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ขอมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปจจัยความเสี่ยง

นโยบายการจายเงินปนผล

แผนผังองคกร

การจัดการ

คณะกรรมการ

โครงสรางผูถือหุนรายใหญ

การกำกับดูแลกิจการ

66นโยบายการรับเรื่องรองเรียน

ความรับผิดชอบตอสังคม

ขอพิพาททางกฎหมาย ป 60

ขอมูลสำคัญทางการเงิน

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

การวิเคราะหและคำอธิบายรายการของฝายจัดการ

รายงานของผูสอบบัญชี



นโยบายคุณภาพของบริษัท

เรามุงมั่นที่จะใหบริการ และจำหนายสินคาที่มีคุณภาพ
เปนที่พึงพอใจของลูกคาและยึดมั่นจรรยาบรรณในการคา

จึงทำใหเราเติบโตมียอดขายแผนพื้นและเสาเข็ม
สำหรับบานพักอาศัยครองอันดับสูงสุดมาโดยตลอด

คานิยม

มุงเนนผลิตภัณฑ มุงมั่นบริการ
พัฒนางาน พัฒนาคน

วิสัยทัศน

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน) จะเปนผูผลิตและจำหนายแผนพื้น
เสาเข็มบานพักอาศัย และบล็อกสุขภาพกันความรอน CLC

ที่มีกำลังผลิตและยอดขายสูงสุดในประเทศ



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 ในรอบปี พ.ศ.2560  ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) ไดรั้บกำรยกยอ่งเป็นบริษทัอนัดบั 

1 ดำ้นอตัรำกำรปันผล (Dividen Yield) สูงสุดของกลุ่มหมวดวสัดุก่อสร้ำง ขอเรียนวำ่คณะกรรมกำรบริษทั

ไดท้  ำงำนโดยถือหลกัควำมซ่ือตรงต่อลูกคำ้อยำ่งแทจ้ริงเหมือนท่ีไดป้ฏิบติัมำเช่นเดิม และจะยึดมัน่หลกักำร

น้ีตลอดไป 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ยงัไดย้ึดถือหลกักำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกับรรษทัภิบำลท่ีดี มีกำรควบคุม

ภำยในท่ีครอบคลุมและดว้ยมีกำรใชห้ลกับริหำรควำมเส่ียงตำมหลกัวชิำท่ีแทจ้ริงมำโดยตลอดอยำ่งเคร่งครัด 

และเช่ือมัน่อยำ่งจริงใจวำ่ดว้ยควำมซ่ือตรงต่อลูกคำ้และผูถื้อหุ้นอยำ่งแทจ้ริง ท่ียึดมัน่มำโดยตลอด จะส่งผล

ใหเ้ป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้ในระยะยำวตลอดไป 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 

                                          รองศำสตรำจำรย ์ดร.ต่อตระกลู ยมนำค 
  ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

สาสน์จากประธานกรรมการบริหาร 

                             

 

 

 

  

 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 ตั้งแต่ปี 2558 การก่อสร้างภาคอสังหาฯ บา้นจดัสรรและคอนโดมิเนียม มีอุปทานท่ีลน้เกินความตอ้งการ มี

การระบายขายโครงการเดิมท่ีคา้งสตอ๊กอยู ่เป็นเหตุใหมี้การก่อสร้างโครงการใหม่ลดนอ้ยลง คาดวา่อุปทานท่ีลน้น้ีจะ

มีการปรับตวัสมดุลใหมี้การก่อสร้างโครงการใหม่ไดเ้ตม็ท่ีประมาณปี 2562 เป็นตน้ไป 

 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนในอตัราส่วน 1:1 เพื่อน าเงินมาลงทุนในการสร้าง DCON 

PRIME Riverfront - Rattanathibet มูลค่าโครงการ 1,600 ลา้นบาท ดงันั้น ในปี 2560 บริษทัมีก าไร 138 ลา้นบาท จึง

ไดพ้ิจารณาปันผลเพียงร้อยละ 27.50 ของก าไรสุทธิ เพื่อส ารองเงินไวส้ร้างคอนโดมิเนียมดงักล่าวให้แลว้เสร็จโดยมิ

ตอ้งมีการกูเ้งินจากสถาบนัทางการเงิน 

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไร 223.28 ลา้นบาท โดยเป็นก าไรจากผลการด าเนินงาน 121.02 ลา้นบาท และก าไร

จากการขายท่ีดินโรงงานในส่วนท่ีเกินความจ าเป็นอีก 102.26 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงพิจารณาเห็นว่า ในปีน้ีบริษทัฯ        

ไดก่้อสร้างคอนโดมิเนียม DCON PRIME Riverfront - Rattanathibet ใกลเ้สร็จสมบูรณ์แลว้และไดด้ าเนินการขอ

อนุมติัวงเงินหุน้กูส้ ารองไว ้2,000 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีจะน าเงินไปลงทุนต่อได ้โดยไม่ตอ้งส ารอง

เงินทุนแต่ประการใด ดงัน้ี 

1) ลงทุนในบริษทั ดีเอสซี โปรดักส์ จ  ากัด ผลิตและจ าหน่ายผนังส าเร็จรูป อันเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วน

คอนกรีตท่ีทนัสมยัดว้ยเคร่ืองจกัรก่ึงอตัโนมติัจากประเทศเยอรมนั โดยจะเร่ิมผลิตออกจ าหน่าย รับรู้รายได้

ประมาณไตรมาสท่ีสอง ปี 2562 เป็นตน้ไป 

2) ลงทุนจดัซ้ือท่ีดิน ท าจดัสรรในแนวราบอีก 5 แปลง รวมท่ีจดัสรรแนวราบเดิมอีก 3 แปลง รวมเป็น 8 แปลง 

(ปัจจุบนัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินไดแ้ลว้ 1 แปลง ในเขตบางกรวย โดยจะรับรู้รายได ้ตน้ปี 2562 เป็นตน้ไป) 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

3) ลงทุนจดัซ้ือท่ีดิน ท าจดัสรรคอนโดมิเนียมตึกสูงในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอีก 1 แปลง เพื่อก่อสร้างในตน้ปี 

2564 (ปัจจุบนัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเป็นท่ีเรียบร้อย สถานีสายหยดุ สะพานใหม่ เยื้องหา้งบ๊ิกซี และเยื้องโรงพยาบาล

เซ็นทรัลเยนเนอรัล โดยจะรับรู้รายไดป้ลายปี 2566 เป็นตน้ไป) 

4) ลงทุนก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม DCON PRIME Riverfront สถานีแพรกษา 2 นาทีถึงบนัไดสถานี 

และหา้งโรบินสันอีกทั้งอยูต่รงขา้มหา้งบ๊ิกซีดว้ย ท่ีจะเร่ิมก่อสร้างเดือนเมษายน 2561 โดยจะรับรู้รายไดใ้น

ตน้ปี 2564 เป็นตน้ไป 

ดงันั้น ในปี 2561 น้ี บริษทัฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากเงินผลก าไรปี 2560 ทั้งหมดเป็นเงิน 

234,173,804 บาท โดยคิดเป็นเงินปันผลหุน้ละ 4.50 สตางค ์ 

ทั้งน้ี คณะผูบ้ริหารทุกคน จะได้อุทิศทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการด าเนินธุรกิจให้ย ัง่ยืนและโปร่งใส                     

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตามแผนระยะยาว 5 ปี ขา้งหน้า อย่างรอบคอบและมีผลความส าเร็จลุล่วงตามแผน               

ท่ีไดว้างไว ้

 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

            (นายวทิวสั  พรกุล)   

        ประธานกรรมการบริหาร 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 

 

                     
                                

ข้อมูลบริษทั 

บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 
สถานท่ีตั้ง               บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั (มหาชน) 

3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร  กทม.  10900 

เลขทะเบียนนิติบุคคล        0107547000303 
ทุนจดทะเบียน                   557,000,342.90 บาท  
                           (ช าระแลว้) 546,316,108 บาท 
โทรศพัท ์               0-2937-3312 (อตัโนมติั) 
โทรสาร                0-2937-3328 
โฮมเพจ               Website  :  www.dconproduct.com 

                             E-mail  :  dcon@dconproduct.com 
       โรงงาน -  ลพบุรี-1              33  หมู่  8  ต าบลช่องสาริกา  อ าเภอพฒันานิคม  
                               จงัหวดัลพบุรี 15140 
 โทรศพัท ์                           036-436-413 
 โรงงาน -  ลพบุรี-2             280 หมู่  1  ต  าบลช่องสาริกา  อ าเภอพฒันานิคม  
                              จงัหวดัลพบุรี 15140 
 โทรศพัท ์                            036-705-057 
 โรงงาน -  สุราษฎร์ธานี     39/3 หมู่  7  ต าบลนาใต ้ อ าเภอบา้นนาเดิม   
                              จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84240 
 โทรศพัท ์                            081-822-5972 

โรงงาน –  มหาสารคาม      236 หมู่ 11 ถนนโกสุม-ท่าพระ  ต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย   
                               จงัหวดัมหาสารคาม  44140 
 โทรศพัท ์                           043-706-890-2 

โรงงาน –  ระยอง              567 หมู่ 1 ต าบลมะขามคู่  อ าเภอนิคมพฒันา 
                             จงัหวดัระยอง  21180 
 โทรศพัท ์                            038-029-162-4           
ลกัษณะกำรด ำเนินงำน 

ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑค์อนกรีต อนัไดแ้ก่  เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง , แผน่พื้นคอนกรีตอดัแรง
คอนกรีต มวลเบา (CLC) ตลอด จนจะผลิตช้ินส่วนส าเร็จรูปต่างๆของอาคาร เช่น คาน เสา ผนงั ร้ัว ฯลฯ เป็นตน้ 
จ ำนวนพนักงำนบริษัท และบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีพนกังานรวมทั้งส้ิน 230 คน 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 

 

                     
                                

บริษทัย่อย 
บริษทั อรดำ จ ำกดั  (ถอืหุ้น 99.99%) 

สถานท่ีตั้ง   3300/59 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 10  ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กทม.  10900 
ทุนจดทะเบียน 400  ลา้นบาท 
โทรศพัท ์ 0-2937-3312   
โทรสาร            0-2937-4337 
โฮมเพจ  www.orrada.com       
E-mail     orrada@orrada.com 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ในโครงการ -   อรดาแฟคเตอร่ีแลนด ์ 

                                 -   อรดาแลนด์  
    -   บา้นอรดา - ล าลูกกาคลอง 8  
    -   บา้นอรดา - โครงการดีซิโอ ้(ราชพฤกษ)์ 

-   คอนโดมิเนียม – โครงการดีซิโอค้อนโด (งามวงศว์าน) 
-   คอนโดมิเนียม – โครงการดีคอนไพร์ม (ไทรมา้)  

 โครงการในอนาคต -  คอนโดมิเนียม - โครงการดีคอนไพร์ม (แพรกษา) 
    -  บา้นอรดา - โครงการดีซิโอ ้(บางกรวย) 
ลกัษณะกำรด ำเนินงำน 

ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพยโ์ดย เป็นโครงการสาธิตใชผ้ลิตภณัฑข์อง  DCON 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 

 

                     
                                

บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ำกดั  ( ถอืหุ้น 99.99 %)   
สถานท่ีตั้ง 170  หมู่  4  ต าบลป่าสัก  อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู  51000 
ทุนจดทะเบียน   35  ลา้นบาท 
โทรศพัท ์  053-537-030-1   
โทรสาร  053-584-866 

ลกัษณะกำรด ำเนินงำน 

 ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑค์อนกรีต อนัไดแ้ก่ แผน่พื้นส าเร็จรูป ในทอ้งถ่ินภาคเหนือ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

9



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 

 

                     
                                

บริษทั ดเีอสซี โปรดกัส์ จ ำกดั  ( ถอืหุ้น 70 %)   
สถานท่ีตั้ง 3300/97 ตึกชา้งอาคารบี ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
ทุนจดทะเบียน   100  ลา้นบาท 
โทรศพัท ์  02-937-3312 
โทรสาร  02-937-3328 

ลกัษณะกำรด ำเนินงำน 

ผลิตและจ าหน่ายผนงัส าเร็จรูป อนัเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตท่ีทนัสมยัดว้ยเคร่ืองจกัรก่ึงอตัโนมติัจาก

ประเทศเยอรมนั โดยจะเร่ิมผลิตออกจ าหน่าย รับรู้รายไดป้ระมาณไตรมาสท่ีสอง ปี 2562 เป็นตน้ไป 

ผู้สอบบัญชี 
 นางสุวมิล   กฤตยาเกียรณ์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ : 0-2259-5300 
 โทรสาร    : 0-2260-1553 
 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขา้งศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 ชั้น 4 , 7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ : 0-2229-2800 , 0-2654-5599 
 โทรสาร    : 0-2359-1259 
 โฮมเพจ    : Website  : www.tsd.co.th 
    E-mail    : contact.tsd@set.or.th 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร.ตอตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการบริษัท

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิทวัส พรกุล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายธนิต ชรินทรสาร
กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบ

นายชนะ โตวัน
กรรมการ
  กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นายวันชัย ตันติกุล
กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
   กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ดร.ธนัย ชรินทรสาร
กรรมการ

นายจีรเดช วิรัชชัย
กรรมการ

นายนิรุธ อินทรทาฉาง
กรรมการ
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารท างาน 

ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

 
รศ.ดร.ต่อตระกลู   ยมนาค 
ประธานกรรมการ 
 

 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั     
- M.S.C.E. Master of Science in  Civil 
Engineering   (University of Washington  U.S.A) 
- D.B.A.( Doctor of  Business Administation)        
 Nova  Southeastern  University  
- วปรอ. รุ่นท่ี 4111  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)     
 

 
0.00 

 
-  ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
- ประธานกรรมการ TACE  LTD. (บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษา               
ต่อตระกลู ยมนาค และคณะจ ากดั) 
-  อดีตประธานกรรมการธรรมาภิบาลบมจ.ท่าอากาศยานไทย  
-   อดีตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุด
ท่ี 1 (ประธานคณะท างาน ตป.) 
-  อดีตนายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์(2548) 
-   ท่ีปรึกษาผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
-   ท่ีปรึกษา สหพนัธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่ง
ประเทศไทย (FEDCON) 
- อาจารยส์อนหลกัสูตรปริญญาเอก  “ การพฒันาธรรมาภิ
บาล ”   ม.ราชภฎัจนัทรเกษม 
-   คณะผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับชัน่ (ค.ป.ต.) 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

  

 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารท างาน 

ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

นายธนิต   ชรินทร์สาร 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

 

-  ปริญญาตรี - วศิวกรรมอุตสาหการเคมี     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

0.00 - รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้ริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
 

นายวทิวสั   พรกุล 
ประธานกรรมการบริหาร 

 

- ปริญญาตรี - วศิวกรรมอุตสาหการ            
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  

25.17 -   ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 
 

นายชนะ   โตวนั 
กรรมการ กรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

 

-  ปริญญาตรี - วศิวกรรมโยธา    
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  ปริญญาโท - วศิวกรรมโยธา      
Asian Institute of Technology 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 

7.47 -  รองประธานกรรมการบริหาร     บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 

นางพิสมยั   บุณยเกียรติ 
ประธานกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-   ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-   ปริญญาโท  -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

0.00 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
-   ผูพ้ิพากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี    แผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว 
-   ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

  

 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารท างาน 

ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

นายวนัชยั   ตนัติกุล 
กรรมการอิสระ กรรการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

-  ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-   Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) 

0.05 -   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
-   กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอต้ี 
-   กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คณิต อญัชญั 

ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร 
กรรมการ 

-ปริญญาเอก  -  Information Technology / University 
of  New  South Wales , Australia 
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  

0.00 -   กรรมการ บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน –บมจ.ดีคอน
โปรดกัส์ 

นายจีรเดช  วิรัชชยั 
กรรมการ 

MBA (General Management) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
M.Eng (Structural Engineering) 
Asian Institute of Technology 

0.00 - กรรมการผูจ้ดัการ - บจก. อรดา 
- กรรมการ - บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  

ดร.กวนิ วรกาญจนา 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายวศิวกรรม 

ปริญญาตรี - วศิวกรรมศาสตร์โยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท - วศิวกรรมศาสตร์โครงสร้าง  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
ปริญญาเอก – วศิวกรรมศาสตร์โยธา 
มหาวทิยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

0.00 - นกัวจิยัโครงการ - มหาวทิยาลยัโตเกียว  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
- วศิวกรโครงสร้าง -บริษทั นอร์ซีฟ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฎิบติัการ - บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

14



บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

  

 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารท างาน 

ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

นางสาวเพญ็ทิพา ยิม้พยคัฆ ์
ท่ีปรึกษาบริษทั 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 0.00 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์   

นางสาวประดิษฐา วรชาติ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปเสาเขม็ 

ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

0.00 บจม. ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวจ านงค ์ปัญญาสมบติั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

0.00 บจม. ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวจุฬาภรณ์ รังคะรัตน 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

0.00 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์  

นางสิริพร ลีทวกีลุสมบูรณ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายแผน่พื้น 

ปริญญาตรี- ครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

0.00 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษทั 
ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารท างาน 

ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
เลขานุการบริษทั 

-ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน -บมจ.ดีคอน
โปรดกัส์ 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั อรดา จ ากดั  

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารท างาน 

ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายจีรเดช  วิรัชชยั 
กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

-MBA (General Management) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-M.Eng (Structural Engineering) 
Asian Institute of Technology 

- กรรมการผูจ้ดัการ - บจก. อรดา 
- กรรมการ - บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน บมจ.ดีคอน
โปรดกัส์ 

ดร.กวนิ วรกาญจนา 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - วศิวกรรมศาสตร์โยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปริญญาโท - วศิวกรรมศาสตร์โครงสร้าง  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
-ปริญญาเอก - วศิวกรรมศาสตร์โยธา 
มหาวทิยาลยัโตเกียว 

- รองกรรมการผูจ้ดัการสายวิศวกรรม บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวรัฐฐา  เกิดศิริ 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - อกัษรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั  

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารท างาน 

ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายวทิวสั   พรกุล 
ประธานกรรมการ 

 

- ปริญญาตรี - วศิวกรรมอุตสาหการ            
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  

-   ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 

นายชนะ   โตวนั 
กรรมการ 

-  ปริญญาตรี -วศิวกรรมโยธา     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  ปริญญาโท - วศิวกรรมโยธา      
Asian Institute of Technology 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 

-  รองประธานกรรมการบริหาร     บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน –บมจ.ดีคอน
โปรดกัส์ 

นางสาวณฐักญัญาว ี วรพนัธ์ 
กรรมการ 

-ปวส. - พาณิชยกรรม สาขาการตลาด 
โรงเรียนบริหารธุรกิจและพาณิชยการ เชียงใหม่ 

- บจก. ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ 
 

นางสาวณมนตรั์ศม ์ศรีเดโชธรรม 

กรรมการ 
-ปริญญาตรี - บญัชี การเงินมหาวทิยาลยัพายพั 
-ปริญญาโท - บญัชี บริหารมหาวทิยาลยัพายพั 

- บจก.ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั ดเีอสซี โปรดกัส์ จ ากดั  

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารท างาน 

ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายวทิวสั   พรกุล 
ประธานกรรมการ 

 

- ปริญญาตรี - วศิวกรรมอุตสาหการ            
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  

-   ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน บมจ.ดีคอน
โปรดกัส์ 

ดร.กวนิ วรกาญจนา 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - วศิวกรรมศาสตร์โยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปริญญาโท - วศิวกรรมศาสตร์โครงสร้าง  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
-ปริญญาเอก - วศิวกรรมศาสตร์โยธา 
มหาวทิยาลยัโตเกียว 

- รองกรรมการผูจ้ดัการสายวิศวกรรม บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นายเดชา  อภิรมยเ์ดช 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - การตลาด 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

- บจก. เจริญโภคภณัฑ ์ปิโตรเคมี  
- กรรมการผูจ้ดัการ บจก.สินอุดมคอนกรีต 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

  

 

นายชาญชยั อภิรมยเ์ดช 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
-ปริญญาโท MBA 
Pfeiffer University 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก.สินอุดมคอนกรีต 

นายมนศกัด์ิ  อู่ไพบูรณ์ 
กรรมการ 

- ปริญญาตรี - การตลาด 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ชูสินคอนกรีต 

นางสาววศินี  อู่ไพบูรณ์ 
กรรมการ 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท - สถานบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ      
ศศนิทร ์

- วศิวกร บจก.ชูสินคอนกรีต 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ประเภทการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 ด ำเนินธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง ผลิตภณัฑ์คอนกรีต  อสังหำริมทรัพย์ ภำยใตก้ำร
บริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 บริษทั ดีคอนโปรดักส์  จ  ำกัด  (มหำชน)  (DCON) มีทุนจดทะเบียน 557,000,342.90 ล้ำนบำท               
ทุนช ำระแล้ว 546,316,108 ล้ำนบำท  ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง ผลิตภณัฑ์
คอนกรีต  อนัได้แก่ เสำเข็มคอนกรีตอดัแรง, แผ่นพื้นคอนกรีตอดัแรง,ร้ัวคอนกรีตอดัแรง และ
คอนกรีตมวลเบำ (CLC) ตลอดจนช้ินส่วนส ำเร็จรูปต่ำงๆ ของอำคำร เช่น คำน เสำ ผนงั ร้ัว ฯลฯ 

 บริษัท อรดำ จ ำกัด (ORRADA)  มี ทุนจดทะเบียน 400 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย ์โดยเป็นโครงกำรสำธิตใช้ผลิตภณัฑ์ของ DCON  มีโครงกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำร
บริหำรจ ำนวน 5 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรอรดำแฟคเตอร่ีแลนด์,   อรดำแลนด์,  บำ้นอรดำ-ล ำลูก
กำคลองหลวง 8,  บำ้นอรดำ-ดีซิโอ ้(รำชพฤกษ)์  และ โครงกำรดีคอนไพร์ม คอนโด โดยบริษทัฯ
ถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 99.99  ของทุนช ำระแลว้ 

 บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ  ำกดั มีทุนจดทะเบียน 35 ลำ้นบำท ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุ
ก่อสร้ำง ผลิตภณัฑ์คอนกรีต อนัไดแ้ก่ แผน่พื้นส ำเร็จรูป ในทอ้งถ่ินภำคเหนือ โดยบริษทัฯ ถือหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 99.99  ของทุนช ำระแลว้ 

 บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ำกดั มีทุนจดทะเบียน 100 ลำ้นบำท ทุนช ำระแลว้ 25 ลำ้นบำท ผลิตและ
จ ำหน่ำยผนงัส ำเร็จรูป อนัเป็นโรงงำนผลิตช้ินส่วนคอนกรีตท่ีทนัสมยัดว้ยเคร่ืองจกัรก่ึงอตัโนมติั
จำกประเทศเยอรมนั โดยจะเร่ิมผลิตออกจ ำหน่ำย รับรู้รำยไดป้ระมำณไตรมำสท่ีสอง ปี 2562 เป็น
ตน้ไป โดยบริษทัฯ ถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 70  ของทุนช ำระแลว้ 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ทุนจดทะเบียน 557 ลำ้นบำท 

บริษทั อรดำ จ  ำกดั 

ทุนจดทะเบียน 400 ลำ้นบำท 

บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ  ำกดั 

ทุนจดทะเบียน 35 ลำ้นบำท 

บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ำกดั 
ทุนจดทะเบียน 100 ลำ้นบำท 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ลกัษณะการประกอบธุรกจิและผลติภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทย่อย 

 ธุรกจิผลติและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลติภัณฑ์คอนกรีต  แบ่งออกเป็น 4 ผลติภัณฑ์ ได้แก่ 

1. แผ่นพืน้คอนกรีต 

แผน่พื้นส ำเร็จรูป DCON เป็นแผน่คอนกรีตอดัแรงทอ้งเรียบรูปหนำ้ตดัเหมือนแผน่กระดำน กวำ้ง 
35  ซม. หนำ 5 ซม. เม่ือใชง้ำนน ำมำวำงชิดติดกนัแลว้เทคอนกรีตทบัหนำ้ โดยตวัแผน่พื้น DCON นอกจำก
จะท ำหนำ้ท่ีเป็นแบบหล่อแลว้ยงัท ำหนำ้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้ำงช่วยรับน ้ ำหนกัรวมเป็นเน้ือเดียวกนั
กบัคอนกรีตทบัหนำ้อีกดว้ย  นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีบริกำรผลิตแผน่พื้นขนำดควำมกวำ้ง 30 ซม. หนำ 5 ซม. 
ส ำหรับลูกคำ้บำงรำยท่ีมีควำมตอ้งกำรเป็นพิเศษ 

แผ่นพื้นส ำเร็จรูป DCON เหมำะกบังำนก่อสร้ำงอำคำร ทั้งอำคำรเรียน คอนโดมิเนียม ส ำนกังำน 
โรงเรียน ทำวน์เฮำส์และบำ้นเด่ียวพกัอำศยัทัว่ไป ท ำให้ก่อสร้ำงไดอ้ยำ่งรวดเร็วและประหยดัค่ำใชจ่้ำย อีก
ทั้งมัง่คงแขง็แรงสวยงำม 

แผน่พื้นส ำเร็จรูป DCON แบ่งเป็น  
1.1 แผน่พื้นทอ้งเรียบ เหมำะส ำหรับโครงสร้ำงท่ีมีช่วงกวำ้งระหวำ่งคำนส ำหรับวำงแผน่พื้น (Span) ไม่

เกิน 4.20 เมตร 
1.2 แผน่พื้นลอนเหล่ียม  ถูกคิดคน้ข้ึนมำเพื่อใชง้ำนส ำหรับโครงสร้ำงท่ีมีช่วง Span ระหวำ่ง 4.20 – 5.00 

เมตร ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษในกำรรองรับช่วงพำด (Span) ท่ียำวข้ึนจึงสำมำรถน ำไปใชก้บัโครงสร้ำง
ท่ีไม่สะดวกมีค ้ำยนั มีพื้นผวิดำ้นทอ้งเวำ้เป็นรูปเหล่ียมหลบมุม 

แผน่พื้นส ำเร็จรูป  DCON  ไดผ้ำ่นกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO  
9001: 2008 จำก บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับแผ่นพื้น เลขท่ี 1089/2540 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

ลงทุน (BOI) และไดรั้บสิทธิประโยชน์ ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ.2520 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บ
กำรยกเวน้ภำษีเงินได ้100% ตั้งแต่ 19 มกรำคม 2539 ถึง 18 มกรำคม 2548 หลงัจำกนั้นบริษทัจะยงัไดรั้บ
กำรยกเวน้ภำษีเงินได ้50% ตั้งแต่ 19 มกรำคม 2548 ถึง 18 มกรำคม 2553 ดงันั้นส ำหรับปี 2553 ทำงบริษทั
จะไม่ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีจำกกำรส้ินสุดสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

2. เสาเข็มคอนกรีต 

เสำเข็มเป็นวสัดุก่อสร้ำงท่ีใช้เป็นส่วนท่ีรับน ้ ำหนกัของอำคำร หรือโครงสร้ำงได ้โดยอำศยักลไก
ของ (1) ควำมฝืดหรือแรงเสียดทำน เกิดท่ีผิวเสำเข็มสัมผสักบัดินท่ีลอ้มรอบ และ(2) แรงแบกทำนท่ีปลำย
เสำเขม็ โดยน ้ำหนกัจำกอำคำรท่ีถ่ำยลงฐำนรำกจะถ่ำยต่อลงไปยงัเสำเขม็ซ่ึงวำงอยูบ่นชั้นดินแขง็ 

  จำกกำรส ำรวจตลำดและเพื่อให้ไดก้ลุ่มลูกคำ้เดียวกนักบัลูกคำ้แผน่พื้น บริษทัไดเ้ลือกผลิตเฉพำะ
เสำเขม็บำ้นพกัอำศยัเท่ำนั้น โดยมี 3 ขนำด คือ 

1. รูปตวัไอ-18 ส ำหรับบำ้นชั้นเดียว หรือ ร้ัว หรือ บำ้น 2 ชั้น เช่น บำ้นเอ้ืออำทร โดยมีก ำลงักำรผลิต
เตม็ท่ีวนัละ 1,800 ม. 

