consider 

the agenda of the meeting. Directors can submit topics to be put on as agenda by informing to the Secretary of Board of directors. The 

complete document with significant information for the meeting will be sent to each Director in advance not less than 7 days before 

each meeting will take place. In case that there are any inquiries from Directors, the additional information can be asked from the 

Secretary of the Board of Directors. 

 During the meeting, the Chairman of the Board of Directors will allocate appropriate time for each Director to discuss the 

importance issues. In the minute of meeting, various information will be completely recorded such as date, starting time, ending time, 

name of Directors, who attended the meeting, the conclusion of important matters proposed by Directors, the conclusion of important 

issues that are discussed and commented by Directors, the resolution of the meeting and the objected opinion of the Directors, name of 

the recorder and name of certified person etc. Minute of meeting has been kept systematically with easily to be retrieved and cannot be 

revised without the approval of the Board of Directors’ meeting. During every meeting when the Board of Directors will make the 

resolution, policy is set by Board of Directors that at least two-thirds of total directors attend the meeting. 

 The Board of Directors has found that number of the Board of Directors’ meeting is sufficient and suitable for the Board of 

Directors to perform the duty accordingly. Type of business involved and number of time, that each Director has attended the meeting, 

has been disclosed in the section 5.2.1.1 of the annual report. The Executive Board of Directors will received report of operation 

results monthly and other directors will received the reports quarterly. Except that director, who is not executives, think that there is 

necessary, the meeting can be arranged themselves. 

  E. Self-evaluation of Board of Directors    

 Most of Board of Directors and the President of the Company are the representatives from various major groups of 

shareholders, who have high responsibility for their achievement. Even though annual performance evaluation has not been done 

officially, discussion has been frequently held among them to improve the efficiency of the operational performance from time to 

time. 

  F. Remuneration for Directors and the President 

 The Board of Directors has set the clear policy and rule for remuneration to director to be based on the performance of the 

Company and the suitable of role, responsibility and usefulness of each individual director. There is the process in considering 

remuneration with transparency each year. This remuneration for directors is approved by shareholders at each annual general 

meeting. Subcommittee may receive appropriately additional remuneration for their additional responsibility in form of money and 

various types of fee, which have been disclosed for each director in clause 5.2.3 in Annual Report. The President’s remuneration is 

specified by Board of Directors according to the performance and the evaluation result will be disclosed by the Chairman of Board of 

Directors. 
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  G. Development for Directors and the Management 

 The Board of Directors has set the policy and guide line in providing knowledge to new directors and present Directors 

about role of director and major business attribution of the Company by such as visiting the factory to gain knowledge on 

manufacturing process. Moreover, each director and the persons involved in managing and supervising the business of the Company 

will be informed about training and seminar project on new development and improving matters that are organized by SET, IOD etc. 

as to receive proper training. The plan for successor has been emphasized and  established for the persons, who will succeed the 

present management by continuously training prospectors to be sure that there are persons to fill in when top management cannot 

perform their duty.   

 

 5.2.5 Handling of Internal Information Usage 

 The Board of Directors of the company should oversee that directors and executives cannot get benefit for themselves or 

others by using internal information that is confidential of the company or the associated company and especially, the information that 

has not yet been disclosed to public including the use of internal information for trading securities especially during 1 month before 

the financial statement are disclosed to public. 

 In securities trading, directors, executives including spouses and children who reach the legal age and related persons 

according to Section 258 of Securities Act Por. Sor.2535 of the previous mentioned person has to prepare and send report of securities 

holding including report of change in security holding in every transaction, transfer to or receiving transfer within 3 day counted from 

the date of transaction to Securities and Exchange Commission. The directors and executives have acknowledged role, authority and 

duty in reporting the holding of security according to the announcement of Securities and Exchange Commission and regulation of 

Stock Exchange of Thailand (SET). 

  It is the policy of the company that Director and Management have an obligation to report any trading of the company’s 

shares and securities to Board of Directors of the company. 

 

 5.2.6 Internal Control and Risk Management 

 The Board of Directors has the opinion that the Company has sufficient and suitable internal control system and has enough 

personals to carry on this task with efficiency including follow up on supervision of the operation of the subsidiaries to make sure that 

they can protect assets of the Company and subsidiaries from directors or executives with illegally or without authority in using them.  

No wrong doing has been found about internal control system up to present and the audit committee has the same opinion too.  

 The Company has Office of Internal Audit with Mr. Bundit Woonbumrung as its manager. The Compliance Unit of the 

Company is under the supervision of the secretary of the Company; Mr. Surin Wongkittipat, and the appointment of the manager of 

Office of Internal Audit has already passed the approval by the Audit Committee as his education, experience, and training is suitable 

enough to perform this task. However, the appointment, dismissal, and transfer of the person who holds the position of manager of 

Internal Audit Office shall get the approval from the Audit Committee. 

 

 5.2.7 Compliance of Subsidiaries and Affiliates  

 The Board of Directors has mechanism in good corporate governance that can supervise and responsible for the operation of 

the subsidiaries and affiliated companies in order to supervise the benefit of the Company’s investors by sending person as the 

representative of the Company to be director, executive or supervisor of the said company at least according to proportion of 
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shareholding  which according to normal practice it has to report and get the opinion from the Board of Directors’ meeting. 

Responsibility person shall be set to perform the duty about the disclosure of financial information on operation, the transaction  

 

between the said company and the relevant person, the acquisition or disposal of assets, or performing any material transaction of the 

said company completely and correctly by using rule that is related to disclosure of information and transactions of the said 

characteristics similarly to the rule of the Company.   

 

 5.2.8 Social Responsibility 

 The Company has set the policy and vision to be manufacturer and distributer of tiles and related products that are the first 

alternative choice of consumers with sustainable growth. However, the retained obligation for practicing is to build satisfaction to 

every stakeholder besides keeping growth rate and make profit to shareholders in return including carrying on business with 

responsibility to social and environment and intent to develop personals, products, and services continuously. 

 This report is conducted basing on guide line of Corporate Social Responsibility Institute which is set up by Stock Exchange 

of Thailand (SET) by specifying group of stakeholders that the Company considers important to its operation as follows: shareholders, 

employees, customers, trading partners, competitors, community and social, creditors, and environment. The linked methods with 

stakeholders that are practically applied are sub-meeting, opinion survey, complaint, and suggestion etc. The Company shall use all 

the information as guide line to improve the operation as to continuously satisfy every group of stakeholders and it is also guide line 

for all affiliated company to put into practice. 

 Since tile production business is connected to using labor, using natural resources such as clay and stone as its main raw 

materials in production, there is a chance to cause pollution from fine dust and there are also usage of water, fuel energy, and 

electricity energy in large quantity in production. Therefore, the Company has emphasized the important to these issues in operating 

the business.         

 Ethical Business Operation: The Company has set the policy to promote the free trading competition, not applying 

monopoly power, and not supporting the operation with characteristics in violating intellectual property and infringing a copyright. 

Besides, there is support for trading partner with social responsibility such as not using child labor or using illegal labor etc.     

 Anti-corruption: The Company has set the policy to counter corruption by having adequate audit and prevention system 

including ethical business operation and disclosure procedure if there might be any conflict of interest. In case that there is any 

complaint, complainer shall make an oral complaint or by sending complained letter to superior or high level management. The 

complainer shall receive fully protection with justice, which the Company shall set up the committee to find out fact. For the past year, 

no any complaint has been reported.        

 Respect on Human Right: The Company has set the policy that will not involve in violating the human right, no forced labor 

and anti-using child labor. On policy level and practical guideline, there is no discrimination on employment against gender, race, and 

religious etc.  

 Fair Treatment to Labor: The Company has set up Personnel Administration Committee and Welfare Committee consisting 

of both the representatives of employers and employees. The meeting has been taken place regularly as to encourage the workers 

participation and to be the channel for making better understanding between the Company and its workers. The Company has also 

received commemorative certificate in good labor relation administration from Saraburi Province. 
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 The Company does not restrict the right to set up Labor Union. At present, Labor Union of the Union Mosaic Industry 

Public Company has already been officially set up by workers.      

 On development and promotion of workers: the Company has set guideline in developing skill and training for equally 

opportunity to get promotion with course of study for workers in each level as on the job training and classroom training both inside  

 

and outside factory such as teamwork building with walk rally activities etc. For the year 2013, average hours in training is equally 7.3 

hours per head and the quality management system has been brought in and adapting to be used all over the organization which are as 

follows: TQM, 5Ss, QCC, ISO 9001: 2008(certified by Lloyd’s Register Quality Assurance Limited). 

 On health and safety: the Company has set the policy to promote health and safety by arranging for annual health check-up 

for employees providing health insurance and after work accidental insurance that is in addition to those specified by law. Sport club 

of employees has been supported to set up such as football, badminton, and water sport etc. including organizing annual competition 

to build unity and for good health. Campaign on project to reduce the amount of accidents and safety week at work has been employed 

including establishing of Occupation Health and Safety System Management (TISI 18000). In the year 2013 there was accident at 

work 8 times compared to the year 2012 which had accident at work 13 times, it shows that number of accidents at work has been 

decreased. There are also the implement of safety and delicious food including assessing food stalls in the factory cafeteria according 

to standard of Health Ministry. Courses on basic and serious fire prevention drill are trained yearly and the Company staff team was 

sent to visit employees who are sick and cannot go to work as usual. 

 On welfare: Besides wage, salary, allowance, bonus and overtime the Company has provided its employees with provident 

fund name “Tisco Master Ruamtun 1, Provident Fund” with TISCO Asset Management Co., Ltd acts as fund manager. The employees 

who are fund members have to contribute counterpart funds by letting the Company to deduct from wage at rate of not less than 3 

percent  of wage but not more than counterpart fund from the employer that each fund member has right to receive. In the meantime, 

the employer has to make the counterpart fund in the same day that fund member make the counterpart fund at the rate in percentage 

of wage as the followings: 

 

Amount of working years Contribution (in Percent) 

0-5 years 3 

More than 5 years 4 

              

Furthermore the Company has also supported youth education by providing yearly 100 scholarships to children of low income 

employees at 1,500 Baht per scholarship. Welfare store has been set up to provide the employees at the factory with low price goods. 

Certificates are given annually to employees with the Annual Employee Award Certificate of Excellence, Runner-up and Honorable 

Mentioned. Presents are given to retired employees. On National Labor Day, presents are given to employees in the form of 

consumable goods. 

 Consumer responsibilities: the Company has set the policy to create products and services that are worthy to social and 

environment with the acceptance of International Standard as certified product industrial standard by Thai Industrial Standard 

Institute, Ministry of Industry. Products are continuity developed to serve the consumer satisfaction. There are wide variety of 

products with neutral price and many price levels for every group of customers. The wide channel of distribution thru distributors that 
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cover all around the country and the export of tiles have been established to many countries in Asia, Australia, America and Europe 

etc. 

 The corrected and appropriated information of products and services: It has to be disseminated to consumers with details of 

products and manual of usage printing on packing. There are products categories, products guarantee and problem solving for 

customer when quality problems arise. But no complaint has been reported about the impact or any danger from using the products. 

 

 Customer rights protection: the Company has set the policy to keep the information of customer privately and training its 

employees to better understand the rights of customer private. 

 Fair marketing: the Company has carried on fair marketing practice with no exaggerated advertisement or unethical action.   

 Environment preservation: the Company has set the policy to develop production process and service that are 

environmentally friendly by keeping on developing process which emphasizes on the continuity of negative impact to social and 

environment. TQM: Administration management system has been brought in as to make every employee to participate in increasing 

productivity, reducing cost, reducing loss, reducing energy usage etc. The activities that have already been done are as follows: 

 To install waste water treatment system in the factory to bring back water for recycling and using in the production process; 

 To implement project about recycling all scrapped tiles by re-crushing and reused in new tile production; 

 To move crushing plant to mine to reduce the problem of dust that might have any effect to the communities around  factory; 

 To set up energy management policy and energy saving committee to support energy saving policy and to participate in 

energy saving activities by every level of employees; 

 To carry out energy saving project by using the campaign close the electric light and air condition in the office during lunch 

break; 

 To minimize paper usage project by promoting recycle of used paper and electronics system has also been employed in 

office work to substitute for paper; 

 To receive Carbon Reduction Label from Thailand Environment Institute (TEI), for the product with control standard, and 

efficiency in reducing carbon dioxide gas by manufacturing environmentally friendly products and reducing the global warming 

problem at present; 

 To improve on keeping environment as a whole according to Green Factory Policy; 

 To strictly implement Zero Waste Policy by using 3Rs principle, which is Reduce, Reuse / Recycle, and Replenish;   

 To participate in the Environmental Good Governance Project by corporate with Ministry of Industry. 

 Participation in the development of community and social: the Company has set the policy and has participated with various 

sectors such as government, local organization, and community etc. in social development. Some projects have implemented in 2013 

and some projects have carried on continuously with details as follows: 

 To join sustainable white factory project to protect and to solve the problem of drugs in working place.     

 To arrange for blood donation by the company workers at 4 times a year in 2013 with blood donors of more than 150 

persons;  

 To donate money to buy rice for food shortage schools and temples under Rice for the King Project of Chaipattana 

Foundation and Thai Rice Foundation to commemorate the auspicious occasion of His Majesty, the King’s 85th birthday anniversary;

 To arrange for offering the Royal Kratina Ceremony Robes for the year 2013 at royal temple Wat Khao Kaew Voraviharn, 

Amphoe Sao Hai, Saraburi Province; 
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 To donate 4 pallets of tiles to Wat Sila Malai Thongtham, Amphoe Pak Chong, Nakorn Ratchasima Province; 

 To take employees to join making merit by practicing the dharma, mind meditation and listen to dharma including donating 

basic necessities at Wat Praram 9, Bangkok; 

 To donate computer with equipments 10 sets to Baan Suppasuk School, Tumbon Sila, Amphoe Chaibadarn, Lopburi 

Province; 

 

 To donate books to Nong Khae Hospital, Saraburi Hospital, Kasemrad Hospital, Phachi Hospital and Thesabarn 3 School 

etc;    

 To donate water pumps to assist communities near factory that affected by flood water; 

 To donate money to support Red Cross Fair, National Father Day Fair, Labor Protection and Welfare Office Fair. 

 

 Social Innovation: the Company has set the policy to develop innovation from the operation with social responsibility to add 

value and continuity to business and social. Production formula to reuse scrapped tiles has been developed in production as raw 

material. Co-Generator has been installed to reduce the use of outside electricity in order to save energy. Production system using 

Digital Printing Machinery has been developed to manufacture tiles with various designs including natural design such as marble 

design and wooden design etc. with reality look that this kind of tiles shall be used to replace natural products is the result to reduce 

the use of natural products. There is “One Person One Idea for Our UMI” project by encouraging the employees to participate in 

proposing the improving method to develop their works including cost and loss reduction. There is also reward each month for 

proposer, whose suggestion has been chosen for practice. Monthly magazine naming “Interesting Story for Telling and Listening”  

(Rueng Na Roo Lao Soo Kan Fang) is distributed within the organization with the information about the Company’s operation, safety 

in working, quality promotion and other social information that promote labor relation.   

   

5.3 Dividend payment policy 

 The company has set up dividend payment policy by specifying that payment shall be not less than 50 percent of the net 

annual profit of the company. The dividend payment policy of subsidiary companies to pay dividend to the company has not yet been 

specified. 
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6. Parties with Shared Interests and Transactions 

 

Ruampat Ceramic Co., Ltd.       : 49 percent of its registered capital is invested by UMI and there is management 

 including related persons, who hold shares more than 10%. Ruampat Ceramic Co., 

 Ltd. serves as up country agent for UMI, with the same price and condition are 

 applied as same as those for other agents.  

Inter-Company Transaction  : About 201 million Baht 

Cermas Co., Ltd.                          : 24.90 percent of its registered capital is owned by UMI. Main business of Cermas 

  is to manufacture and to serve raw material such as clay and feldspars that are used 

  in producing ceramic tiles as to be confident that the domestic raw materials will 

  not be shortage for continuing production. And to make sure that the price of raw 

  material will not be expensive together with consistency quality.  

Inter-Company Transaction  :  About 31 million Baht 

UMI Property Co., Ltd.  : 37.57 percent of its registered capital is owned by UMI.  The company is in real 

  estate business that owns Chamnan Phenjati Business Center. Up to 70 percent of 

  30 floors Chamnan Phenjati Business Center building space, has been sold. The 

  remaining space of 30 percent is for rent. UMI has bought three and a half floors of 

  the building to be the company’s office on the 27th, 28th, 29th floors and half of the 

  30th floor. 

 Inter-Company Transaction :  UMI Property Co., Ltd. has borrowed money from Directors and the related  

  company to use in debt restructuring with creditors, with an amount about 37 

  million Baht using interest rate equal to MLR and deposit rate of fixed account of 

  leading commercial banks plus 2 percent per year. 