2. รูปตวัไอ-22 ส ำหรับบำ้น 2 ชั้น ก ำลงักำรผลิตเตม็ท่ีวนัละ 5,100 ม. 
3. รูปตวัไอ-26 ส ำหรับทำวน์เฮำส์ 3 ชั้น หรือ อำคำรพำณิชย ์(หรืออำคำรโรงงำน) ก ำลงักำรผลิตเต็มท่ี

วนัละ 2,100 ม. 
4. เสำเขม็เหล่ียม -22 ส ำหรับบำ้น 2 ชั้น (มำตรฐำนอุตสำหกรรม 396-2549) โดยมีก ำลงักำรผลิตโรงงำน

สำขำระยอง 216 เมตรต่อวนั และมีก ำลงักำรผลิตท่ีโรงงำนสำขำสุรำษฎร์ธำนี 228 เมตรต่อวนั 
5. เสำเขม็เหล่ียม -26 ส ำหรับทำวเฮำ้ส์ 3 ชั้น อำคำรพำณิชย ์หรืออำคำรโรงงำน (มำตรฐำนอุตสำหกรรม 

396-2549) โดยมีก ำลงักำรผลิตท่ีโรงงำนสำขำระยอง 216 เมตรต่อวนั และมีก ำลงักำรผลิตท่ีโรงงำน
สำขำสุรำษฎร์ธำนี 228 เมตรต่อวนั 

6. เสำเขม็เหล่ียม -40 ส ำหรับก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่ (มำตรฐำนอุตสำหกรรม 396-2549) โดยมีก ำลงั
กำรผลิตท่ีโรงงำนสำขำสุรำษฎร์ธำนี 912 เมตรต่อวนั 
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เสำเข็มคอนกรีตของบริษทัไดผ้ำ่นกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2008 
จำก บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เช่นกนั 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

3.อฐิมวลเบาดีคอน 
3.1 อฐิมวลเบาดีคอนสีเทา CLC 

 อิฐมวลเบำดีคอนสีเทำ  เป็นอิฐมวลเบำสีเทำระบบ CLC (Cellular  LightweightConcrete) ผลิตโดย
วิธีกำรเติมฟองอำกำศท่ีมีเสถียรภำพสูงแทรกกระจำยในเน้ือคอนกรีตอยำ่งไม่ต่อเน่ือง มีลกัษณะเป็นเซลล์
ปิด  จึงสำมำรถตำ้นทำนกำรซึมผำ่นของน ้ ำไดดี้ ส่งผลให้ลดโอกำสกำรเกิดเช้ือรำท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ  
มีคุณสมบติัเป็นฉนวนกนัควำมร้อน กนัเสียง และสำมำรถใช้ปูนทรำยธรรมดำในกำรก่อฉำบได ้ เหมำะ
ส ำหรับผูท่ี้ใส่ใจห่วงใยในสุขภำพ 
 ปัจจุบนับริษทัฯไดท้  ำกำรพฒันำผลิตภณัฑท่ี์รองรับต่อควำมตอ้งกำรและกำรใชง้ำนมำกข้ึน โดยได้
พฒันำสูตรD815  ซ่ึงท ำให้อิฐมวลเบำดีคอนสีเทำ มีน ้ ำหนักเบำลง สะดวกต่อกำรท ำงำน แต่ยงัคงควำม
แข็งแกร่งรองรับกำรยึดเจำะแขวนส่ิงของท่ีมีน ้ ำหนักมำกได้อีกทั้งได้ท ำกำรพฒันำขนำดก้อน 20 ซม.                
ท่ีสำมำรถกนัควำมร้อนประหยดัพลงังำนเต็มพิกดั ส ำหรับบำ้น High  End เพิ่มควำมสวยงำมให้ผนงัหนำ            
มีมติ 
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               3.2  อฐิมวลเบาดีคอนสีขาว AAC  
 อิฐมวลเบำดีคอนสีขำว เป็นอิฐมวลเบำดีคอนสีขำวระบบ  AAC ( Autoclaved Aerated  Concrete ) 
ผลิตโดยวิธีกำรเติมสำรท ำให้เกิดปฏิกิริยำเกิดฟองอำกำศและอบไอน ้ ำ ท่ีใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตและ
ควบคุมคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน G4  มีน ้ำหนกัเบำสะดวกต่อกำรท ำงำน  สำมำรถยดึเจำะแขวนส่ิงของท่ี
มีน ้ำหนกัมำกไดเ้หมำะส ำหรับผูเ้นน้น ้ำหนกัเบำและควำมสวยงำมก่อนกำรก่อฉำบ 

อิฐมวลเบำดีคอนทั้งสองระบบ เหมำะกับงำนก่อสร้ำงอำคำร ทั้ งอำคำรเรียน คอนโดมิเนียม  
ส ำนกังำน  โรงเรียน  ทำวน์เฮ้ำส์และบำ้นเด่ียวพกัอำศยัทัว่ไป ท ำให้ก่อสร้ำงไดอ้ย่ำงรวดเร็วและประหยดั
ค่ำใชจ่้ำย  อีกทั้งมัน่คงแขง็แรงสวยงำม 

 
4. ร้ัวดีคอน 

 4.1 ร้ัวทบึดีคอน  

 ร้ัวทึบดีคอน เป็นร้ัวคอนกรีตอดัแรงส ำเร็จรูปแบบทึบ ประกอบดว้ย แผ่นร้ัว เสำร้ัว และทบัหลงั            
มีควำมแข็งแรง สวยงำมทุกมุมมอง รำคำประหยดั เหมำะส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรร้ัวท่ีมีควำมมัน่คงแข็งแรง
สวยงำม  และมีควำมเป็นส่วนตวั 
 

 

    

 

 
4.2 ร้ัวคาวบอยดีคอน 
ร้ัวคำวบอยดีคอน  เป็นร้ัวคอนกรีตอดัแรงส ำเร็จรูปแบบโปร่ง  ประกอบดว้ย  แผ่นร้ัว  เสำร้ัว   ท่ี

แข็งแรงแต่เน้นรูปแบบโปร่งสร้ำงภูมิทศัน์  หรือติดตั้งส ำหรับแบ่งเขตเพื่อบำ้นน่ำอยู่ปลอดโปร่งเหมำะ
ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรควำมแขง็แรงแต่ปลอดโปร่ง  หรือเพื่อแบ่งกั้นอำณำเขตพื้นท่ี 
 ร้ัวดีคอนทั้งสองระบบเหมำะกบักำรใชง้ำนตำมควำมเหมำสมของแต่ละงำน เช่นร้ัวบำ้น ร้ัวสถำนท่ี
รำชกำร  ร้ัวสวนอำหำร หรือเป็นร้ัวกันอำณำเขตพื้นท่ีเพื่อควำมชัดเจน  เน่ืองจำกมีคุณภำพแข็งแรง  
สวยงำม  รำคำประหยดั  ติดตั้งง่ำยสะดวกต่อกำรท ำงำน 
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 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
บริษทัด ำเนินกำรธุรกิจขำยและให้เช่ำโรงงำนส ำเร็จรูปขนำดยอ่ม (Mini Factory) และโครงกำร

บำ้นเด่ียวสร้ำงเสร็จก่อนขำยผำ่นบริษทัยอ่ย คือ บริษทั อรดำ จ ำกดั ซ่ึงปัจจุบนัมี 2 ประเภท คือ 
1. อรดาแฟคตอร่ีแลนด์ ซ่ึงเป็นโครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปท่ีรวม โรงงำน ส ำนกังำน ท่ีพกัอำศยั ไว้

ในยูนิตเดียวกนั บนเน้ือท่ี 200 ตร.วำ พื้นท่ีใช้สอยกว่ำ 720 ตร.ม. เน้นกำรวำงผงัอย่ำงเป็นระบบ พร้อม
สำธำรณูปโภคมำตรฐำน โดยใน 1 ยนิูตจะประกอบดว้ย : 

 

ช้ัน พืน้ทีใ่ช้สอย ขนาด 
1 ส่วนโรงงำน 

ส ำนกังำน 
16 X 24 = 384 ตร.ม. 
12 X 7.5 = 90 ตร.ม. 

2 ส ำนกังำน 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 
3 ท่ีพกัอำศยั 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 

 
โครงกำรตั้งอยูบ่นถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ คลอง 8 อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี โดยภำยใน

โครงกำรประกอบดว้ยไฟฟ้ำ 3 เฟส 4 สำย โทรศพัท์ น ้ ำบำดำล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบำย
น ้ำ-ทำงเทำ้กวำ้ง 16 เมตร พร้อมระบบรักษำควำมปลอดภยั 24 ชม. 

ทั้งน้ีบริษทัได้ขออนุญำตจดัสรรจำกกรมท่ีดินเป็นพื้นท่ีจดัสรรเพื่ออุตสำหกรรม โดยลูกคำ้ของ
โครงกำรท่ีเช่ำหรือซ้ือจะไปท ำเร่ืองขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนจำกกระทรวงอุตสำหกรรมต่อไป 
 

2. โครงการประเภททีอ่ยู่อาศัยของบริษัทอรดา 
โครงการบ้านอรดา-ล าลูกกาคลอง 8 โครงกำรตั้งอยูบ่นถนนเลียบคลอง 8 อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดั

ปทุมธำนี ทั้งน้ีบริษทัไดใ้บอนุญำตจดัสรรเลขท่ี 36/2549 เป็นโครงกำรบำ้นเด่ียว ส ำหรับพกัอำศยัและ
อำคำรโฮมออฟฟิศ สร้ำงบนเน้ือท่ี 23 ไร่ ปัจจุบนัมียอดขำยแลว้กวำ่ 90% 

โครงการดีซิโอ้-ราชพฤกษ์ (อรดา-ราชพฤกษ์) โครงกำรบำ้นเด่ียว 2 ชั้น จ ำนวน 94 หลงั บนท่ีดิน 
20 ไร่ 2 งำนเศษ บริเวณถนนรำชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี เพื่อสำธิตกำรใชสิ้นคำ้ของทำงดีคอนฯ บริษทัได้
ใบอนุญำตเลขท่ี  91/2554  มียอดขำยแลว้ประมำณ 67%  
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โครงการดีซิโอ้คอนโด-งามวงศ์วาน โครงกำรอำคำรชุด 8 ชั้น จ ำนวน 4 อำคำร รวม 792 ยนิูต บน
ท่ีดิน 7 ไร่เศษ บริเวณซอยงำมวงศว์ำน 2 (ซอยดวงมณี) หลงักระทรวงสำธำรณสุข จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงได้
โอนขำยทั้งโครงกำรใหก้บับริษทัอสังหำริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง ในไตรมำส 4 ปี 2557 

โครงการดีคอนไพร์ม โครงกำรคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น 1 อำคำร จ ำนวน 638 ยูนิต  ขนำด
โครงกำร 2 ไร่ 1 งำน 16 ตำรำงวำ ตั้งอยู่บนถนนรัตนำธิเบศร์ใกลก้บัสะพำนพระนัง่เกลำ้ ห่ำงจำกสถำนี
รถไฟฟ้ำ  MRT สำยสีม่วง (สถำนีไทรมำ้) 2 นำที ห่ำงจำกแม่น ้ ำเจำ้พระยำ 800 เมตร ไดรั้บกำรอนุมติัจำก 
EIA เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2558 คำดว่ำจะก่อสร้ำงแลว้เสร็จและโอนให้ลูกคำ้ไดใ้นเดือนพฤษภำคม 2561 
ประมำณกำรยอดขำยของโครงกำรเท่ำกบั 1,648.38 ลำ้นบำท และจะมีก ำไรสุทธิ 252.15 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 15.3 ของยอดขำย 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 
  กลยทุธ์กำรแข่งขนั 

 บริษทัสำมำรถผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำกวำ่คู่แข่ง เน่ืองจำกบริษทัให้
ควำมส ำคญักบังำนวจิยัและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

 ส ำหรับเสำเข็ม บริษทัไดเ้ลือกผลิต 3 ขนำด ไดแ้ก่ เสำเข็ม I18 I22 และI26ในลกัษณะกำรผลิตแบบ 
Mass Production ท ำใหไ้ดต้น้ทุนกำรผลิตต่อหน่วยท่ีต ่ำกวำ่คู่แข่ง 

 บริหำรงำนอยำ่งใกลชิ้ดดว้ยผูบ้ริหำรมืออำชีพท่ีมีควำมเขำ้ใจในธุรกิจและลูกคำ้ 
 สถำนท่ีตั้งโรงงำนอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบท ำใหป้ระหยดัตน้ทุนค่ำขนส่งวตัถุดิบ และยงัไดเ้น้ือท่ีโรงงำน

ในรำคำถูก 
 มีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัเจำ้ของแหล่งวตัถุดิบ ท ำใหไ้ดต้น้ทุนวตัถุดิบท่ีมีรำคำถูก 
 มีระบบขนส่งสินคำ้ส ำเร็จรูปเอง ท ำใหมี้ควำมคล่องตวั สำมำรถควบคุมระบบกำรจดัส่งได ้รวมทั้งยงั

ช่วยประหยดัตน้ทุนค่ำขนส่ง 
 จำกเดิมท่ีบริษทัไดท้  ำกำรขยำยกิจกำรโดยกำรเปิดโรงงำนท่ีภำคเหนือ จงัหวดัล ำพูน ภำคใต ้จงัหวดั 

สุรำษฎร์ธำนีแล้วนั้ น ในปี 2556 บริษัทได้ท ำกำรเปิดโรงงำนแผ่นพื้นเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับกำร
เจริญเติบโตในพื้นท่ีหัวเมืองใหญ่ท่ีมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองของภำคอีสำนท่ี จงัหวดัมหำสำรคำม 
และ ภำคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนค่ำขนส่งสะดวกคล่องตวัในด้ำนกำร
ใหบ้ริกำรดำ้นกำรขำยกำรจดัส่ง และเป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ในดำ้นภูมิภำคเพิ่มข้ึน 
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กลุ่มลูกค้า 
สำมำรถแบ่งตำมกลุ่มลูกคำ้ได ้ดงัน้ี 

สัดส่วนร้อยละตำมยอดขำยของบริษทัในปี 2560 

กลุ่มลูกค้า 
สัดส่วนร้อยละตาม
ยอดขายในปี 2560 

1. ผูพ้ฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 58% 
2. ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง 25% 
3. ตวัแทนจ ำหน่ำยและ/หรือผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์ 14% 
4. อ่ืนๆ  3% 
รวม 100% 

 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เป็นกลุ่มลูกคำ้ขำ้งตน้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จงัหวดัต่ำงๆ ทำงภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคใต ้

ภำคอีสำน และภำคตะวนัออก ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงำนครบทุกภำค ดงัน้ี ภำคเหนือ-บริษทั ร่มโพธ์ิ
โปรดกัส์ จ  ำกดั, ภำคกลำง-โรงงำนลพบุรี, ภำคใต-้โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี, ภำคอีสำน-โรงงำนมหำสำรคำม 
และภำคตะวนัออก-โรงงำนระยอง 

 
นโยบายราคา 
บริษทัฯ ก ำหนดรำคำตำมหลกัอุปสงค์อุปทำนของตลำด โดยมิให้รำคำถูกเกินไปท ำให้เกิด Lead 

time ตั้ งแต่กำรสั่งซ้ือจนได้รับสินค้ำนำนเกินไป หรือ มิให้รำคำแพงเกินไปจนท ำให้เสียฐำนลูกค้ำ 
นอกจำกน้ีบริษัทจะค ำนึงถึงปริมำณกำรสั่งซ้ือ เครดิตเทอมท่ีผ่ำนมำของลูกค้ำ และกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมเป็นหลกั จึงท ำให้บริษทัฯ ตอ้งปรับรำคำให้สอดคลอ้งกบัสภำวะตลำดและกำรแข่งขนัท่ีมีอยู่
ตลอดเวลำ 
 

บริษัท อรดา จ ากดั 
 กลยทุธ์กำรแข่งขนั 

 โครงกำรแฟคตอร่ีแลนดต์ั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีสีม่วง ซ่ึงสำมำรถสร้ำงโรงงำนไดแ้ละอยูใ่นเขตชุมชน ท ำ
ให้มีก ำลังซ้ือและมีแรงงำนเพียงพอท่ีจะรองรับกับธุรกิจของผูป้ระกอบกำรซ่ึงเป็นลูกค้ำของ

โครงกำร อีกทั้งยงัอยูใ่นท ำเลท่ีสำมำรถเดินทำงไดส้ะดวกดว้ยถนนวงแหวนกำญจนำภิเษกซ่ึงเป็น

ส่วนเสริมศกัยภำพในระบบขนส่งและกำรเดินทำง 
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 โครงกำรจดัสรรดีซิโอ้-รำชพฤกษ ์ตั้งอยู่ในท ำเลท่ีเดินทำงไดส้ะดวก อยู่ในแหล่งท่ีเป็นควำมเจริญ
และเป็นท่ีตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย มีระบบขนส่งประเภทรถไฟฟ้ำรองรับคือแนวรถไฟฟ้ำสำยสี

ม่วง นอกจำกน้ียงัไดอ้อกแบบใหมี้ควำมแตกต่ำงและตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้  

 โครงกำรดีคอนไพร์ม – รัตนำธิเบศร์ (DCON Prime) เป็นคอนโดมิเนียมตั้งอยูบ่นถนนรัตนำธิเบศร์
ใกล้กบัสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT สถำนีไทรมำ้ เพียง 2 นำที ลกัษณะโครงกำรเป็นอำคำรสูง 38 ชั้น 
จ ำนวน 638 ยูนิต โดยมีจุดเด่นในเร่ืองของท ำเลท่ีตั้งอยู่ในแหล่งควำมเจริญของนนทบุรี ใกล้กับ
เซ็นทรัลเวสตเ์กต มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำเขำ้สู่ใจกลำงเมืองไดอ้ยำ่งสบำย อีกทั้ง
ยงัใกลก้บัแม่น ้ำเจำ้พระยำซ่ึงจะท ำใหบ้รรยำกำศในกำรพกัอำศยัมีววิพกัผอ่นท่ีเหนือใครโดยนอกจำก
จะมองเห็นวิวโคง้น ้ ำเจำ้พระยำจำกในห้องพกัแลว้ ยงัเหนือกวำ่ดว้ยสระว่ำยน ้ ำระบบ Infinity edge 
บนชั้น 37 ให้ผูอ้ยูอ่ำศยัไดส้ัมผสัถึงควำมอิสระ โปร่งสบำยในกำรวำ่ยน ้ ำพกัผอ่นหย่อนใจพร้อมรับ
วิวโคง้น ้ ำเจำ้พระยำจำกมุมสูง นอกจำกน้ีทำงโครงกำรยงัให้กำรตบแต่งครบทั้งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินท ์
เคร่ืองปรับอำกำศทุกหอ้งบริษทัฯมีควำมไดเ้ปรียบทำงดำ้นตน้ทุนกำรก่อสร้ำงเน่ืองจำกใชว้สัดุท่ีเป็น
ผลิตภณัฑข์องบริษทัแม่คือ แผน่พื้น, เสำเขม็, และอิฐมวลเบำดีคอน 

ลกัษณะลูกคำ้และกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 
 กลุ่มลูกค้ำของโครงกำรอรดำแฟคตอร่ีแลนด์เป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

(SME) ผูท้  ำงำนบริเวณใกลเ้คียง และยงัคงกลุ่มเป้ำหมำยของบริษทัไว ้

 ในส่วนของกลุ่มลูกค้ำโครงกำรบ้ำนจัดสรรดีซิโอ้-รำชพฤกษ์ วำงเป้ำหมำยไวเ้ป็นกลุ่มลูกค้ำ
ระดบักลำงท่ีอยูบ่ริเวณจงัหวดันนทบุรี และท ำงำนบริเวณกรุงเทพปริมณฑลท่ีมีระดบัรำยไดต้ั้งแต่ 

50,000 บำทข้ึนไป อำยอุยูใ่นช่วง  35-50 ปี 

 ส ำหรับโครงกำรดีซิโอ้คอนโด-งำมวงศ์วำน วำงเป้ำหมำยลูกคำ้อยู่ระดับกลำง-ล่ำง ท่ีอยู่บริเวณ

ใกลเ้คียง ในส่วนของจงัหวดันนทบุรีส่วนท่ีติดกบักรุงเทพฯ ระดบัรำยไดต้ั้งแต่ 25,000 บำท อำยุ

ในช่วง 25-45 ปี 

 ในส่วนของโครงกำรดีคอนไพร์ม วำงเป้ำหมำยลูกคำ้อยูร่ะดบักลำงท่ีท ำงำนประจ ำ ท่ีอยู่ทั้งในเมือง
และบริเวณใกลเ้คียง ระดบัรำยไดต้ั้งแต่ 25,000 บำท อำยใุนช่วง 24-45 ปี 

  นโยบำยรำคำ 
 ส ำหรับโครงกำรอรดำแฟคตอร่ีแลนด ์บริษทัก ำหนดรำคำขำย และค่ำเช่ำอยูใ่นระดบัรำคำท่ีแข่งขนั

ได ้ทั้งน้ีกำรเช่ำโรงงำน บริษทัจดัท ำสัญญำเช่ำกบัลูกคำ้มีระยะเวลำครอบคลุม 3 ปี 

 โครงกำรบำ้นจดัสรรดีซิโอ-รำชพฤกษ ์ก ำหนดรำคำใหอ้ยูใ่นช่วง 4-6 ลำ้นบำท  
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 ในส่วนของโครงกำรดีคอนไพร์ม-รัตนำธิเบศร์ (DCON Prime)ไดพ้ฒันำรูปแบบและฟังก์ชัน่กำร

ใช้งำนรวมถึงวสัดุท่ีใช้เหนือกวำ่คู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียง ขณะท่ีก ำหนดรำคำขำยให้ค่อนขำ้งถูก

กวำ่คู่แข่งในยำ่นใกลเ้คียงเพื่อชูจุดเด่นในดำ้นควำมคุม้ค่ำ โดยก ำหนดรำคำเร่ิมตน้ท่ี 1.64 ลำ้นบำท 

ส ำหรับ 1 หอ้งนอนขนำด 26.58 ตำรำงเมตร 

กำรจดัจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
 อรดำแฟคตอร่ีแลนด์ นอกจำกกำรติดต่อกบัลูกคำ้เป้ำหมำยโดยตรงแลว้ ลูกคำ้ส่วนใหญ่ของทำง

บริษทัจะเขำ้มำติดต่อจำกป้ำยโฆษณำหนำ้โครงกำร ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรกำรแนะน ำจำกลูกคำ้เดิม

ในโครงกำรและเวบ็ไซต ์ 

 ส ำหรับโครงกำรดีซิโอแ้ละดีคอนไพร์ม จะใช้กำรประชำสัมพนัธ์ทำงป้ำยโฆษณำ ป้ำยบอกทำง 

นิตยสำรหนังสือพิมพ์ วิทยุ กำรออกบูธตำมงำนแสดงสินค้ำและห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ อินเท

อเน็ตประเภทสังคมออนไลน์ และเวบ็ไซตใ์นกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรประชำสัมพนัธ์โครงกำร 

    วตัถุดิบ  
  วตัถุดิบหลกัในกำรก่อสร้ำงโครงกำร ไดแ้ก่ ท่ีดิน และวสัดุก่อสร้ำง หลกัๆ เช่น แผน่พื้น 
เสำเข็ม อิฐมวลเบำ คอนกรีต เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ แผ่นหลังคำ ระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง ระบบ
สุขำภิบำล สีทำอำคำร ประตูหน้ำต่ำง โดยทำงบริษทัเปิดประมูลกบัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงทั้งในส่วนของ
ค่ำแรงและค่ำวสัดุ ยกเวน้แผน่พื้น, เสำเข็ม, และอิฐมวลเบำ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทั ซ่ึงท่ีผำ่น
มำมีผูรั้บเหมำก่อสร้ำงหลกัท่ีมีประสบกำรณ์และควำมน่ำเช่ือถือเขำ้มำร่วมงำนดว้ยอยำ่งต่อเน่ือง    
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ส ำหรับโครงกำรอรดำแฟคตอร่ีแลนด์ แต่ละยูนิตทำงเจำ้ของโรงงำนจะจดัตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย
กนัเองตำมคุณภำพของน ้ ำเสียในแต่ละโรงงำนโดยตอ้งผำ่นเกณฑ์ตำมท่ีกรมโรงงำนก ำหนด ทั้งน้ี
ทำงโครงกำรไดมี้ระบบสุขภิบำลใหท้ั้งแต่ละยนิูตในเบ้ืองตน้ตำมพรบ.จดัสรร 

 ในส่วนของโครงกำรจดัสรรนั้นได้จดัท ำระบบดกัไขมนัในแต่ละยูนิต และมีระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย
รวมของโครงกำรตำมพรบ.จดัสรร  

 
งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีบำ้นดีซิโอ-รำชพฤกษ์ ท่ีลูกคำ้จองและรอโอนในปี 2561 จ ำนวน 1 หลงั 
มูลค่ำรวมประมำณ 5 ลำ้นบำท  
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2.5 สินทรัพย์ทีส่ าคัญของบริษัทฯ 
ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 
    บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

 
ประเภท / ลกัษณะ

สินทรัพย ์
มูลค่ำตำม
บญัชี (บำท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผกูพนั 

ท่ีดิน ณ อ ำเภอ
พฒันำนิคม 
จงัหวดัลพบุรี:  

  

- ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ี
โรงงำนขนำด 
119 ไร่ 1 งำน 
94 ตร.วำ 

14,155,075 เป็น
เจำ้ของ 

จดจ ำนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้มืระยะยำว และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
เน่ืองจำกกำรใหธ้นำคำรแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้ำประกนัค่ำวตัถุดิบ
และค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ กบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง 

- ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ี
กอง เก็บสินคำ้ 
  ขนำด 23 ไร่ 2 
งำน 38 ตร.วำ 

5,055,384 เป็น
เจำ้ของ 

                                            ไม่มี 

- ส่วนท่ีซ้ือไวเ้พื่อ
ใชน้ ้ำบำดำลใน
กำรผลิต 
ขนำด 24 ไร่ 2 งำน  
92 ตร.วำ 

2,124,547 เป็น
เจำ้ของ 

ไม่มี 

ท่ีดินเพื่อสร้ำง
โรงงำนและลำน
เก็บสินคำ้คงคลงั 
- โรงงำนคอนกรีต
มวลเบำ 166 ไร่                 
18 ตร.วำ 

26,806,766 เป็น
เจำ้ของ 

จดจ ำนองท่ีดิน 3 แปลง พื้นท่ีรวม 63 ไร่ 3งำน 17 ตร.วำ เพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น ,เงินกูย้มืระยะยำว
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั
ค่ำวตัถุดิบ กำรใชไ้ฟฟ้ำกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง 

ท่ีดินเพื่อสร้ำง
โรงงำน จงัหวดัสุ
รำษฎร์ธำนี ขนำด 
57 ไร่                         
334 ตร.วำ 

16,870,518.80 เป็น
เจำ้ของ 

ไม่มี 

30



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ท่ีดินเพื่อสร้ำง
โรงงำน จงัหวดั
ระยอง ขนำด 36 
ไร่ 168 ตร.วำ 

20,525,996 เป็น
เจำ้ของ 

ไม่มี 

ท่ีดินเพื่อสร้ำง
โรงงำน จงัหวดั
มหำสำรคำม 
ขนำด 34 ไร่ 99 
ตร.วำ  

18,022,373 เป็น
เจำ้ของ 

ไม่มี 

อำคำร / 
เฟอร์นิเจอร์ / 
เคร่ืองตกแต่ง 

95,320,752 
 
 
 
 
 

เป็น
เจำ้ของ 

จดจ ำนองอำคำรโรงงำนส ำหรับกำรผลิตคอนกรีตมวลเบำวงเงิน
จ ำนอง 35 ลำ้นบำทและเคร่ืองจกัรมูลค่ำ 60 ลำ้นบำท เพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น ,เงินกูย้มืระยะยำว
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั
ค่ำวตัถุดิบ กำรใชไ้ฟฟ้ำกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง 

ยำนพำหนะ 112,443,876 เป็น
เจำ้ของ 

 

ไม่มี 

เคร่ืองมือ / 
เคร่ืองจกัร / 
อุปกรณ์ 

92,994,703 เป็น
เจำ้ของ 

ไม่มี 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

1,288,840 
 
 
 
 

เป็น
เจำ้ของ 

ไม่มี 

 
บริษทั อรดำ จ ำกดั 

ประเภท / ลกัษณะสินทรัพย ์ มูลค่ำตำม
บญัชี (บำท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผกูพนั 

สินทรัพยใ์หเ้ช่ำ 46,460,033 เป็นเจำ้ของ 
ไม่มี 

ท่ีดิน รอกำรพฒันำ  19,933,324 เป็นเจำ้ของ จดจ ำนอง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกิน
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

บัญชี เ งินกู้ยืมระยะสั้ น และหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึนจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำ
ประกันค่ำวตัถุดิบ กำรใช้ไฟฟ้ำให้แก่บมจ.ดี
คอนโปรดักส์ กับธนำคำรในประเทศแห่ง
หน่ึง- 

ท่ีดินท่ีพฒันำแลว้ เพื่อขำย 
โครงกำรบำ้นอรดำ,  
DCON Prime Condo 

1,198,533,219 
 

 
เป็นเจำ้ของ 

 
ไม่มี 

 
การลงทุนในบริษัทย่อย 
ณ 31 ธนัวำคม 2560 

บริษัท ธุรกจิ ทุนทีอ่อกและเรียก
ช าระแล้ว  

ร้อยละการลงทุน 

บริษทั อรดำ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพยโ์ดย
ปัจจุบนัยงัเนน้ธุรกิจกำรขำย
และใหเ้ช่ำโรงงำนส ำเร็จรูป
ขนำดยอ่ม 

400 ลำ้นบำท 99.99 

บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ 
จ  ำกดั 

ผลิตแผ่นพื้ นส ำ เ ร็จ รูปและ
คอนก รีตมวล เบ ำ ในพื้ น ท่ี
ภำคเหนือ 

35 ลำ้นบำท 99.99 

บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์
จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยผนงัส ำเร็จรูป 25 ลำ้นบำท 70.00 

 
ปัจจุบนับริษทัมีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลกั คือ แผ่นพื้นและเสำเข็มคอนกรีตอดั

แรง และกำรขำยโครงกำรบำ้นเด่ียวพร้อมอยู ่และ ขำย – ให้เช่ำโรงงำนส ำเร็จรูป ขนำดยอ่มผำ่นบริษทัยอ่ย  
บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง กำรลงทุนใดๆ ของบริษัทจะพิจำรณำถึง
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ีนโยบำยกำรบริหำรในอรดำจะถูกก ำหนดและด ำเนินกำร
โดยกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเส่ียง 
ในการด าเนินธุรกิจของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีปัจจยัความเส่ียงท่ี

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 
1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบหลกั 

 น ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นตน้ทุนหลกัในการขนส่งสินคา้ และเป็นรายจ่ายท่ีมีจ  านวนเงินสูงมากรองจากค่า

วตัถุดิบ แต่ความผนัผวนของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม เน่ืองจากมีความ

เก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์อ่ืนหลายปัจจยั เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหวา่งประเทศ มีผลท า

ให้เกิดความผนัผวนต่อราคาน ้ ามนั  บริษทัฯได้บริหารความเส่ียงโดยได้ซ้ือรถบรรทุกใหม่เพื่อทดแทน

รถบรรทุกเดิมท่ีมีประสิทธิภาพต ่า รวมทั้งบ ารุงรักษาให้รถบรรทุกมีประสิทธิภาพท่ีดีอยูต่ลอดเวลา บริษทั

ไดท้  าการจดัฝึกอบรมพนกังานขบัรถให้ขบัรถอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภยัและเพื่อความประหยดัอย่าง

สม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัไดติ้ดตั้งระบบ GPS ในรถบรรทุกทุกคนัเพื่อการควบคุมความเร็วและป้องกนัการ

ทุจริตน ้ามนัของพนกังานขบัรถ 

ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนสูง เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลง

ดา้นอุปสงค์และอุปาทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต์ , เหล็กเส้น, PC-Wire, หินและทราย ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ

หลกัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษทัฯตอ้งติดตาม

ประเมินสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่การ

บริหารการจดัหาวตัถุดิบเพื่อลดความเส่ียงทางดา้นราคา การวิจยัคน้ควา้เพื่อหาวตัถุดิบทดแทน การควบคุม

และบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

2. ความเส่ียงดา้นความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศและการแข่งขนั 
 ในปีท่ีผ่านมีประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ท าให้ตลาดสินคา้วสัดุ
ก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การแข่งขนัท่ีรุนแรง เกิดภาวะอุปาทานลน้ตลาด คู่แข่งขนัเร่งระบาย
สินค้า  บริษัทฯซ่ึงมีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงมีความเส่ียงในการลงทุนในโครงการ
คอนโดมิเนียมดงักล่าว ดงันั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ฝ่ายบริหารจึงให้
ความส าคญักบัการวจิยัและพฒันาสินคา้ การควบคุมคุณภาพ การบริการ การบริหารและจดัการสินคา้คงคลงั 
การพฒันาบุคลากร การบริหารการจดัส่งและขนส่ง  เพื่อให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และคง
ความเป็นผูน้ าในธุรกิจน้ีต่อไป  
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
      บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้

นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ ต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทา การเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ของบริษทั ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษทั 

ทั้งน้ีในปี 2560 บริษทัมีก าไรส าหรับปีจ านวน 223.28 ลา้นบาทซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.045 
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 104.9 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม 

 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานในแต่ละปี ในรอบ  5 ปีทีผ่่านมา 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.04 0.03 0.08 0.16 1.06 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) **0.045             0.008 0.04 0.154 1.04 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ* (%) 104.9 27.50 97 99 98 
ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 

 
ปี เงนิสด หุ้นปันผล วนัผลประกอบการ 

2560 0.045 บาทต่อหุน้ - 01/01/2560 - 31/12/2560 

2559 0.008 บาทต่อหุน้ - 01/01/2559 - 31/12/2559 

2558 0.04 บาทต่อหุน้ - 01/01/2558 - 31/12/2558 

2557 0.15 บาทต่อหุน้ 25 หุน้สามญัเดิม : 1 หุน้ปันผล 01/01/2557 - 31/12/2557 

2556 1.04 บาทต่อหุน้ - 01/01/2556 - 31/12/2556 
 

หมายเหตุ: การจ่ายปันผลในปี 2560 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
ยงัมีความไมแ่น่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
 

*ก าไรสุทธิหมายถึงก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
** คณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เพื่ออนุมติั
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.045 บาท  
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แผนผังองคกร

คณะกรรมการบริษัท 

ฝายบัญชี

ฝายการเงิน

สวนการบุคคลกลาง

สวนคอมพิวเตอร

ฝายขายเสาเข็ม

ฝายการตลาด

ฝายขายคอนกรีตมวลเบา

ผูจัดการฝายวิศวกรรม

ผูจัดการโรงงาน 1
(แผนพื้น-เสาเข็ม)

ผูจัดการโรงงาน 2
(คอนกรีตมวลเบา)

ผูจัดการโรงงาน 4
(มหาสารคาม)

ผูจัดการโรงงาน 5
(ระยอง)

ผูจัดการโรงงาน 3
(สุราษฎรธานี)

รองกรรมการผูจัดการ

สายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ

รองกรรมการผูจัดการ
สายการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

สำนักกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
สายการตลาด

สวนธุรการและจัดซื้อ

ฝายขายแผนพื้นสำเร็จรูป

กรรมการผูจัดการ
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

การจัดการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ 

           ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย  
  : กรรมการอิสระ     4 ท่าน 
  : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  3 ท่าน 
 

ล าดบั                      ช่ือ – สกลุ                 ต าแหน่ง 

1 รศ.ดร.ต่อตระกลู   ยมนาค ประธานกรรมการ  
    2 นางพิสมยั บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
3 นายวทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
4 นายธนิต  ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5 นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 
6 นายชนะ โตวนั กรรมการ, ,กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
7 ดร.ธนยั ชรินทร์สาร กรรมการ 
8 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 
9 นายจีรเดช วรัิชชยั กรรมการ 

 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั ไดแ้ก่ นายวิทวสั   พรกุล   ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ            

นายชนะ  โตวนั, นายธนยั  ชรินทร์สาร, นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง, นายจีรเดช  วิรัชชยั  กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 

ขอบเขต อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา
อนุมติั 

2. ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายใน
การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

3. พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุน และก ากบัดูแลการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 
4. ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และก าหนดแนวทางแกไ้ขในกรณีท่ีมีอุปสรรค
ในการบรรลุเป้าหมายนั้น 

5. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง   
ทนักาล และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญั และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
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7. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
8. จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง (Succession Plan) 
9. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานประจ าวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 
10. ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายใน    
   การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

11. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

12. คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายแนวปฏิบติัในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน
(Conflict of Interest) ระหวา่งผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืนๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ใน
กรณีการท างานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอยูภ่ายใตอ้  านาจอนุมติัของผูถื้อหุน้ใหผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

13. คณะกรรมการบริษทัฯ ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดดว้ยความรอบคอบภายในหลกัการของเหตุผลและความเป็น
อิสระต่อกนัมีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ท ารายการ และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ อยา่งครบถว้น
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

14. ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมตดัสินใจในการพิจารณาเขา้ท ารายการโดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง 
ประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูแ้จง้ต่อท่ีประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายในการพิจารณา
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษทัฯ แจง้ต่อท่ีประชุม เพื่องดออกเสียงหรืองดให้ความเห็น
ในระเบียบวาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 

15. คณะกรรมการบริษทัฯ ก ากบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้งครบถว้นใน
รายการประจ าปีและแบบ 56-1 

16. คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญัและจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และนโยบาย โดยจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั 

17. คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ 
สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) การติดตาม (Monitoring) เป็นประจ าปีละ 1 
คร้ัง เพ่ือให้มัน่ใจต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง 

18. คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีระบบท่ีเป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสัมพนัธ์กบัผูต้รวจสอบภายนอกและภายใน 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้ช่ือมโยง 

19. ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีจ่ายแก่ผูส้อบบญัชี มีการเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส
ในความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้ ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทัอยา่ง   
 เตม็ท่ี 

2.  เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด    
 หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

3.  กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และไม่เป็นผูถื้อหุน้ผู ้ 
 มีอ านาจควบคุม หรือเป็นหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมสงักดัอยู ่

4. กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนได้ไม่เกิน 2 บริษทั แต่ทั้ งน้ี หากกรรมการผูน้ั้นด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ควรด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเพียง 1 บริษทั คือ บริษทั                 
ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริหาร 
    ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 

    ล าดบั ช่ือ – สกลุ                 ต าแหน่ง 

1 นายวทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการบริหาร 
3 
4 

นายจีรเดช 
ดร. กวนิ 

วรัิชชยั 
วรกาญจนา 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

5 นางสาวจ านงค ์ ปัญญาสมบติั กรรมการบริหาร 
       6 นางสาวประดิษฐา วรชาติ กรรมการบริหาร 

7 
8 
9 
10 

นางสาวสมนึก 
นางสิริพร 
นายสมคัร 
นางสาวนพมาศ 

รักสนิท 

ลีทวกีลุสมบูรณ์ 

สฤษชสมบติั 
อลิปริยกลุ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 
2. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานประจ าวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 
3. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นคราว ๆ ไป  
4. ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นพิจารณาอนุมติัและด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินของบริษทัฯ ในวงเงินไม่

เกิน 20 ลา้นบาท  
5. ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัและด าเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นปกติทาง

การคา้ รายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย             
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(ถา้มี) ซ่ึงมีราคาตลาดอา้งอิงไดใ้นวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท และตอ้งน าเสนอให้ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯในคราวถดัไป
รับทราบในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 
 

ล าดบั                     ช่ือ – สกลุ               ต าแหน่ง 

1 นางพิสมยั บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
2 นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
3 นายธนิต    ชรินทร์สาร   กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

 

  
ขอบเขต อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ จดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบ
บญัชีของบริษทัฯ ได ้

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบ
ทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้ น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกตอ้งและครบถว้น 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวน
ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรายงานส าคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายบญัญติั ไดแ้ก่ บทรายงานและ
การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

6. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
6.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น 

เป็นท่ีเช่ือถือได ้
6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
6.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
6.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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6.5 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 
 

ล าดบั                     ช่ือ – สกลุ               ต าแหน่ง 

1 นายธนิต    ชรินทร์สาร   กรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการอิสระ 
2 
3 

นายวนัชยั 
นายชนะ 

ตนัติกลุ 

โตวนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการอิสระ 

 

  
  ขอบเขต อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 

2. พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั และ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

3. พิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลงรวมทั้ งก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

4. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินเพ่ือจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในแต่ละปี 

5. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดับสูง  เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัตามแต่กรณี 

6. ใหค้  าช้ีแจงตอบค าถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 
  

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 557,000,342.90 บาท เรียกช าระแลว้ 475,159,999.10 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
4,457,599,991 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

ผูถื้อหุน้ 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560) 
   จากจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  11,201 ราย 
   การถือหุน้แบบไร้ใบหุน้        97.63 % 
 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10  อันดับแรก 

 
ช่ือ – สกุล 

 
จ านวนหุ้น 

 

ร้อยละ 
ของหุ้นทั้งหมด 

1. นายวทิวสั             พรกุล 1,196,000,039 25.17 

2. นางสาววศิรา        พรกุล 960,087,100 20.21 

3. นายชนะ                โตวนั 355,000,000 7.47 

4. นางสาวอริสรา      โตวนั 130,000,000 2.74 

5. นางสาวอสมา        โตวนั 125,000,000 2.63 

6. นายประทปี            ตั้งมติธรรม 80,509,100 1.69 

7. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 45,963,486 0.97 

8. นายชัยสิทธ์ิ           วิริยะเมตตากุล 34,707,000 0.73 

9. บริษัท สารสิน จ ากดั 32,801,207 0.69 

10.นางสุภา                ยัง่ยนืสุนทร 31,108,000 0.65 

     รวม 2,991,175,932 62.95 

 

การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
     - ไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น - 
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การก ากบัดูแลกจิการ  
นโยบายการกบัก าดูแลการด าเนินงานของบริษทั 
       คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองในองคก์ร เน่ืองจากเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น
ต่อการด าเนินธุรกิจและเป็นเคร่ืองมือสร้างความย ัง่ยืนให้กบักิจการในระยะยาวสร้างประโยชน์สูงสุด
และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทุกรายของบริษทัฯ ทั้งยงัช่วยผูถื้อหุ้นและสาธารณชน
ไดรั้บทราบและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนัและเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัจดทะเบียน โดยเน้นในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาท
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบต่อและส่ิงแวดล้อม การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ
และความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และตั้งใจปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยมีเน้ือหาและสาระส าคญัต่างๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาให้สามารถเทียบเคียงได้กับ
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดเ้ผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ ไดท้ราบและเพื่อถือ
ปฏิบติัตาม ทั้งยงัเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ และประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบนโยบายดงักล่าวดว้ย
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ บริษทัฯ มีการก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัยึดถือและน าไปปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั บริษทัฯ “มี
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และเปิดเผยอยู่ในเวบ็ไซต ์www.dconproduct.com ของบริษทัฯ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไดมี้การศึกษาและรับทราบ  

 
       บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ระบบการบริหารการจดัการท่ีดี การมีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
ท่ีมีวิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีกลไกลควบคุม การถ่วงดุลอ านาจและกระบวนการก ากบั
ดูแลกิจการเป็นส่วนท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนซ่ึงความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีจะบรรลุตามภารกิจและวิสัยทศัน์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ครอบคลุมหลกัส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั เนน้ภาวะความเป็นผูน้ า วสิัยทศัน์ องคป์ระกอบการแต่งตั้ง และความเป็น
อิสระ โดยก าหนดคุณสมบติั ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการจดัการ
ท่ีดี 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั 
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3. มีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลากบัทุกๆ ฝ่าย 
4. สนบัสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และบริหารความเส่ียง เพื่อลด

ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
โดยในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดน้ าหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั 

จดทะเบียนมาปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่  
1.  สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน และรับโอนหุน้รวมทั้งสิทธิไดรั้บใบหุน้ ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการ

ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหุน้ไดอ้ยา่งอิสระ นอกจากน้ียงัมี สิทธิไดรั้บใบหุ้นไดต้ามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯก าหนด โดยบริษทัฯ มีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (Thailand Securities 
Depository : TSD) ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้น
ในการด าเนินการเก่ียวกบั ทะเบียนหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

2.  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นทุกคนของ 
บริษทัฯ ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอภาคกนัตามจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดย
ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้ 1 หุ้น มี 1 เสียงในการลงคะแนนเสียงใดๆ และสามารถลงคะแนนเสียงได้
โดยอิสระอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั ไม่วา่ผูถื้อหุ้นจะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน 

3. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้หรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน โดยผูถื้อหุน้สามารถเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยสะดวกเน่ืองจากอยูใ่นยา่นท่ีคมนาคมสะดวกและ
ใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะ ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใตดิ้น 
MRT) สถานีสวนจตุจกัรและสถานีพหลโยธิน 

4.  สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุ้นทุกรายของ
บริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไรของบริษทัฯในรูปเงินปันผล โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลตาม
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย  

5.  สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัในการรับซ้ือหุ้นคืนโดยบริษทัฯ ขอ้บงัคบับริษทั
ก าหนดหา้มมิใหบ้ริษทัฯ เป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุ้นของบริษทัเอง เวน้แต่  

5.1 เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงอนุมติัแกไ้ข
ขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิการรับเงินปันผลและเห็นว่า
ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือ  
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5.2 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหา ทางการเงิน  

แต่ทั้ งน้ี หุ้นท่ีบริษัทฯ รับซ้ือคืนดังกล่าวนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และบริษทัฯ จะตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ในโครงการซ้ือหุ้นคืน ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว 
บริษทัฯ จะลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้

6. สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  
ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ทุกรูปแบบ 

ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนประจ าเบ้ียประชุม โบนัสบ าเหน็จ และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปีโดยการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการพิจารณา และในการน าเสนอ
เร่ืองค่าตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา โดยบริษทัฯ ไดน้ าเสนอถึงนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นดว้ย นอกเหนือจากการน าเสนอถึงประเภทและจ านวนเงิน
ค่าตอบแทน 

7. สิทธิแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ  
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น และให้เลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือก
กลบัเขา้มารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยผูถื้อหุน้เป็นผูมี้สิทธิเลือกกรรมการเขา้มาด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ ผา่น
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น นอกจากนั้น ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได ้ดว้ยการลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

8.  สิทธิใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 บริษทัฯ ไดเ้สนอวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ผูส้อบ

บญัชีใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีอนุมติัโดยบริษทัฯ จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอ
เขา้รับการแต่งตั้งรวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีอย่างครบถว้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง
ทุกคร้ัง โดยผูส้อบบญัชีท่ีเสนอเพื่อพิจารณานั้น บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียหรือ มีประโยชน์ขดักนักบัการท าหนา้ท่ีสอบบญัชีใหก้บับริษทัฯ  

9. สิทธิในการก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและ/หรือหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั  
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ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิก าหนดหรือแก้ไขขอ้บงัคบัและ/หรือหนังสือบริคณห์สนธิของ 
บริษทัไดต้ามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง         
ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

10. สิทธิให้ความเห็นชอบอนุมัติการท ารายการพิเศษ การท ารายการเก่ียวโยงกันหรือการท า
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อเร่ืองอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้มากกวา่ท่ีกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานของการก ากบั 
ดูแลกิจการท่ีดีก าหนดไว ้เช่น การอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีการให้ความส าคญั กบั การรับทราบขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯท่ีเป็นปัจจุบนั รวดเร็วและเพียงพอ
ของผูถื้อหุน้ โดยผา่นการแจง้ข่าวและการใหข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซต ์www.dconproduct.com   
ของบริษทัฯ  

 
2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 บริษทัฯ ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นทุก รายจึงมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม 
อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย ผูถื้อหุ้นสถาบนั 
รวมถึงผูถื้อหุน้ต่างชาติ ต่างไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถื้อหุ้น และไดรั้บ
การดูแลผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม เพื่อคุม้ครองผูถื้อหุ้นจากการถูกเอาเปรียบหรือจากผูมี้อ านาจควบคุม 
ดงัน้ี  

1.  การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการ แต่งตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

เพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนวนัประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยหรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัฯ และ
มีสิทธิออกเสียง โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว หรือหลายราย นบัรวมกนัไดไ้ม่ นอ้ยกวา่ 200,000 หุ้น (ร้อย
ละ 0.004 ของจ านวนหุน้ ณ ปัจจุบนั) เสนอเพิ่มเร่ืองในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รวมถึงการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ภายใต้
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้  าหนดไว ้เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ โดยบริษทัฯ ได ้ ประกาศแจง้หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึง
สิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ โดยผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเร่ืองเป็นวาระการประชุมและสามารถเสนอช่ือผูมี้คุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมมายงับริษทัฯ ในระหวา่งวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอช่ือผู ้
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ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ และส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ แต่
อยา่งใด 

 
2.  การส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม  
บริษทัฯ ค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เพื่อสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมใหญ่ในแต่ละวาระ หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั ของบริษทัฯ ทั้งน้ี    
ผูถื้อหุ้นสามรถส่งค าถามทางไปรษณีย์มาท่ีเลขานุการบริษทั หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั ดีคอน             
โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 3300/57 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) ir@dconproduct.com หรือโทรสารหมายเลข 02-9373328  

3.  วาระการประชุมผูถื้อหุน้  
ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ก าหนดวาระหวัขอ้การประชุมไวช้ดัเจน และไดด้ าเนินการ ประชุม

ผูถื้อหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่มีวาระอ่ืนๆ เพื่อการเพิ่ม เร่ือง
พิจารณาวาระในท่ีประชุมอีกโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า แต่ทั้งน้ี บริษทัฯ ก็ไม่จ  ากดัสิทธิตาม
กฎหมายของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้น ท่ีจ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด สามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

4. หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุม  
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นแต่ละรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ค  านึงวา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ

หุ้นส่วนน้อย หรือ ผูถื้อหุ้นต่างชาติ ผูถื้อหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุม เป็นการ
ล่วงหนา้ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 2 ภาษาคือภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาติ และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัภาษาองักฤษจะถูกเผยแพร่พร้อมกนักบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัภาษาไทย ทั้งน้ี ขอ้มูลในหนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑ์
และวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทราบและมีขอ้มูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อ
การตดัสินใจ 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 และจดัการ
ประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

5. การช้ีแจงขั้นตอนและหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม  
บริษทัฯ มีนโยบายการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น ให้มีขั้นตอนท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ ไม่ยุง่ยาก ซ ้ าซ้อน 

พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนรับทราบขอ้มูลข่าวสารโดยทัว่ถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม โดยใน
ทุกคร้ังก่อนท่ีการประชุมจะเขา้สู่วาระการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร 
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ตลอดจนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนรู้จกั เพื่อความสะดวกในการซกัถามขอ้สงสัย 
โดยบริษทัจะช้ีแจงอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพื่อให้ทราบ
ขั้นตอนการใชสิ้ทธิสอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ การช้ีแจงของกรรมการในแต่ละ
วาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และการแสดงผล  คะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบขั้นตอน
ก่อนการประชุม 

6. การลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้  
นอกจากการแจง้ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นทุกคน

ทราบก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทัฯ จดัให้มีบตัรลงคะแนน
เสียงส าหรับทุกวาระ โดยบริษทัฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุ้น
ทราบผลทนัที และเพื่อความโปร่งใสใน การลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงทุกคร้ังท่ีมีการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ จะเชิญผูถื้อหุน้เป็นตวัแทนหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม  

7. การแสดงผลการลงมติ  
เม่ือการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้แจ้งผลการลงมติผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต ์www.dconproduct.com ของบริษทัฯ ภายในวนัเดียวกนัหลงัจาก
ปิดการประชุมผูถื้อหุน้ หรืออยา่งชา้ไม่เกิน 9.00 นาฬิกา ของวนัท าการถดัไป 

โดยในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่มติการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัท่ี             
28 เมษายน 2560 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนตรวจสอบได ้

8. การเชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังท่ีมีการประชุม เพื่อ