 

Siam Art Ceramics Co., Ltd.     :     The executive of the company holds major shares of this company, which do 

business in manufacturing natural granite, decor tile, and distributing building 

construction products, which the company does not have the policy in making 

direct investment. And the company has the policy to prevent the conflict of 

interest, as the company has been hired to produce ceramic tiles to Siam Art 

Ceramics Co., Ltd. for distributing or making additional production process to be 

Premium products, which are in the different segment of the market with the 

products of the company, in order to support and promote the company’s normal 

business operation. Moreover, management team of Siam Art Ceramics Co., Ltd. is 

the management team that is independent from the company. 

  The inter-company transaction as being disclosed in Note to Financial Statement is 

  the same as using with the other company with fair general trading condition and is 

  properly considered by management team, which the involved executive does not 

  participate in the process of making the decision in these transactions.    

Inter-Company Transaction   : About 286 million Baht per year. 
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7. Explanation and Financial Analysis and Result of Performance 

Management Discussion and Analysis for 2013 operation results 

7.1 Operation results of the Union Mosaic Industry Public Company and Subsidiaries 

 The operation results for the year 2013 compared with the year 2012, Thai economics in the 4th quarter had 

slow down with low expansion was the result of political gathering and unrest which the company and subsidiaries had 

also received this impact that affected the 2013 operation result to be lower than projected target as compared to the year 

2012. 

(Unit: in Baht) 

Details 2013 2012 Increase 

(Decrease) 

% increase 

(Decrease) 

-Revenue from sales 3,736 3,288 448 13.64 

-Cost of goods sold 3,089 2,610 479 18.35 

-Gross profit margin 647 678 (31) (4.51) 

-Other incomes 125 26 100 389.24 

-Profit from price negotiation - 504 (504) (100.00) 

-Selling expense 423 309 114 36.87 

-Administration expense 224 137 87 63.38 

-Financial cost  67 60 7 11.11 

-Profit before income taxes 56 707 (651) (92.02) 

-Income taxes 48 141 (93) (65.95) 

-Profit of the year 9 567 (558) (98.50) 

 

Revenue from sales for the year 2013 had increased from the year 2012 totally 448 million Baht or 13.64 

percent which is the main income of the company. It was the result from the continuity in products development and the 

expansion of customer base to comply with marketing plan including the progressive sales promotion that intended to 

provide customers with well services and kept on making fine relationship with customer as usual. Even though in the 4th 

quarter of 2013 the company had received the impacts from political gathering and Thai economics declined from the 

decreasing in both consumption and investment. 

The other income increased by100 million Baht or 389.24 percent from transfer back of impaired assets at the 

amount of 60 million Baht, profit from foreign currency exchange transaction at the amount of 4 million Baht and other 

incomes of subsidiaries increased by 33 million Baht. 

The cost of goods sold in the year 2013 increased by 479 million Baht or 18.35 percent from the year 2012 

from the result of the continuity in both the increased energy price and the increased promotion cost that affected the 

gross profit to decrease by 31 million Baht or 4.51 percent. 

The profit for the year 2013 decreasing by 558 million Baht or 98.5 percent from the year 1012, the profit 

from price negotiation was worth 504 million Baht from investment in subsidiaries and affiliated companies. The selling 

expenses in the year 2013 increased by 114 million Baht or 36.87 percent from the year 2012 for the continuity in both 

products development and sales promotion to expand customers base. The administration expenses for the year 2013  
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increased by 87 million Baht or 63.38 percent from the year 2012, it was the result of making allowance for doubtful 

debts worth of trade-accounts receivable worth 13 million Baht and allowance for declining in value of inventory was 

worth 31 Baht. The suspension of product cost from closing kiln for improving and repairing main machineries was 

worth 23 million Baht, employee expenses increased by 10 million baht and other incomes increased by 7 million Baht. 

 

7.2 Financial Analysis of the Union Mosaic Industry Public Company Limited and Subsidiaries as at 

December 31st, 2013 compared to as at December 31th, 2012 

   Financial situation of the company and its subsidiaries as at December 31st, 2013 compared to as at 

December 31st, 2012. 

(Unit: in million Baht) 

  Consolidated Statements  

Details Dec. 31st, 

2013 

Dec. 31st, 

2014 

Increase 

(Decrease) 

Percent 

Assets     

Current assets 

Investment in associated company – net 

Property, plant and equipment – net 

Other non-current assets 

Non-current assets 

1,666 

262 

2,780 

47 

3,090 

1,565 

201 

2,790 

42 

3,033 

100 

62 

(10) 

5 

57 

6.41 

30.63 

(0.36) 

12.98 

1.88 

Total assets 4,756 4,598 157 3.42 

Liabilities     

Current liabilities 

Non-current liabilities 

1,096 

1,785 

800 

1,887 

295 

(102) 

36.92 

(5.40) 

Total liabilities  2,881 2,687 194 7.20 

Shareholders’ equity     

Paid-up share capital 

Main shareholders’ equity  

Non – controlling interest  

837 

878 

161 

478 

1,255 

178 

359 

(377) 

(18) 

75.00 

(30.05) 

(9.87) 

Total shareholders’ equity 1,875 1,911 (36) (1.89) 

Total liabilities and shareholders’ equity 4,756 4,598 157 3.42 

 

Assets 

As at December 31st, 2013 the company and subsidiaries had total assets of 4,756 million Baht, increasing by 157 million 

Baht or 3.42 percent from the end of year 2012 with material factors as follows: 

 -The current assets increased by 100 million Baht from the increase of trade accounts receivable by 49 million 

Baht, suspense trade accounts receivable (not due yet) and the increase in net inventories by 72 million Baht as reserve 

for suspension of production from closing kiln to repair and maintain machineries in the 1st quarter of the year 2014. 
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 -The investment increased by 62 million Baht as the change in realization of cost method to equity method 

according to fair value of investment as at December 31st, 2013. 

 -The property, plant and equipment increased by 118 million Baht from the investment in new machineries to 

support new and modern products development and depreciation increased in compliance with working time. 

Liabilities 

As at December 31st, 2013 the company and subsidiaries had total liabilities increased by 194 million Baht or 7 percent 

from the end of the year 2012 with main factors as follows: 

 -The current liabilities increased by 295 million baht or 37 percent consisting of trade accounts payable 

increased by 45 million Baht as suspense debt not yet due and short term liabilities from financial institutions worth 127 

million Baht for investment in new machineries and imported products in 4th quarter and director’s loan worth 49 million 

Baht was the investment to improve machineries and production lines of subsidiary and suspense other current liabilities 

worth 72 million Baht which do not due yet. 

 -The long term liabilities decreased by 102 million Baht as the result in paying back long term liabilities from 

financial institutions. 

Shareholders’ Equity 

 The company has decreased registered capital from 576 million shares at the par value of 1 baht each to 478 

million shares by eliminating 97 million shares authorized but unissued ordinary shares at the par value of 1 baht each.  

 -The company has increased registered capital from 478 million shares at the par value of 1 Baht each to 836 

million shares by increasing 358 million shares at the par value of 1 Baht each. 

 -The company had accumulated profit decreased by 415 million Baht as the results from dividend payment of 

0.12 baht per share equaled to 57 million Baht and paying stock dividend payment at the ratio of 4 existed shares to 3 

stock dividend payment share totally at 358 million Baht total cash and stock dividend payment at 0.87 baht per share 

were worth 415 million Baht. 

 

Liquidity 

 The liquidity of the company and subsidiaries as at December 31st, 2013 had net cash decreased by 38 million 

Baht as the beginning of the year 2012 net cash was worth 92 million Baht, by the end of the year net cash was at 54 

million Baht with details of each cash activities as follows: 

Details Unit : in Baht 

-Net cash came from (using in) operation activities 

-Net cash came from (using in) investment activities 

-Net cash came from (using in ) funding activities 

201 

(185) 

(54) 

-Cash and cash equivalents increase (decrease) – net 

-Cash and cash equivalents at the beginning date of period 

(39) 

93 

-Cash and cash equivalents at the ending date of period 54 
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Net cash from operation was worth 200 million came from profit attributable to equity holders of the parent company 

according to Profit and Loss Statements at the amount of 28 million Baht adjusted by net profit in cash received (paid) 

from operation activities with main transactions that increased cash flow consisted of depreciation and amortization at the 

amount of 212 million Baht, interest payment at the amount of 66 million Baht and income taxes at the amount of 48 

million Baht including change in net operating assets which resulted in decreasing cash flow by 158 million Baht from 

income taxes payment at the amount of 52 million Baht and from transfer of impairment of assets by transferring back 60 

million Baht. Net cash that spent in investment activities was worth 184 million Baht.  

 -The investment payment on property, plant and equipment was worth 118 million Baht to improve on 

production process plan and investment in associated companies at the amount of 63 million Baht including cash 

payment to purchase investment at the amount of 13 million Baht and cash received from selling property, plant and 

equipment at the amount of 8 million Baht. 

 -Net spending cash used in funding activities was worth 54 million Baht, long term liabilities payment was 

worth 107 million Baht and interest payment was worth 66 million Baht including dividend payment of 57 million Baht. 

There was increase in short term debts of 118 million Baht, directors’ borrowing of 50 million and long term debt from 

financial institutions of 6 million Baht. 

 Financial ratios and profit per share of the company and subsidiaries 

 

Financial ratio and profit per share  Unit 2013 2012 

Liquidity ratio 

Current ratio 

Quick ratio 

Account receivable turnover 

Inventory turnover 

Account payable turnover 

 

Times 

Times 

Days 

Days 

Days 

 

1.52 

0.79 

74 

97 

65 

 

1.96 

1.02 

79 

104 

71 

Financial ratio 

Debt to equity ratio 

 

Times 

 

1.54 

 

1.41 

Profitability ratio 

Gross profit margin 

Net profit margin 

Return on assets 

Return on equity 

 

% 

% 

% 

% 

 

17 

0.2 

0.2 

0.5 

 

21 

17 

12 

30 

Profit per share 

Profit per share 

 

Baht/Share 

 

0.04 

 

1.2 
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 Liquidity ratio 

 Current ratio for the year 2013 as compared to the year 2012 worth 1.52 times and 1.96 times respectively 

which was slightly decreased. While quick ratio was worth 0.79 times in the year 2013 and 1.02 times in the year 2012 

respectively, it also showed slightly decrease. Days account receivable turnover was better, as it decreased from 79 days 

in the year 2012 to 74 days in the year 2013. Inventory turnover was also better as compared to the previous year with 

104 days in the year 2012 decreased to 97 days in the year 2013. Days account payable turnover was better, as it 

decreased from 71 days in the year 2012 to 65 days in the year 2013. 

 Profitability ratio 

 Gross profit margin, net profit margin, and return on investment in the year 2013 were worth 17 percent, 0.2 

percent and 0.5 percent respectively in the year 2013 which were decreased as compared to the year 2012 as the results of 

reduction in gross profit which came from the increase in both energy cost and depreciation.  

 Efficiency ratio 

 Return on assets in the year 2013 was worth 0.2 percent which was decreased as compared to the year 2012 as 

the results came from the decrease in net profit and the increase in fixed assets for development of products. 

 Profit per share in the year 2013 was worth 0.04 Baht per share which was decreased as compare to the year 

2012 as the results came from the decrease in net profit. 

 

 Economic situation and trend of tiles  

  Because of the current political situation in the country do not have the clear solution, both the government 

sector and the private sector have slowed down on its investment and the competition in ceramic tiles business is very 

high. However, the company and its subsidiaries have arranged to have both short term and long term plans to offset the 

impacts from the economics slowdown in order to receive the minimum impacts while the situation is under closely 

monitored.    

 

8.  Remuneration of the Company’s Auditors 

 The company’s auditor for the year 2013 was Ms. Kannika Wipanurat, a certified public account registration no. 

7305 from Karin Audit Co., Ltd which has been received the remuneration as follows: 

A. Audit fee: 1,253,000.- Baht 

B. Non-Audit fee: None 

 The company does not make any payment to persons or operations associated with the acquisition auditor and the 

audit office under auditor. 

 

 Investors can study information of the Company that issue additional securities from Annual Registration Statement 

(Form 56-1) of the Company that has been posted on www.sec.or.th or website of the Company www.umi-tiles.com. 

 

   

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.umi-tiles.com/
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REPORT OF AUDITOR  

 

To The Shareholders of 

 The Union Mosaic Industry Public Company Limited 
 

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of the Union Mosaic Industry Public 

Company Limited and its subsidiaries, and of the Union Mosaic Industry Public Company Limited, respectively, which 

comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2013, the consolidated and 

separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, 

and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. 

Management’s Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated and separate financial 

statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management 

determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor’s Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these consolidated and separate financial statements based on my audit.                      

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate 

financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 

statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material 

misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 

considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to 

design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies 

used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation 

of the financial statements.   

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion. 
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Opinion 

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects,  

the financial position as at December 31, 2013 and the financial performance and cash flows for the year then ended of  

the Union Mosaic Industry Public Company Limited and its subsidiaries and the Union Mosaic Industry Public Company 

Limited, respectively, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.  

Emphasis of Matter 

Without qualifying my opinion, I draw attention to; 

1. Note 5 to the financial information describing the effect of the group company’s adoption from January 1, 2013  

of certain new accounting policies. The consolidated and separate statement of financial position as at  

December 31, 2012, which are included as comparative information, are a component of the audited financial 

statements as at and for the year ended December 31, 2012 after making the adjustments described in note 5. 

Furthermore, the consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in equity and cash 

flows for the year ended December 31, 2012, which areincluded as comparative information, have also been 

adjusted as described in note 5.  

2. Note to financial statement no.10, in the second quarter of year 2013, the Company has finalized the fair value  

of business acquisition in year 2012. The Company has retrospective adjustment the consolidated financial 

statement for the year 2012. 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

            (Ms. Kannika Wipanurat) 

               Certified Public Accountant  

     Registration No. 7305 

 

 

Karin Audit Company Limited 

Bangkok, Thailand. 

February 26, 2014 
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSTION  

 

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONASSETS 

AS AT DECEMBER 31, 2013 

ASSETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As at As at As at As at As at As at 

December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2013 December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Note "RESTATED" "RESTATED" "RESTATED" "RESTATED"

Current assets

Cash and cash equivalents 6 54,307,925 92,976,818 44,614,345 10,148,108 17,631,377 15,776,338

Current investments 7 13,691,177 1,597,913 705,879 -                         -                         (1.00)                  

Trade accounts receivable and other accounts receivable - net 8 , 27 761,479,070 712,514,244 522,856,405 622,504,585 551,015,412 463,149,296

Inventories - net 9 818,493,725 746,679,385 466,972,888 565,896,300 543,152,614 463,622,302

Other current assets 17,862,316 11,730,714 19,578,434 6,519,359 6,252,392 16,328,498

Total current assets 1,665,834,213 1,565,499,074 1,054,727,951 1,205,068,352 1,118,051,795 958,876,433

Non-current assets

Investments in associated company - net 10.1 262,299,812 200,790,649 192,600 156,522,730 93,810,485 192,600

Investments in subsidiaries 10.2 -                         -                         -                         470,878,000 469,384,300 69,384,300

Other long-term investment 10.3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Property, plant and equipment-net 11 2,639,274,270 2,638,375,698 985,201,670 1,066,522,337 975,995,318 1,010,428,230

Investment property - net 12 140,650,199 151,474,704 164,297,194 39,603,666 39,603,666 39,603,665

14 -                         -                         -                         -                         -                         -                    

Intangible assets 15 50,133 888,962 -                         -                         -                         -                    

Deferred tax asset 16 3,736,633 4,877,378 6,544,756 -                         -                         -                    

Other non-current assets 13 41,688,979 34,256,776 6,077,569 888,200 2,140,100 2,419,099

Total non-current assets 3,089,700,026 3,032,664,167 1,164,313,789 1,736,414,933 1,582,933,869 1,124,027,894

Total assets 4,755,534,239 4,598,163,241 2,219,041,740 2,941,483,285 2,700,985,664 2,082,904,327

Assets not use in operate-net

(Unit : Baht)

SeparateConsolidated
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSTION  

 

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONASSETS (CONT) 

AS AT DECEMBER 31, 2013 

                                                  LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’EQUITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As at As at As at As at As at As at 

December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2013 December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Note "RESTATED" "RESTATED" "RESTATED" "RESTATED"

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans from

financial institutions 17 238,957,783 120,354,240 23,992,082 238,677,149 119,207,906 23,992,082

Trade accounts payable and Other accounts payable 18, 27 550,687,359 505,523,690 286,361,865 346,986,481 322,435,388 257,756,767

Current portion of long-term loans from financial institutions 19 95,410,000 90,000,000 60,000,000 93,250,000 90,000,000 60,000,000

Current portion of liabilities under debt rehabilitation plan 21 15,264,055 11,458,496 -                         -                         -                         -                    

Short-term loans and accrued interest-related parties 27 103,137,503 53,527,503 4,870,000 -                         -                         -                    

Other current liabilities 92,046,606 19,262,333 55,172,750 72,757,407 47,316,250 50,528,612

Total current liabilities 1,095,503,306 800,126,262 430,396,697 751,671,037 578,959,544 392,277,461

Non-current liabilities

Long-term loans from financial institution-net 19 725,590,000 815,000,000 490,000,000 721,750,000 815,000,000 489,999,999

Liabilities under rehabilitation plan - net from current portion 21 863,798,462 882,826,256 -                         -                         -                         -                    

Long-term loans, net from current portion 27 35,131,250 37,031,250 37,271,250 -                         -                         -                    

Estimated liability - employee benefit 20 50,436,951 49,680,752 48,261,089 44,064,304 44,260,813 44,362,121

Deferred tax  liabilities 16 95,389,242 89,235,130 5,064,206                9,150,297 6,584,246 5,064,206

Other non-current liabilities 22 14,819,266 13,236,192 14,628,583 6,768,375 6,473,221 8,531,857

Total non-current liabilities 1,785,165,171 1,887,009,580 595,225,128 781,732,976 872,318,280 547,958,183

Total liabilities 2,880,668,477 2,687,135,842 1,025,621,825 1,533,404,013 1,451,277,824 940,235,644

Separate

(Unit : Baht)

Consolidated
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSTION  

 

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONASSETS (CONT.) 