ตอบขอ้สงสัยและค าถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามได้
โดยตรงดว้ย นอกจากนั้น ในระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และตั้งค  าถาม
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม หรือขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯ ได ้โดยบริษทัฯ จะบนัทึกประเด็นซักถาม
และขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

9. การถ่ายทอดการประชุมผูถื้อหุน้  
บริษทัฯ จดัใหมี้การถ่ายทอดสดการประชุมและบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่น

ทางเวบ็ไซต์ www.dconproduct.com ของบริษทัฯ เพื่อให้บริการแก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ ท่ีไม่มี
โอกาสเขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบดว้ย  

10. การมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน  
บริษทัฯ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเอง สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้กล่าวคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม หรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.dconproduct.com ของบริษทัฯ หรือมอบฉนัทะให้กบักรรมการ
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อิสระท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้รายช่ือพร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือ
บุคคลอ่ืนใดตามท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการให้เขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ นอกจากนั้น เพื่อความถูกตอ้ง
และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉนัทะ บริษทัฯ ไดแ้สดงขั้นตอนเอกสารและหลกัฐาน 
ท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยมิไดก้  าหนดเง่ือนไขหรือ
กฎเกณฑท่ี์ตอ้งใหมี้การรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑ์อ่ืนท่ีก่อให้เกิดความยุง่ยากแก่ผู ้
ถือหุน้ในการมอบฉนัทะ ตลอดจนบริษทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกโดยจดับริการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือ
มอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลดภาระการ
จดัหาอากรแสตมป์ของผูถื้อหุน้ 

11. การจดัท าและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผูถื้อหุ้นภายในเวลาอนัสมควร  และให้

การรับขอ้มูลระหว่างผูถื้อหุ้นไทยกบัผูถื้อหุ้นต่างชาติเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีนโยบายเผยแพร่
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เน้ือหา สาระส าคญัของ
วาระการประชุม มติท่ีประชุม พร้อมผลคะแนน ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ค าถาม ค าช้ีแจง 
และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม บนเวบ็ไซต์ www.dconproduct.com ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบั
จากวนัประชุม เพื่อเป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้
ถึงการประชุมคร้ังต่อไป พร้อมทั้งน าส่งกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

12. การเขา้ถึงขอ้มูล และการติดต่อส่ือสารกบับริษทั  
            บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ รวมทั้งจดัให้มีช่องทาง
ส่ือสารกบับริษทัฯ ท่ีชดัเจนและหลากหลายอย่างเท่าเทียมกนั ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ หรือช่องทางอ่ืนๆ 
เช่น โทรศพัท์ โทรสาร ไปรษณีย ์หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Email) โดยจดัให้มีหน่วยงาน “นกัลงทุน
สัมพนัธ์” เป็นหน่วยงานกลางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานก ากบั ดูแล รวมถึงการให้ขอ้มูล
สารสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจ และผูมี้ส่วนได้เสีย โดยสามารถติดต่อไดท่ี้ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั 
(มหาชน) ชั้น 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
รหสัไปรษณีย ์10900 โทร. 02-9373312 หรือท่ี ir@dconproduct.com 

13. นโยบายเก่ียวกบัการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน  
บริษทัฯ มีนโยบายและยึดมัน่ในจรรยาบรรณ ความซ่ือสัตย ์สุจริตในการด าเนินธุรกิจต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่าย และต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ โดยเฉพาะเร่ืองการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
บริษทัฯ จึงจดัเก็บรักษาขอ้มูลทางธุรกิจท่ียงัไม่มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไวโ้ดยผูมี้อ  านาจเฉพาะเท่านั้นท่ีจะ
ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลได ้ทั้งยงัก าหนดห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน
ของบริษทัฯ ท่ีเป็นสาระส าคญัและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้ง หา้มไม่ให้มีการใชโ้อกาสหรือขอ้มูล
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ท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน เพื่อประโยชน์  ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน หรือท าธุรกิจท่ี
แข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง แมว้า่บริษทัอาจไม่เสีย ประโยชน์ใดก็ตาม ดงัน้ี 

 
 
13.1    กรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกตอ้งรายงาน  

-  การถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ คร้ังแรก และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

-  การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายหลงัจากนั้นทุกคร้ัง ซ่ึงนบัรวมถึงคู่ สมรสและบุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

-  ให้จัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ์  
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต.)  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบบทบาทและหน้าท่ีในการ
รายงานการถือหลกัทรัพย ์ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง 

14. นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการเปิดเผยขอ้มูล  
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้ม 

จากกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้น ท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการ และปราศจากความขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
ตลอดจนคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุ้นส่วนน้อยให้เกิดความเท่าเทียมกนั เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ บริษทั และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัฯ มีนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 

 14.1     ในกรณีบริษทัฯ ประสงคจ์ะท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งเป็นการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจบริษทัฯ เป็นสาระส าคญั และสามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นรายการท่ี
กระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจค้า
โดยทัว่ไป (Fair and at arm’s length) ภายใตห้ลกัเกณฑ์และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด เช่น เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ และความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกัน นโยบายการก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้ งความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการดงักล่าวโดยราคาและ
เง่ือนไขจะตอ้งเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และหลีกเล่ียงไม่มีรายการระหวา่งกนั
ในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยในการพิจารณาอนุมติัในแต่ละ
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รายการ ฝ่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะเป็นหน่วยงาน
ส าคญัในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสมควรของการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัก่อนการเขา้ท ารายการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามขนาดรายการต่อไปในทุกคร้ังก่อนท่ีจะเขา้ท า
รายการเก่ียวโยงกนั รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยบริษทัฯ จะแสดงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไวใ้นรายงานประจ าปีท่ีผ่านการ
รับรองตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจวา่การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวไม่
มีการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

14.2  ในกรณีไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบได ้บริษทัฯ จะจดัหา ผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย เพื่อประเมินราคาตลาด เพื่อให้ได้มาซ่ึงราคาและ
เง่ือนไขท่ีเหมาะสมไม่เกินกวา่ค่าเฉล่ียของผูป้ระเมินอิสระทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้น ทั้ งน้ีบริษัทฯ จะด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสม
ของราคาในการอนุมติั รายการระหวา่งกนันั้น ก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการ 
หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี  

14.3  ทุกรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท รวมถึง
เปิดเผยขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในรายงานประจ าปี 

15. นโยบายป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียมีการขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัฯ มี
นโยบาย ดงัน้ี  
  15.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือพนกังาน ในบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือของครอบครัว หรือบุคคล
ใกลชิ้ด ไม่วา่จะเป็นดา้นการเงิน หรือดา้นธุรกิจอ่ืนใด ก็ตาม  

  15.2 หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ยกเวน้ในกรณีท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
เช่น เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ และความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายการ
ก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการ
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ดงักล่าว และหลีกเล่ียงไม่มีรายการระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทาง
การเงิน เช่น การใหกู้ย้มืเงิน การคา้ประกนัสินเช่ือแก่บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ย ของตนเอง  

  15.3  ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตวัใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและเวลาท างานของ
บริษทัฯ หรือท าธุรกิจใดๆ กบับริษทัฯ ในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือนิติ บุคคลใดๆ ท่ี
ตนมีส่วนไดเ้สีย หรือการประกอบกิจการใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 

  15.4  ถ้า มีรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ี เ ก่ียวโยงกัน 
คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
และตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดมูลค่า รายการ คู่สัญญา 
เหตุผลหรือความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้  

  15.5  ในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารคนใด มีส่วนไดเ้สียในวาระการพิจารณาเร่ืองใด บริษทัฯ 
ก าหนดให้กรรมการ หรือผูบ้ริหารคนนั้น ตอ้งงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการ หรือผูบ้ริหารคนอ่ืนท่ี ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู ้
พิจารณา 

 16. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั  
  บริษทัฯ มีนโยบายและไดด้ าเนินการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นไม่วา่จะเป็นรายช่ือของผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการ ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนั โดยเปิดเผยเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีมี
สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก รวมถึงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษทัฯ โดย
รักษาสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดย

ค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีตามกฎหมาย หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ 

ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกระดบัถือปฏิบติัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้สิทธิดงักล่าวไดรั้บการ

คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยบริษัทได้จัดท านโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อ รับฟังต่อความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงสัยหรือเร่ืองร้องเรียนกนัเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ หรือการก ากบั ดูแลการ

ปฏิบติังาน จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะมาจากบุคลากรภายในองค์กร หรือจากบุคคลภายนอก             

ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด  (Whistle Blowing) จะน าเสนอในหัวขอ้ 

“นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน” ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้าง

ความมัน่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและสังคม เพื่อการ
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พฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่างๆตามบทบาทและ

หนา้ท่ี เพื่อให้กิจการของบริษทัฯ ด าเนินไปดว้ยดีมีความมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่

ทุกฝ่ายซ่ึงมีการเปิดเผยบทบาทของบริษทัฯ ท่ีมีต่อลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้น คู่แข่งทางการคา้ และสังคม

ส่วนรวม ดงัน้ี 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์

สุจริต และจริยธรรมอนัดีงาม ดว้ยความพยายามท่ีจะพฒันากิจการให้มีความเจริญเติบโต มัน่คง ปฏิบติัตาม
พนัธะกิจท่ีใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยค านึงถึงการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อ
หุน้อยา่งต่อเน่ือง เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธ์ิ ดว้ย
ความระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

1.2 จดัการดูแลไม่ใหสิ้นทรัพยข์องบริษทัเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.3 รายงานสถานภาพของบริษทัโดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอยา่งสม ่าเสมอ เท่าเทียมกนั และ

ครบถว้นตามความเป็นจริงในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตของบริษทัทั้งท่ีเป็นดา้นบวกและดา้นลบ และ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม รวมทั้งสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัไดผ้่านทางเวบ็ไซต์
www.dconproduct.com ของบริษทั  

1.4 บริหาร จดัการ เพื่อใหบ้ริษทัมีขีดความสามารถสูงในการด าเนินการ ให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการ
แข่งขนั 

1.5 ดูแลไม่ให้กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือของครอบครัว 
หรือ บุคคลใกลชิ้ด จากขอ้มูลใดๆ ท่ีมีสาระส าคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน น าไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกคา้ไวอ้ย่างชัดเจนเป็น

รูปธรรมโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ และเปิดเผยให้เป็นท่ีทราบกนั คือ มีความมุ่งมัน่ท่ี
จะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ บริษทัจึงพยายาม
แสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยูต่ลอดเวลา เพื่อ
รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 
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 2.1 ดา้นสินคา้และบริการ 
(1) ด าเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้คู่คา้ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาท่ีไดม้าตรฐานและมี

ความรับผดิชอบ 
(2) ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ใน

ราคาท่ีเป็นธรรม 
(3) ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อป้องกนัมิให้

ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือ เง่ือนไขใดๆ ของสินคา้ หรือ บริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จริง 

(4) ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ จดัให้มีระบบ
และกระบวนการท่ีให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบ
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ และจะด าเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

2.2 ดา้นการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จะรักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
ลูกคา้ หรือจากผูมี้อ านาจของบริษทัก่อนเวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ช้ีแจงหรือด าเนินการในทางกฎหมาย 

2.3 ดา้นการดูแลลูกคา้ภายหลงัการขาย 
ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้เพื่อการพฒันาธุรกิจให้เติบโต

อยา่งย ัง่ยนืบริษทัยงัใหค้วามส าคญัและห่วงใยลูกคา้ โดยจดัใหมี้ระบบการบริหารดูแลลูกคา้ภายหลงัการขาย
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี โดยการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ และตรวจติดตามงานอยา่งต่อเน่ือง มี
ทีมงานวศิวกรคอยใหค้  าปรึกษา รวมทั้งรับประกนัคุณภาพสินคา้นานถึง 20 ปี  

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 
พนกังานถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุด เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของบริษทัฯ จึงมุ่งพฒันา 

เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีมและสร้างความ
รัก ความสามคัคีภายในบริษทั โดยในปี 2560 มีการจดักิจกรรมให้ผูบ้ริหารไดพ้บปะกบัพนกังาน เช่น เน่ือง
ในวนัสงกรานต์รักษาประเพณีอันดีร่วมรดน ้ าด าหัวและขอพรจากผูบ้ริหาร ท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีการดูแลเร่ืองค่าตอบแทน สวสัดิการของพนกังาน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
โดยยดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

3.1 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
3.2 แต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงให้รางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบ  และลงโทษพนกังาน 

กระท าดว้ยความสุจริตใจและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนกังาน และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
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3.3 รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะบนพื้นฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
3.4 มีระเบียบในการร้องทุกขเ์พื่อเป็นช่องทางไม่ใหพ้นกังานทุกล าดบัชั้นถูกกลัน่แกลง้โดยไม่ไดรั้บ

ความเป็นธรรม 
3.5 ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและ

สม ่าเสมอ โดยมีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกบริษทั เช่น ให้ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพนกังานในดา้นวชิาชีพเทคโนโลย ีหรือสวสัดิการต่างๆ หรือส่งพนกังานไปอบรมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ภายนอกบริษทัฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยน าความรู้ท่ีไดม้าใช้กบัการท างาน
หรือปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึนรวมถึงกระตุน้และสร้างเสริมความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
รักษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ผูร่้วมงานดว้ยกนัและระหวา่งหวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังาน จากการจดัฝึกอบรม
และการจดักิจกรรมภายในบริษทั  

จ านวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนกังานต่อปี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัฝึกอบรมให้พนักงานและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญติั

ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน โดยมีการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงต่อปี  
ทั้งน้ี ในปี 2560  บริษทัฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมพนกังาน 80% ของจ านวนพนกังานเฉล่ียในรอบปี  
3.6 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน

อยูเ่สมอ และให้มีสุขอนามยัท่ีดีในสถานท่ีท างาน โดยในคู่มือพนกังานจะก าหนดเป็นนโยบายอยา่งชดัเจน
และเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนกังาน เช่น 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การรักษาพยาบาล เ เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพเงินช่วยเหลือกรณี
พนกังานประสบภยัพิบติั ประกนัชีวิต อุบติัเหตุ ฯลฯ และส่ือสารให้พนกังานใชส้วสัดิการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
รักษาคุณภาพท่ีดีของชีวติพนกังานทุกคน  

3.7 ยึดมัน่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
นอกเหนือจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน
ในดา้นอ่ืนๆโดยบริษทัมุ่งพฒันาทกัษะ ความคิด เพื่อปรับปรุงการท างานทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุน
ความคิดเชิงสร้างสรรค ์เพิ่มคุณค่าเชิงนวตักรรมใหก้บับริษทัฯ 

บริษทัฯ เห็นวา่พนกังาน คือ ทรัพยากรอนัมีค่ายิ่งขององคก์ร บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้การ
ดูแล รักษา และพฒันาพนกังานอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตวัพนกังาน สร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานอยา่งทัว่ถึง 
 

4. นโยบายการบริหารงานบุคคล 
4.1 จะสรรหา และคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกบับริษทัฯ ตามความ

จ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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4.2 จะส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน โดยก าหนดทิศทางการพฒันาพนกังานอยา่งชดัเจน และ
ดูแลพนกังานทุกระดบั ให้ไดรั้บการพฒันาตามทิศทางดงักล่าวอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถ
ท างานในหนา้ท่ีปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผดิชอบงานท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

4.3 จะบริหารค่าจา้ง เงินเดือน และสวสัดิการ ใหเ้ป็นไปโดยยติุธรรมและทดัเทียมกบับริษทัชั้นน า 
4.4 จะใชร้ะบบคุณธรรม (Merit System) ในการเล่ือนขั้นเงินเดือน และการเล่ือนต าแหน่ง โดย

พิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคลประกอบกนั 
4.5 จะพิจารณาคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถภายในบริษทัฯ เพื่อบรรจุในต าแหน่งท่ี

สูงข้ึนก่อนการสรรหาจากภายนอก 
4.6 จะส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้พนกังานมีความร่วมมือ ร่วมใจกนัท างาน เสมือนหน่ึงเป็น

บุคคลในครอบครัวเดียวกนั 
บริษัทฯ ถือว่าผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบท่ีส าคัญในการปกครองดูแล

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีขวญั ก าลงัใจท่ีดี พฒันาพนกังานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. นโยบายการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน 
5.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการออมทรัพยแ์ละสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและครอบครัว และ

พนกังานไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงเงินสะสมส่วนของพนกังานจะข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจและอายุ
งานของพนกังาน 

5.2 กองทุนประกนัสังคม 
กรณีเจ็บป่วย อุบติัเหตุ ท่ีมิใช่จากการท างาน ซ่ึงท่ีมาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของ

พนกังาน ส่วนของบริษทัฯ และส่วนของรัฐบาล 
5.3 เงินช่วยเหลือเช่น กรณีสมรส ประสบภยัพิบติั เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ เงินค่า

เจา้ภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซ่ึงครอบคลุมพนกังาน บิดา-มารดาของพนกังาน คู่สมรส และบุตร
ของพนกังาน เป็นตน้ 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้ีทาง

การคา้ หรื เจา้หน้ีสถาบนัการเงินในการช าระหน้ีท่ีติดคา้งคืนให้ตรงก าหนดเวลาท่ีตกลง หรือท่ีท าสัญญาไว ้
โดยไม่ให้มีการผิดนดัช าระหน้ีเพื่อรักษาความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ต่อเจา้หน้ีและสถาบนัการเงิน ในการ
จดัล าดบัให้บริษทัฯ เป็นลูกคา้ชั้นดีเยี่ยมตลอดเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
เจา้หน้ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด โดยยดึหลกัปฏิบติัต่อเจา้หน้ีเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดงัน้ี 

6.1 ให้ขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และจ าเป็นเพียงพอแก่เจา้หน้ีเพื่อการวิเคราะห์การให้สินเช่ือโด
ถูกตอ้ง 
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6.2 น าสินเช่ือท่ีเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงินอนุมติัใหกู้ม้าใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทัตามท่ีได้
แสดงเจตนาไวต่้อเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงิน 

6.3 ช าระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงต่อเวลาตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
6.4 เม่ือมีเหตุส าคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนยัส าคญัและอาจกระทบต่อหน้ีท่ีตอ้ง

ช าระ บริษทัจะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบเพื่อร่วมกนัหาวธีิป้องกนัหรือแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
6.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงินก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า 
บริษทัก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานคดัเลือกและปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็น

ธรรม โดยค านึงถึงช่ือเสียงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและประเพณีปฏิบติัท่ีส าคญั รวมทั้ง
ปฏิบติัตามพนัธะสัญญากบัคู่คา้ โดยยึดหลกัปฏิบติัเพื่อให้ความเป็นธรรมกบัคู่คา้และเกิดประโยชน์กบัทุก
ฝ่าย ดงัน้ี 

7.1 ในการคดัเลือกคู่คา้ผูเ้ป็นผูรั้บเหมา บริษทัจะตั้งคณะกรรมการคดัเลือกจากคู่คา้ผูเ้สนอผลงานภา 
7.2 เปิดโอกาสใหคู้่คา้รายใหม่สามารถเขา้มาร่วมงาน 8.3 ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และรายงานท่ีถูกตอ้ง 
7.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้ 
7.4 สนบัสนุนใหคู้่คา้ของบริษทัฯ ใหค้วามร่วมมือในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

โดยไม่ใหสิ้นบนในทุกรูปแบบแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือพนกังานของบริษทั เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานท่ี
ไม่ถูกตอ้งในทุกกรณี 

7.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
7.6 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ลูกคา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขบนพื้นฐานความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
7.7 มีการประชุมกบัคู่คา้ผูเ้ป็นผูรั้บเหมาทุกเดือนเพื่อสร้างความเขา้ใจในการท างานให้ถูกตอ้ง 

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
7.8 ดูแลและช่วยเหลือคู่คา้ให้สามารถด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่เอาเปรียบ

ทางการคา้ 
8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า 
การแข่งขนัท่ีเป็นธรรมกบัคู่แข่ง เป็นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีบริษทัฯ ให้

ความส าคญัและพึงปฏิบติัเสมอมา โดยบริษทัมุ่งเนน้การประกอบธุรกิจท่ีเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึด
หลกัธรรมาภิบาลทางการแข่งขนัตามหลกัเกณฑแ์ห่งกฎหมาย จารีตทางการคา้ และแนวทางการปฏิบติัท่ีดี ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยมีแนว
ทางการปฏิบติั ดงัน้ี 
 8.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
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8.2 สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรือก าหนดใหคู้่คา้ตอ้งท าการคา้กบั
บริษทัฯ เท่านั้น 

8.3 ไม่ละเมิดความลบัหรือแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 
หรือผดิกฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรม 

8.4 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวในทางร้าย 
8.5 ไม่เขา้ร่วมในสัญญาทางการคา้ หรือกระท าการใดโดยนยัท่ีอาจก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีไม่เป็น

ธรรม หรือการผกูขาดทางการคา้ 
8.6 ไม่แข่งขนัทางการคา้โดยการใส่ร้ายป้ายสี กลัน่แกลง้ หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริงของคู่แข่ง 
9. นโยบายการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรับผดิชอบต่อสังคม 
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนท่ีอาจไดม้าโดยไม่ถูกตอ้งตาม

ครรลองคลองธรรมยอ่มสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ อนัแสดงถึงความใส่ใจของบริษทั
ฯ ต่อสังคม ยงัจะน ามาซ่ึงผลดีต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว ดงันั้น บริษทัฯ จึงตระหนกัและยึดมัน่เป็น
หลกัการของบริษทัฯ อยูเ่สมอว่า บริษทัฯ จะกา้วหน้าพฒันาเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และอยู่รอดในสังคมได ้
จะตอ้งเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบในการพฒันา
สังคมส่วนรวมใหดี้ยิง่ข้ึน โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบติั ไวด้งัน้ี 

9.1 หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือหากพบวา่มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน ก็ควรจดัให้มีกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ส าคญัอยา่งครบถว้น 

9.2 ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วม
สมคบคิด (ฮั้ว) กนั 

9.3 ไม่สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
9.4 จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือ สามารถ

ตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่ชกัชา้ หากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน 
9.5 รณรงคใ์ห้พนกังานเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการกรรโชก 

และการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 
9.6 ในทุกคร้ังก่อนด าเนินการธุรกิจใดๆ บริษทัฯ จะส ารวจและท าความเขา้ใจระเบียบและขอ้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนัมิใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทักระทบต่อวถีิสังคม หรือชุมชนนั้นๆ 
9.7 บริษทัฯ ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความตระหนักในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มให้พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง และให้ความส าคญักบัคู่คา้ท่ียึดมัน่และมีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อสังคม 
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9.8 หากมีเหตุการณ์ หรือข่าวใดเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะรีบด าเนินการส่ือสาร
ช้ีแจงขอ้เท็จจริงและสถานะของบริษทัฯ โดยไม่ปกปิดขอ้มูล หรือบิดเบือนขอ้มูล ต่อสังคม และชุมชน ใน
โอกาสแรกทนัที เพื่อใหส้ังคมเขา้ใจทราบสถานการณ์ของบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 
 
 
 
4.  การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญักบัคุณภาพของขอ้มูล และการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและน่าเช่ือถือ โดยก าหนดนโยบาย
และก ากบัดูแลให้การจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลได้ง่ายและน่าเช่ือถือ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน และท่ี
ไม่ใช่ทางการเงินอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลาโดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งจดัท าข้ึนอยา่งรอบคอบ มี
ความชดัเจน ถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้ดว้ยภาษาท่ีกระชบั เขา้ใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ี
ส าคญัอยา่งสม ่าเสมอทั้งดา้นบวกและดา้นลบ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ เกิดความมัน่ใจ และ
ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อก าหนด กฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษทัฯ และหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือฝ่ายจดัการ 
ด าเนินการแทนไดต้ามแต่กรณี 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการให้ความสะดวกแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวก โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง เท่าเทียม
กนัและทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผา่นช่องทาง
และส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การพบปะนกัวิเคราะห์ การออก 
Road Show รายงานประจ าปี ตลอดจนผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ งบการเงินของบริษทัฯ ข่าวประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ โครงสร้างการ
ถือหุน้ โครงสร้างองคก์ร และผูบ้ริหาร ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ รายงานประจ าปี หนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุน้ 

ในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปี ต่อ
หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งล่าชา้แต่อยา่งใด 

4.1  การเปิดเผยเร่ืองผูส้อบบญัชี และการรับรองงบโดยผูส้อบบญัชี 
ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทัฯ จะพิจารณาวา่จา้งผูส้อบบญัชีท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม

ครบถว้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และไดรั้บความ
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เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) เพื่อท่ีจะมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และรับรองงบการเงินของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ทั้งในส่วนค่าสอบบญัชี ในปี 2560 เท่ากบั 1,510,000 บาท ซ่ึง
เท่ากบัปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมแลว้ 

อตัราการค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี      
                                   (หน่วย:บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี 

ปี 2561  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ค่าสอบบญัชี 1,580,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4.2  การจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้น หรือผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียม

กนั บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการส่ือสารขอ้มูลของบริษทัฯ ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ รายงานประจ าปี แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส และพบปะกบันกัวิเคราะห์ 
โดยทางบริษทัฯ มีการพบนกัวเิคราะห์จากหลายบริษทัหลกัทรัพย ์และใหส้ัมภาษร์นกัข่าวเป็นประจ า   

4.3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

ของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีชดัเจน 
ถูกตอ้ง และครบถว้นของบริษทัฯ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา เพื่อเป็น
ขอ้มูลและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกัลงทุน หรือประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบและใชใ้น
การพิจารณาตดัสินใจ โดยเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างผูถื้อหุ้น ขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการ
และผูบ้ริหาร นโยบานและการด าเนินงานในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี วสิัยทศัน์และเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  รายงานความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั 
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ความเส่ียงหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ประวติัคณะกรรมการ
และนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) เป็นตน้โดยรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการ
แจง้เบาะแสการกระท าผดิ (Whistle Blowing) จะน าเสนอในหวัขอ้ “นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน” 

4.4  การเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 
Community Portal - SCP) และเวบ็ไซต ์www.set.or.th ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ผา่นช่องทางท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัไวแ้ลว้ เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การรายงานและเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ได้
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เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆของบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนได้
เสีย นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวก ทัว่ถึง 
และเท่าเทียมกนั ผา่นระบบอิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETCommunity Portal - 
SCP) และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุกคร้ังท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศอนัมีสาระส าคญั 

4.5 การจดัใหมี้เวบ็ไซต์ www.dconproduct.com ของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าเวบ็ไซต์ www.dconproduct.com ของบริษทัฯ ทั้งภาษาไทย และองักฤษ เพื่อ

เผยแพร่และน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ให้กบัผูถื้อหุ้น หรือนกัลงทุน ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั 
บริษทัฯ ท่ีทนัต่อเหตุการณ์ อาทิขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ รายงานประจ าปีท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ และ
หนงัสือนดัเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีสามารถดาวน์โหลดได ้

4.6 หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทัฯ จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ท่ีผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อได้

โดยสะดวก ซ่ึงมีแผนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ล่วงหนา้ เพื่อให้บริการขอ้มูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีเป็นประโยชน์ให้ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นนกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป รวมถึงจดัให้มีการ
แถลงผลประกอบการและผลการด าเนินงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงิน 
และส่ือมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อส่ือมวลชน และเปิดเผยขอ้มูลแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่าได้ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฎหมายและกฎเกณฑ์เก่ียวกบับริษทัจด
ทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

ผูส้นใจสามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆจากหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ 
จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10900 โทร 02-9373312 หรืออีเมล์ท่ี ir@dccnpoduct.com หรือคน้หาขอ้มูล
ท่ีเวบ็ไซต ์www.dccnprodct.com ของบริษทัฯ 

4.7 รายงานทางการเงินของบริษทั 
บริษทัฯ จดัท ารายงานทางการเงิน งบการเงิน บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและค าอธิบายของฝ่าย

จดัการ (MD&A) ทั้งประจ าไตรมาสและประจ าปี แลว้เปิดเผยผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูลและการรายงาน
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับรายงานทางการเงิน งบการเงิน และบทวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าไตรมาส รวมถึงเปิดเผยเพิ่มไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report) ใหผู้ส้นใจไดรั้บทราบและตรวจสอบขอ้มูลทาง
การเงินต่างๆ ของบริษทัฯ ไดต้ลอดเวลาและเป็นขอ้มูลปัจจุบนั 

4.8 ขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีไม่ใช่การเงิน 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้ การบริการ และการ

ขายใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยมีหวัขอ้ในการประเมิน 14 รายการ ดงัต่อไปน้ี 
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1. บริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้
2. ติดต่อสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ไดง่้าย 
3. พนกังานขายมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 
4. พนกังานขายใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 
5. สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสม 
6. เง่ือนไขการซ้ือสินคา้ไม่ยุง่ยาก 
7. เจา้หนา้ท่ีติดตามการช าระค่าสินคา้มีความยนิดีใหบ้ริการ 
8. คุณภาพของสินคา้ตรงตามความตอ้งการ 
9. สินคา้มีความสวยงาม น่าใชง้าน 
10. การจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามก าหนดนดัหมาย 
11. พนกังานขบัรถมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 
12. ความยนิดีใหบ้ริการในการแกปั้ญหาของทีมงานบริการหลงัการขาย 
13. การส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีมอบใหถู้กใจลูกคา้ 
14. ลูกคา้ยนิดีแนะน าใหค้นรู้จกัใชสิ้นคา้ DCON  

 

ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ในช่วง 4 ปี 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ความพึงพอใจของลูกคา้ (%) 83.50 85.08 86.16 86.60 

 
4.9 การเขา้เยีย่มชมกิจการ (Site Visit) 
เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดใ้ห้ลูกคา้และ Supplier 

เขา้เยีย่มชมกิจการโรงงานของบริษทัฯ (Site Visit)  
4.10 ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ 
โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 4 คร้ัง ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นจ านวน 1 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได ้ดงัน้ี 

รายช่ือ วาระการด ารงต าแหน่ง  การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

 

  กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประชุม 
AGM 

ประชุม 
EGM 

 

1/1 
 
 

1.รศ.ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค 21 มิ.ย. 2547 – ปัจจุบนั 
 

3/4 - 1/1 
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2.นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 31 มี.ค. 2548 – ปัจจุบนั  
 

4/4 4/4 1/1 1/1 

3.นายธนิต  ชรินทร์สาร 9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบนั   
 

4/4 4/4 1/1 1/1 

 
1/1 

 
1/1 

 
1/1 

 
 

1/1 

 
1/1 

 
1/1 

4.นายวทิวสั  พรกลุ 6  ส.ค. 2539 – ปัจจุบนั  
 

4/4 - 1/1 

5.นายชนะ  โตวนั 6  ส.ค. 2539 – ปัจจุบนั  
 

4/4 - 1/1 

6.ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร 6  ส.ค. 2539 – ปัจจุบนั  
 

4/4 - 1/1 

7.นายวนัชยั  ตนัติกลุ 9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบนั 3/4 
 

3/4 
 

1/1 
 

8.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 15 พ.ค. 2550 – ปัจจุบนั 4/4 
 

4/4 1/1 
 

9. นายจีรเดช  วรัิชชยั 23 ก.พ. 2555 –  ปัจจุบนั 
 

4/4 
 

4/4 1/1 

 
4.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินการในเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 2 ท่าน  
และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร       กรรมการ  
2. นายชนะ  โตวนั    กรรมการบริหาร 
3. นายวนัชยั  ตนัติกุล   กรรมการอิสระ 

 

การก าหนดเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
- เบ้ียประชุม  

ประธานกรรมการบริษทั  15,000 บาท/คร้ัง/คน 
 กรรมการ   10,000 บาท/คร้ัง/คน 
- บ าเหน็จกรรมการ 

มีมติจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ใหจ่้ายตามผลก าไรของบริษทั โดย 
จดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการ ตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการ 
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ก าไรสุทธิ บ าเหน็จกรรมการ (รวม) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท 500,000 บาท 
101 ลา้นบาท ถึง 200 ลา้นบาท 1,000,000 บาท 
201 ลา้นบาท ถึง 300 ลา้นบาท 2,000,000 บาท 
301 ลา้นบาท ถึง 400 ลา้นบาท 3,000,000 บาท 

 

ทั้งน้ีในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 223.28 ลา้นบาท จึงไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท โดยเสนอให้จดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการ ตามภาระความ
รับผดิชอบของกรรมการ 

ส าหรับในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 138.10 ลา้นบาท จึงไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท และจ่ายเบ้ียประชุมเท่ากบัปี 2559 

 

การก าหนดเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เบ้ียประชุม  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  7,500 บาท/คร้ัง/คน 
 กรรมการตรวจสอบ    5,000 บาท/คร้ัง/คน 

อตัราการค่าตอบแทนกรรมการ 
                      (หน่วย:บาท) 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

ต าแหน่ง ปี 2561 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560  
 

ปี 2559 ปี 2558 

เบีย้ประชุมกรรมการ 
( เฉพาะกรรมการ ท่ี           
เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม )                  
(คน/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

15,000 
10,000 
7,500 
5,000 

15,000 
10,000 
7,500 
5,000 

15,000 
10,000 
7,500 
5,000 

15,000 
10,000 
7,500 
5,000 

บ าเหน็จกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

444,444.44 
222,222.22 
444,444.44 
222,222.22 

222,222.22 
111,111.11 
222,222.22 
111,111.11 

222,222.22 
111,111.11 
222,222.22 
111,111.11 

666,666.66 
333,333.33 
666,666.66 
333,333.33 

ค่าตอบแทนอืน่ๆ ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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 หมายเหตุ: ค่าตอบแทนส่วนท่ีเป็นบ าเหน็จของกรรมการประจ าปี 2561 เป็นเพียงประมาณ
การคิดค านวณ แต่ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาค่า
บ าเหน็จกรรมการแตกต่างจากน้ีได ้โดยไม่เกินวงเงินตามท่ีไดข้ออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2561 

 

4.12  การเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
ผลจากการส ารวจกรรมการบริษทั 9 คน และผูบ้ริหารระดับสูง 4 คนแรกแล้วพบว่ามีการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหุน้ของกรรมการ 2 ท่าน ดงัน้ี 
 

ช่ือกรรมการ/ผู้บริหาร วนัที่ท า
รายการ 

ประเภทหุ้น จ านวน 
 (หุ้น) 

ราคาเฉลีย่ 
(บาท) 

การโอนหลกัทรัพย์ 

1.นายวทิวสั  พรกุล 
 

7 เม.ย.60 หุน้สามญั จ าหน่าย 
378,700 

0.57 - 

2.นายชนะ   โตวนั 10 เม.ย.60 หุน้สามญั จ าหน่าย 
234,174 

0.57 - 

 

หมายเหตุ: กรรมการและผูบ้ริหาร 4 คนแรก ไม่มีรายการเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้ 
   
5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนมัน่ใจไดว้า่ บริษทัฯ โดยคณะกรรมการ มีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การด าเนินงาน มีระบบการติดตามและวดัผลการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัหน้าท่ีตนตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
   5.1 รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายแนวปฏิบติัในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหวา่งผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืนๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ในกรณีการท างานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึง
อยูภ่ายใตอ้  านาจอนุมติัของผูถื้อหุ้นให้ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
เช่ือมัน่ไดว้า่การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุ้นและเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ ดูแลให้มีการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดด้วยความรอบคอบภายใน
หลกัการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกนัมีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ท า
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รายการ และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ อยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ผูมี้ส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตดัสินใจในการพิจารณาเข้าท ารายการโดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูแ้จง้ต่อท่ีประชุมขอความ
ร่วมมือให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายในการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ของผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษทัฯ แจ้งต่อท่ีประชุม เพื่องดออกเสียงหรืองดให้
ความเห็นในระเบียบวาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในรายการประจ าปีและแบบ 56-1 

 

  5.2 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัและจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิด

ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน และ
ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย โดย
จัดตั้ งหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี ท าหน้าท่ี
รับผดิชอบตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทัฯ ตามล าดบั 

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอ้มูล
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) การติดตาม (Monitoring) 
เป็นประจ าปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้มัน่ใจต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทัฯ 
รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้ระบบท่ีเป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสัมพนัธ์กบั
ผูต้รวจสอบภายนอกและภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้ช่ือมโยง 

(4) ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีจ่ายแก่ผูส้อบบญัชี มีการเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน 

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่พร้อมท่ีจะรับฟังต่อควำมเห็น ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้สงสัยหรือเร่ืองร้องเรียนกนัเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร หรือกำรก ำกบั ดูแลกำรปฏิบติังำน จำกผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วนไม่วำ่จะมำจำกบุคลำกรภำยในองคก์ร หรือจำกบุคคลภำยนอก 

บริษทัฯขอให้ค  ำมัน่ว่ำจะพิจำรณำด ำเนินกำรต่อควำมเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงสัย หรือเร่ือง

ร้องเรียน ดว้ยควำมโปร่งใส สุจริตและยติุธรรมอยำ่งเท่ำเทียมกนั รวมทั้งจะเก็บรักษำควำมลบั ปกป้องและมี

มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีสุจริต พยำนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร้องเรียน ทั้งในระหว่ำงกำรสอบสวน 

และภำยหลงักำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียน 

1. วตัถุประสงค ์
 

1.1 เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัฯเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน สอดคลอ้งกบัหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

1.2 เพื่อเน้นย  ้ำถึงกำรให้ควำมส ำคญักบักำรรับฟัง กำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกบุคลำกรภำยใน
องคก์ร หรือ จำกบุคคลภำยนอก ท่ีถือเป็นเคร่ืองมืออยำ่งหน่ึงของบริษทัฯ ในกำรช่วยเฝ้ำระวงั ติดตำม หรือ 

ตรวจสอบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

1.3 เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงและเพิ่มประสิทธิภำพของกลไกระบบเตือนภยัล่วงหน้ำ อนัจะน ำมำ
ซ่ึงกำรป้องกันควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนกับผู ้มีส่วนได้เสียและเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

 2. ค  ำนิยำมและค ำจ ำกดัควำม 

“บริษทั” หมำยถึง บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

 “บริษทัยอ่ย” หมำยถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยถื์อหุน้เกินกวำ่ร้อยละหำ้สิบของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ของ บริษทันั้น 

(ข) บริษทัท่ีบริษทัตำม (ก) ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ของบริษทันั้น 
(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกกำรถือหุน้ของบริษทัตำม (ข) ในบริษทั

ท่ีถูก ถือหุ้น โดยกำรถือหุ้นของบริษทัดงักล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ
หำ้สิบของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตำม (ก) (ข)หรือ (ค) ถือหุน้ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือ
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ทำงอ้อมรวมกนัเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(จ)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ ำนำจควบคุมในเร่ือง

กำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อให้ได้มำซ่ึง

ประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทันั้น 

กำรถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือของบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

“บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน)” หมำยถึง บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

"กรรมกำรบริษทั" หมำยกง กรรมกำรของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

“หุน้บริหำร" หมำยถึง ผูบ้ริหำรของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

“พนกังำน" หมำยถึง พนกังำนของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

"ผูร้้องเรียน" หมำยถึง บุคคลหรือบุคคลซ่ึงมีผลกระทบ หรือไดรั้บผลกระทบจำกกำรปฏิบติังำน

ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ  ำกัด (มหำชน)  รวมถึงบุคคลหรือหลุ่มบุคคลท่ีพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่

เหมำะสม ขดัต่อ จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี หรือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำร

ปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำม กฎหมำย กฎ ระเบียบของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

3. ขอบเขตเร่ืองร้องเรียน 

ผูร้้องเรียนท่ีพบเห็น ประสบ หรือมีพยำนหลกัฐำนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน 

หรือ ผูก้ระท ำกำรแทนของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) ในเร่ืองกำรประพฤติท่ีไม่เหมำะสม ขดั

ต่อ จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบติังำนให้

เป็นไปตำม กฎหมำย กฎ ระเบียบ 

เม่ือบริษทัฯ ได้รับแจง้จะด ำเนินกำรส่งต่อไปยงัช่องทำงหรือหน่วยงำนท่ีบริษทัฯ พิจำรณำแล้ว

เห็นวำ่เหมำะสม และจะแจง้ใหผู้ร้้องเรียนไดรั้บทรำบต่อไป 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่สามารถรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 

• เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริษทั หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร มีมติเด็ดขำดแลว้ 

• เร่ืองท่ีมีกำรฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่นศำล หรือท่ีศำลพิพำกษำ หรือมีค ำสั่งเด็ดขำดแลว้ 

• เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติเด็ดขำดแลว้ 

• กรณีบตัรสนเท่ห์ หรือขอ้ร้องเรียน ขอ้กล่ำวหำท่ีไม่ระบุช่ือและท่ีอยูท่ี่แทจ้ริงของผู ้
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ร้องเรียน หรือ ผูก้ล่ำวหำ 
4. กำรร้องเรียน 

กำรร้องเรียนใหท้ ำเป็นหนงัสือและมีรำยละเอียดของกำรร้องเรียน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือและนำมสกุล ท่ีอยูห่รือท่ีท ำงำน หมำยเลขโทรศพัทแ์ละ E-mail ของผูร้้องเรียน 

(2) ช่ือและนำมสกุล ผูถู้กร้องเรียน และท่ีอยูข่องผูถู้กร้องเรียน (ถำ้มี) 

(3) วนั เดือน ปี ท่ีร้องเรียน 

(4) วนั เดือน ปีและสถำนท่ีท่ีผูร้้องเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุกำรณ์ 

(5) ขอ้เทจ็จริงและกำรกระท ำของผูถู้กร้องเรียนท่ีผูร้้องเรียนเห็นวำ่อยูใ่นขอบเขตของ

เร่ืองร้องเรียน  

(6) เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรร้องเรียน (ถำ้มี) 

(7) หรือใชแ้บบฟอร์มเร่ืองร้องเรียนจำกเวบ็ไซทข์องบริษทัฯ ด ำเนินกำรกรอกขอ้มูล

และรำยละเอียดใหค้รบถว้น 

(8) ใหด้ ำเนินกำรส่ง หรือติดตำมเร่ืองร้องเรียน โดยวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(8.1) ส่งทำงระบบท่ีก ำหนดไว้ในอินเตอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทฯ  

(Whistleblower) หรือ 

(8.2) ส่งทำง E-Mail: http://www.dconproduct.com  หรือ 

(8.3) ส่งทำงไปรษณีย ์ถึง 

 เลขำนุกำรบริษทั 

               หน่วยงำนก ำกบัองคก์รและเลขำนุกำรบริษทั  

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 3300/57 ตึกชำ้ง อำคำรบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   หรือ 

(8.4) ส่งทำงช่องทำงอ่ืนๆท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดไว ้(ถำ้มี) 

เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบักำรร้องเรียน บริษทัฯ อำจพิจำรณำด ำเนินกำรตำมท่ีเห็นสมควร โดย

ให้เป็นตำมกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีโดยอยู่ภำยใตห้ลกักำร/มำตรกำรปกปิดและรักษำ

ควำมปลอดภยั และ/หรือกำรไม่ตอบโต้หรือปกป้องผูร้้องเรียนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยฯน้ี หรือท่ี   

บริษทัฯ เห็นสมควร 
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5. กำรปกปิดช่ือ หรือขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯจะก ำหนดให้ขอ้มูลของผูร้้องเรียน หรือพยำนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บกำรคุม้ครองโดย

ปกปิดช่ือ หรือขอ้มูลส่วนบุคคล ไวใ้นชั้นควำมลบั (Confidential) ตำมขอ้ก ำหนดบริษทัฯ วำ่ดวัยกำรก ำหนด

ชั้นควำมลบั และกำรรักษำควำมปลอดภยัเก่ียวกบัเอกสำร 

ในหลกักำร เม่ือผูร้้องเรียนไดด้ ำเนินกำรให้ขอ้มูลเร่ืองท่ีร้องเรียนครบดว้ยทุกขั้นตอนจนเสร็จส้ิน

แล้ว จะได้รับหมำยเลขทำงทะเบียนและเลขชุดรหัส เพื่อใช้ในกำรแสดงตนและติดต่อกับบริษทัฯ โดย

หมำยเลขทำงทะเบียนและเลขชุดรหสัน้ี จะถูกน ำมำใชเ้รียกแทนช่ือหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูร้้องเรียนใน

ขั้นตอนของกำร ไต่สวน จนเสร็จส้ินกระบวนกำร อนัเป็นมำตรกำรปกปิดและรักษำควำมปลอดภยั ทั้งน้ี

หลกักำรดงักล่ำวสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 

6. กำรไม่ตอบโต/้ปกปองผูร้้องเรียน  

 บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะสนบัสนุนกำรร้องเรียนของผูร้้องเรียนท่ีอยูบ่นหลกัสุจริต จะไดรั้บกำร

ปฏิบติัอยำ่งเป็นธรรม 
7. กำรตอบกลบัผูร้้องเรียน 
 

         บริษทัฯ จะพิจำรณำติดต่อกลบัผูร้้องเรียนตำมช่องทำงท่ีไดแ้จง้ไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

• แจง้กลบักำรรับเร่ืองร้องเรียน หรือลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน 

• ติดต่อกลบัเพื่อขอรำยละเอียด ขอ้มูลต่ำงๆเพิ่มเติม 

• ติดต่อกลบัเพื่อรำยงำนควำมคืบหนำ้กำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียน 

• ติดต่อกลบัเพื่อแจง้ผลเร่ืองร้องเรียนท่ีเสร็จส้ินแลว้ 

• ติดต่อกลบัในกรณีอ่ืนๆตำมท่ีเห็นสมควร 
8. กำรร้องเรียนอนัเป็นเทจ็ 

ผูร้้องเรียนยอ่มตระหนกัและเขำ้ใจเป็นอย่ำงดีว่ำกำรร้องเรียนจะตอ้งกระท ำโดยสุจริต ไม่มี

เจตนำกลัน่แกล้งองค์กร หรือบุคคล หรือโดยมีเจตนำไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หำกผูร้้องเรียนได้

ร้องเรียนเร่ืองอนัเป็นเท็จ ไม่มีมูลควำมจริง หรือเจตนำกลัน่แกลง้องค์กร หรือบุคคล บริษทัฯจะ

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ บริษทัฯ หรือตำมกฎหมำยท่ีเท่ียวขอ้งกนัผูร้้องเรียนตำมกคำมเหมำะสม

แลว้แต่กรณี ต่อไป 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

นโยบายภาพรวม 

บริษทัฯ ไดพ้ฒันาและเติบโตอย่างมาต่อเน่ือง การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การมีความพร้อมในการ
รับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีย่อมท าไม่ได้ หากปราศจากรากฐานอนัแข็งแกร่งของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จึงตระหนกัและให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม อนัไดแ้ก่ การ
ประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อ
แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรือ
สังคม การมีนวตักรรมและเผยแร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อความย ัง่ยนืของกิจการและสังคมโดยรวม 

 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัไว ้ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม บริษทัฯ ยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ สนบัสนุนให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
ผูบ้ริหาร และพนักงานในองค์กร และยงัให้ความส าคัญต่อการส่ือสาร การเผยแพร่จรรยาบรรณ และ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีพึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมให้พนกังานในองคก์ร
ไดรั้บทราบและถือปฏิบติั รวมทั้งแจง้ความผดิทางวนิยัในระเบียบขอ้บงัคบัของพนกังาน 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความถูกตอ้งโปร่งใส และนอกจาก
นโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายแลว้ ยงัปลูกฝังให้พนกังานทุกคนตั้งอยู่บนความ
โปร่งใส ไม่ขดัต่อทั้งหลกักฎหมาย ศีลธรรม ระเบียบขอ้บงัคบั บริษทัฯ จึงมีการก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อ
ควบคุม ป้องกนัการคอร์รัปชัน่ไวใ้นนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้า่น
การอนุมติัจากกรรมการบริษทัแลว้  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทัตระหนกัและค านึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพต่อความเป็นปัจเจก
ชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ค านึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย มุ่งมัน่บริหารงานเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจทุกกลุ่ม 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีค่ายิง่ต่อการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ 
จึงมีนโยบายในการดูแลและปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค บริษทัฯ ให้ความส าคญัในความรับผิดชอบต่อลูกคา้เป็นอย่างยิ่ง 
บริษทัฯ จึงมีการควบคุมคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และมาตรฐานสากล พร้อมปฏิบติัตาม
เง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีให้กบัลูกคา้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดของลูกคา้ 

70



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยรณรงคใ์ห้พนกังานใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใหเ้กิดการสูญเสีย หรือส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม บริษทัฯ สนับสนุนให้มีการจดักิจกรรมและมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนและสังคมอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งในทอ้งท่ีท่ีโรงงานของบริษทัตั้งอยูทุ่กภาค 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม นวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพความสามารถในการ
แข่งขนัในภาวะท่ีอุตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลง และภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
ในการจดักิจกรรมท่ีช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานร่วมสร้างนวตักรรม หรือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 

 
การด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวนามัย และส่ิงแวดล้อม 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ในปี 2560 น้ี บริษทัฯ ไดเ้น้นการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในการท างานในโรงงาน เพื่อให้
พนกังานมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีเหมาะสมต่อการปฎิบติังานบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัและจดัท ารายงาน
ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการเฝ้า
ระวงัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของพนกังานของบริษทัฯ ภายในโรงงานโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ 
- การตรวจวดัสารมลพิษ บริเวณพื้นท่ีท างาน 

- การตรวจความดงัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีท างาน 

- การตรวจวดัความร้อน บริเวณพื้นท่ีท างาน 

- การตรวจวดัความเขม้แสง บริเวณพื้นท่ีท างาน 

2. เพื่อน าข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อม ไปใชฃ้ในการก าหนด
มาตรการการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงานและพื้นท่ีโดยรอบ 

3. เพื่อน าผลการตรวจติดตามของบริษทัฯ ไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานท่ีทางราชการก าหนด
และน าไปเป็นแนวทางจดัระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

4. เพื่อด าเนินผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลในการทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001 
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การอนุรักษ์พลงังาน 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเนน้ให้

มีแนวทางทางปฏิบติัการอนุรักษพ์ลงังานแก่พนกังานภายในองคก์ร เพื่อท าให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการอนุรักษ์พลงังาน และปฏิบติัไปในทางเดียวกนั ซ่ึงมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของ 
บริษทัฯ และการประหยดัพลงังานตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานไดแ้บ่ง
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นปฏิบติัตามแนวทางการจดัการพลังงานของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2550) เพื่อให้มีการอนุรักษพ์ลงังานภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ี 

1. ด าเนินการจดัการพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน
ของบริษทัฯ 

2. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษ์
พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งจดัอบรมหรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษ์พลงังานให้
เหมาะสมกบัพนกังานในแต่ละหน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลใหว้ิธีการจดัการพลงังานของบริษทัฯ ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังานและวธีิการจดัการพลงังาน 

4. รายงานผลการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บัฝ่ายบริหารรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังานอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวม

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังานให้ผูบ้ริหารระดบัสูง
รับทราบ 

6. สนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารด าเนินการดา้นการจดัการพลงังานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

กจิกรรมในรอบปี 2560 

กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

กจิกรรมท าบุญเด็กพกิารบ้านราชาวดี (หญิง) 
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ  ากัด (มหาชน) ได้จดักิจกรรมวาดรูป                

ระบายสี เล้ียงอาหารกลางวนันอ้ง และร่วมบริจาคส่ิงของแก่เด็กพิการท่ีสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
และปัญญา “บา้นราชาวดี” ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จ.นนนทบุรี ซ่ึงจะจดักิจกรรมเช่นน้ีเป็นประจ า
ทุกปี เน่ืองดว้ยวนัท่ี 30 ตุลาคม เป็นวนัคลา้ยวนัเกิดของนายวิทวสั  พรกุล ประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงท่าน
มองเห็นความส าคญักบัปัญหาเด็กด้อยโอกาส เน่ืองจากเห็นว่าปัญหาเด็กดอ้ยโอกาสเป็นปัญหาใหญ่ของ
สังคมและเป็นตน้ก าเนิดของปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา หากเด็กไดรั้บความรักความอบอุ่น สังคมให้โอกาส
กบัเด็กมากข้ึนก็จะเป็นการช่วยสังคมไดอี้กทางหน่ึง  
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  

- ไม่มี - 
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รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

ข้อมูลส ำคญัทำงกำรเงนิ 2560 2559 2558 

งบก ำไรขำดทุนรวม      (ลา้นบาท)       
รายไดจ้ากการขาย 932 1,013 1,152 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย  859 936 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 
รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม(EBITDA) 

201 255 292 

ก าไรส าหรับปี* 222 138 176 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม      (ลา้นบาท) 
   สินทรัพย ์ 2,470 2,141 1,342 

หน้ีสิน 252 272 406 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2218 1,869 936 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2218 1,869 936 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 
   จ านวนหุน้ท่ีออก (ลา้นหุน้)** 4,752 4,285 2,140 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.47 0.44 0.44 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.05 0.03 0.08 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.045 0.008 ***0.04 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.42 5.86 1.98 

อตัราก าไรขั้นตน้(%) 35% 38% 38.5% 

อตัราก าไรสุทธิ(%) 24% 14% 15.3% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10.9% 9.8% 17.6% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 12.3% 10.1% 16.8% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.11 0.15 0.43 
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รายงานประจำป 2560