AS AT DECEMBER 31, 2013 

                                                            LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’EQUITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As at As at As at As at As at As at 

December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2013 December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2013

Note "RESTATED" "RESTATED" "RESTATED" "RESTATED"

Shareholders' equity

Share capital

Authorized share capital 24

842,504,741 ordinary shares of Baht 1 each 842,504,741 842,504,741

 (2012:576,000,000 ordinary shares of Baht 1 each) 576,000,000             576,000,000             576,000,000             576,000,000        

Issued and paid-up share capital

836,504,741 ordinary shares of Baht 1 each 836,504,741 -                         -                         836,504,741 -                         -                    

 (2012:478,002,740 ordinary shares of Baht 1 each) -                         478,002,740             478,002,740             -                         478,002,740             478,002,740        

Paid-in share capital

Premium on ordinary share 15,500,685              15,500,685              15,500,685              15,500,685              15,500,685              15,500,685          

Retained earnings

Appropriated

Legal reserve 47,800,274              47,800,274              47,800,274              47,800,274              47,800,274              47,800,274          

Unappropriated 672,496,209             1,060,092,296          447,487,607             365,787,655             576,348,649             469,309,494        

Other components of shareholders' equity 142,032,813             131,522,628             131,514,153             142,485,917             132,055,492             132,055,492        

Total shareholders' equity of parent company 1,714,334,722          1,732,918,623          1,120,305,459          1,408,079,272          1,249,707,840          1,142,668,685     

Non-Controlling interests 160,531,040             178,108,776             73,114,456              -                         -                         -                    

Total shareholders' equity 1,874,865,762          1,911,027,399          1,193,419,915          1,408,079,272          1,249,707,840          1,142,668,685     

Total liabilities and shareholders'equity 4,755,534,239          4,598,163,241          2,219,041,740          2,941,483,285          2,700,985,664          2,082,904,331     

(Unit : Baht)

Consolidated Separate
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 

 

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 

                                                   FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013 

Note 2013 2012 2013 2012

"RESTATED" "RESTATED"

Sales 27 , 29 3,736,021,118     3,287,568,797     2,869,928,147     2,827,620,561     

Cost of sales 27 , 29 3,088,823,898     2,609,804,353     2,209,403,519     2,205,948,473     

Gross profit 647,197,220        677,764,444        660,524,628        621,672,088        

Other income 27 125,239,474        25,598,900          105,604,765        38,430,051          

Gain on bargain purchase 10.1 -                       503,767,885        -                       -                       

Share of income (expense) from investment in associated company 10.1 (1,203,082)           7,169,683            -                       -                       

Profit before expenses 771,233,612        1,214,300,912     766,129,393        660,102,139        

Selling expenses 423,497,732        309,410,266        335,891,631        282,755,440        

Administrative expenses 28 204,060,207        117,877,462        104,006,572        77,820,193          

Management benefit expenses 27 20,370,620          19,488,870          20,370,620          19,488,870          

Total expenses 647,928,559        446,776,598        460,268,823        380,064,503        

Profit before financial costs and corporate income tax 123,305,053        767,524,314        305,860,570        280,037,636        

Finance costs 27 66,882,701          60,196,758          59,854,258          56,477,469          

Profit before corporate income tax 56,422,352          707,327,556        246,006,312        223,560,167        

Income tax expenses 33 47,899,511          140,658,913        40,704,817          54,380,656          

Profit for the years 8,522,841            566,668,643        205,301,495        169,179,511        

Other comprehensive income

Fair value changes on investments 26 79,760                 8,475                   -                       -                       

Total comprehensive income for the years 8,602,601            566,677,118        205,301,495        169,179,511        

Profit for the years attributable to:

Equity holders of the Parent 28,266,243          574,934,564        205,301,495        169,179,511        

Non-controlling interests (19,743,402)         (8,265,921)           -                       

8,522,841            566,668,643        205,301,495        169,179,511        

Total comprehensive income attributable to:

Equity holders of the Parent 28,266,243          574,939,855        205,301,495        169,179,511        

Non-controlling interests (19,663,642)         (8,262,737)           -                       -                       

8,602,601            566,677,118        205,301,495        169,179,511        

Basic earnings (loss)  per share

Net profit (Baht : Shares) 32 0.04                     1.20                     0.30                     0.35                     

Weighted average number of ordinary share (shares) 24 692,121,743        478,002,740        692,121,743        478,002,740        

Consolidated Separate

(Unit : Baht)
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STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

 

                                                                       THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

              STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

                FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share capital Premium on Non-Controlling Total

issued and paid-up ordinary shares Appropriated Unappropriated Revaluation 

differences on 

assets

Fair value changes 

on investments

Total other 

components of 

shareholders' equity

 Interests

Beginning balance as at January 1, 2012 previously reported 478,002,740         15,500,685           47,800,274           449,876,110        205,865,011         (541,339)              205,323,672           157,315,821         1,353,819,302  

Cumulative effect of change in accounting policy 3.3 , 5 -                     -                     -                     (2,388,503)          (73,809,519)         -                     (73,809,519)           (84,201,365)         (160,399,387)    

Balance as at 1 January 2012 as restated 478,002,740         15,500,685           47,800,274           447,487,607        132,055,492         (541,339)              131,514,153           73,114,456           1,193,419,915  

Equity from acquisition -                     -                     -                     -                    -                     -                     -                       114,794,741         114,794,741     

Total comprehensive income for the year (restated) 10.1 -                     -                     -                     574,934,564        -                     8,475                  8,475                    (8,265,921)           566,677,118     

Dividend 25 -                     -                     -                     (62,140,356)        -                     -                     -                       -                     (62,140,356)     

Dividend of non-controlling interest -                     -                     -                     -                    -                     -                     -                       (1,534,500)           (1,534,500)       

Share of income from investment in associated company -                     -                     -                     99,810,481         -                     -                     -                       -                     99,810,481       

Ending balance as at December 31, 2012 478,002,740         15,500,685           47,800,274           1,060,092,296     132,055,492         (532,864)              131,522,628           178,108,776         1,911,027,399  

Unrealize gain(loss) from current investment 26 -                     -                     -                     -                    -                     79,760                 79,760                   (38,884)               40,876             

Increase in share capital 24 358,502,001         -                     -                     (358,502,001)      -                     -                     -                       -                     -                 

Increase in subsidiary's  share capital 10.2 -                     -                     -                     -                    -                     -                     -                       4,506,300            4,506,300        

Cash and stock dividend 25 -                     -                     -                     (57,360,329)        -                     -                     -                       -                     (57,360,329)     

Revaluation differences on assets -                     -                     -                     -                    10,430,425           -                     10,430,425             -                     10,430,425       

Total comprehensive income for the year (restated) -                     -                     -                     28,266,243         -                     -                     -                       (19,743,402)         8,522,841        

Dividend of non-controlling interest -                     -                     -                     -                    -                     -                     -                       (2,301,750)           (2,301,750)       

Ending balance as at December 31, 2013 836,504,741         15,500,685           47,800,274           672,496,209        142,485,917         (453,104)              142,032,813           160,531,040         1,874,865,762  

Other components of shareholders' equityRetained earnings 

CONSOLIDATED                   

  (Unit : Baht)
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STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.) 

 

                                                                       THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

              STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.) 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Share capital issued 

and paid-up

Premium on 

ordinary shares

Other components of  

shareholders' equity
Total

Appropriated Unappropriated
Revaluation 

differences on assets

Beginning balance as at January 1, 2012 previously reported 478,002,740           15,500,685             47,800,274             474,373,700           152,864,761              1,168,542,160         

Cumulative effect of change in accounting policy 3.3 , 5 -                        -                        -                        (5,064,206)             (20,809,269)              (25,873,475)            

Balance as at 1 January 2012 as restated 478,002,740           15,500,685             47,800,274             469,309,494           132,055,492              1,142,668,685         

Total comprehensive income for the year (restated) -                        -                        -                        169,179,511           -                          169,179,511        

Cash dividend 24 -                        -                        -                        (62,140,356)            -                          (62,140,356)         

Ending balance as at December31, 2012 478,002,740           15,500,685             47,800,274             576,348,649           132,055,492              1,249,707,840         

Increase in share capital 23 358,502,001           -                        -                        (358,502,001)          -                          -                       

Cash and stock dividend 24 -                        -                        -                        (57,360,488)            -                          (57,360,488)         

Revaluation differences on assets -                        -                        -                        -                        10,430,425                10,430,425          

Total comprehensive income for the year -                        -                        -                        205,301,495           -                          205,301,495        

Ending balance as at December31, 2013 836,504,741           15,500,685             47,800,274             365,787,655           142,485,917              1,408,079,272         

SEPARATE 

Retained earnings

  (Unit :  Baht)
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STATEMENTS OF CASH FLOWS 

 

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

                                               STATEMENTS OF CASH FLOWS                             

                                   FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

2013 2012 2013 2012

"RESTATED" "RESTATED"

Cash flows from operating activities

Profit for the years 28,266,243               574,934,564             205,301,495             169,179,511

Items to reconcile net profit to cash receipt

(disbursement) from operating activities

Share of (income) loss from investment in associated compan 1,203,082                 (7,169,683)               -                           -                               

Depreciation and amotization 211,673,127 152,386,465 96,675,911 104,243,647

Expense - employee benefit 4,989,648 4,530,806 4,357,740 4,160,135

66,161,320 58,087,159 59,854,258 56,477,469

Bad Debt-WriteOff-Other 1,251,900 -                           1,251,900 -                               

Doubtful dept 14,294,629 3,024,000 517,203 3,024,000

(9,107,519) (5,674,776)               (9,107,519) -                               

Reversal of allowance for impairment of assest (69,950,800) -                           (60,000,000)             -                               

Unrealized gain (loss)on exchange rate 2,711,412 316,153 2,711,412 316,153

(Gain) on Invesment (12,939) -                           -                           -                               

(Gain) on sales of fixed assets (4,010,566) (1,452,701) (3,015,900) (1,306,803)                   

Gain on a bargain purchase -                           (503,767,885) -                           -                               

Loss on product value decrease 18,481,182 660,604 886,312                    -                               

Allowance for declining in value of inventory (reverse) -                           (3,353,906)               -                           (2,500,000)                   

Loss on non-controlling interest 

of subsidiaries companies (19,743,402)             (8,265,921) -                           -                               

47,899,511 140,658,913 40,704,817               54,380,656

Profit (loss) from operations before changes in   

operating assets and liabilities 294,106,828             404,913,792             340,137,629             387,974,768                

Changes in operating assets (increase) decrease  

Trade accounts receivable and other accounts receivable (53,906,712) 296,760,349 (62,653,633) (81,987,787)

Inventories (90,295,522) (145,146,813) (23,629,997) (77,030,312)

Other current assets (5,613,608) 4,781,211 291,463 1,157,083

Other non-current assets (8,684,103) 4,463,136 -                           279,000                       

Changes in operating liabilities increase (decrease)

Trade accounts payable and Other accounts payable 71,410,399 (271,832,780) 35,613,087 51,609,365

Other current liabilities 55,391,426 (2,103,800) 20,597,418 6,165,740

Other non-current liabilities (5,384,486) (3,232,156) (1,828,664) (3,912,635)

Income tax  paid (52,269,395) (50,544,296) (52,011,618) (49,517,907)

Cash paid estimated liability - employee benefit (4,233,449) (4,261,443) (4,554,249) (4,261,444)                   

Net cash provided by (used in) operating  activities 200,521,378             233,797,200             251,961,436             230,475,871                

Separate

  (Unit : Baht)

Consolidated 

Interest expenses

Income tax expense

Reversal of allowance for doubtful dept
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.) 

 

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

                                                                                                                                                          STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)                        

                                                                FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013 

2013 2012 2013 2012

"RESTATED" "RESTATED"

Cash flows from investing activities

Cash paid for purchase of  current investment 900,000 -                           -                           -                               

Cash paid for purchase of  current investment (12,900,565)             (1,000,000)               -                           -                               

Cash paid for purchase of associated investment (62,712,245)             (93,617,885)             (62,712,245)             (93,617,885)                 

Cash paid for purchase of subsidiary investment -                           -                           (1,493,700)               (400,000,000)               

Cash paid to acquire control - net of cash acquired -                           (330,269,963)           -                           -                               

Proceeds from sales of property, plant and equipment 8,241,846 1,452,717 7,037,974                 1,306,817                    

Cash paid for purchase of property, plant and equipment (118,495,070)           (83,060,383)             (114,531,229)           (67,956,749)                 

Dividend paid to non-controlling interests -                           (1,534,500)               -                           -                               

Net cash provided by (used in) investing activities (184,966,034)           (508,030,014)           (171,699,200)           (560,267,817)               

Cash flows from financing activities   

(66,161,320)             (58,087,159)             (59,854,258)             (56,477,469)

Decrease in bank overdrafts and loans from financial institutions 118,603,543             96,411,142 119,469,241             95,264,809

Cash received of short-term loan form director 50,000,000               -                           -                           -                               

Payment of short-term loan from directors (390,000)                  -                           -                           -                               

Proceeds from long-term loans 6,000,000                 920,000,000 -                           920,000,000

Proceeds from fixed deposits -                           102,206 -                           -                               

Payment of loan from directors and related company (120,000)                  (120,000)                  -                           -                               

Cash paid for liabilities under rehabilitation plan (15,222,236)             (3,805,559)               -                           -                               

Payment of long-term loan from directors (1,780,000)               (4,764,987)               -                           -                               

Cash paid for dividend (2,301,750)               (62,140,356)             (57,360,488)             (62,140,356)                 

Cash paid for long-term loans from financial institution (90,000,000)             (565,000,000)           (90,000,000)             (565,000,000)               

Cash received by increasing in a subsidiary's share capital 4,508,014                 -                           -                           -                               

Piad Dividend (57,360,488)             -                           -                           -                               

Net cash provided by (used in) financing activities (54,224,237)             322,595,287             (87,745,505)             331,646,984                

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (38,668,893)             48,362,473               (7,483,269)               1,855,038                    

Cash and cash equivalents, at beginning of years ( note 6 ) 92,976,818               44,614,345               17,631,377               15,776,339                  

Cash and cash equivalents, at end of years ( note 6 ) 54,307,925               92,976,818               10,148,108               17,631,377                  

Supplemental disclosures of cash flows information :

1. For the purpose of preparing the statement of cash flows, cash and cash equivalents items include cash in hand and cash at banks and 

short-term investment in promissory notes which are due within 3 months.

Separate

  (Unit : Baht)

Interest  paid

Consolidated 
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1. GENERAL INFORMATION 

1.1    The Company registered the conversion into a Public Company Limited on March 11, 1994. The Company's head 

office is located at 65 Chamnan Phenjati Business Center, 29th Fl., Rama 9 Rd., Huaykwang and Bangkok. The 

location of two branches are as follows : 

  Branch : 1st site at 54/1 Suwannasorn Road, Tumbol Kokeyae, Nongkhae District, Saraburi.  

        2ndsite at 54 Moo 1, Tumbol Phaitum, Nongkhae District, Saraburi. 

1.2 The Company engages in producing and distributing of floor and wall tile.  

 

2. BASIS FOR PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT  

2.1   The consolidated financial statements include the financial statements of the Union Mosaic Industry Public Company 

Limited and subsidiaries as follows: 

      Percentage of holding 

     (% of share capital) 

  

Type of Business 

  

Head 

office 

 As at 

December 31, 2013 

 As at 

December 31, 2012 

Cermas Co.,Ltd. Sales of mineral and soil  Bangkok  24.90  24.90 

UMI Property Co.,Ltd. Real estate  Bangkok  37.57  37.57 

Ruampat Ceramic Co.,Ltd. Ceramic Agent  Bangkok  49.00  49.00 

T.T. Ceramic Co.,Ltd. Manufacturer and 

Ceramic Agent 

  

Bangkok 

 

88.73  88.73 
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2.2 These consolidated financial statements are prepared by including the financial statements of its 

subsidiaries under control by the Union Mosaic Industry Public Company Limited after eliminating significant 

balance and inter-company transactions between the Union Mosaic Industry Public Company Limited and its 

subsidiaries. 

 

 

3.  BASIC OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

3.1 Basis of financial statements preparation 

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) including 

related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (FAP); applicable 

rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission and with generally accepted accounting 

principles in Thailand. 

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai 

language. These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory 

financial statements. 

3.2 Adoption of new accounting standards 

3.2.1 The FAP has issued the following new and revised TFRS relevant and effective for accounting periods beginning 

on or after 1 January 2013: 

TAS 12   Income Taxes 

TAS 20 (Revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government         Assistance 

TAS 21 (Revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

TFRS 8   Operating Segments 

TSIC 10   Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 

TSIC 21   Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets 

TSIC 25   Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 

FAP Announcement 34/2012  Accounting guidance for Transfers of Financial Assets 
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The adoption of these new and revised TFRS has resulted in changes in the Group’s accounting policies.  The 

effects of these changes are disclosed in note 5. 

 

In addition to the above new and revised TFRS, as at December 31, 2013 the FAP had issued a number of other new 

and revised TFRS which are effective for financial statements beginning on or after January 1, 2014 and have not 

been adopted in the preparation of these financial statements.  

3.2.2 Those new and revised TFRS that are applicable, which become effective for annual financial periods beginning on 

or after 1 January in the year indicated in the following table, are as follows: 

TFRS Topic Year effective 

TAS 1 (revised 2012) Presentation of financial statements 2014 

TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 2014 

TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 2014 

TAS 17 (revised 2012) Leases 2014 

TAS 18 (revised 2012) Revenue Recognition 2014 

TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 2014 

TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 2014 

TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 2014 

TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 2014 

TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 2014 

TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reports 2014 

TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets 2014 

TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 2014 

TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 2014 

TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 2014 

TFRS 4  Insurance Contracts 2016 

TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets held for Sale and Discontinued 

Operations 

2014 

TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 2014 

TFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and 

Similar Liabilities 

2014 

TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 2014 
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Management expects to adopt and apply these new and revised TFRS in accordance with the FAP’s 

announcement and has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the consolidated 

and separate s and Company’s financial statements of these new and revised TFRS and expects that there 

will be no material impact on the financial statements in the period of initial application. 

3.3 Significant accounting policies 

The Company and subsidiaries used significant accounting policies in the preparation of the annual financial 

statements are as follows: 

Revenues and Expenses Recognition 

Revenues and Expenses are recorded on an accrual basis. Revenue from sales is recognized as revenue when 

the delivery of goods is made.  

 

 

 

TFRS Topic Year effective 

TFRIC 5  Rights to Interests arising from Decommissioning, 

Restoration and Environmental Rehabilitation Funds 

2014 

TFRIC 7  Applying the Restatement Approach under TAS 29 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

2014 

TFRIC 10  Interim Financial Reporting and Impairment 2014 

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 2014 

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 2014 

TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 2014 

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 2014 

TIC 15 Operating Leases-Incentives 2014 

TIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the 

Legal Form of a Lease 

2014 

TIC 29 Service Concession Arrangements – Disclosure 2014 

TIC 32  Intangible Assets-Web Site Costs 2014 
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Trade accounts receivable 

Trade accounts receivable are carried in the statements of financial position at the amount expected to be collectible. 

Allowance for doubtful receivables are estimated by percentage of accounts receivable which is assessed primarily on 

analysis of payment histories and review of all outstanding amounts at statements of financial position date. The 

amount of the allowance is the difference between the carrying amount of the receivable and the amount expected to be 

collectible. Bad debts are written off during the year in which they are identified.  

Allowance for doubtful accounts 

The Company and subsidiaries provides an allowance for doubtful accounts. For the amount of debt that is 

expected to save money. Based on the ability to liquidate the debtor's income, according to management 

Inventory Valuation 

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. 

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs to complete and to 

make the sales. 

The Company and some subsidiaries valued their finished goods and work in process at the lower of cost or net realizable 

value. Raw materials and supplies are valued at cost on the average basis. 

A subsidiary valued its office condominium units for sales at the lower of cost or net realizable value. 

The costs of the Company’s inventories are computed from standard cost adjusted by the variance of the standard cost and 

actual cost. 

Property, plant, and equipment 

The Company and subsidiary lands are valued at appraised value. The revaluation increment in land is shown under “Equity” 

in the statement of financial position. Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. 

Property, plant and equipment are depreciated on a straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:  

Building 20 Years 

Office improvements and fixture  20 Years 

Machinery and Tools 5-20 Years 

Furniture and office equipment 5 Years 

Vehicles 5 Years 
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Investment properties 

Investment property, defined as property owned to earn rentals; capital appreciation; or both, is disclosed in the financial 

statements separately from property, plant and equipment. 

The Company has selected the cost model for accounting for its investment properties under the revised TAS 

Deferred charges 

Deferred charges are suspended based on the basis of benefit to the Company and subsidiaries and amortized on a straight-line 

basis within 1 – 5 years. 

Concession fee is stated at net cost of amortization on a concession period. 

Impairment of Assets 

The Company has considered the impairment of assets - land, building, equipment, investment and intangible assets whenever 

events or change indicated that the book value of assets exceeded its net realizable value.  The Company will consider the 

impairment of each asset item or each asset unit generating cash flows, whichever is practical. 

In case that the book value of an asset exceeds its net realizable value, the Company will recognize as impairment loss in the 

statements of comprehensive income for the years.  The Company will reverse the impairment loss whenever there is an 

indication that there is no longer impairment or reduction in impairment by recording as “other income”. 

 

Foreign Currency Transactions 

The Company and subsidiaries recorded the transactions in foreign currencies throughout the year at the rates prevailing at the 

date of transactions.  Assets and liabilities denominated in foreign currencies at the statement of financial position date are 

translated into Thai Baht at the prevailing rates at those dates.  Gains or losses from exchange rate are credited or charged to 

current operations.   

Investments 

Investments in subsidiaries and associated companies under the company only financial statements are stated in Balance sheet 

at cost less allowance for impairment in value. The devaluation of investment is presented as impairment loss of investment, 

which reflected in the statement of comprehensive income. 
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Investments in subsidiaries and associated companies under the consolidated financial statements are stated in Balance sheet 

by equity method. 

Securities available for sales are carried at fair value less allowance for impairment of investments. The differences between 

book value and fair value are presented as unrealized gain or loss in the equity.  

Other investments are stated in Statement of financial position at cost less allowance for impairment in value. The devaluation 

of investment is presented as impairment loss of investment, which reflected in the statement of comprehensive income. 

Cost of short-term and long-term investments sold during the period were computed by the weighted average method. Gain or 

loss of those investment sales are stated in the Statement of comprehensive income. 

Capitalization of Interest 

Borrowing cost is capitalized as cost of assets that the Company has incurred borrowing cost on assets that required a period of 

time to get them ready for use.  Capitalization of borrowing cost will be stopped when such assets are ready for their intended 

use. 

Provision for employees’ long-term benefits 

Short-term employee benefits 

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred. 

 Post-employment benefits  

 Defined benefit plans  

The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon 

retirement under labor law. The Company and its subsidiaries treat these severance payment obligations as a defined benefit 

plan.  

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary based on 

actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognised immediately in profit or loss. 

For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits, the Company and its subsidiaries elected to recognise the transitional 

liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under the previous accounting policy, through 

an adjustment to the beginning balance of retained earnings in the current year. 
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Corporate Income Tax 

Corporate income tax for four subsidiaries is calculated based on net income of the non-promoted activity after adding back 

certain expenses and allowances which are forbidden expenses in tax computation at 20 percent of net profit before income 

tax. (For the year 2012: Income tax rate by 23 percent of net income before tax) 

Finance Lease 

Leases of assets that substantially transfer to the Company all the rewards and risks of ownership of assets and that the 

Company intends to exercise the option of the leases to purchase the assets at the expiration of the lease term, are accounted 

for as finance leases. 

At the inception of a finance lease, the cost of the asset is recorded together with the obligation to pay future rent, excluding the 

interest element. Finance charges are recorded to the current period operations by the effective interest rate basis. 

Operating Lease 

Lease of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as 

operating leases.  Lease payments under an operating lease are recognized as expense on a systematic basis over the lease term. 

Related party transactions 

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or 

indirectly, or which are under common control with the Company. 

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that 

gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the 

planning and direction of the Company’s operations. 

 

Segment information 

Business segments provide products and services that are subject to risks and returns that are different from those of other 

business segments.  Geographic segments provide products or services within a particular economic environment that is 

subject to risks and returns that are different from those of components operating in other economic environments. 

Segment information is presented by business segments of the Group’s operations and divided into domestic and foreign. 
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Income tax 

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Current and deferred tax are recognised in profit or loss 

except to the extent that they relate to a business combination, or items recognised directly in equity or in other comprehensive 

income. 

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted or 

substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years. 

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for 

financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for the following 

temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is 

not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to 

investments in subsidiaries and jointly-controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the 

foreseeable future. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, using 

tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

In determining the amount of current and deferred tax, the Group/Company takes into account the impact of uncertain tax 

positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group/Company believes that its accruals for tax liabilities 

are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior 

experience. This assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future events. 

New information may become available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing 

tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made. 

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and 

they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they 

intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously. 

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the 

temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it 

is no longer probable that the related tax benefit will be realised. 

 

 

 



 

70 

 

 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  (CONT.)                                                                                                                                    

 

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

DECEMBER 31, 2013 

 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES 

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires 

management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and 

estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. The significant accounting judgments and 

estimates are as follows: 

 Finance leases/ Operating leases  

The Company and subsidiaries have entered into lease agreements for the rental of motor vehicles. The Company and 

subsidiaries have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that the lessor retains all 

the significant risk and rewards of ownership of these properties, and so accounts for the contracts as operating leases.  

Allowance for doubtful accounts 

Allowances for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit losses. The management 

uses judgment to establish reserves for estimated losses for each outstanding debtor. The allowances for doubtful accounts are 

determined through a combination of specific reviews, collection experience, and analysis of debtor aging, taking into account 

changes in the current economic conditions.  However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts 

of allowances for receivable losses and adjustments to the allowances may therefore be required in the future. 

Impairment of investments 

The Company and subsidiaries treat investments as impaired when there has been a significant or prolonged decline in the fair 

value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is “significant” or 

“prolonged” requires judgment. 

Depreciation 

In calculating depreciation of plant and equipment, the management estimates useful lives and salvage values of the plant and 

equipment and reviews estimated useful lives and salvage values if there are any changes. 

Intangible assets 

Intangible assets are systematically amortized over their estimated useful lives, and are subject to impairment if there is an 

indication they may be impaired.  

Impairment of Inventory 

In order that financial statements report present value of inventory and performance. The company has reviewed and revised 

policy for impairment of inventory to cover all inventories, which include finished goods, raw material, spare part and supply.   
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The impairment is considered when book value of inventory is higher than its net realizable value and when the inventory has 

no movement for a certain period, whichever is practical. 

Employees benefit 

Note 20 Discount rate, salary increase rate. 

5. CUMULATIVE EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY 

5.1 The Company and its subsidiaries adopted of TAS 12 Income Taxes to the financial statements. The cumulative effect of the 

change in the accounting policy has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.  

The amounts of adjustments from the change in accounting policy and prior years’ adjustments affecting the statements of 

financial position as at December 31, 2012 and January 1, 2012 and the statements of comprehensive income for the year 

ended December 31, 2012 are summarised below. 

 
 (Unit : Baht) 

 December 31, 2012 January 1, 2012 

 Consolidated Separate Consolidated Separate 

Statements of financial position 
 

   

Increase in deferred tax assets 4,877,378 - 6,544,756 - 

Increase in deferred tax liabilities 89,235,130 6,584,246 5,064,206 5,064,206 

Increase in corporate income tax assets - - - - 

Part of the non-controlling interests of subsidiaries 

increased. (3,853,620) - 3,869,053 - 

Decrease in revaluation of surplus on land (26,411,098) (26,411,098) (26,411,098) (26,411,098) 

Increase (decrease) in inappropriate retained earnings (80,504,132) (6,584,246) 5,349,603 (5,064,206) 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated Separate 

Statements of comprehensive income For the year ended December 31 , 2012   

Corporate Income Tax Increase (Decrease) 85,838,301 1,520,040 

Profit on attributable to non-controlling interests Increase (Decrease) 7,722,673 - 

Profit on attributable to Equity holders of the Parent Increase (Decrease) 78,115,628 - 

Increase Basic Earning per share (Decrease) 0.1796 0.0032 

5.2 In during the year 2013, the Company and a subsidiary has reclassified land at cost by Baht of 53.75 million and 35 million, 

and building at cost by Baht of 114.11 million and 355.93 million, and accumulated depreciation by Baht of 98.75 million 

and 285.79 million, being cost of the office building and office for rent as at January 1, 2013 amounting by Baht of 167.86 

million and 390.93 million. And reclassify the financial statements as at December 31, 2012 and 2011 for comparative and 

calculated for the depreciation by the remaining of useful life. 

And the Company and a subsidiary have changed accounting policy of land valuation from the appraised value being the 

cost method. The consolidated and separate financial statements have reversed surplus of land revaluation by Baht of 

161.87 million and 20.80 million, respectively, and the Company has adjusted for the consolidated and separate financial 

statements as at December 31, 2012 and 2011 for comparable. 

Such accounting changed have the significant effected to the financial statement are summarized below ; 

  (Unit : Baht) 

 December 31, 2012 January 1, 2012 

 Consolidated Separate Consolidated Separate 

Statement of financial position     

Land and building increase (decrease)  (86,380,225) (53,750,977) (86,380,225) (53,750,977) 

Office building  increase (decrease) (505,087,850) (114,155,116) (505,087,850) (114,155,116) 

Accumulated depreciation on condominium units  

increase (decrease) 

                  

(421,847,826) (110,156,882) (403,319,780) (104,451,326) 

Surplus of land of condominium units (decrease) (161,879,937) (20,809,269) (161,879,937) (20,809,269) 

 condominium units increase (decrease) 169,620,249 57,749,211 188,148,295 63,454,767 

       -under “inventory” 2,372,790 - 2,372,790 - 

        -under “property , plant and equipment” 86,380,225 57,749,211 86,380,225 63,454,767 

       -under “investment property” 80,867,234 - 99,395,280 - 
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6.  CASH AND CASH EQUIVALENTS 

        Consist of: 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated   Separate  

  As at    As at    As at    As at   

  December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Cash on hand  539,405  238,733  101,665  22,168 

Cash in bank - current  12,121,337  21,426,540  4,307,759  13,051,887 

Cash in bank - saving  38,174,125  39,569,068  2,265,626  814,845 

Checks due but have not led to more money 3,473,058  3,742,477  3,473,058  3,742,477 

Bills of exchange of financial institutions     -  28,000,000  -  - 

 Total 54,307,925  92,976,818  10,148,108  17,631,377 
 

Cash in bank-saving bears interest at floating interest rates which are set by banks.  

As at December 31, 2013 and 2012 the Company and subsidiaries have bills of exchange of financial institution as follows: 

 Consolidated  Separate 

 As at 

December 31, 2013 

 As at 

December 31, 2012 

 As at  

December 31, 2013 

 As at  

December 31, 2012 

Amount  (Million Baht ) -  28.00  -  - 

No. of bills -  2  -  - 

Due date -  January  2013  -  - 

Interest rate -  2.65 % per year  -  - 

Commitment -  None  -  - 
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7.  CURRENT INVESTMENTS - NET 

 Consist of: 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated   Separate  

  As at    As at    As at    As at   

  December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Fixed deposit  

(Over 3 months to 12 months) 10,580,599 
 

540,154 
 

-  - 

Temporary investments - available 

for- sales equity securities 49,920 

 

44,880 
 

 

-  - 

Temporary investments – Funds 3,060,658  1,012,879  -  - 

 Total 13,691,177  1,597,913  -  - 

The Consolidated 

As at December 31, 2013, investment in one listed security has cost of Baht 1.48 million and market price of Baht 0.05 million. 