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั(มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 
ท่านซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชี-การเงิน กฎหมาย การบริหารองคก์ร โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน 
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯและไม่มีส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทัฯ ดงัน้ี 

นางพิสมยั บุณยเกียรติ กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายธนิต ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 
 นายวนัชยั ตนัติกุล  กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 
 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งเป็นอิสระและครบถว้นตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหก้ ากบัดูแลตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน  โดยไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารระดบัสูง หุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานตรวจสอบ
บญัชีและผูต้รวจสอบภายใน โดยไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ังซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560 โดยให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็น
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหวา่ง
กนั รายการระหว่างบริษทัฯกบับริษทัย่อย และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ได้
ด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2.สอบทานให้บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบวา่กรรมการและพนกังานไดป้ฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีไดย้  ้าเน้นให้ด าเนินการตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.สอบทานระบบการควบคุมภายในและก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯร่วมกบัผู ้
ตรวจสอบภายในทุกไตรมาสพบวา่การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีรายงานว่าจากการสอบทานยงัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากน้ีได้เสนอแนะและติดตามการพฒันาปรับปรุงการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯใหมี้ประสิทธิภาพ,ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

4.พิจารณาและให้ความเห็นเสนอการคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชีและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
การตรวจสอบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดเ้สนอให้ บริษทั สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 

5.ไดส้อบทานและติดตามการลงทุนในโครงการต่างๆท่ีมีมูลค่าสูง เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษทัฯได้ตระหนักถึงการบริหารการลงทุน ท่ีตอ้งด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ดและโปร่งใส 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนให้ทราบวา่ในปี 2560 ไดป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
รอบคอบ เต็มก าลงัสติปัญญา ดว้ยความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นต่างๆ
แก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผูถื้อหุ้นทุกรายและผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆอย่าง
เหมาะสมแลว้ 

        

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

          ( นางพิสมยั   บุณยเกียรติ ) 
                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

  งบการเงินของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ท่ีน ามาจดัท างบ
การเงินรวม ไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี  28  กนัยายน 2554 และปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

  คณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ 
จ  ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ท่ีจดัท าข้ึน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั โดยจดัให้มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ี
ถูกตอ้งครบถว้น โดยพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  

  คณะกรรมการบริษทัฯได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น รวมทั้งการ
ป้องกันการทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ ในการน้ีคณะกรรมการบริษทัฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท าหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชี สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

  รายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชี
ของบริษทัฯ คือบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการ
บริษทัฯไดส้นบัสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบบญัชีไดต้ามมาตรฐานการ
สอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินไดอ้ย่างอิสระ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

 

  (รอง ศจ.ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค)   (นายวทิวสั  พรกุล) 
         ประธานกรรมการ                 กรรมการผูจ้ดัการ 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
รายงานวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2560 (งบการเงินรวม) 
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
 

1.วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงินรวมปี 2560 เทยีบกบัปี 2559 
1.1 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 

 ในปี 2560 และปี 2559 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ 932.11 ลา้นบาทและ 1,012.98 
ลา้นบาทตามล าดบั โดยรายไดร้วมลดลง 80.87 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 แบ่งเป็นส่วนงานธุรกิจวสัดุ
ก่อสร้างลดลง 72.38  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.80 และส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยล์ดลง 8.48 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 10.70 โดยยอดขายของส่วนงานวสัดุก่อสร้างท่ีลดลงนั้นเกิดจากปริมาณการขายลดลงร้อยละ 6 
และราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 2 ส่วนยอดขายของส่วนงานอสังหาริมทรัพยท่ี์ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
ซบเทราของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการชะลอตวั 
 ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินการ เป็นจ านวนเงิน 132.59 ลา้น
บาท 

 
                       หน่วย : ลา้น
บาท 
 ปี 2560 ปี 2559 ผลต่าง 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

% 

1.1.รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ     
     1.1.1 ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 861.00 933.38 (72.38) -7.80% 
     1.1.2 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 71.11 79.60 (8.49) -10.70% 
     1.1.3 รายไดร้วม 932.11 1,012.98 (80.87) -8.0% 
 
สัดส่วนรายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างกบัส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
                          หน่วย : 
ร้อยละ 
 ปี 2560 ปี 2559 
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 92 92 
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 8 8 
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รายไดร้วม 100 100 
 
1.2 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการในปี 2560 เท่ากบั 604.33 ลา้นบาทและ 629.13 ลา้นบาทในปี 2559 
ลดลง 24.80 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 3.90 ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการท่ีลดลง ในขณะท่ี
ตน้ทุนวตัถุดิบมีการปรับราคาเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉพาะปูนซิเมนตแ์ละลวด PC Wire โดยตน้ทุนขายของส่วน
งานธุรกิจวสัดุก่อสร้างลดลง 13.25 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 2.30และตน้ทุนขายของส่วนงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยล์ดลง 11.55 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 24.80 
                    หน่วย : ลา้น
บาท 
 ปี 2560 ปี 2559 ผลต่าง 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

% 

1.2 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ     
     1.2.1 ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 569.26 582.51 (13.25) -2.30% 
     1.2.2 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 35.07 46.61 (11.55) -24.80% 
     1.2.3 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ
รวม 

604.33 629.12 (24.80) -3.90% 

 

1.3 ก าไรขั้นตน้ 
 ก าไรขั้นตน้ของปี 2560 เท่ากบั 327.79 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากบั 56.07 ลา้นบาท ลดลงคิด
เป็นร้อยละ14.60 (ปี 2559 มีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 383.86 ลา้นบาท) เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและบริการท่ี
ลดลงและตน้ทุนขายท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นก าไรขั้นตน้ของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างเท่ากบั 291.74 ลา้นบาท
และส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 36.05 ลา้นบาท  

ในปี 2560 บริษทัฯมีอตัราก าไรขั้นตน้ของส่วนงานวสัดุก่อสร้างลดลงจากปีท่ีผ่านมาคือร้อยละ 
33.90 โดยในปี 2559มีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 37.60 เน่ืองจากราคาปูนซิเมนตป์รับราคาเพิ่มสูงข้ึนร้อย
ละ 12 และลวด PC Wire ปรับราคาเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 30 ส าหรับส่วนงานอสังหาริมทรัพยมี์อตัราก าไรขั้นตน้
สูงกวา่ปีท่ีผา่นมาคือร้อยละ 50.7 โดยในปี 2559 มีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 41.40  
                   หน่วย : ลา้น
บาท 
 ปี 2560 ปี 2559 ผลต่าง 

เพิม่ขึน้ % 
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(ลดลง) 
1.3 ก าไรขั้นตน้     
     1.3.1 ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 291.74 350.87 (59.13) -16.90% 
     1.3.2 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 36.05 32.99 3.07 9.30% 
     1.3.3 ก าไรขั้นตน้รวม 327.79 383.86 (56.07) -14.60% 
อตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ  
                        หน่วย : ร้อย
ละ 
 ปี 2559 ปี 2559 
อตัราก าไรขั้นตน้ของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 33.9 37.6 
อตัราก าไรขั้นตน้ของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 50.7 41.4 
อตัราก าไรขั้นตน้รวม 35.2 37.9 
 

1.4 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 127.48 ล้านบาทและ 118.08 ล้านบาทส าหรับปี 2560 และปี2559 
ตามล าดับ เพิ่มข้ึน 9.40ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ8.0 เน่ืองจากการจดัประเภทการรายงานใหม่ โดย
ค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน 9.05 ล้านบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 8.40 และ
ค่าใชจ่้ายในการขายของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มข้ึน 0.35 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 3.5  
 ค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและให้บริการของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง
เท่ากับร้อยละ 13.6 และ 11.6 ส าหรับปี 2560และปี 2559 ตามล าดับ และส าหรับส่วนงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นเท่ากบัร้อยละ 14.9 ในปี 2560 และร้อยละ12.9 ในปี 2559     
                     หน่วย : ลา้น
บาท 
 ปี 2560 ปี 2559 ผลต่าง 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

% 

1.4 ค่าใชจ่้ายในการขาย     
     1.4.1 ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 116.90 107.85 9.05 8.40% 
     1.4.2 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 10.58 10.23 0.35 3.50% 
     1.4.3 ค่าใชจ่้ายในการขายรวม 127.48 118.08 9.40 8.00% 
 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 
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                       หน่วย : ร้อย
ละ 
 ปี 2560 ปี 2559 
ค่าใชจ่้ายในการขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย   
     ค่าใชจ่้ายในการขายของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 13.6 11.6 
     ค่าใชจ่้ายในการขายของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 14.9 12.9 
     ค่าใชจ่้ายในการขายรวม 13.7 11.7 

1.5 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 78.47 ลา้นบาทและ 112.28 ลา้นบาท ส าหรับปี 2560 และปี 2559 
ตามล าดบั ลดลง 33.81 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.10 เน่ืองจากในปี 2559ไดมี้การตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะ
สูญเป็นจ านวนเงิน 7.50 ล้านบาท และส ารองการขาดทุนเน่ืองจากการด้อยค่าทรัพยสิ์นเคร่ืองจกัรเป็น
จ านวนเงิน 14.57 ลา้นบาท และเน่ืองจากการจดัประเภทการรายงานใหม่จ  านวนเงิน 12.62 ลา้นบาท 

1.6 ตน้ทุนทางการเงิน 
 ตน้ทุนทางการเงินในปี 2560 เท่ากบั 0.29 ลา้นบาท และในปี 2559 เท่ากบั 1.75ลา้นบาท ลดลง1.47 
ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 83.50 เน่ืองจากยอดเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต ่ากวา่ปี 2559 

1.7 ก าไรส าหรับปี 
 ในปี 2560 และปี 2559 บริษทัฯมีก าไรส าหรับปีเท่ากบั 223.30 ล้านบาทและ 138.10 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 85.20 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 61.70 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 
2.  วเิคราะห์ฐานะทางการเงินส าหรับงบการเงินรวม ปี 2560 และปี 2559 

2.1 สินทรัพย ์
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2,469.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากส้ินปี 2559 เท่ากบั 328.90 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.0 โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท่ี์
ส าคญัคือ 
                    หน่วย : ลา้น
บาท 
  

ปี 2560 
 

ปี 2559 
ผลต่าง 

เพิม่ขึน้(ลดลง) % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด,เงิน
ลงทุนชัว่คราว 

498.14 525.37 (27.23) -5.2% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 141.95 172.38 (30.43) -17.7% 
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สินคา้คงเหลือ 1,266.97 817.31 449.66 55.0% 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 46.46 49.09 (2.63) -5.4% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 445.70 496.77 (51.07) -10.3% 
 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด,เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 27.23 ล้านบาทอนัเน่ืองจาก

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 138.54 ลา้นบาท ไดม้าจากกิจกรรมการลงทุน

จ านวนเงิน 104.60 ลา้นบาทและใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงานจ านวนเงิน 270.37 ลา้นบาท 

2. สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 449.66 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 55 โดยสินคา้คงเหลือของส่วนงาน

ธุรกิจวสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน 2.77 ล้านบาทและสินค้าคงเหลือของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มข้ึน 

446.89 ลา้นบาทเน่ืองจากการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ 

3. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนลดลง 2.63 ลา้นบาทเน่ืองจากรายการตดัค่าเส่ือมอาคารมินิแฟค

ตอร่ีใหเ้ช่า 

4.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ 51.07 ล้านบาท ในปี 2560 มีการซ้ือเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์รวม 7.16 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาจ านวน 60.05 ลา้นบาท 

2.2 หน้ีสิน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 252.11 ลา้นบาท ลดลงจาก
ส้ินปี 2559  เป็นจ านวนเงิน 20.17 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 7.40 โดยมีรายการท่ีเป็นสาระส าคญัคือ 
  

       หน่วย : ลา้นบาท 
  

ปี 2560 
 

ปี 2559 
ผลต่าง 

เพิม่ขึน้(ลดลง) % 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.12 0.76 0.36 46.9% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 185.90 242.02 (56.12) -23.2% 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15.42 15.08 0.34 2.2% 

 
1.  เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 0.36 ล้านบาทเน่ืองจากมีการกู้ยืมมาใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
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 2.         เจา้หน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนลดลง 56.12 ล้านบาท เน่ืองจากมีการช าระเงินค่าก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมของบริษทัยอ่ย 
 3.       ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มข้ึน 0.34 ลา้นบาทเน่ืองจากก าไรก่อนภาษีของปี 2560 สูงกวา่ปี 2559 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 2,210.30 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 
2559 จ านวน 344.61 ล้านบาท เน่ืองจากก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีเพิ่มข้ึน 216.33 ลา้นบาท จ่ายเงินสดปัน
ผลรวม 37.99 ล้านบาท จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเน่ืองจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและจากการใช้สิทธิ 
DCON-W2 จ านวน 46.61 ล้านบาท และจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจ านวนเงิน 119.66 
ลา้นบาท 
 ทั้งน้ีในปี 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(Par) จากเดิม 1 บาทต่อหุ้นเป็น 
0.10 บาทต่อหุ้น และเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560ไดมี้มติให้ออกหุ้น
เพิ่มทุนจ านวน 142,450,000 หุ้น ตามโครงการESOP#2 เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ใน
อตัราส่วน1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.59 บาท  
 
3.    สภาพคล่อง, ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และการท าก าไร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยห์มุนเวียนเท่ากบั 1,907.06 และมี
หน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 202.54 ลา้นบาทจึงท าให้มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 9.42 เท่า โดยมีอตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 3.16 เท่า มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยู่ท่ี 45 วนัและระยะเวลาการช าระหน้ี
เฉล่ียอยูท่ี่ 96 วนั  
 จากผลการด าเนินงานของปี 2560ซ่ึงบริษทัมีก าไรสุทธิรวม 223.31 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนจากปี 
2559 จ านวน 85.20 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปี 2560 บริษทัฯมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั
ร้อยละ 12.3 เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10.1  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั 1.98 
เท่าลดลงจากปี 2559 ซ่ึงเท่ากบั 2.01 เท่าและอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมเท่ากบั 0.40  เท่าลดลง
จากปี 2559 ซ่ึงเท่ากบั 0.58 เท่า 
 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.11 เท่า
ลดลงจากส้ินปี 2559 ซ่ึงเท่ากบั 0.15 เท่า 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ากดั  (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน)
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพำะบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั ดีคอนโปร
ดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้น
วรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของ
ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของ
ขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำ
พิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้ยกแสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 

2560 จ ำนวน 932.11 ลำ้นบำท รำยไดส่้วนใหญ่เกิดจำกส่วนงำนขำยวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 861.00 ลำ้นบำท เป็น

จ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 31 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

วสัดุก่อสร้ำงดงักล่ำวประกอบดว้ย ขำยสินคำ้ปกติ และขำยสินคำ้พร้อมให้บริกำรติดตั้ง  ซ่ึงจุดรับรู้รำยไดมี้ควำม

แตกต่ำงกนั  ขำ้พเจำ้จึงพิจำรณำควำมถกูตอ้งของกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้เป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่ เก่ียวกบัควำมถกูตอ้งของกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  โดย 

● ท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้   

● ทดสอบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัเก่ียวกบัควำมถกูตอ้งของกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้   

● ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดท่ี้เกิดข้ึนในระหวำ่งปี  

● ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดท่ี้ เกิดข้ึนภำยหลงัวนัส้ินงวด และตรวจสอบกำรรับรู้

รำยไดว้ำ่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

การประเมนิการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ด าเนินงาน  

ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 16 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ  

มีสินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนสุทธิ จ ำนวน 35.77 ลำ้นบำท (สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยของสินทรัพย ์จ ำนวน 35.84 

ลำ้นบำท)  ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัในงบกำรเงิน และสินทรัพยด์งักล่ำวมีขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำ  กำรก ำหนดค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ป็นเร่ืองส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่ำงมำกในกำรประมำณมูลค่ำท่ี

คำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบกบัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำว ขำ้พเจำ้จึงพิจำรณำ

ควำมถูกตอ้งของประมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนเป็นเร่ืองส ำคญัในกำร

ตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่เก่ียวกบัควำมถูกตอ้งของประมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์

ไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำน  โดย 

● ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรรวบรวมข้อมูลและสมมติฐำนท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำรท่ีใช้ในกำร

ประมำณกำรมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำน 

● ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู ้เ ช่ียวชำญของฝ่ำยบริหำรของบริษัทว่ำมีควำมสำมำรถ 

เพียงพอท่ีจะประมำณมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

● ตรวจสอบขอ้มูลและสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยก์บัแหล่งขอ้มลูภายนอกและภายในบริษทัวา่ เป็นไปตามขอ้เทจ็จริงแลว้ 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่ม
บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปี
นั้น) ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่คลอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้
ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ
กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนมีควำมขัดแยง้ท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงิน หรือกับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่มีกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษัท หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำร
ก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มลูท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี 
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำร
พิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำม
เหมำะสมและกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินกำรต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั
หรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำท่ีสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่
อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน
กำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำ
รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและ
สงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

● ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำน
ตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกิดจำกกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร
บนัทึกรำยกำรหรือแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

● ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

● ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำโดยผูบ้ริหำร 

● สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร
และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบ
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุด
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

● ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม 
รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ี
ท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

● รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำ
รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำ

ของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญั

ในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจน

เร่ืองอ่ืนซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และ

มำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดใน

กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำร

ตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อ

สำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำว

ในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบ

มำกกวำ่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

 

 

(นำงสุวิมล   กฤตยำเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 103,529,849.61 83,135,723.02 36,036,756.91 39,314,715.84 

     เงินลงทุนชัว่คราว 6 394,613,676.34 442,233,414.76 394,613,676.34 442,233,414.76 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7 141,945,738.38 172,378,100.28 118,379,930.63 118,914,568.13 

     เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 8, 26 0.00 0.00 736,000,000.00 305,000,000.00 

     สินคา้คงเหลือ 9 1,266,968,197.81 817,307,517.14 64,182,560.13 61,090,929.54 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,907,057,462.14 1,515,054,755.20 1,349,212,924.01 966,553,628.27 

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน

     ท่ีดินรอการพฒันา 10 19,933,323.78 19,933,323.78 0.00 0.00 

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 0.00 0.00 459,163,495.71 443,663,520.71 

     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 46,460,033.86 49,089,602.87 0.00 0.00 

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 13 445,699,015.87 496,769,227.98 404,095,799.98 448,490,142.01 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 1,125,590.53 1,381,990.25 725,995.85 1,381,990.25 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,537,813.31 8,376,228.02 8,775,429.28 8,048,092.24 

     สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 16 35,768,652.15 47,957,543.91 35,768,652.15 47,957,543.91 

     สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 4,218,816.02 2,337,816.02 2,541,816.02 2,337,816.02 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 562,743,245.52 625,845,732.83 911,071,188.99 951,879,105.14 
รวมสินทรัพย์ 2,469,800,707.66 2,140,900,488.03 2,260,284,113.00 1,918,432,733.41 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี ………. เม่ือวนัท่ี …………….

ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

สินทรัพย์

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

          จากสถาบนัการเงิน 17 1,119,185.73 762,414.43 1,119,185.73 762,414.43 

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 18 185,897,384.96 242,018,015.70 108,477,627.38 130,497,394.87 

     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนด

          ช าระภายในหน่ึงปี 19 108,405.57 569,120.64 108,405.57 569,120.64 

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,420,031.39 15,083,133.34 11,474,435.97 12,166,695.17 

     รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 202,545,007.65 258,432,684.11 121,179,654.65 143,995,625.11 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 0.00 139,066.55 0.00 139,066.55 

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 5,199,651.58 4,972,186.40 5,199,651.58 4,972,186.40 

     ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียน

          ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 16,092,066.51 7,183,850.88 12,644,332.58 5,831,017.88 

     หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 28,274,991.27 1,555,000.00 0.00 0.00 

     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 49,566,709.36 13,850,103.83 17,843,984.16 10,942,270.83 

     รวมหนีสิ้น 252,111,717.01 272,282,787.94 139,023,638.81 154,937,895.94 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

       หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น 21

          ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 5,570,003,429 หุ้น 
      มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 557,000,342.90 557,000,342.90 

หุ้นสามญั 5,463,161,080 หุ้น 
      มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 546,316,108.00 546,316,108.00 

          ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 4,751,599,991 หุ้น 

      หุ้นละ 0.10 บาท 475,159,999.10 475,159,999.10 

หุ้นสามญั 4,285,495,398 หุ้น 

      หุ้นละ 0.10 บาท 428,549,539.80 428,549,539.80 

     ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,187,565,885.12 1,067,908,344.29 1,187,565,885.12 1,067,908,344.29 

     ก  าไรสะสม

          จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 55,700,034.29 54,631,610.80 55,700,034.29 54,631,610.80 

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23 497,860,821.73 320,583,247.95 402,834,555.68 212,405,342.58 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,992,404.63) (5,992,404.63) 0.00 0.00 

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,210,294,335.61 1,865,680,338.21 2,121,260,474.19 1,763,494,837.47 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,394,655.04 2,937,361.88 0.00 0.00 

     รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,217,688,990.65 1,868,617,700.09 2,121,260,474.19 1,763,494,837.47 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,469,800,707.66 2,140,900,488.03 2,260,284,113.00 1,918,432,733.41 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 932,113,400.14 1,012,980,967.52 777,891,001.00 840,975,880.17

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (604,327,367.32) (629,125,254.45) (519,025,402.23) (529,503,872.79)

ก าไรขั้นตน้ 327,786,032.82 383,855,713.07 258,865,598.77 311,472,007.38

รายไดอ่ื้น

     ก  าไรจากการขายท่ีดินไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 16 132,594,002.79 0.00 132,594,002.79 0.00

     ก  าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,222,722.48 0.00 0.00 0.00

     รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 24,498,593.00 20,018,850.28

     อ่ืน ๆ 22,685,931.49 21,755,649.51 41,977,461.50 26,991,073.99

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (127,486,265.78) (118,083,115.99) (115,164,009.65) (106,127,441.32)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (78,471,764.70) (112,281,718.33) (56,587,608.17) (89,429,805.51)

ตน้ทุนทางการเงิน (289,419.76) (1,754,410.26) (235,316.76) (1,699,326.01)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 284,041,239.34 173,492,118.00 285,948,721.48 161,225,358.81

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (59,922,854.02) (35,390,366.21) (51,061,429.72) (27,597,157.64)

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 224,118,385.32 138,101,751.79 234,887,291.76 133,628,201.17

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 3 (2,247,104.53) 0.00 0.00 0.00

ก าไรส าหรับปี 221,871,280.79 138,101,751.79 234,887,291.76 133,628,201.17

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

     รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร

              หรือขาดทุนในภายหลงั

        -  ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหม่

            ของผลประโยชน์พนกังาน

            ท่ีก  าหนดไว้ 20 (8,717,767.63) 0.00 (6,754,954.70) 0.00

        -  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั

            ประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือ

            ขาดทุนในภายหลงั 15 1,743,553.53 0.00 1,350,990.94 0.00

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (6,974,214.10) 0.00 (5,403,963.76) 0.00
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 214,897,066.69 138,101,751.79 229,483,328.00 133,628,201.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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งบการเงินเฉพาะกจิการ  (บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 
       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 225,017,227.13 138,143,666.37 234,887,291.76 133,628,201.17
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (898,841.81) 0.00 0.00 0.00
รวม 223,305,745.75 138,143,666.37 234,887,291.76 133,628,201.17

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (86,202.24) (41,914.58) 0.00 0.00
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (1,348,262.72) 0.00 0.00 0.00
รวม (1,434,464.96) (41,914.58) 0.00 0.00
รวมทั้งส้ิน 221,871,280.79 138,101,751.79 234,887,291.76 133,628,201.17

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
       ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 217,230,530.49 138,143,666.37 229,483,328.00 133,628,201.17
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (898,841.81) 0.00 0.00 0.00
รวม 216,331,688.68 138,143,666.37 229,483,328.00 133,628,201.17

       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (86,359.27) (41,914.58) 0.00 0.00
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (1,348,262.72) 0.00 0.00 0.00
รวม (1,434,621.99) (41,914.58) 0.00 0.00
รวมทั้งส้ิน 214,897,066.69 138,101,751.79 229,483,328.00 133,628,201.17

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 25 0.05 0.03 0.05 0.03
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 25 4,702,681,025 4,093,859,238 4,702,681,025 4,093,859,238

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 25 0.04 0.03 0.05 0.03
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 25 4,998,683,939 4,618,615,372 4,998,683,939 4,618,615,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท)

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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หมายเหตุ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างจากการ

เปล่ียนแปลงสดัส่วน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 213,957,811.80 319,825,000.00 32,412,776.44 375,822,337.22 (5,992,404.63) 936,025,520.83 (19,573.82) 936,005,947.01 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

     ส าหรับปี 2559:

          ทนุหุ้นสามญั 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

          เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 21 213,957,811.80 746,454,179.66 0.00 0.00 0.00 960,411,991.46 0.00 960,411,991.46 

          ทนุหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิ

              ใบส ำคญัแสดงสิทธิ

              ซ้ือหุน้สำมญั 21 633,916.20 1,629,164.63 0.00 0.00 0.00 2,263,080.83 0.00 2,263,080.83 

          ส ารองตามกฎหมาย 22 0.00 0.00 22,218,834.36 (22,218,834.36) 0.00 0.00 0.00 0.00 

          เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 (171,163,921.28) 0.00 (171,163,921.28) (1,149.72) (171,165,071.00)

          ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 138,143,666.37 0.00 138,143,666.37 (41,914.58) 138,101,751.79 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 428,549,539.80 1,067,908,344.29 54,631,610.80 320,583,247.95 (5,992,404.63) 1,865,680,338.21 2,937,361.88 1,868,617,700.09

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

     ส าหรับปี 2560:

          ทนุหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิ

              ใบส าคญัแสดงสิทธิ

              ซ้ือหุ้นสามญั 21 46,610,459.30 119,657,540.83 0.00 0.00 0.00 166,268,000.13 0.00 166,268,000.13 

          ทนุหุ้นสามญั 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500,025.00 10,500,025.00 

          เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 (37,985,691.41) 0.00 (37,985,691.41) (1,407.00) (37,987,098.41)

          ส ารองตามกฎหมาย 22 0.00 0.00 1,068,423.49 (1,068,423.49) 0.00 0.00 0.00 0.00 

          ก  าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 223,305,745.75 0.00 223,305,745.75 (1,434,464.96) 221,871,280.79 

          ก  าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

               ส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 (6,974,057.07) 0.00 (6,974,057.07) (157.03) (6,974,214.10)

          ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี

               ไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,606,702.85) (4,606,702.85)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 475,159,999.10 1,187,565,885.12 55,700,034.29 497,860,821.73 (5,992,404.63) 2,210,294,335.61 7,394,655.04 2,217,688,990.65 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
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ทุนท่ีออก ส่วนเกิน รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 213,957,811.80 319,825,000.00 32,412,776.44 272,159,897.05 838,355,485.29 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