As at December 31, 2012, investment in one listed security has cost of Baht 1.48 million and market price of Baht 0.04 million 

 

8. TRADE - ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER – ACCOUNTS RECEIVABLE – NET 

Consist of: 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated   Separate  

  As at    As at    As at    As at   

  December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Trade accounts receivable        

   -Related parties 306,932,474  71,426,964  338,589,782  109,088,119 

   -Others 464,656,185  641,848,136  270,178,266  431,614,955 

Total  771,588,659  713,275,100  608,768,048  540,703,074 

Less Allowance for doubtful account (35,379,405)  (31,491,746)  (9,015,608)  (18,905,375) 

Trade accounts receivable – net 736,209,254  681,783,354  599,752,440  521,797,699 

Other accounts receivable 25,269,816  30,730,890  22,752,145  29,217,713 

Total 761,479,070  712,514,244  622,504,585 
 

551,015,412 
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 As at December 31, 2013 and 2012, the Company’s delinquent accounts receivable classified by aging are as follows: 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated   Separate  

  As at    As at    As at    As at   

  

December 31,  

2013  

December 31, 

2012  

December 31,  

2013  

December 31, 

2012 

Related parties        

Over 3 months to 6 months 259,071  -  259,071  - 

Over 6 months to 12 months 50,089  -  50,089  - 

Over 12 months -  -  -  - 

 Total 309,160  -  309,160  - 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated   Separate  

 As at    As at    As at    As at   

 

December 31,  

2013  December 31, 2012  

December 31,  

2013  December 31, 2012 

 

Others        

Over 3 months to 6 months 32,370,719  8,914,947  3,183,650  2,340,553 

Over 6 months to 12 months 12,883,108  3,974,473  1,557,140  1,286,374 

Over 12 months 34,594,733  29,331,889  10,031,482  18,759,281 

 79,848,560  42,221,309  14,772,272  22,386,208 

 Total 80,157,720  42,221,309  15,081,432  22,386,208 

Allowance for doubtful  accounts (35,379,405) 

 

(31,491,746) 

 

(9,015,608) 

 

(18,905,375) 
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Allowance for doubtful debts have changed during the years as follow: 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated  Separate 

 2013  2012  2013  2012 

Beginning balance, As at January 

  

(31,491,746)  (28,583,895)  (18,905,375)  (15,881,375) 

Addition from acquisition -  (5,558,627)  -  - 

Increase  (14,294,629)  (3,024,000)  (517,203)  (3,024,000) 

Decrease 9,107,519  5,674,776  9,107,519  - 

Classified 1,299,451  -  1,299,451  - 

Ending balance, As at December 

 

(35,370,405)  (31,491,746)  (9,015,608)  (18,905,375) 
 

Consolidated 

During the years 2012, the subsidiary reversed the allowance of the doubtful account in amount of Baht 5.67 million due to 

the subsidiary has received, this transaction has been approved by the Authority during the year 2012.  

Separate  

During the year 2013, the Company has written - off the allowance for doubtful accounts amounting to Baht of 9.11 million 

because it’s over the limitation. 

9. INVENTORIES  

        Consist of: 

  (Unit : Baht) 

  Consolidated  Separate 

  As at    As at    As at    As at   

  December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Finished goods 701,287,889  587,468,688  486,802,093  415,016,791 

Work in process 54,928,877  52,906,232  20,648,219  36,415,476 

Raw materials 39,439,750  44,302,606  19,232,869  27,149,800 

Spare part and supplies 54,483,941  73,002,788  33,291,642  54,448,524 

Goods in-transit 31,434,510  33,599,131  30,284,897  33,599,131 

Total 881,574,967  791,279,445  590,259,720  566,629,722 

Less allowance for declining   in value of 

inventory (63,081,242)  (44,600,060)  

 

(24,363,420) 

 

(23,477,108) 

Net 818,493,725  746,679,385  565,896,300  543,152,614 
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Allowance for obsolete stock is changed during the years as follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated  Separate 

 As at    As at    As at    As at   

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Beginning balance, As at January 1, (44,600,060)  (32,500,000)  (23,477,108)  (32,500,000) 

Addition from acquisition -  (21,316,254)  -  - 

Increase (18,481,182)  (660,604)  (886,312)  - 

Decrease -  6,522,892  -  6,522,892 

Reverse -  3,353,906  -  2,500,000 

Ending balance, As at December 31, (63,081,242)  (44,600,060)  (24,363,420)  (23,477,108) 

 

Consolidated and separate 

During the year 2012, decreasing in allowance for inventory devaluation by amount of Baht 6.52 million, was due to the Company 

has destroyed the product, and the Company and subsidiary have reversed the allowance for inventory by amount of Baht 2.50 million 

and Baht 0.85 million, respectively, due to the value of goods when the sales after deducting expenses related to the sale, price was 

higher than the cost of goods. 

10. INVESTMENTS 

Consist of: 

10.1   Investments in associated companies-net 

10.1.1 The movement of Investments in associated for the year ended December 31, 2012 are as follow : 

    (Unit : Baht) 

 Consolidated  Separate 

 2013  2012  2013  2012 

   (Restated)    (Restated) 

As at beginning 200,790,649  192,600  192,600  192,600 

Purchase /Increase investment 62,712,245  90,305,631  156,330,130 
 

93,617,885 

Profit(loss) from investments in 

associates (1,203,082)  110,292,418  - 
 

- 

As at Ending 262,299,812  200,790,649  156,522,730  93,810,485 
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The Board of Directors’ Meeting held on February 21, 2012 resolved to approve an investment in The Royal Ceramic 

Industry Public Company Limited ("RCI") through a purchase of securities from the existing shareholders of RCI (Partial 

Tender Offer) in the amount of not less than 30 percent but not more than 40 percent of the total voting shares in RCI at the 

offer price of Baht 0.90 per share (par value of Baht 1 each). And on June 21, 2012, the solution of Partial Tender Offer the 

securities is the Company had purchase the common shares by 100,339,590 shares, investment portion 31.93 percent, 

pricing is 0.90 Baht per share. 

The Board of Directors’ Meeting held on August 13, 2013 resolved to approve an investment increase in The Royal 

Ceramic Industry Public Company Limited ("RCI") 

Such profit (loss) from investment in associate included the bargain purchase on the acquisition amounting to Baht of 

111.08 million for the year ended December 31, 2012. 

Net asset of associated company as the following: 

  (unit : thousand Baht) 

  Carrying  Fair value  Recognised 

  amounts   adjustments  values  

Cash and cash equivalents  7,565  -  7,565 

Inventories  335,917  13,529  349,446 

Accounts receivables  151,438  -  151,438 

Property, plant and equipment  428,030  425,730  853,760 

Accounts payables  (123,677)  -  (123,677) 

Other assets/(liabilities), net  (597,358)  -  (597,358) 

Net assets   201,915  439,259  641,174 

 Percentage of investing      31.93% 

Net asset value by the percentage of investing      204,702 

Gain on a bargain purchase      111,085 

 Consideration      93,617 

In accordance with TFRS3, management is required to make a preliminary assessment of the fair values of businesses 

acquired as at the acquisition date. During the measurement period, which must not exceed one year from the acquisition 

date, the acquirer shall retrospectively adjust the provisional amounts recognised at the acquisition date to reflect new 

information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date.  Finalisation of the fair values for  

 



 

79 

 

 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  (CONT.)                                                                                                                                    

 

THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

DECEMBER 31, 2013 

certain acquisitions of businesses acquired during 2012 is dependent on determination of the ultimate purchase price and 

completion of the purchase price allocation exercise. 

At the date of original issuance of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2013 and 2012, the 

fair values of Royal Ceramic Industry Public Company Limited acquired during  year 2012 had been provisionally assessed 

by management.  Independent appraisal report determining the fair values were subsequently finalised.  The purchase prices 

were agreed and the purchase price allocation was completed in the second quarter of 2013.  The fair value of the business 

acquired was adjusted accordingly in the consolidated financial statement for the year ended  December 31, 2012 as 

comparative information have been restated to adjust the gain on bargain purchase on the acquisition of Baht 111.08 

million. 

During year 2012, the Company incurred acquisition-related costs of Baht 3.31 million relating to external legal fees, 

advisory fees, and due diligence costs. This amount has been included in administrative expenses in the consolidated 

comprehensive income statement for the year ended December 31, 2012. 
  (Unit : Thousand Baht) 

  Gain on a bargain purchase 

  For the year ended December 31, 2012 

Balance – as reported   503,768  

Impact of finalisation of the fair values of business:     

Royal Ceramic Industry Public Company Limited              110,292  

Balance – restated   614,060  
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10.1.2 Details of Investments in associated companies consist of : 
        (Unit : Baht) 

        Consolidated / Separate   

 

 

Company’s name  

 

Type of 

Business 

     Cost Method   Equity Method  

     As at  As at  As at  As at 

 Paid-up  Holding  December 31,  December 31,  December 31,  December 31, 

 Capital  Portion  2013  2012  2013  2012 

Marketable securities               

Royal ceramic industry 

public Co., Ltd. 

 producing and 

distributing of 

ceramic tile 

 

314,285,710 

(Baht)  31.93%  156,330,130  93,617,885 

 

272,553,764  200,598,049 

Non-marketable securities               

Tekno Cer S.R.L. Co., Ltd.* Raw material 

Supply   

 20,000,000 

(lir) 

 

45.00%  192,600  192,600  192,600  192,600 

Duragres Co., Ltd. Consumer 

products 

 25,000,000 

(Baht) 

 

40.00%  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 

Total       10,192,600  10,192,600  10,192,600  10,192,600 

Less Allowance for impairment investment      (10,000,000)  (10,000,000)  (10,000,000)  (10,000,000) 

Net       156,522,730  93,810,485  272,746,364  200,790,649 

* Stop operation and during the settlement process. 

The Company accounts for the investment in ordinary shares of an associate (Royal ceramic industry public Co., Ltd.), which is a 

listed company in the Stock Exchange of Thailand, in the consolidated financial statements by the equity method. As at December 

31, 2013 the fair value of this investment was Baht 3.30 per share. 

10.1.3 Summarized financial information of associated company 

 The significant financial information of a associated company are summarized below. 

 

                                                               Consolidated                                                    (Unit :  Baht)                                 

Company’s name Paid-up share 
capital as at                        

December 31, 
2013 

Total assets               
as at                       

December 31, 2013 

Total liabilities     
as at               

December 31, 
2013 

Total revenues for   
the period ended     

December 31, 2013 

Profit for               
the year ended     
December 31, 

2013 

Royal ceramic industry 

public Co., Ltd. 388,735,362 1,067,760,819 535,720,085 1,027,408,328 96,368,762 

Financial information of such associated company as at December 31, 2013 has audited by another auditor of such associated 

company. 
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10.2  Investments in subsidiaries consist of: 
            (Unit : Baht)                                 

          Separate     

 

 

 

Company’s 

 

  

 

 

Type of Business 

       Cost Method   Dividends income 

 Paid-up      As at  As at  As at  As at 

 Capital  Holding    December 31,  December 31,  December 31,  December 31, 

(In Thousand Baht) Portion  Relationship  2013  2012  2013  2012 

Subsidiaries                 

T.T. Ceramic    

Co.,Ltd. 

Manufacturer and 

Ceramic Agent 

 450,809  88.73%  The same 

Shareholder 

and director 

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

Cermas Co., Ltd. Sales of mineral 

and soil 

 21,000  24.90%  The same 

Shareholder 

and director 

 4,728,000  3,234,300  2,250,000  373,500 

UMI Property Co., 

Ltd. 

Real estate  150,000  37.57%  The same 

Shareholder 

and director 

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

Ruampat Ceramic 

Co., Ltd. 

Ceramic Agent  20,000  49.00%  The same 

Shareholder 

and director 

 9,800,000  9,800,000  1,200,000  392,000 

Total          470,878,000  469,384,300  3,450,000  765,500 

 

The extraordinary shareholder’s meetings of a subsidiary (Cermas Company Limited) No. 1/2013 on August 29, 2013 had a 

special resolution to increase the Company’s registered share capital amount of  Baht 6 million (ordinary shares 6 million 

shares with a par of Baht 100 per share).  On September 6, 2013, the Company invested in 14,937 ordinary shares with a par 

of Baht 100 each, at a price of Baht 1.49 million, in order to maintain its proportionate shareholding in that company 

following a capital increase. 
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10.3.  Investment in other company presented as long-term investment in equity securities consist of : 

    Paid-up Capital    (Unit :  Baht)                                 

      portion  Holding  Consolidated / Separate 

 Company’s name   Type of Business  (In Thousand Baht)  portion  Cost Method 

          

As at  

December 31, 20133  

As at  

December 31, 2012 

Other companies        

2,000,000 

 

2,000,000  Surf  Dynamics Co., Ltd. Water Sport equipment 14,000  14.28%   
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET 

 Consolidated  (In Thousand Baht) 

 Cost  Accumulated Depreciation  Net-Book Value 

 

As at 

 December 

31, 2012 

Increase Decrease 

Transferred 

In/(Out) 

As  at  

December 

31, 2013  

As at  

December 

31, 2012 

Increase Decrease 

Transferred 

(In)/Out 

As  at  

December 31, 

2013  

As at 

 

December 

31, 2012  

As  at  

December 

31, 2013 

 (Revised)      (Revised)      (Revised)   

Appraise value                

Land of plant – at cost 88,990 - - - 88,990  - - - - -  88,990  88,990 

Appraisal surplus of land of plant 161,181 - - 10,430 171,611  - - - - -  161,181  171,611 

Improvement of land of plant 62,694 - - - 62,694  (9,498) - - - (9,498)  53,196  53,196 

Land of  plant-appraise value 312,865 - - 10,430 323,295  (9,498) - - - (9,498)  303,367  313,797 

Cost                

Condominium units 109,074 - - (9,704) 99,370  (15,444) (15,621) - 9,660 (21,405)  93,630  77,965 

Plant and construction 1,521,460 880 - 9,651 1,531,991  (813,396) (46,540) - - (859,936)  708,064  672,055 

Building the publication added. 281,805 - - - 281,805  - - - - -  281,805  281,805 

Office improvement and fixture 72,305 130 - 1,734 74,169  (60,995) (1,509) 2 - (62,502)  11,310  11,667 

Machinery 4,142,355 6,122 (28,870) 61,908 4,181,515  (2,885,951) (130,952) 27,522 - (2,989,381)  1,256,404  1,192,134 

Tools and office equipment 192,209 387 (1,037) 10,545 202,104  (171,804) (7,618) 941 - (178,481)  20,405  23,623 

Furniture and office equipment 145,286 2,883 (2,886) 5,487 150,770  (134,627) (4,228) 1,942 - (136,913)  10,659  13,857 

Vehicles 38,694 1,441 (16,167) 5,690 29,658  (28,684) (4,364) 15,497 - (17,551)  10,010  12,107 

Machinery in process 30,714 123,780 (1,174) (85,064) 68,256  - - - - -  30,714  68,256 

Total 6,846,767 135,623 (50,134) 10,677 6,942,933  (4,120,399) (210,832) 45,904 9,660 (4,275,667)  2,726,368  2,667,266 

Less Allowance for impairment building           (87,992)  (27,992) 

Property, plant and equipment-net            2,638,376  2,639,274 

 

Depreciation for the year ended 2013, amount of Baht  210 Million. (Baht  193 million included in cost of sales, and Baht  17 million included in selling and administrative expenses) 
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 Consolidated  (In Thousand Baht) 

 Cost  Accumulated Depreciation  Net-Book Value 

 

As at 

 December 

31, 2011 

Increase Decrease 

Transferred 

In/(Out) 

Addition 

from 

acquisition 

As  at  

December 

31, 2012  

As at  

December 

31, 2011 

Increase Decrease 

Transferred 

(In)/Out 

Addition 

from 

acquisition 

As  at  

December 

31, 2012  

As at 

 

December 

31, 2011  

As  at  

December 

31, 2012 

 (Revised)     (Revised)  (Revised)   (Revised)  (Revised)  (Revised)  (Revised) 

Appraise value                  
Land of plant – at cost 41,616  -               - - 47,374 88,990  - - - - - -  41,616  88,990 

Appraisal surplus of land of plant 132,055 - - - 29,126 161,181  - - - - - -  132,055  161,181 

Improvement of land of plant 5,430 - - - 57,264 62,694  - (282) - - (9,216) (9,498)  5,430  53,196 

Land of  plant-appraise value 179,101 - -          - 133,764 312,865  - (282) - - (9,216) (9,498)  179,101  303,367 

Cost                  

Condominium units 65,023 - - - - 65,023  - (5,983) - - (9,461) (15,444)  65,023  59,040 

Office building - - - - 44,051 44,051  - - - - (9,461) (9,461)  -  34,590 

Plant and construction 866,054 2,627 (2,277) 4,539 650,517 1,521,460  (604,698) (34,945) 2,277 - (176,030) (813,396)  261,356  708,064 
Building the publication added. - - - - 281,805 281,805  - - - - - -  -  281,805 