     ส าหรับปี 2559:

          เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 21 213,957,811.80 746,454,179.66 0.00 0.00 960,411,991.46 

          ทุนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิ

              ใบส าคญัแสดงสิทธิ

              ซ้ือหุ้นสามญั 21 633,916.20 1,629,164.63 0.00 0.00 2,263,080.83 

          ส ารองตามกฎหมาย 22 0.00 0.00 22,218,834.36 (22,218,834.36) 0.00 

          เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 (171,163,921.28) (171,163,921.28)

          ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 133,628,201.17 133,628,201.17 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 428,549,539.80 1,067,908,344.29 54,631,610.80 212,405,342.58 1,763,494,837.47 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

     ส าหรับปี 2560:

          ทุนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิ

              ใบส าคญัแสดงสิทธิ

              ซ้ือหุ้นสามญั 21 46,610,459.30 119,657,540.83 0.00 0.00 166,268,000.13 

          เงินปันผลจ่าย 23 0.00 0.00 0.00 (37,985,691.41) (37,985,691.41)

          ส ารองตามกฎหมาย 22 0.00 0.00 1,068,423.49 (1,068,423.49) 0.00 

          ก  าไรส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 234,887,291.76 234,887,291.76 

          ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 (5,403,963.76) (5,403,963.76)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 475,159,999.10 1,187,565,885.12 55,700,034.29 402,834,555.68 2,121,260,474.19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

ก าไรสะสม
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2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
        ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 284,041,239.34 173,492,118.00 285,948,721.48 161,225,358.81 
        ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (2,247,104.53) 0.00 0.00 0.00 
        รายการปรับปรุง

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมเงินลงทุน (1,948,070.72) (2,829,619.48) (1,948,070.72) (2,829,619.48)
หน้ีสงสยัจะสูญ 76,340.30 7,706,264.69 0.00 7,502,800.16 
คา่เส่ือมราคา 60,046,133.04 64,105,238.81 52,572,227.79 57,366,936.50 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (928,864.77) 0.00 0.00 0.00 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (7,222,722.48) 0.00 0.00 0.00 
คา่ความนิยมตดัจ าหน่าย 314,776.80 0.00 0.00 0.00 
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 209.04 (4,979,853.25) 0.00 (4,214,941.26)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 0.00 14,568,680.83 0.00 14,568,680.83 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน (132,594,002.79) 0.00 (132,594,002.79) 0.00 
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 685,416.38 655,994.40 655,994.40 655,994.40 
ผลประโยชน์พนกังาน 449,566.00 481,876.00 371,581.00 401,195.00 
รายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 (24,498,593.00) (20,018,850.28)
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 289,419.76 1,754,410.26 235,316.76 1,699,326.01 

200,962,335.37 254,955,110.26 180,743,174.92 216,356,880.69 
        การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
             ด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 29,964,271.39 (41,278,127.24) 534,637.50 4,199,633.71 
สินคา้คงเหลือ (455,428,930.25) (378,659,743.21) (3,091,630.59) (3,128,662.47)
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (520,786.86) 0.00 0.00 0.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,881,000.00) 676,493.25 (204,000.00) 676,493.25 

        การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสิน
             ด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (10,856,121.02) 87,122,826.49 22,971,840.01 (7,295,803.76)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,719,991.27 130,000.00 0.00 0.00 

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (211,040,240.10) (77,053,440.45) 200,954,021.84 210,808,541.42 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (510,710.00) 0.00 (510,710.00) 0.00 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (37,827.76) (1,505,890.26) (37,827.76) (1,502,568.01)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (58,776,522.55) (45,905,019.23) (50,902,569.84) (35,775,821.65)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (270,365,300.41) (124,464,349.94) 149,502,914.24 173,530,151.76 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 49,567,809.14 (439,403,795.28) 49,567,809.14 (439,403,795.28)
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 (431,000,000.00) (305,000,000.00)
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (19,499,975.00) (2,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 974,246.41 0.00 4,000,000.00 0.00 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 24,498,593.00 20,018,850.28 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (7,158,737.45) (39,379,781.43) (5,224,791.21) (36,059,734.76)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.00 5,887,793.32 0.00 4,214,953.26 
เงินสดรับล่วงหนา้คา่ท่ีดิน 0.00 44,991,607.50 0.00 44,991,607.50 
เงินสดรับจากการขายท่ีดินไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 96,838,192.50 0.00 96,838,192.50 0.00 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 152,221,510.60 (427,904,175.89) (280,820,171.57) (713,238,119.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
        จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 356,771.30 (172,670,575.94) 356,771.30 (172,670,575.94)
เงินกูย้มืระยะยาวลดลง 0.00 (73,750,000.00) 0.00 (73,750,000.00)
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (599,781.62) (14,116,796.50) (599,781.62) (14,116,796.50)
เงินสดรับคา่หุน้เพ่ิมทุน 0.00 960,411,991.46 0.00 960,411,991.46 
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,500,025.00 3,000,000.00 0.00 0.00 
เงินสดจ่ายปันผล (37,987,098.41) (171,165,071.00) (37,985,691.41) (171,163,921.28)
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ
   ซ้ือหุน้สามญั 166,268,000.13 2,263,080.83 166,268,000.13 2,263,080.83 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 138,537,916.40 533,972,628.85 128,039,298.40 530,973,778.57 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 20,394,126.59 (18,395,896.98) (3,277,958.94) (8,734,188.67)
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 83,135,723.02 101,531,620.00 39,314,715.84 48,048,904.51 
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 103,529,849.61 83,135,723.02 36,036,756.90 39,314,715.84 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงนิรวม (บาท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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1.  ข้อมูลทัว่ไป

      1.1   บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539 ทะเบียนเลขท่ี (1) 1955/2539 และเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม
              2547 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0107547000303
      1.2   บริษทัฯ  มีสถานประกอบการส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี  3300/57  ตึกชา้ง  อาคารบี  ชั้น  8  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว
              กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานดงัน้ี

โรงงาน 1     เลขท่ี 33 หมูท่ี่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี
โรงงาน 2     เลขท่ี 280 หมูท่ี่ 1 ถนนเล่ียงเมือง ต  าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 
โรงงาน 3     เลขท่ี 39/3 หมูท่ี่ 7 ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฏร์ธานี
โรงงาน 4     เลขท่ี 236 หมูท่ี่ 11 ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม
โรงงาน 5     เลขท่ี 567 หมูท่ี่ 1 ต าบลมะขามคู ่อ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง

      1.3   ประกอบธุรกิจ
              1.3.1  บริษทัฯ   ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง   แผน่พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป ,   เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง, 
                       บลอ็คมวลเบาและอ่ืน ๆ 
              1.3.2  บริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผน่พ้ืนส าเร็จรูป ขายและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ส าหรับธุรกิจขาย
                       อสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูใ่นระหว่างด าเนินงาน ดงัน้ี

      1)  โครงการท่ีมียอดขายแลว้
2560 2559

   โครงการบา้นอรดา
          มูลคา่ขายท่ีไดท้  าสญัญาแลว้   (บาท) 223,611,496.00  219,029,496.00   
          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 90.73 86.49                  
   โครงการบา้นราชพฤกษ์
          มูลคา่ขายท่ีไดท้  าสญัญาแลว้   (บาท) 351,443,000.00  306,076,000.00   
          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 77.83 67.78                  
   โครงการคอนโดมิเนียมดีคอน ไพร์ม
          มูลคา่ขายท่ีไดท้  าสญัญาแลว้   (บาท) 167,366,867.00  150,568,765.00   
          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 10.61 9.55                    

      2)  โครงการอรดาแลนด ์ เร่ิมด าเนินงานในปี 2552  ยงัไม่มียอดขาย
            

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
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2.  เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน

      2.1  งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

             วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)    กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

             และตลาดหลกัทรัพย ์ ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544  เร่ืองการจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงิน

             และผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ.  2544       โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอยา่งมี

             สาระส าคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้   ลงวนัท่ี  11  ตุลาคม  2559   เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบ

             การเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

     งบการเงินของบริษทัฯ   จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการใน

            งบการเงิน  ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

      2.2  การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

     ในระหว่างปี   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

             รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ

             งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560  มาถือปฏิบติั  มาตรฐานการรายงานทาง

             การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

             ระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี

            กบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั

            ต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต

     ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

            การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

            ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2561  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

            หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ    โดยส่วนใหญ่เป็นการ

            ปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

     ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ

            อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  
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3.  หลกัเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม

            งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ซ่ึงบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ 

     จ  ากดั (มหาชน)  ไดค้วบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) ประเภทธุรกจิ

2560 2559

          บริษทั อรดา จ  ากดั 99.99 99.99 ขายและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์

          บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จ  ากดั 99.99 99.99 ผลิตและจ าหน่ายแผน่พ้ืนคอนกรีต

    ส าเร็จรูป

          บริษทั ดีคอนแพเนล จ ากดั 0.00 40.00 ผลิตและจ าหน่ายผนงัเบาส าเร็จรูป

          บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั 70.00 0.00 ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปและช้ินส่วน

คอนกรีตส าเร็จรูปอ่ืน ๆ

            งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั       ส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี

     คลา้ยคลึงกนั 

            ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ   กบับริษทัยอ่ย   ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯ 

     กบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 

            เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ท าสญัญาขายเงินลงทุนในบริษทั ดีคอนแพเนล จ ากดั ให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าว   

     ในราคา 4 ลา้นบาท ดงันั้นในงบแสดงฐานะการเงินจึงไม่รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั ดีคอนแพเนล จ ากดั ส่วนงบก าไร

     ขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมผลก าไรขาดทุนของบริษทั ดีคอนแพเนล จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560

     โดยแสดงไวใ้นก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก

4.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย

            4.1.1  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง   

            4.1.2  รายไดจ้ากการขายสินคา้    บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบและไดโ้อนความเส่ียงและ

                      ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้

            4.1.3  รายไดจ้ากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์     บริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการให้เช่าท่ี

                      ก  าหนดในสญัญา

            4.1.4  รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือให้บริการติดตั้งแลว้เสร็จ
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     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ซ่ึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 

     3 เดือน นบัจากวนัฝากและไม่มีขอ้ก าหนดในการเบิกใช ้

     4.3   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรั้บ/ใบแจง้หน้ี หักคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาคา้งช าระของลูกหน้ี และก าหนดคา่เผ่ือหน้ี

    สงสยัจะสูญของลูกหน้ีจากผลการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย 

     4.4  สินคา้คงเหลือ

           บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน     โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

     ราคาใดจะต ่ากว่า

           ตน้ทุนการพฒันาท่ีดินแสดงในราคาทุน     ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน   คา่พฒันาท่ีดินและคา่ใชจ่้ายท่ี

     เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ียจ่าย

     4.5  เงินลงทุน

            เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ แสดงดว้ยมูลคา่ยติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม  

     รับรู้เป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

            เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

     4.6  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

            4.6.1 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน       เป็นอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้า่เช่าหรือจากการ

                      เพ่ิมข้ึนของมูลคา่ของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง  

            4.6.2 บริษทัยอ่ย แสดงท่ีดินดว้ยราคาทุน อาคารแสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้ง และคา่เผ่ือการลด

                      มูลคา่ของสินทรัพย ์  (ถา้มี)  ราคาทุนไดร้วมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้   ส าหรับการร้ือถอน   การขนยา้ยและ

                      การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของบริษทัยอ่ย

            4.6.3 บริษทัยอ่ย  คิดคา่เส่ือมราคาอาคาร โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น และ

                      คิดคา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั    เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุน

                      ท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น          นอกจากน้ียงัก าหนดให้ตอ้งทบทวนอายกุารให้

                      ประโยชน์ของมูลคา่คงเหลือและวิธีการคิดคา่เส่ือมราคาอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินของบญัชี

                            อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคาร  จ  านวน 20 ปี   

                            ไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง
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     4.7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

            4.7.1  บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย แสดงท่ีดินดว้ยราคาทุน   อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เส่ือมราคาสะสมท่ี

                      เก่ียวขอ้งและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ (ถา้มี)  ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอน 

                      การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของบริษทั   

            4.7.2  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตดัคา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

                      ของสินทรัพยน์ั้น     และคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั     เม่ือส่วนประกอบ

                      แต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น         นอกจากน้ียงัก าหนดให้ตอ้ง

                      ทบทวนอายกุารให้ประโยชน์ของมูลคา่คงเหลือ  และวิธีการคิดคา่เส่ือมราคาอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี 

                      อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

จ  านวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10 และ 20

เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5, 10 และ 15

บ่อบาดาล 5 และ 10

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5

ยานพาหนะ 5 และ 10

ไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง

     4.8  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

            บริษทัฯ แสดงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาทุนหักคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี)

            บริษทัฯ ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยวิธีเส้นตรง  ดงัน้ี

จ  านวนปี

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 10

รายจ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 15

105



     4.9  การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัฯ 

     และบริษทัยอ่ยสูงกว่ามูลคา่ ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลคา่การใชแ้ลว้

     แต่อยา่งใดจะสูงกว่า)    โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ    หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด

     แลว้แต่กรณี  ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน     บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผล

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่กต่็อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

     การดอ้ยคา่ดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง

     4.10  เคร่ืองมือทางการเงิน

            เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน

     ชัว่คราว    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้ืมระยะสั้น    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    เงินกูย้ืมระยะสั้น    เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน    นโยบายการบญัชี 

     เกณฑก์ารรับรู้และวดัมูลคา่ส าหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     4.11  สญัญาเช่าระยะยาว

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยบนัทึกยานพาหนะตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าซ้ือ     เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยราคายติุธรรม

     ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า        ส่วนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกตาม

     ระยะเวลาของสญัญาเช่า

     4.12 ผลประโยชน์ของพนกังาน

             4.12.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน

                         บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้  าหนด

             การจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหาร

             โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก    กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน    และเงินสมทบ

             จากบริษทัเงินจ่ายสมทบ    กองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา

             บญัชีท่ีเกิดรายการนั้น
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             4.12.2  ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้ง 

                         บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง    เพ่ือจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตาม

             กฎหมายแรงงานไทย   มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานไดถู้กรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณ

             การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระ   (นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั)      ดว้ยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

              ประมาณการไว ้  (Projected  Unit  Credit  Method)   อนัเป็นประมาณการจากมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า

              จะตอ้งจ่ายในอนาคตและค านวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลา

              ของหน้ีสินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน

              อตัราการลาออก อายงุานและปัจจยัอ่ืน ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในก าไรขาดทุน

              เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น ส่วนคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานจะบนัทึกใน

              ก  าไรหรือขาดทุน เพ่ือกระจายคา่ใชจ่้ายดงักล่าวตลอดระยะเวลาการจา้งงาน

     4.13 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

 1.  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้

     ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

     ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

  -  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ     โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน

  ส าหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน

  การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ

  -  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึก        โดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลคา่ตามบญัชีของ

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุง่หมายทางภาษี    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หาก

  เป็นไปไดว้่าจะไม่มีการใชป้ระโยชน์ในอนาคตอนัใกล ้
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2.  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลคา่โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่า   จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการปรับปรุงโดยใช้

     อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน

3. ในการก าหนดมูลคา่ของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยค านึงถึง

    ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ

    บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

    ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี

    อยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน   และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต

    ขอ้มูลใหม่ ๆ   อาจจะท าให้บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยเปล่ียนการตดัสินใจ  โดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้

    คา้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง

4. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้        เม่ือบริษทัฯ    และ

    บริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวด

    ปัจจุบนั และภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วย

    ภาษีต่างกนัส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น       บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์

    ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั

5. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่า ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต

    จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

    ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง

     4.14  ประมาณการหน้ีสิน 

             บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน    เม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัใน

     ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต   ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผล

     ให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ    เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่าย   สามารถประมาณการได้

     อยา่งน่าเช่ือถือ     หากบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณหน้ีสินทั้งหมด   หรือ

     บางส่วนอยา่งแน่นอน    บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวน

     ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
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     4.15  การวดัมูลคา่ยติุธรรม

              บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลคา่ยติุธรรม   กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง

     ผูป้ระเมินมูลคา่   ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลคา่ยติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั  รวมถึงการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบั 3 

     และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

            ผูป้ระเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้     และปรับปรุงการวดัมูลคา่ท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ   

     หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลคา่ยติุธรรม   เช่น   ราคาจากนายหน้า   หรือการตั้งราคาผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

     หลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลคา่      รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรมว่า

     เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

            เม่ือวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด

     เท่าท่ีจะท าได ้       มูลคา่ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน

     มูลคา่ ดงัน้ี 

            •  ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย   (ไม่ตอ้งปรับปรุง)    ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

                 อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลคา่

            •  ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง  (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม  (เช่น  ราคาท่ีสงัเกตได)้  ส าหรับ

                 สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

            •  ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น

            หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม

     ท่ีแตกต่างกนั        การวดัมูลคา่ยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลคา่

     ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมโดยรวม 

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอน

     เกิดข้ึน

     4.16  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั

              ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

     การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ         การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ี

     แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน       ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวน

     ท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี
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              คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี

              ในการประมาณคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

     ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย       โดยค านึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะ

     เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้

              คา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ

              ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

     ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น   โดยคา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขาย

     ไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยคา่ใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น     และคา่เผ่ือส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั      เคล่ือนไหวชา้หรือ

     เส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด

              ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และคา่เส่ือมราคา

              ในการค านวณคา่เส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์   ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์

     และมูลคา่คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลคา่คงเหลือใหม่

     หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

              นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของท่ีดิน     อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่หากคาดว่ามูลคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

     จ  าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

              สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

              ในการบนัทึกและวดัมูลคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    ณ   วนัท่ีไดม้าตลอดจนการทดสอบการดอ้ยคา่ในภายหลงั 

     ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์

     ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ

              สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

              บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและ

     ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่าบริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต

     เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น          ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า

     บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ  านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน

     ก  าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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              สญัญาเช่า

              ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน    ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

     ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและ

     ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

              ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์

              หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

     ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง   ๆ     ในการประมาณการนั้น    เช่น   อตัราคิดลด     อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

     อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้

     4.17  ก าไรต่อหุ้น

              ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น    ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน   ซ่ึงค  านวณ

     โดยการหารยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีจ  าหน่ายและเรียกช าระแลว้ 

              ก  าไรต่อหุ้นปรับลด        ค  านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี

     จ  าหน่ายและเรียกช าระแลว้ บวกดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ตอ้งออกให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญั

     ของบริษทั

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบังบกระแสเงินสด 

      5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2560 2559 2560 2559

เงินสด 622,000.00 1,034,000.00 370,000.00 842,000.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 19,392,273.73 15,447,035.80 12,759,172.12 8,225,803.59

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 83,514,546.88 66,653,666.34 22,907,584.79 30,246,912.25

เงินฝากธนาคารประจ า 3 เดือน 1,029.00 1,020.88 0.00 0.00

รวม 103,529,849.61 83,135,723.02 36,036,756.91 39,314,715.84

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)
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      5.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯ จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดีคอนแพเนล 

              จ  ากดั  ทั้งจ  านวน ในราคา 4 ลา้นบาท

บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,025,753.59

บวก สินทรัพยต์ามบญัชี 4,917,796.71

หัก หน้ีสินตามบญัชี (265,712.22)

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุน 7,677,838.08

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 40.00

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุน - ในสดัส่วนการลงทุน 3,071,135.23

หัก เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน (4,000,000.00)

ก าไรจากการขายเงินลงทุน (928,864.77)

เงินสดรับคา่ขายเงินลงทุน 4,000,000.00

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย ณ วนัจ าหน่าย (3,025,753.59)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดรับคา่ขายเงินลงทุน 974,246.41

6.  เงินลงทุนช่ัวคราว 

2560 2559

            เงินลงทุนในกองทุนเปิด:-

กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพย ์ตราสารหน้ีพลสั ชนิด A 95,376,164.48 140,883,414.76

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศเอเอส 6MD2 0.00 301,350,000.00

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั 250,907,511.86 0.00

รวม 346,283,676.34 442,233,414.76

            หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 48,330,000.00 0.00 

รวม 394,613,676.34 442,233,414.76

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวมและ
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7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอื่น

2560 2559 2560 2559

ลูกหน้ีการคา้ 131,001,231.16 136,365,603.62 117,890,600.76 122,987,144.78

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

     เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ 12,839,030.24 45,175,307.84 0.00 0.00

     อ่ืนๆ 11,474,882.13 7,554,253.67 5,409,961.33 4,272,054.81

รวม 155,315,143.53 189,095,165.13 123,300,562.09 127,259,199.59

หัก   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

        - ลูกหน้ีการคา้ (11,951,893.15) (15,299,552.85) (4,920,631.46) (8,344,631.46)

        - ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,417,512.00) (1,417,512.00) 0.00 0.00
สุทธิ 141,945,738.38 172,378,100.28 118,379,930.63 118,914,568.13

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายท่ีุคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2560 2559 2560 2559

     ลูกหน้ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 85,811,684.40 71,370,282.69 81,527,676.33 67,092,737.43

     ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ

     -  น้อยกว่า 3 เดือน 30,208,413.16 46,809,371.19 28,467,164.52 44,687,852.70

     -  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,484,177.12 2,638,727.33 1,430,065.12 2,638,727.33

     -  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 442,984.89 926,601.54 391,910.29 902,127.84

     -  มากกว่า 12 เดือน ข้ึนไป 13,053,971.59 14,620,620.87 6,073,784.50 7,665,699.48
รวม 131,001,231.16 136,365,603.62 117,890,600.76 122,987,144.78

8.  เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน

2560 2559 2560 2559

บุคคลอ่ืน 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00

บริษทัยอ่ย 0.00 0.00 736,000,000.00 305,000,000.00

รวม 3,570,350.00 3,570,350.00 739,570,350.00 308,570,350.00

หัก   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,570,350.00) (3,570,350.00) (3,570,350.00) (3,570,350.00)
สุทธิ 0.00 0.00 736,000,000.00 305,000,000.00

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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9.  สินค้าคงเหลอื  

2560 2559 2560 2559

สินคา้ส าเร็จรูป 32,485,362.10 31,827,579.69 31,199,198.39 30,121,126.65

วตัถุดิบและวสัดุ 35,681,132.09 33,240,285.76 32,714,877.84 31,459,197.40

สินคา้ระหว่างทาง 757,878.41 1,089,204.28 757,878.41 0.00

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน

     - ท่ีดิน 443,758,562.34 444,599,507.39 0.00 0.00

     - คา่พฒันาท่ีดิน 34,317,481.96 34,748,441.62 0.00 0.00

     - งานระหว่างก่อสร้าง 1,140,206,284.10 664,095,397.22 0.00 0.00

รวม 1,687,206,701.00 1,209,600,415.96 64,671,954.64 61,580,324.05

หัก  ตน้ทุนการพฒันาท่ีดินท่ีโอน

          เป็นตน้ทุนขาย (415,184,471.98) (382,364,341.41) 0.00 0.00

หัก  โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ

          การลงทุน (4,564,636.70) (9,439,162.90) 0.00 0.00

รวม 1,267,457,592.32 817,796,911.65 64,671,954.64 61,580,324.05

หัก  คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยั (489,394.51) (489,394.51) (489,394.51) (489,394.51)

สุทธิ 1,266,968,197.81 817,307,517.14 64,182,560.13 61,090,929.54

10.  ทีด่นิรอการพฒันา

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  และ  2559   ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัยอ่ย   (ประกอบดว้ย  ท่ีดิน  คา่ปรับปรุงท่ีดิน  และ

      คา่สาธารณูปโภค)  บางส่วน จ านวนเงิน 14.20 ลา้นบาท  ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

      สถาบนัการเงิน   (หมายเหตุ  17)     และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั  (หมายเหตุ 33.2)

      

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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11.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

ลกัษณะ
ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

     บริษทั อรดา จ  ากดั ขายและใหเ้ช่า ผูถื้อหุน้และ 400,000,000.00 400,000,000.00 99.99 99.99 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00
อสงัหาริมทรัพย์ กรรมการ

     บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ผูถื้อหุน้และ 35,000,000.00 35,000,000.00 99.99 99.99 41,663,520.71 41,663,520.71 24,498,593.00 20,018,850.28
แผน่พ้ืนคอนกรีต กรรมการ

ส าเร็จรูป
     บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย ผูถื้อหุน้และ 25,000,000.00 0.00 70.00 0.00 17,499,975.00 0.00 0.00 0.00

วสัดุก่อสร้าง กรรมการ
ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป
และช้ินส่วนคอนกรีต

ส าเร็จรูปอ่ืน ๆ
     บริษทั ดีคอนแพเนล จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย ผูถื้อหุน้และ 0.00 5,000,000.00 0.00 40.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00

ผนงัเบาส าเร็จรูป กรรมการ
รวม 459,163,495.71 443,663,520.71 24,498,593.00 20,018,850.28

      11.1  บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ำกดั
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัของ บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั จ  านวน 17.50 ลา้นบาท (ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท )

              เรียกช ำระคำ่หุน้ร้อยละ 25
      11.2  บริษทั ดีคอนแพเนล จ ำกดั

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากจ านวน 5 ลา้นบาท เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  โดยเสนอ
              ขำยหุน้เพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุน้ในสดัส่วนเดิม และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560  บริษทัฯ ขายเงินลงทุนในบริษทั ดีคอนแพเนล จ ากดั ทั้งหมดใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวทั้งหมด ในราคาทุน  4  ลา้นบาท  
      11.3  งบการเงินส าหรับส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้

ช่ือบริษทั

สัดส่วนเงนิลงทุน งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)
ทุนช าระแล้ว  (บาท) (ร้อยละ) ราคาทุน เงนิปันผลรับ
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12.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ท่ีดิน อาคาร รวม

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 19,185,197.36 36,057,575.80 55,242,773.16

           โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 1,760,422.09 7,678,740.81 9,439,162.90

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 20,945,619.45 43,736,316.61 64,681,936.06

           จ  าหน่าย (1,209,725.18) (4,293,820.25) (5,503,545.43)

           โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 431,299.23 4,133,337.47 4,564,636.70

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 20,167,193.50 43,575,833.83 63,743,027.33

     คา่เส่ือมราคาสะสม :

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 0.00 13,518,681.83 13,518,681.83

           คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,073,651.36 2,073,651.36

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 15,592,333.19 15,592,333.19

           คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,102,151.39 2,102,151.39

           คา่เส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 (411,491.11) (411,491.11)

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.00 17,282,993.47 17,282,993.47

     มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 20,945,619.45 28,143,983.42 49,089,602.87

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 20,167,193.50 26,292,840.36 46,460,033.86

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  เป็นท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่า 

     จ  านวน 14 หลงั มีมูลคา่ยติุธรรม จ านวน 139.20 ลา้นบาท  และ บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงมีท่ีดินเปล่า 4 แปลง   มีมูลคา่