Office improvement and fixture 57,985 5,292 (43) 374 8,697 72,305  (57,887) (800) 43 - (2,351) (60,995)  98  11,310 

Machinery 2,701,727 4,044 - 49,969 1,386,615 4,142,355  (2,181,331) (83,256) - - (621,364) (2,885,951)  520,396  1,256,404 
Tools and office equipment 171,983 4,995 - 2,705 12,526 192,209  (155,823) (5,388) - - (10,593) (171,804)  16,160  20,405 

Furniture and office equipment 130,277 2,191 (120) 490 12,448 145,286  (120,421) (3,844) 120 - (10,482) (134,627)  9,856  10,659 
Vehicles 36,722 2,499 (3,923) 49 3,347 38,694  (25,999) (4,373) 3,923 - (2,235) (28,684)  10,723  10,010 

Machinery in process 10,481 63,266 - (58,126) 15,093 30,714  - - - - - -  10,481  30,714 

Total 4,219,353 84,914 (6,363) - 2,548,863 6,846,767  (3,146,159) (138,871) 6,363 - (841,732) (4,120,399)  1,073,194  2,726,368 

Less Allowance for impairment building             (87,992)  (87,992) 

Property, plant and equipment-net              985,202  2,638,376 

Depreciation for the year ended 2012, amount of Baht 152 Million. (Baht  138 million included in cost of sales, and Baht  14 million included in selling and administrative expenses) 
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 Separate  (In Thousand Baht) 

 Cost  Accumulated Depreciation  Net-Book Value 

 As at Increase Decrease 

Transferre

d As  at  As at Increase Decrease 

Transferre

d As  at  As at  As  at 

 

December 31,         

2012   

In/(Out) December 31,         

2013  

December 31,         

2012   

(In)/Out December 31,         

2013  

December 31,         

2012  

December 31,         

2013 

 (Revised)      (Revised)      (Revised)   

Appraise value                

Land of plant – at cost 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 

Appraisal surplus of land of plant 132,055 - - 10,430 142,485  - - - - -  132,055  142,485 

Improvement of land of plant 5,430 - - - 5,430  - - - - -  5,430  5,430 

Land of  Plant-appraise value 211,730 - - 10,430 222,160  - - - - -  211,730  222,160 

Cost                

Condominium units 63,455 - - (9,704) 53,751  (5,706) (3,954) - 9,660 -  57,749  53,751 

Plant and Construction 854,959 - - 9,651 864,610  (613,712) (19,876) - - (633,588)  241,247  231,022 

Office improvement and fixture 39,702 - - 1,734 41,436  (34,881) (1,308) - - (36,189)  4,821  5,247 

Machinery 2,725,393 - (28,727) 41,284 2,737,950  (2,242,167) (58,086) 27,522 - (2,272,731)  483,226  465,219 

Tools and office equipment 177,428 37 (1,037) 10,545 186,973  (159,397) (6,066) 941 - (164,522)  18,031  22,451 

Furniture and office equipment 109,107 2,692 (2,886) 5,487 114,400  (101,276) (3,957) 1,942 - (103,291)  7,831  11,109 

Vehicles 28,424 - (14,675) 5,690 19,439  (19,577) (3,430) 12,900 - (10,107)  8,847  9,332 

Machinery in process 30,505 118,110 - (74,392) 74,223  - - - - -  30,505  74,223 

Total 4,240,703 120,839 (47,325) 725 4,314,942  (3,176,716) (96,677) 43,305 9,660 (3,220,428)  1,063,987  1,094,514 

Less Allowance for impairment building             (87,992)  (27,992) 

Property, plant and equipment-net             975,995  1,066,522 

Depreciation for the year ended 2013, amount of Baht 96 Million. (Baht  81 million included in cost of sales, and Baht  15 million included in selling and administrative expenses) 
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 Separate  (In Thousand Baht) 

 Cost  Accumulated Depreciation  Net-Book Value 

 As at Increase Decrease Transferred As  at  As at Increase Decrease Transferred As  at  As at  As  at 

 

December 31,         

2011   

In/(Out) December 31,         

2012  

December 31,         

2011   

(In)/Out December 31,         

2012  

December 31,         

2011  

December 31,         

2012 

 (Revised)    (Revised)  (Revised)    (Revised)  (Revised)  (Revised) 

Appraise value                

Land of plant – at cost 74,245 - - - 74,245  - - - - -  74,245  74,245 

Appraisal surplus of land of plant 132,055 - - - 132,055  - - - - -  132,055  132,055 

Improvement of land of plant 5,430 - - - 5,430  - - - - -  5,430  5,430 

Land of  Plant-appraise value 211,730 - - - 211,730  - - - - -  211,730  211,730 

Cost                

Condominium units 63,455 - - - 63,455  - (5,706) - - (5,706)  63,455  57,749 

Plant and Construction 850,071 2,627 (2,278) 4,539 854,959  (591,648) (24,341) 2,277 - (613,712)  258,423  241,247 

Office improvement and fixture 34,883 4,445 - 374 39,702  (34,264) (617) - - (34,881)  619  4,821 

Machinery 2,700,218 2,066 - 23,109 2,725,393  (2,179,864) (62,303) - - (2,242,167)  520,354  483,226 

Tools and office equipment 169,805 4,918 - 2,705 177,428  (154,751) (4,646) - - (159,397)  15,054  18,031 

Furniture and office equipment 106,772 1,965 (120) 490 109,107  (98,209) (3,187) 120 - (101,276)  8,563  7,831 

Vehicles 29,333 2,499 (3,457) 49 28,424  (19,592) (3,442) 3,457 - (19,577)  9,741  8,847 

Machinery in process 10,481 51,290 - (31,266) 30,505  - - - - -  10,481  30,505 

Total 4,176,748 69,810 (5,855) - 4,240,703  (3,078,328) (104,242) 5,854 - (3,176,716)  1,098,420  1,063,987 

Less Allowance for impairment building             (87,992)  (87,992) 

Property, plant and equipment-net             1,010,428  975,995 

Depreciation for the year ended 2012, amount of Baht 104 Million. (Baht  92 million included in cost of sales, and Baht  12 million included in selling and administrative expenses) 
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 (Unit :  Baht)                                 

 

Consolidated statements of 

comprehensive income for  

Separate statements of 

comprehensive income for 

 the years ended December 31,  the years ended December 31, 

 2013   2012  2013   2012 

Depreciation 210,834,298  151,692,402  96,675,911  104,243,647 
 

As at December 31, 2013 and 2012, the Company and a subsidiary’s land are stated at appraised value (the land of plant), reports 

of the independent appraiser, valued by market value method. The excess of appraised value on the consolidated financial 

statements over cost in the equal amount of Baht 116.07 million and Baht 105.11 million, respectively, (the Company financial 

statements in the equal amount of Baht 142.49 million and Baht 132.06 million, respectively), are shown as “Revaluation surplus 

of land” under “Shareholders’ Equity” in the statement of financial position.  The revaluation surplus of land is not available for 

dividend distribution. 

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has mortgaged of land, building and part of machineries in the equal cost 

amount of Baht 2,371.62 million and Baht 2,371.62 million, respectively, and in the net from accumulated depreciation and 

provision for impairment amount of Baht 787.08 million and Baht 762.95 million, respectively, as collateral Bank overdrafts and 

short-term and long-term loans from banks. (see note 17 and 19) 

The First Quarter of 2013, a subsidiary has considered to bring unused machine (Note14) amount Baht 9.95 million               

(Glazing Line) back to the manufacture process and the subsidiary has reversal impairment of asset amount Baht 9.95 million in 

the statement of comprehensive income in this period. 

In the second quarter of 2013, the Company has reversed impairment of asset amount by Baht of 60 million due to the increasing 

of asset fair value. 

In during the year 2013, the Company and a subsidiary has reclassified land and building to be the office building and office for 

rent and the accounting policy changed of land valuation from the appraised value being the cost method as discuss on Note to 

financial statement no.5.2 
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As at December 31, 2013 and 2012, the Company and subsidiaries have fully depreciated but still use the assets as follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated   Separate  

 As at   As at    As at   As at   

 December 31, 2013   December 31, 2012  December 31, 2013   December 31, 2012 

Machinery 1,894,171,527  1,806,553,461  1,765,996,869  1,700,663,811 

Plant  and construction  569,843,143  468,398,711  451,235,396  450,225,422 

Tools 187,129,024  172,544,480  151,695,572  149,464,064 

Office Building 53,750,980  -  53,750,980  - 

 

12. INVESTMENT PROPERTY - NET 

As at December 31, 2013 and 2012, the Company and a subsidiary’s investment property, presented at cost, depreciated by 

straight line method as the useful life, and parlty has been used as collateral for short-term loans from financial institutions. 

(Note 17) 

Fair value of land of the company, reports of the independent appraiser by market value method of February 2012, amount  

of Bath 103.60 million 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated   Separate  

 As at   As at    As at   As at   

 December 31, 2013   December 31, 2012  December 31, 2013   December 31, 2012 

Land 39,603,666  39,603,666  39,603,666  39,603,666 

Condominium units 101,046,533  111,871,038  -  - 

 140,650,199  151,474,704  39,603,666  39,603,666 
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13. OTHER NON - CURRENT ASSETS 

Consist of: 

 (Unit : Baht) 

 
Consolidated 

 
Separate 

 As at   As at    As at   As at   

 December 31, 2013   December 31, 2012  December 31, 2013   December 31, 2012 

Deposits with commitment 3,470,846 
 

3,458,700  -  - 

Guarantee and deposit 29,184,700 
 

29,453,675 
 

888,200 
 

888,200 

Others 9,033,433 
 

1,344,401 
 

- 
 

1,251,900 

       Total 41,688,979  34,256,776  888,200  2,140,100 

As at December 31, 2013 and 2012, the fixed deposits of subsidiaries companies are used as collateral for bank overdrafts and 

loans from banks (Note 17) and bank's issuance of letter of guarantee to the Metropolitan Power Authority for electricity usage. 

(Note 30)       

 As at December 31, 2013, a subsidiaries companies had marginal deposit of Baht 16 million and Baht 12 million, to 

guarantee for natural gas use and electric use, respectively. 

  

14. ASSETS NOT USE IN OPERATE-NET 

Consist of: 

 

In year 2012, the subsidiary company’s management has reclassified non used of fixed assets by book value amounting to 

Baht of 277.17 million consists of machinery and equipment cannot used by Baht of 68.48 million and work in progress which 

have no the continuing construction plan by Baht of 208.69 million. The Subsidiary company provides the appraisal of such 

assets by appraiser and has recorded loss on impairment of such assets. 

 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated 

 
January 1,  

2013 
 Add  Loss  

December 31, 

 2013 

Book Value  277,168,184  -  (9,950,800)  267,217,384 

Less  Impairment of Assets (Note 11 ) (277,168,184)  -  9,950,800  (267,217,384) 

Net Book Value -  -  -  - 
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The First Quarter of 2013, a subsidiary has considered to bring unused machine (Note14) amount Baht 9.95 million (Glazing Line) 

back to the manufacture process and the subsidiary has reversal impairment of asset amount Baht 9.95 million  

in the statement of comprehensive income in this period. 

15. INTANGIBLE ASSETS-NET 

As at December 31, 2013 are as follows :- 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated 

 January 1, 2012  Increase  Decrease  December 31, 2012 

Computer software 9,397,330  55,000  -  9,452,330 

Less Accumulated amortization (8,508,368)  (893,829)  -  (9,402,197) 

Net 888,962  (838,829)  -  50,133 

Amortization expenses included in the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2013 

amount of Baht 0.89 million. 

 

16. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 

As at December 31, 2013 and 2012, the components of deferred tax asset are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated Separate 

 December 31,  

2013 

December 31, 

2012 

December 31,   

2013 

December 31, 

2012 

Total 3,737 4,877 - - 

Set off of tax   - - - - 

Net deferred tax assets (liabilities) 3,737 4,877 - - 
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 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated Separate 

 December 31,  

2013 

December 31, 

2012 

December 31,   

2013 

December 31, 

2012 

Total 95,389 89,235 9,150 6,584 

Set off of tax   - - - - 

Net deferred tax assets (liabilities) 95,389 89,235 9,150 6,584 

 

The movement on the deferred income tax is as follows: 

 Baht 

 Consolidated Separate 

 2013 2012 2013 2012 

Deferred tax assets     

Beginning 4,877,378 6,544,756 - - 

Income tax recognized in statement of income (1,140,745) (1,667,378) - - 

Ending 3,736,633 4,877,378 - - 

Deferred tax liabilities     

Beginning 89,235,130 5,064,206 6,584,246 5,064,206 

Income tax recognized in statement of income 6,154,112 84,170,924 2,566,051 1,520,040 

Ending 95,389,242 89,235,130 9,150,297 6,584,246 

Income tax recognized in statement of income 7,294,857 85,838,302 2,566,051 1,520,040 
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Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

  (Charged) / credited to:  

 

January 1, 2013 Profit or loss 

Other 

comprehensive 

income Equity 

December 31,   

2013 

Deferred tax assets       

Allowance for doubtful account 6,298 (3,781) - - 2,517 

Provision obsolete stock 4,696 (4,696) - - - 

Impairment of assets 12,182 (12,182) - - - 

Accumulated employees benefit 9,706 (8,772) - - 934 

Loss carry forward 1,219 (1,219) - - - 

Provision diminution investments (2,813) 3,099 - - 286 

Appraisal surplus of Land-Factory (26,411) - - 26,411 - 

Total 4,877 (27,551) - 26,411 3,737 

 
 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

  (Charged) / credited to:  

 

January 1, 2013 Profit or loss 

Other 

comprehensive 

income Equity 

December 31,   

2013 

Deferred tax (liabilities)       

Allowance for doubtful account 3,781 (1,718) - - 2,063 

Provision obsolete stock 4,695 177 - - 4,872 

Impairment of assets 5,598 - - - 5,598 

Accumulated employees benefit 8,853 (39) - - 8,814 

Provision diminution investments (3,100) 1,100 - - (2,000) 

Appraisal surplus of Land-Factory (26,411) - - (2,086) (28,497) 

Profit(loss) from investments in associates (23,651) (3,588) - - (27,239) 

Gain on a bargain purchase (59,000) - - - (59,000) 

Total (89,235) (4,068) - (2,086) (95,389) 
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 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

  (Charged) / credited to:  

 
January 1, 

2013 Profit or loss 

Other 

comprehensive 

income Equity 

December 31,   

2013 

Deferred tax (liabilities)      

Allowance for doubtful account 3,781 (1,718) - - 2,063 

Provision obsolete stock 4,695 177 - - 4,872 

Impairment of assets 5,598 - - - 5,598 

Accumulated employees benefit 8,853 (39) - - 8,814 

Provision diminution investments (3,100) 1,100 - - (2,000) 

Appraisal surplus of Land-Factory (26,411) - - (2,086) (28,497) 

Total (6,584) (480) - (2,086) (9,150) 

 
17. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS   

Consist of: 

 
(Unit: Baht) 

 
Consolidated 

 
Separate 

 As at    As at    As at    As at   

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Bank overdrafts 16,685,322  1,146,333  16,404,688  - 

Promissory note 204,000,000  92,000,025  204,000,000  92,000,025 

Trust Receipt 18,272,461  27,207,882  18,272,461  27,207,881 

      Total 238,957,783  120,354,240  238,677,149  119,207,906 

 

 
The Company bears interest for overdraft of a bank at the rate of MOR-1.87% per annum. 

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions were guaranteed by the mortgage of land, building and part of 

machineries as collateral (Note 11) and investment property. (Note 12) 
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For the year ended December 31, 2013 the Company was charged the average interest rate for short-term loans at the rate of 

4.850% – 5.318% per annum. 

18. TRADE ACCOUNTS PAYABLE AND OTHER ACCOUNTS PAYABLE 

   Consist of: 

 
(Unit : Baht) 

 
Consolidated 

 
Separate 

 
As at    As at    As at    As at   

 
December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Trade accounts payable  479,093,450  427,818,160  316,573,550  311,808,165 

Other - accounts payable 71,593,909  46,762,938  30,412,931  10,627,223 

           Total 550,687,359  505,523,690  346,986,481  322,435,388 

 

Other accounts payable consist of: 

 
(Unit : Baht) 

 
Consolidated 

 
Separate 

 
As at 

 
As at 

 
As at 

 
As at 

 
December 31, 2013 

 
December 31, 2012 

 
December 31, 2013 

 
December 31, 2012 

Advance payment for goods 15,496,540  2,716,221  6,331,937  2,716,221 

Accrued sales promotion 1,864,564  603,500  1,864,564  603,500 

Accrued transportation 12,673,803  4,670,000  12,673,803  4,670,000 

Accrued gas 11,367,271  12,054,679  -  - 

Accrued electric 5,153,636  5,214,079  -  - 

Accrued expense 25,038,095  21,504,459  9,542,627  2,637,502 

   Total 71,593,909  46,762,938  30,412,931  10,627,223 

 

 

19. LONG-TERM LOANS  

  Consist of: 
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  (Unit :  Baht) 

  Consolidated   Separate  

  As at    As at    As at    As at   

  December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Loans from banks        

   - Credit line part I 415,000,000  505,000,000  415,000,000  505,000,000 

   - Credit line part II 400,000,000  400,000,000  400,000,000  400,000,000 

Loans from banks 6,000,000  -  -  - 

 Total 821,000,000  905,000,000  815,000,000  905,000,000 

Less  Portion due within one year (95,410,000)  (90,000,000)  (93,250,000)  (90,000,000) 

 Net 725,590,000  815,000,000  721,750,000  815,000,000 

Movements in the long-term loans account for the year ended December 31, 2013 are summarized below. 
 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated Separate 

Balance as at 1 January 2013 905,000,000 905,000,000 

Addition loan 6,000,000 - 

Repayment (90,000,000) (90,000,000) 

Balance as at 31 December 2013 821,000,000 815,000,000 

 

The third quarter of 2012, the Company had entered into long-term loan agreement with three financial institutions by two 

credit line as follows;  

Credit Line Amount Objective Repayment Interest Rate 

1 Baht of 520 

million  

To pay for prior loan By quarterly, 30 times, Baht of 10.75 - 

28.75 million each quarter, starting 

from October 2012. 

MLR – 1.245% 

2 Baht of 400 

million  

To purchase the common 

shares of TTC, as debt 

rehabilitation plan of 

such company. 

 

By quarterly, 22 times, Baht of 18 

million each quarter, starting from 

October 2013. 

MLR – 1.245% 
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Long-term loan above have been guarantee by mortgage land building and machinery (Note 11), Investment Property (Note 12) 

and common share held in TTC by 400 million shares.  

Under the memorandum, the Company shall comply with the terms and conditions such as the Company shall maintain 

the DSCR ratio not less than 1.35 times in the Separate financial statement, and 1.2 times in the Consolidated financial 

statement.     

 

20. PROVISION FOR EMPLOYEES BENEFITS 

An independent actuary carried out an evaluation of the Company’s obligations for employees’ long-term benefits using the 

projected unit credit method.  The Company has provided the provision for employees’ long-term benefits as follows: 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated  Separate 

 As at  

December 31, 

2013 

 As at  

December 31, 

2012 

 As at  

December 31, 

2013 

 As at  

December 31, 

2012 

Provision for employee benefits - beginning 49,680,752  48,261,089  44,260,813  44,362,121 

Addition from acquisition -  1,150,300  -  - 

Add  recognized amount  4,989,648  4,530,806  4,357,740  4,160,135 

Less  liability decrease from actual paid (4,233,449)  (4,261,443)  (4,554,249)  (4,261,443) 

Provision for employee benefits - ending 50,436,951  49,680,752  44,064,304  44,260,813 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated  Separate 

 As at 

December 31, 

2013  

As at 

December 31, 

2012  

As at 

December 31, 

2013  

As at 

December 31, 

2012 

Present value of unfunded obligation as 

 at December 31 50,436,951  49,680,752  44,064,304  44,260,813 

        

Expense recognized in profit or loss       

    Current service cost 2,744,306  2,456,091  2,290,344  2,225,480 

    Interest cost 2,245,342  2,074,715  2,067,396  1,934,655 

Total – recognized in the statement of    

     income 4,989,648  4,530,806  4,357,740 

 

4,160,135 
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Principal actuarial assumptions 

 

 Consolidated  Separate 

 As at  

December 31, 

2013 

 As at  

December 31, 

2012 

 As at  

December 31, 

2013 

 As at  

December 31, 

2012 

Discount rate (%) 4.32 – 4.41  4.32 – 4.41  4.32 – 4.41  4.32 – 4.41 

Retirement age (year old) 60  60  60  60 

Salary increase rate (%) 4.67  4.67  5  5 

 

21. LIABILITIES UNDER DEBT REHABILITAION PLAN 

On April 10, 2012, the meeting of creditors passed resolution to approve the plan. On July 4, 2012, the Central Bankruptcy 

Court ordered a subsidiary company to rehabilitate its business and was summarized as follows; 

 Debt allocation and capital structure 

A Subsidiary company defines the payment date as at September 19, 2012 

CREDITOR PRINCIPLE NEW INTEREST ACCRUED INTEREST 

Creditor Group 1st 

Financial institution creditors 

– secured – chose to repay by 

option 1 

Amount of Baht 195,135,401.62 to be repaid in 

cash at the payment date. The remaining of Baht 

780,541,606.48 will be forgiven at the payment 

date. 

- Accrued interest amount of Baht 

938,616,032.61will be forgiven at the 

payment date. 

Creditor Group 1st  and 2nd 

Financial institution 

creditors – secured and non 

secured – chose to repay by 

option 2 

Amount of Baht 253,991,977.56 to be converted 

from debt to equity in an amount of 50,798,396 

shares from its value of Baht 1 each to Baht 5 

each. The debt amount of Baht 753,349,693.79 

will be repaid within 8 years by 6-month period.  

interest rate at 0.01% per 

annum with monthly 

repayment 

Accrued interest amount of Baht 

708,078,761.44 will be forgiven at the 

payment date. 

Creditor Group 3rd 

Trade payable and services –

chose to repay by option 1 

Amount of Baht 23,186,395.69 to be repaid in 

cash at the payment date, the remaining of 

principle amount of Baht 139,687,225.59 will 

be forgiven at the payment date. 

- - 
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CREDITOR PRINCIPLE NEW INTEREST ACCRUED INTEREST 

Creditor Group 3rd 

Trade payable and 

services – chose to repay 

by option 2 

Amount of Baht 37,555,850.81 will be 

repaid within 8 years by 6-month period. 

 

- - 

Creditor Group 4th– 

Professional service 

provider of debt 

restructuring 

 

Cash payment in the amount of Baht 647,350 at the date of payment. 

The remaining of principle in the amount of Baht 1,284,000 will be forgiven in full amount at the date of 

payment. 

 

Creditor Group 5th 

Payable – directors and 

related person  

Cash repayment in an amount of Baht 756,952.50 within 30 days after the maturity date of 8-year. The 

remaining of principle and its accrued interest amount of Baht 6,833,685.51 will be forgiven in full amount at 

the payment date. 

 

Creditor Group6th 

Company’s secured 

creditor. 

Amount of Baht 12,121,326.08 is the creditors that secure the company’s debt from the original creditors who had 

already applied for debt settlement in the case. However, the more Creditor Group 6 repay to the company’s 

original creditor, the more right in company’s debt they will have. Creditor Group 6 will have the same right as 

original creditor to receive from the company but not over the right under the rehabilitation plan.  

Capital increasing by debt to equity conversion 

Whereas, a subsidiary company has been approved on the Rehabilitation Plan from the Central Bankruptcy Court on July 4, 2012. 

Such Rehabilitation Plan, it is specified that a subsidiary company would operate on registered capital decrease unpaid as  

amount of Baht 1,050,000,000, divided into common stocks of 10,500 shares with par value for each Baht 100,000, by dividing into 

the registered capital issued and paid up already as of amount 10,500 Baht or 10,500 shares in order to reduce the  

company’s deficit. 

When the capital has been decreased already, a subsidiary company would increase the registered capital as amount of Baht 

500,000,000 with par value each of Baht 1 ; by allocating as follows: 

(1) Allocated to Union Mosaic Industry Public Company Limited for 400,000,000 shares with par value each of Baht 1 as 

amount of Baht 400,000,000. 

(2) Debt conversion to common stocks as of amount 51,800,264 shares with par value for each of Baht 1 to the conversion 

value for each of Baht 5 for Creditor Group 1st. 
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(3) Debt conversion to common stocks as of amount 48,199,736 shares with par value for each 1 Baht to the conversion 

value for each of Baht 5 for Creditor Group 2nd. 

A subsidiary company has registered of the amendment of Memorandum of Incorporation, the reduction of share capital and 

registration of the amendment of Memorandum of Incorporation increment of share capital to issue ordinary shares under this 

rehabilitation plan with ministry of Commerce and transferred its shares to Union Mosaic Industry Public Company Limited on 

August 14, 2012. After that, a subsidiary company has transferred its shares to Creditor Group 1st and Group 2nd  on September 25, 

2012 with ministry of Commerce. Subsequently, on December 21, 2012, the management plan of the subsidiary. Company filed a 

petition with the Court to reduce the amount of registered capital of Baht 49,201,604 (49,201,604 ordinary shares of  

Baht 1 each) for the balance. The plan does not specify how to allocate the remaining debt to creditors in any groups.  

A subsidiary company has registered capital and the amendment of Memorandum of Incorporation of Association at the ministry of 

Commerce on January 21, 2013.  

In addition, a subsidiary company has to complete the implementation of  the rehabilitation plan within a period of  5 years from the 

date the court approved the plan, and is able to file petition to amend the plan and request to extend  period. 

On August 13, 2013, the Central Bankruptcy court has assigned “Group of person – MR Planner” being the planner. 

On February 11, 2014, the Central Bankruptcy court has canceled a petition of rehabilitation plan. 

During in 2012, the subsidiary company has realized gain on debt restructuring of Baht 2,701 million which was calculated on the 

outstanding principal and accrued interest less the amount of future payments, as defined in the rehabilitation plan.  

As at December 31, 2013, the subsidiary’s debts under the rehabilitation plan are as follow; 

    (Unit :  Baht) 

    Consolidated 

Liabilities under debt rehabilitation plan  879,062,517 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

 (15,264,055) 

Liabilities under debt rehabilitation plan-net  863,798,462 

Debt under rehabilitation plan of the subsidiary are secured by the assets of the subsidiary which are indicated in the original loan 

agreement before the restructuring, as the mortgage of the subsidiary’s land and buildings, the pledge of machineries.   
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22. OTHER NON – CURRENT LIABILITIES 

 Consist of: 

 (Unit :  Baht) 

 Consolidated   Separate  

 As at    As at    As at    As at    

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 30, 2013  December 31, 2012 

Financial lease agreements 7,500,995  6,473,221  6,768,375  6,473,221 

Deposit-Assets 1,260,804  1,203,203  -  - 

Deposit-Rental office 5,905,367  5,452,868  -  - 

Other 152,100  106,900  -  - 

     Total 14,819,266  13,236,192  6,768,375  6,473,221 

 

23. PROVIDENT FUND       

The Company established a contributory registered provident fund covering all permanent employees in accordance with the 

Provident Fund Act A.D. 1987. 

Under the provident fund plan, employees’ and Company’s contributions are equivalent pay to certain percentages of 

employees’ basic salaries. The employees are entitled to the Company’s contributions in accordance with the rules and 

regulations of the fund and on the length of service with the Company. The Company appointed a fund manager to manage the 

fund in accordance with the terms and conditions prescribed in the Provident Fund Act. A.D. 1987. 

The Company and its subsidiary have contributed to provident fund for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as 

follows: 

  (Unit :  Baht) 

  Consolidated  Separate 

  2013  2012  2013  2012 

For the years ended December 31,  9,972,071  7,316,633  6,583,057  4,140,425 

 

24. SHARE CAPITAL 

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on April 29, 2013 the Company’s shareholders 

approved: 
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A) To decrease the Company’s authorised share capital from Baht 576,000,000 (576,000,000 shares at Baht 1 par value) to 

Baht 478,002,740 (478,002,740 shares at Baht 1 par value) by cancellation the remaining registered ordinary shares totaling 

97,997,260 shares with a par value of Baht 1 per share. 

B) To increase the Company’s authorised share capital from Baht 478,002,740 (478,002,740 shares at Baht 1 par value) (after 

reduction the above registered capital) to Baht 836,504,795 (836,504,795 shares at Baht 1 par value). 

The Company has registered on Ministry of Commerce on 7 May 2013.  

25. DIVIDEND 

In accordance with the minutes of the Board of directors’ Meeting held on February 27, 2013, and approve in Meeting of 

Shareholders for 2013 held on April 29, 2013, it passed a resolution to pay stock dividend a ratio of 4 existing ordinary shares 

to receive stock dividend of 3 ordinary shares by total amount of Baht 358,502,055 of equivalent to the dividend of Baht 0.75 

per share.  In case of any shareholder with a fraction of the shares after the stock dividend distribution, will be entitled to 

received cash dividend at the rate of Baht 0.75 per share.  And pay a cash dividend of Baht 0.12 per share, by total amount of 

Baht 57,360,328.80 (The Company shall pay for stock dividend and cash dividend total of Baht 0.87 per share, by total amount 

of Baht 415,862,383.80).  The Company shall pay dividend on May 28, 2013.  

In accordance with the minutes of the Board of directors’ Meeting No. 2/2012 held on February 21, 2012, and approve in 

Meeting of Shareholders for 2012 held on April 23, 2012, it was unanimously resolved to pay dividend in the rate per share 

Baht 0.13 in number 478,002,740 shares totaling amount of Baht 62.14 million, the dividend payment is on May 22, 2012. 

 

26. UNREALIZED GAIN (LOSS) FROM CHANGING IN FAIR VALUE OF INVESTMENTS 

 Movements during the years are as follows: 

 (Unit :  Baht) 

 Consolidated   Separate  

 As at    As at    As at    As at   

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Beginning of the periods (532,864)  (541,339)  -  - 

Changes during the periods 79,760  8,475  -  - 

Ended of the periods (453,104)  (532,864)  -  - 
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27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

A portion of the Company's and subsidiaries assets, liabilities, revenues and expenses of the Company and subsidiaries  

was derived from its related companies. Those companies have connection with the Company and subsidiaries through  

the co-shareholders and/or co-directors. The financial statements reflect the effects of these transactions on the basis determined 

by the companies concerns as follows: 

 

                         Related Transactions                                      Pricing Basis 

Purchase of raw material and finished goods   

 Cermas Co., Ltd.   Approximately market price  

      Siam Art Ceramic Co.,Ltd.  Approximately market price 

      T.N. Co., Ltd.  Approximately market price 

      T.T.Ceramic Co., Ltd.  Cost plus margin 

      Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd.  Cost plus margin 

   Sales of finished goods   

 Siam Art Ceramic Co., Ltd.  Approximately market price  

 Ruampat Ceramic Co., Ltd.  Approximately market price  

T.T.Ceramic Co., Ltd.  Cost plus margin 

Imex International Co.,Ltd.  Cost plus margin 

Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd.  Cost plus margin 

   Short-term loans and accrued interest- related parties  Interest rate 1.50% per annum and MLR per annum 

Long-term loan from director   A local bank’s fixed deposit rate plus 2% per annum 

Long-term loan from related company   Interest rate 5% per annum  

Rental income  Per agreement (basis by area), which approximately market 

 Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd.  Rental rate of 270,000 per month. 

T.T.Ceramic Co., Ltd.  Rental rate of 200,000 per month. 

Ruampat Ceramic Co., Ltd.  Rental rate of 85,000 per month. 

Cermas Co., Ltd.   Rental rate of 57,000 per month. 

Director remuneration expenses  As approved in the shareholders' meeting. 

Management remuneration are a meeting premium paid to directors, salaries and benefit for the management directors. 
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As at December 31, 2013 and 2012 the Company has transactions with its related parties as follows: 

 (Unit :   Baht) 

 Consolidated  Separate   

 As at    As at    As at    As at   

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Account Receivable                                 

Subsidiaries company        

Ruampat Ceramic Co., Ltd. -  -  24,556,584  39,330,567 

T.T.Ceramic Co., Ltd. -  -  11,708,806  - 

Cermas Co., Ltd. -  -  68,336  - 

Associated Company        

Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 15,929,902  3,294,321  15,650,916  2,479,512 

Related company        

Siam Art Ceramic Co., Ltd.  286,605,140  67,278,040  286,605,140  67,278,040 

Imex International Co.,Ltd. 4,397,432  854,603  -  - 

   306,932,474  71,426,964  338,589,782  109,088,119 

Account Payable        

Subsidiaries company        

Cermas Co., Ltd. -  -  3,791,040  5,132,926 

T.T.Ceramic Co., Ltd. -  -  1,116,259  5,195,786 

Associated Company        

Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 655,614  412,806  311,837  - 

Related company        

Siam Art Ceramic Co., Ltd. 22,832,061  17,743,981  2,035,140  2,344,165 

T.N. Co., Ltd. 183,612  433,992  183,612  433,992 

  23,671,287  18,590,779  7,437,888  13,106,869 
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 (Unit :   Baht) 

 Consolidated  Separate   

 As at    As at    As at    As at   

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Short-term loans and accrued interest-directors and related parties      

Consist of :        

Principle        

Short-term loan from director 54,360,000  4,750,000  -  - 

Short-term loan from related 

companies. 48,777,503  48,777,503  -  - 

 103,137,503  53,527,503  -  - 

 

 

 

       

Long-term loan from director and related companies 

Consist of :        

Long-term loan from director 34,870,000  36,650,000  -  - 

Long-term loan from related   

companies 261,250  381,250  -  - 

 35,131,250  37,031,250  -  - 

        

Movement during the periods of Short-term loan from director as follows:   

       Beginning balance of the years 4,750,000  4,870,000  -  - 

       Addition during of the years 50,000,000  -  -  - 

       Deduction during of the years (390,000)  (120,000)  -  - 

       Ending balance of the years 54,360,000  4,750,000  -  - 

   

Movement during the periods of Short-term loan from related parties as follows:   

       Beginning balance of the years 48,777,503  -  -  - 

       Addition from acquisition  -  48,777,503  -  - 

       Deduction during of the years -  -  -  - 

       Ending balance of the years 48,777,503  48,777,503  -  - 
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 (Unit :   Baht) 

 Consolidated  Separate   

 As at    As at    As at    As at   

 December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012 

Movement during the periods of Long-term loan from director as follows:   

       Beginning balance of the years 36,650,000  36,770,000  -  - 

       Addition during of the years -  -  -  - 

       Deduction during of the years (1,780,000)  (120,000)  -  - 

       Ending balance of the years  34,870,000  36,650,000  -  - 

Movement during the periods of Long-term loan from related company as follows:   

 Beginning balance of the years 381,250  501,250  -  - 

 Addition during of the years -  -  -  - 

 Deduction during of the years (120,000)  (120,000)  -  - 

 Ending balance of the years 261,250  381,250  -  - 
 

As at December 31, 2013. A subsidiary has short-term loans and accrued interest-directors and related parties amount of Baht 48.78 

million. There is unsecured. The loan is repayable on demand and a subsidiary company had stopped to recognized interest since 

September 2012 due to a subsidiary got the exception for interest expense form such related company. 
 

In during the year 2013 a subsidiary has long – term loan from director by Baht of 50 million, without any guarantee, and no interest charged. 

As at December 31, 2012. A subsidiary has short-term loans and accrued interest-directors and related parties. There is unsecured. 

The loan is repayable on demand and carried interest at MLR per annum. 
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Revenue and expense transactions with the related parties for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows: 
 

   (Unit :  Baht) 

   Consolidated  Separate 

   For the years ended December 31,  For the years ended December 31, 

   2013  2012  2013  2012 

Sales-goods and service        

Subsidiaries and related company        

 Ruampat Ceramic Co., Ltd. -  -  187,283,282  186,015,592 

 T.T.Ceramic Co., Ltd. -  -  27,079,122  17,702,491 

 Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 20,543,009  17,819,103  11,077,622  14,729,836 

 Siam Art Ceramic Co., Ltd. 286,051,431  309,895,097  286,051,431  309,895,097 

   306,594,440  327,714,200  511,491,457  528,343,016 

Rental revenue        

Subsidiaries and related company 58,545  -  18,183,865  15,196,425 

Associated Company 7,931,698  1,712,350  7,931,698  1,712,350 

  7,990,243  1,712,350  26,115,563  16,908,775 

 

       
 

Interest expense persons and related company -  7,587,519  -  - 

Management benefit expenses        

Short – term benefits 20,370,620  19,488,870  20,370,620  19,488,870 

Purchase-raw materials and goods        

Subsidiaries and related company        

 Cermas Co., Ltd. -  -  31,378,849  36,944,130 

 T.T.Ceramic Co., Ltd. -  -  58,447,677  9,270,262 

 Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. 20,032,646  419,640  9,596,435  419,640 

 Siam Art Ceramic Co., Ltd. 141,132,048  170,685,406  15,734,583  22,940,147 

 T.N. Co., Ltd. 3,988,400  4,888,000  3,988,400  4,888,000 

                    Total 165,153,094  175,993,046  119,145,944  74,462,179 
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28. EXPENSES BY NATURE 

Significant expenses by nature as follows: 

 In Million Baht 

 Consolidated  Separate 

 for the years ended December 31,  for the years ended December 31, 

 
2013  2012 

 
2013  2012 

Salary and wages and other employee benefits 522.58  492.37  376.25  346.27 

Depreciation and amortization expenses 207.58  152.39  92.32  104.24 

Rental expenses 59.34  32.19  30.47  28.13 

Electricity and water expenses 229.68  182.55  153.70  152.63 

Natural gas expenses 629.55  553.69  456.46  488.59 

Transportation expenses 219.47  194.82  173.59  161.09 

Grinding and chamfering expenses 14.88  22.11  -  - 

Raw materials and consumables used 989.23  867.75  783.49  794.96 

Changes in inventories of finished goods and work in progress 59.66  98.34  22.74  54.59 

Allowance diminution value finished goods 15.48  0.66  0.89  - 

Doubtful debts 14.29  3.02  0.52  3.02 

 

29. SEGMENT FINANCIAL INFORMATION 

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by the 

chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its 

performance. 

The company and subsidiaries’ business operations involve 2 principle segments: 1.Import floor tiles and wall tiles 2.Export 

floor tiles and wall tiles. Segment performance is considered by revenue and gross profit , and its also measured based on the 

group operating profit or loss , on a basic consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial statements. 

Below is the revenue and gross profit of the company and subsidiaries for the years ended December 31, 2013 and 2012 by 

segments. 
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(Unit :  Million  Baht) 

  

 Consolidated financial statements for the year ended December 31, 

 Floor and wall tile business  Others  Total 

 Local  Export     

 2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012 

Sales - net 3,430  2,853  292  296  14  138  3,736  3,287 

Less cost of sales (2,828)  (2,236)  (261)  (265)  -  (109)  (3,089)  (2,610) 

Gross profit 602  617  31  31  14  29  647  677 

Other income             125  25 

Gain on bargain purchase             -  504 

Selling expanses             (423)  (309) 

Administrative expenses             (211)  (122) 

Management benefit expenses             (13)  (15) 

Finance costs             (67)  (60) 

Share of profit (loss) from investments in associates            9  7 

Income tax expenses             (48)  (140) 

Profit for the years             19  567 

Profit for the periods Equity holders of the parent       
 

    28  575 

Loss for the periods, Non-Controlling interests of the subsidiaries          (19)  (8) 

             9  567 

Assets as at December 31, 2013 and 2012 :               

Fixed assets             2,639  2,638 

Other assets             2,117  1,965 

Total assets             4,756  4,603 
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 (Unit :  Million  Baht) 

 

 

 

 

 

 

Separate financial statements for the year ended December 31,  

  Floor and wall tile business  Others  Total 

 Local  Export     

 2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012 

Sales - net 2,625  2,546  245  282  -  -  2,870  2,828 

Less cost of sales (1,996)  (1,954)  (213)  (252)  -  -  (2,209)  (2,206) 

Gross profit 629  592  32  30  -  -  661  622 

Other income             105  38 

Selling expenses             (336)  (283) 

Administrative expenses             (111)  (82) 

Management benefit expenses             (13)  (15) 

Finance costs             (60)  (57) 

Income tax expenses             (41)  (54) 

Profit for the years             205  169 

                
Assets as at December 31, 2013 and 2012 :                

Fixed assets             1,066  976 

Other assets             1,875  1,730 

Total assets             2,941  2,706 
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30. CONTINGENT LIABILITIES 

a) As at December 31, 2013 and 2012 the Company had contingent liabilities for electricity utility bank guarantees in the equal 

amount approximately Baht 16.00 million and 16.00 million, respectively. 

b) As at December 31, 2013 and 2012 the subsidiary had contingent liabilities for bank guarantees in the equal amount 

approximately Baht 1.12 million and 1.12 million, respectively. 

c) As at December 31, 2013 and 2012, the Company had Letter of Credit facilities from three financial institutions in amount 

of Baht 628 million and 126.88 million, respectively. The Company has not yet used such Letter of Credit facilities amount 

of Baht 562 million and 38.43 million, respectively. 

d) As at December 31, 2013, the Company had obligated in 22 computer rental contracts with non-related company, in amount 

of Baht 213,841 per month for three - five years. 

e) As at December 31, 2013, the Company had obligated in 45 vehicle rental contracts with an non-related company in amount 

of Baht 733,300 per month for three - five years. 

f) As at December 31, 2012, the subsidiary company has the commitment of capital expense in term of purchase in machinery 

amount of 98,735 US dollar, respectively. 

g) The subsidiary company has entered into rental agreement of building, vehicle, and equipment and service agreement, with 

the period of one year to five years. 

h) As at December 31, 2013, the subsidiary company has the payment amount under rental agreements and service agreements 

as follow; 

 (Unit: Million Baht) 

Pay within one year 3.02 

Pay within 2-5 year 2.29 
 

31. DISCLOSURE AND PRESENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

 The Company and subsidiaries have no policy to hold financial instrument for speculation and hedging.                      

a) Credit risk  

The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade and accounts receivable. The Company’s prudent 

credit policy and its diversified customer. The Company has export credit insurance with bank for export accounts 

receivable which has risk in collectible. The maximum credit risk exposure is equal to the book value of accounts receivable 

in the statements of financial position net from amount of such accounts receivable credited insurance with bank. 

As at December 31, 2013 and December 31, 2012, the Company has made contracts for export credit insurance and has 

hedged foreign currencies outstanding of account receivable as follows: 
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           e)   Interest rate risk 

Interest rate risk derives from changes in interest rate. The Company and subsidiaries have interest rate risk because their 

loans bear interest at the floating interest rate. 

f)       The fair value of financial instrument 

Financial assets shown in statement of financial position consist of cash and deposit at banks, accounts receivable and 

notes receivable, investment, deposits with commitment. Financial liabilities shown in statements of financial position 

consist of bank overdrafts, loans from banks, accounts payable, long-term liabilities. 

The fair value of significant financial assets and financial liabilities does not differ from carrying value except for the fair 

value of long-term investment and long-term liabilities, which cannot be properly calculated, accordingly, no disclosure is 

made. 

32. EARNINGS PROFIT (LOSS) PER SHARE 

The calculation of basic earnings per share for the year ended 31 December 2013 and 2012 was based on the profit for the period 

attributable to equity holders of the Company and the weighted average number of ordinary shares outstanding during the years 

as follows: 
 

 for the year ended 31 December 

 Consolidated Separate 

 2013 2012 2013 2012 

Profit (loss) attributable to equity holders of the 
Company (Thousand Baht) 28,266 574,935 205,301 169,179 

Number of ordinary shares outstanding at  

         January 1, (Thousand shares) 

 

478,003 

 

478,003 

 

478,003 

 

478,003 

Effect of shares issued on  the years 214,119 - 214,119 - 

Weighted average number of ordinary shares 
(Thousand shares) 692,122 478,003 692,122 478,003 

Basic loss per share (Baht : share) 0.04 1.20 0.30 0.35 
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33. CORPORATE INCOME TAX 

Income tax recognized in profit or loss  

For the years ended December 31, 2013 and 2012, income tax expense consisted of the following: 
 

 Baht 

 Consolidated Separate 

 2013 2012 2013 2012 

Income tax :     

Income tax for the year 40,604,654 54,820,611 38,138,766 52,860,616 

Deferred tax :     

Relating to origination and reversal of temporary 

differences   7,294,857 85,838,302 2,566,051 1,520,040 

Income tax in statements of comprehensive income 47,899,511 140,658,913 40,704,817 54,380,656 

 

Income tax recognized directly in equity 
 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated 

 
Rate 

(%) 

Rate 

(%) 

Rate 

(%) 

Rate 

(%) 

Profit before income tax expense  56,422,352  707,327,556 

Income tax using the Thai corporation tax rate 20 11,284,470 15-23 162,685,338 

Deferred tax resulting from decreasing     

   tax rate from 23% to 20%   -  - 

Income not subject to tax  (229,629)  (118,508,152

 Expenses not deductible for tax purposes  (11,107,150)  4,607,547 

Loss carry forward  (1,834,557)  (3,739,440) 

Total  (1,886,866)  45,045,293 
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    (Unit :  Thousand  Baht) 

    Consolidated/Separate  

    As at  As at 

    December 31, 2013  December 31, 2012 

Credit line of contracts for export credit insurance  15,000  15,000 

Accounts receivable with credit insurance    -  596 

             b)   Foreign currency risk 

As at December 31, 2013 and 2012,  the Company has accounts receivable, accounts payable and trust receipt in foreign currency 

which were not hedged by forward exchange contracts or similar hedging instrument are as follow :- 

    As at  As at 

  Currency  December 31, 2013  December 31, 2012 

       Accounts receivable in foreign currencies  US Dollar  272,473.43  388,526.35 

 Pound Sterling 30,166.20  41,399.49 

  EURO  -  - 

       
Accounts payable in foreign currencies  US Dollar  1,393,771.74  233,455.31 

  EURO  727,869.33  465,960.71 

  YEN  -  2,199,075.00 

 Pound Sterling 8.08  1,871.50 

     
Trust recpeipt EURO -  62,577.00 

 US Dollar 554,561.28  800,941.16 
 

c) Liquidity risk  

Liquidity risk, or funding risk, is the risk that the Company will encounter difficulty in raising funds to meet commitments 

associated with financial instruments. Liquidity risk may result from an inability to sell financial assets quickly at close to 

its fair value. 

The Company’s financial assets comprises of cash, deposits at financial institutions, accounts receivable and inventories 

which are liquid and able to sell at close to this fair value when the Company wishes to raise fund. 

d) Credit risk of discharge obligation 

Credit risk derives from failure by counterparts to discharge their obligation resulting in financial damage to the  

Company and subsidiaries. 

For the financial assets shown in the statements of financial position at the book value deducted by allowance for 

doubtful account is maximum value of credit risk. 

For off-statement of financial position, the Company expects that the amount of credit risk is immaterial. 
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 (Unit : Thousand Baht) 

 Separate 

 
Rate 

(%) 2013 

Rate 

(%) 2012 

Profit before income tax expense  246,006,312  223,560,167 

Income tax using the Thai corporation tax rate 20 49,201,262 23 51,418,838 

Deferred tax resulting from decreasing     

   tax rate from 23% to 20%   -  - 

Income not subject to tax  (229,629)  (1,645,292) 

Expenses not deductible for tax purposes  (11,187,097)  3,087,070 

Loss carry forward  -  - 

Total  37,784,536  52,860,616 

 

For the years ended December 31, 2013, and 2012 corporate income tax is calculated on the earnings of the Company or 

subsidiary companies after adding back certain expenses and provisions for expenses not yet currently allowable for tax 

computation purposes and after deducting tax loss brought forward from prior years. (If any) 

For the years ended December 31, 2013 and 2012, the Company has tax profit as follows; 

 (Unit :   Baht) 
 2013  2012 

Net profit 205,301,495  169,179,511 

Income tax expense 40,704,817  54,380,656 

Profit before corporate income tax 246,006,312  223,560,167 

Plus(less) add back expenses (55,935,483)  13,422,042 

                Add back income (1,148,145)  (7,153,443) 

Less Loss carry Forward, from five years -  - 

Tax profit 188,922,684  229,828,766 

Income Tax Rate 20%  23% 

 

Income tax reduction 

Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 21 December 2011 grants a reduction in the corporate income tax rate for the three 

accounting periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the accounting period 2012 which begins on or after 
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January 1, 2012 and to 20% for the following two accounting periods 2013 and 2014 which begin on or after January 1, 2013 

and 2014, respectively. 

It is understood that the Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate income tax rate at  

not higher than 20% for the accounting period 2015 which begins on or after 1 January 2015 and onwards in order to give full 

effect to the Cabinet resolution dated 11 October 2011 to increase Thailand’s tax competitiveness. 

 

34. LEGAL RESERVE 

According to the Public Companies Act, the Company has appropriated its reserve as a legal reserve not less than  5% of the 

annual net profit deducted by the total accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve reaches an amount not less 

than 10% of the issued and paid-up share capital. The legal reserve may not be distributed as dividends. 

 

35. SUBSEQUENT EVENTS 

In accordance with the minutes of the Annual Board of directors’ Meeting No. 1/2014 held on February 27, 2014, it     was 

unanimously resolved to pay dividend in the rate per share Baht 0.125 in number 836.50 million shares totaling amount of 

Baht 104.56 million.  The dividend payment date May 28, 2014. And approve in Meeting of Shareholders. 

 

36. RECLASSIFICATION 

The Company has reclassified. Financial statements presented for comparison. To conform with the current year presentation in 

the financial statements. 

 

37. CAPITAL MANAGEMENT 

The primary objectives of the Company’s and its subsidiaries’ capital management are to maintain their abilities to 

continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure.  

As at December 31, 2013, debt to equity ratio in the consolidated financial statements is 1.53 : 1 (the separate financial 

statements: debt to equity ratio is 1.09 : 1). 

 

38. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements have been approved by the Company’s management on February 26, 2014 
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