    ยติุธรรม จ านวน 39.33 ลา้นบาท

งบการเงินรวม  (บาท)
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13.  ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์    

ท่ีดินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ บ่อบาดาล เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง รวม

ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 142,027,285.16 219,052,509.67 347,079,680.87 6,312,904.45 37,515,677.90 315,292,638.11 2,272,520.08 1,069,553,216.24 

          ซ้ือ 0.00 0.00 3,583,658.83 0.00 661,814.22 28,200,858.16 7,227,797.71 39,674,128.92 

          จ  าหน่าย 0.00 0.00 (16,051.88) 0.00 (101,991.61) (8,442,461.95) (294,347.49) (8,854,852.93)

          โอนระหวา่งประเภท 0.00 1,459,990.46 4,879,909.26 0.00 0.00 0.00 (6,339,899.72) 0.00 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 142,027,285.16 220,512,500.13 355,527,197.08 6,312,904.45 38,075,500.51 335,051,034.32 2,866,070.58 1,100,372,492.23 

          ซ้ือ 0.00 0.00 2,868,421.76 0.00 1,256,490.64 285,623.83 1,405,890.17 5,816,426.40 

          จ  าหน่าย 0.00 0.00 (18,442.06) 0.00 (59,719.63) 0.00 (1,806,606.08) (1,884,767.77)

          โอนระหวา่งประเภท 0.00 614,769.34 561,745.16 0.00 (105,000.00) 0.00 (1,176,514.50) (105,000.00)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 142,027,285.16 221,127,269.47 358,938,921.94 6,312,904.45 39,167,271.52 335,336,658.15 1,288,840.17 1,104,199,150.86 

     คา่เส่ือมราคาสะสม :

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 0.00 110,756,498.92 227,011,065.60 4,106,374.18 30,017,877.03 185,822,368.60 0.00 557,714,184.33 

          คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 7,973,301.94 21,124,050.24 299,171.11 2,929,248.83 21,998,993.60 0.00 54,324,765.72 

          คา่เส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 0.00 (12,510.38) 0.00 (97,039.33) (8,326,136.09) 0.00 (8,435,685.80)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 118,729,800.86 248,122,605.46 4,405,545.29 32,850,086.53 199,495,226.11 0.00 603,603,264.25 

          คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 11,014,549.98 17,839,847.94 283,799.44 2,455,133.70 23,397,556.04 0.00 54,990,887.10 

          คา่เส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 0.00 (18,234.02) 0.00 (52,999.00) 0.00 0.00 (71,233.02)

         โอนระหวา่งประเภท 0.00 0.00 0.00 0.00 (22,783.34) 0.00 0.00 (22,783.34)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.00 129,744,350.84 265,944,219.38 4,689,344.73 35,229,437.89 222,892,782.15 0.00 658,500,134.99 

     มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 142,027,285.16 101,782,699.27 107,404,591.62 1,907,359.16 5,225,413.98 135,555,808.21 2,866,070.58 496,769,227.98 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 142,027,285.16 91,382,918.63 92,994,702.56 1,623,559.72 3,937,833.63 112,443,876.00 1,288,840.17 445,699,015.87 

งบการเงนิรวม  (บาท)
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13.  ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ)

ท่ีดินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ บ่อบาดาล เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง รวม

ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 115,899,552.29 203,977,869.08 321,721,811.06 6,197,411.68 31,063,315.69 298,138,339.71 2,272,520.08 979,270,819.59 

          ซ้ือ 0.00 0.00 3,530,969.63 0.00 566,807.75 26,774,608.16 5,481,696.71 36,354,082.25 

          จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (6,664,688.12) (294,347.49) (6,959,035.61)

          โอน 0.00 1,459,990.46 4,879,909.26 0.00 0.00 0.00 (6,339,899.72) 0.00 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 115,899,552.29 205,437,859.54 330,132,689.95 6,197,411.68 31,630,123.44 318,248,259.75 1,119,969.58 1,008,665,866.23 

          ซ้ือ 0.00 0.00 2,791,605.20 0.00 1,120,680.70 255,250.00 1,117,760.39 5,285,296.29 

          จ  าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (60,505.08) (60,505.08)

          โอน 0.00 614,769.34 561,745.16 0.00 0.00 0.00 (1,176,514.50) 0.00 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 115,899,552.29 206,052,628.88 333,486,040.31 6,197,411.68 32,750,804.14 318,503,509.75 1,000,710.39 1,013,890,657.44 

     คา่เส่ือมราคาสะสม :

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 0.00 103,805,255.62 209,257,025.45 3,994,729.16 25,232,227.48 175,674,168.29 0.00 517,963,406.00 

          คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 7,223,352.43 18,850,595.89 295,326.36 2,239,843.85 20,267,875.81 0.00 48,876,994.34 

          คา่เส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (6,664,676.12) 0.00 (6,664,676.12)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 111,028,608.05 228,107,621.34 4,290,055.52 27,472,071.33 189,277,367.98 0.00 560,175,724.22 

          คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 10,305,168.86 15,686,779.65 283,799.44 1,915,215.36 21,428,169.93 0.00 49,619,133.24 

          คา่เส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.00 121,333,776.91 243,794,400.99 4,573,854.96 29,387,286.69 210,705,537.91 0.00 609,794,857.46 

     มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 115,899,552.29 94,409,251.49 102,025,068.61 1,907,356.16 4,158,052.11 128,970,891.77 1,119,969.58 448,490,142.01 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 115,899,552.29 84,718,851.97 89,691,639.32 1,623,556.72 3,363,517.45 107,797,971.84 1,000,710.39 404,095,799.98 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ราคาทุนจ านวนเงิน 157.52 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

      และจ านวนเงิน  138.18  ลา้นบาท   ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดบั  ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

     ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุ 33.2)

     

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

2560 2559 2560 2559 2560 2559

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :

          ยอดคงเหลือตน้ปี 6,649,420.09 6,649,420.09 12,715,569.38 12,715,569.38 19,364,989.47 19,364,989.47

          ซ้ือเพ่ิม 346,800.00 0.00 0.00 0.00 346,800.00 0.00

          โอนระหว่างประเภท 82,216.66 0.00 0.00 0.00 82,216.66 0.00

          ยอดคงเหลือปลายปี 7,078,436.75 6,649,420.09 12,715,569.38 12,715,569.38 19,794,006.13 19,364,989.47

     คา่ตดัจ าหน่ายสะสม :

          ยอดคงเหลือตน้ปี 5,267,429.84 4,611,435.44 2,168,347.36 2,168,347.36 7,435,777.20 6,779,782.80

          คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 685,416.38 655,994.40 0.00 0.00 685,416.38 655,994.40

          ยอดคงเหลือปลายปี 5,952,846.22 5,267,429.84 2,168,347.36 2,168,347.36 8,121,193.58 7,435,777.20

     คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์:

          ยอดคงเหลือตน้ปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

          ยอดคงเหลือปลายปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

     มลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี

          ยอดคงเหลือตน้ปี 1,381,990.25 2,037,984.65 0.00 0.00 1,381,990.25 2,037,984.65

          ยอดคงเหลือปลายปี 1,125,590.53 1,381,990.25 0.00 0.00 1,125,590.53 1,381,990.25

งบการเงินรวม (บาท)

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวม

119



2560 2559 2560 2559 2560 2559

     สินทรัพย ์- ราคาทุน :

          ยอดคงเหลือตน้ปี 6,649,420.09 6,649,420.09 12,715,569.38 12,715,569.38 19,364,989.47 19,364,989.47

          ยอดคงเหลือปลายปี 6,649,420.09 6,649,420.09 12,715,569.38 12,715,569.38 19,364,989.47 19,364,989.47

     คา่ตดัจ าหน่ายสะสม :

          ยอดคงเหลือตน้ปี 5,267,429.84 4,611,435.44 2,168,347.36 2,168,347.36 7,435,777.20 6,779,782.80

          คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 655,994.40 655,994.40 0.00 0.00 655,994.40 655,994.40

          ยอดคงเหลือปลายปี 5,923,424.24 5,267,429.84 2,168,347.36 2,168,347.36 8,091,771.60 7,435,777.20

     คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์:

          ยอดคงเหลือตน้ปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

          ยอดคงเหลือปลายปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

     มลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี

          ยอดคงเหลือตน้ปี 1,381,990.25 2,037,984.65 0.00 0.00 1,381,990.25 2,037,984.65

          ยอดคงเหลือปลายปี 725,995.85 1,381,990.25 0.00 0.00 725,995.85 1,381,990.25

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวม

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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15. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สรุปไดด้งัน้ี

บนัทึกเป็น(คา่ใชจ่้าย)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ก าไร ก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2558 หรือขาดทุน 2559 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2560

(หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.4)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ลูกหน้ีการคา้ (คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 887,477.84 1,553,087.63 2,440,565.47 (669,531.94) 0.00 1,771,033.53

สินคา้คงเหลือ (คา่เผ่ือการลดมูลคา่) 70,161.02 27,717.88 97,878.90 0.00 0.00 97,878.90

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (คา่เผ่ือการดอ้ยคา่) 421,888.92 (210,944.48) 210,944.44 841,377.92 0.00 1,052,322.36

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน (คา่เผ่ือการดอ้ยคา่) 1,707,952.04 2,482,116.99 4,190,069.03 (791,903.82) 0.00 3,398,165.21

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,290,690.98 146,079.20 1,436,770.18 38,088.60 1,743,554.53 3,218,413.31

รวม 4,378,170.80 3,998,057.22 8,376,228.02 (581,969.25) 1,743,554.53 9,537,813.31

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยถ์าวร (คา่เส่ือมราคา) (3,899,703.65) (1,072,482.75) (4,972,186.40) (227,465.18) 0.00 (5,199,651.58)

สุทธิ 478,467.15 2,925,574.47 3,404,041.62 (809,434.43) 1,743,554.53 4,338,161.73

บนัทึกเป็น(คา่ใชจ่้าย)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม รายไดใ้นก าไร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ก าไร ก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2558 หรือขาดทุน 2559 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2560

(หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.4)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ลูกหน้ีการคา้ (คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 870,601.57 1,512,394.72 2,382,996.29 (684,800.00) 0.00 1,698,196.29

สินคา้คงเหลือ (คา่เผ่ือการลดมูลคา่) 70,161.02 27,717.88 97,878.90 0.00 0.00 97,878.90

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (คา่เผ่ือการดอ้ยคา่) 421,888.92 (210,944.48) 210,944.44 841,377.92 0.00 1,052,322.36

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน (คา่เผ่ือการดอ้ยคา่) 1,707,952.04 2,482,116.99 4,190,069.03 (791,903.82) 0.00 3,398,165.21

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,046,612.98 119,590.60 1,166,203.58 11,672.00 1,350,990.94 2,528,866.52

รวม 4,117,216.53 3,930,875.71 8,048,092.24 (623,653.90) 1,350,990.94 8,775,429.28

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยถ์าวร (คา่เส่ือมราคา) (3,899,703.65) (1,072,482.75) (4,972,186.40) (227,465.18) 0.00 (5,199,651.58)

สุทธิ 217,512.88 2,858,392.96 3,075,905.84 (851,119.08) 1,350,990.94 3,575,777.70

            

บนัทึกเป็น(คา่ใชจ่้าย) รายไดใ้น

งบการเงนิรวม (บาท)

บนัทึกเป็น(คา่ใชจ่้าย) รายไดใ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)
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16.  สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ด ำเนินงำน   

ท่ีดินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ รวม

ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์

            สินทรัพย ์- ราคาทุน :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

จ าหน่าย (9,235,797.21) 0.00 0.00 (9,235,797.21)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,212,655.26 62,766,155.35 99,623,503.15 170,602,313.76

            คา่เส่ือมราคาสะสม :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 0.00 26,911,583.41 60,638,146.20 87,549,729.61

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,961,185.22 5,528,756.94 8,489,942.16

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 29,872,768.63 66,166,903.14 96,039,671.77

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 0.00 2,953,094.55 0.00 2,953,094.55

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.00 32,825,863.18 66,166,903.14 98,992,766.32

            คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์:

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 0.00 3,339,102.98 17,933,111.48 21,272,214.46

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ส าหรับปี 0.00 0.00 14,568,680.83 14,568,680.83

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 3,339,102.98 32,501,792.31 35,840,895.29

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.00 3,339,102.98 32,501,792.31 35,840,895.29

            มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ - ตามบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 17,448,452.47 29,554,283.74 954,807.70 47,957,543.91

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,212,655.26 26,601,189.19 954,807.70 35,768,652.15

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  าเนินงานเป็นท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์บางส่วน   ท่ีไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน     เน่ืองจากบริษทัฯ   ไดห้ยดุ

     ใชโ้รงงานแห่งหน่ึงบางส่วนในการผลิตสินคา้ชัว่คราว  

เม่ือวนัท่ี  9 กนัยายน 2559  บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินบางส่วนของสินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  าเนินงานให้กบับริษทั

     แห่งหน่ึง  ในราคา  141.83  ลา้นบาท   และไดรั้บเงินมดัจ าจ  านวนเงินรวม  44.99  ลา้นบาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี  3  กมุภาพนัธ ์ 2560 

     บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมดและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ก าไรจากการขายท่ีดินดงักล่าว 

     จ  านวน 132.59 ลา้นบาท บนัทึกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนแลว้

                   

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท)
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ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ราคาทุนจ านวนเงิน 130.61 ลา้นบาท ใน 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

      การเงิน  (หมายเหตุ 17)  และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั(หมายเหตุ 33.2)

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร จ านวนเงิน 1.12 ลา้นบาท 

      และ 0.76 ลา้นบาท ตามล าดบั วงเงิน  72 ลา้นบาท (4 แห่ง) ในงบการเงินรวม และวงเงิน 60 ลา้นบาท (4 แห่ง) ในงบการเงิน

      เฉพาะกิจการ   ตามล าดบั    อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  MOR  ถึง  MOR + 0.25  ต่อปี    และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร  5  แห่ง   

      วงเงิน  316  ลา้นบาท  ในงบการเงินรวม และวงเงิน 311 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  

      MLR - 2.75 ถึง MLR - 0.5 ต่อปี   

หน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้ค  ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินรอการพฒันา (หมายเหตุ 10) ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร

      และอุปกรณ์  (หมายเหตุ 13  และ 16) 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอื่น  

2560 2559 2560 2559

เจา้หน้ีการคา้ 110,004,907.16 141,819,373.38 61,123,425.39 63,058,175.64

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

      เจา้หน้ีคา่ซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 21,381,468.85 0.00 21,381,468.85 0.00

      เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน 0.00 44,991,607.50 0.00 44,991,607.50

      เงินประกนัผลงาน 8,774,057.88 16,074,407.40 0.00 0.00

      เงินรับล่วงหน้าคา่สินคา้ 17,953,230.90 15,688,690.78 4,868,758.40 6,244,058.39

      คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,235,727.59 15,607,207.11 15,638,902.44 12,204,390.82

      อ่ืน ๆ 8,547,992.58 7,836,729.53 5,465,072.30 3,999,162.52

รวม 185,897,384.96 242,018,015.70 108,477,627.38 130,497,394.87

เม่ือวนัท่ี  9  กนัยายน  2559   บริษทัฯ ไดท้  าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินบางส่วนของสินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน (หมายเหตุ 16) 

      ให้กบับริษทัแห่งหน่ึงในราคา 141.83 ลา้นบาท และไดรั้บเงินมดัจ าจ  านวนเงินรวม 44.99 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2560 

      บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมดและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวให้กบัผูซ้ื้อแลว้

                   

งบกำรเงนิรวม (บำท) งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท)
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19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  

      19.1  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

2560 2559

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่า 108,405.57 708,187.19

หัก  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (108,405.57) (569,120.64)

สุทธิ 0.00 139,066.55

      19.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  ยานพาหนะราคาทุน จ านวน 1.19 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

               อยูร่ะหว่างการจ่ายช าระหน้ีตามสญัญา 

       19.3  จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

2560 2559

ภายใน  1  ปี 109,502.75 605,703.44

เกิน  1  ปี  แต่ไม่เกิน  3  ปี 0.00 117,168.00

รวม 109,502.75 722,871.44

หัก   ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (1,097.18) (14,684.25)

มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 108,405.57 708,187.19

                   

                

งบกำรเงนิรวมและ

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท)

งบกำรเงนิรวมและ

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท)
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20. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

     พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

            โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ความเส่ียงของ

     ช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี

2560 2559 2560 2559

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 16,092,066.51 7,183,850.88 12,644,332.58 5,831,017.88

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

2560 2559 2560 2559

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,183,850.88 6,453,454.88 5,831,017.88 5,233,064.88

ผลประโยชน์จ่าย (510,710.00) 0.00 (510,710.00) 0.00

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 701,158.00 730,396.00 569,070.00 597,953.00

ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตาม

     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8,717,767.63 0.00 6,754,954.70 0.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 16,092,066.51 7,183,850.88 12,644,332.58 5,831,017.88

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

2560 2559 2560 2559

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 449,566.00 481,876.00 371,581.00 401,195.00

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 251,592.00 248,520.00 197,489.00 196,758.00

รวม 701,158.00 730,396.00 569,070.00 597,953.00

                   

             

งบกำรเงนิรวม (บำท) งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท)

งบกำรเงนิรวม (บำท) งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท)

งบกำรเงนิรวม (บำท) งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท)
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุน

2560 2559 2560 2559

ตน้ทุนการให้บริการ 170,032.00 171,013.64 170,032.00 171,013.64

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 99,314.45 0.00 71,443.45 0.00

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 180,219.55 310,862.36 130,105.55 230,181.36

ตน้ทุนทางการเงิน 251,592.00 248,520.00 197,489.00 196,758.00

รวม 701,158.00 730,396.00 569,070.00 597,953.00

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั)

2560 2559 2560 2559

อตัราคิดลด 3.08 3.99 3.08 3.99

อตัราการข้ึนเงินเดือน 6.00 6.69 6.00 6.69

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560

      (“TMO17”)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

          การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  ณ วนัท่ีรายงาน  โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืน  ๆ  คงท่ี   จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ี

ก  าหนดไว ้เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (760,443.00) 832,346.00 (600,335.00) 657,271.00

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,622,997.00 (1,386,854.00) 1,280,627.00 (1,093,337.00)

อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (163,315.00) 165,846.00 (125,269.00) 127,139.00

อตัราการหมุนเวียน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,073,461.00) 1,279,642.00 (814,444.00) 967,641.00

          แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

                   

         

งบกำรเงินรวม (ร้อยละ) งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ร้อยละ)

งบกำรเงนิรวม (บำท) งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท)

งบกำรเงินรวม (ร้อยละ) งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ร้อยละ)
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21. ทุนเรือนหุ้น 

       21.1  ทุนจดทะเบียน

                                    ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของ

               บริษทั   จากเดิม  546.32  ลา้นบาท   เป็น   542.76  ลา้นบาท   โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัมิไดจ้  าหน่ายและจดัสรรให้แก่ผูถื้อ

               ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  จ  านวน  35.60  ลา้นหุ้น    มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.10   บาท   โดยบริษทัฯ  ได้

               จดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติเห็นชอบ ดงัน้ี

1)  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

     คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) จ านวน 142.45 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดราคาขาย อตัราในการใชสิ้ทธิ  1 หน่วย   ต่อหุ้นสามญั  1 หุ้น  

     ในราคาหุ้นละ  0.59  บาท   ใชสิ้ทธิภายใน  5  ปี  นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย   ก าหนดให้ใชสิ้ทธิคร้ังแรก ในวนัท่ี 

     29 ตุลาคม 2564 (ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 50) และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

2)  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) 

     จากทุนจดทะเบียนเดิม  542.76  ลา้นบาท   เป็น  557.00 ลา้นบาท   โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  จ  านวน  142.45

     ลา้นหุ้น   มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.10  บาท   โดยบริษทัฯ  จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

     เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560

       21.2  การเพ่ิมข้ึนและลดลงของทุนเรือนหุ้น มีดงัน้ี

จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน(บำท) จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน(บำท)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 5,463,161,080 546,316,108.00 2,139,578,118 213,957,811.80 

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 0 0.00 2,139,578,118 213,957,811.80 

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบส าคญั 

     แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 0 0.00 6,339,162 633,916.20 

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,463,161,080 546,316,108.00 4,285,495,398 428,549,539.80 

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบส าคญั 

     แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 0 0.00 466,104,593 46,610,459.30

ลดทุนหุ้นสามญั (35,603,651) (3,560,365.10) 0 0.00 

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 142,446,000 14,244,600.00 0 0.00 

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 5,570,003,429 557,000,342.90 4,751,599,991 475,159,999.10 

                   

                           

ทุนจดทะเบียน ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว
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       21.3  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

1)  เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (DCON-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้น

     เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  (ROWarrant)  จ านวน  41.09  ลา้นหน่วย  โดยไม่คิดราคาขาย  อตัราในการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย

     ต่อหุ้นสามญั  1 หุ้น  ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ  5 บาท  ใชสิ้ทธิภายใน  5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั   

     ก  าหนดให้ใชสิ้ทธิวนัท าการสุดทา้ยของทุก 6 เดือน โดยวนัแรกของการใชสิ้ทธิวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และวนัสุดทา้ย

     ของการใชสิ้ทธิวนัท่ี 8  พฤษภาคม  2562   

            เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558  มีมติลดมูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 

     0.10 บาท ผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิเป็น 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 11.2008 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 0.4464 บาทต่อหุ้น 

            เม่ือวนัท่ี  26 กมุภาพนัธ ์2558  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลโดยจ่ายเป็นหุ้น

     ปันผล  ในอตัรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  ผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิเป็น 1 หน่วย  ต่อหุ้นสามญั 11.649 หุ้น  ราคาใช้

     สิทธิหุ้นละ 0.429 บาทต่อหุ้น

            เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ  านวน 2,139,578,118 

     หุ้น  จ  าหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.45 บาท ผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิเป็น  1 หน่วย 

     ต่อหุ้นสามญั 15.709  หุ้น ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 0.318 บาทต่อหุ้น

2) เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2558 บริษทัฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (DCON-W2)  ให้แก่ผูถื้อหุ้น

     เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (ROWarrant)  จ านวน 341.89  ลา้นหน่วย  โดยไม่คิดราคาขาย  อตัราในการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย

     ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 0.50 บาท  ใชสิ้ทธิภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั   

     ก  าหนดให้ใชสิ้ทธิวนัท าการสุดทา้ยของทุก 3 เดือน โดยวนัแรกของการใชสิ้ทธิวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 และวนัสุดทา้ย

     ของการใชสิ้ทธิวนัท่ี  27  มกราคม  2560    

            เม่ือวนัท่ี  26  กมุภาพนัธ ์ 2558     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  1/2558   มีมติให้จ่ายเงินปันผลโดยจ่ายเป็น

     หุ้นปันผล ในอตัรา  25  หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  ผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิเป็น 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.040 หุ้น ราคาใช้

     สิทธิหุ้นละ 0.481 บาทต่อหุ้น

            เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ  านวน 2,139,578,118 

     หุ้น  จ  าหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  ในราคาหุ้นละ 0.45 บาท  ผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิเป็น 1 หน่วย 

     ต่อหุ้นสามญั 1.403 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 0.357 บาทต่อหุ้น

128



       21.4  การเพ่ิมข้ึนและลดลงของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั   มีดงัน้ี

DCON-W1 DCON-W2 รวม

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 41,086,819 341,894,035 382,980,854 

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 0 (4,518,295) (4,518,295)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 41,086,819 337,375,740 378,462,559 

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (214,380) (329,819,714) (330,034,094)

ใบส าคญัแสดงสิทธิหมดอายุ 0 (7,556,026) (7,556,026)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 40,872,439 0 40,872,439 

               เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  คร้ังท่ี  1  (DCON-W2) จ านวน 

       3,794,396 หน่วย  คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,323,533 หุ้น  ท  าให้บริษทัฯ  มีทุนท่ีออกและช าระแลว้ เพ่ิมข้ึนจาก 427.92 ลา้นบาท 

       เป็น 428.45 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 4,284,479,769 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าว

       กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559

               เม่ือวนัท่ี  31  ตุลาคม  2559   มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2  (DCON-W2)  จ านวน 

       723,899 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน  1,015,629 หุ้น  ท  าให้บริษทัฯ  มีทุนท่ีออกและช าระแลว้  เพ่ิมข้ึนจาก  428.45 ลา้นบาท 

       เป็น  428.55  ลา้นบาท  (หุ้นสามญั  4,285,495,398  หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.10  บาท)    และบริษทัฯ  ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน

       ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559

               เม่ือวนัท่ี  27  มกราคม 2560  มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3  (DCON-W2) จ านวน

       329,819,714  หน่วย   คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน  462,736,899  หุ้น  ท  าให้บริษทัฯ  มีทุนท่ีออกและช าระแลว้  เพ่ิมข้ึนจาก 428.55

       ลา้นบาท  เป็น  474.82 ลา้นบาท  (หุ้นสามญั  4,748,232,297 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.10  บาท)  และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน

       เพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2560

                              เม่ือวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2560     มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ   คร้ังท่ี  1  (DCON-W1)  

       จ  านวน  214,380  หน่วย  คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,367,694 หุ้น  ท  าให้บริษทัฯ มีทุนท่ีออกและช าระแลว้  เพ่ิมข้ึนจาก 474.82  

       ลา้นบาท  เป็น 475.16 ลา้นบาท (หุ้นสามญั  4,751,599,991 หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.10  บาท)   และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน

       เพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560

       

จ ำนวนหน่วย
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               เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

                              เม่ือวนัท่ี  31  มกราคม  2561  มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ   คร้ังท่ี  2  (DCON-W1)  

       จ  านวน 28,790,014 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 452,262,328  หุ้น  ท  าให้บริษทัฯ มีทุนท่ีออกและช าระแลว้  เพ่ิมข้ึนจาก  

       475.16  ลา้นบาท  เป็น  520.39  ลา้นบาท  (หุ้นสามญั  5,203,862,319  หุ้น  มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  0.10  บาท)   และบริษทัฯ 

       ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2561

22. ส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

       ร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้มี)  จนกว่าส ารองตามกฎหมายน้ีจะมียอดไม่น้อยกว่า

       ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

23. กำรจดัสรรก ำไรสะสม 

       บริษัทใหญ่

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี  2560    เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน  2560   ผูถื้อหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผล

       จากผลก าไรปี  2559  ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   0.008  บาท  จ  านวน   4,748.23  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  37.99 ลา้นบาท

        โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติให้จดัสรรก าไรสะสม

       ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย  จ  านวน  22.22  ลา้นบาท  และให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรส าหรับปี  2558  ให้แก่

       ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท จ านวน  4,279.16 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  171.16  ลา้นบาท  โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล

       ดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี

       บริษัทย่อย

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2560   เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  2560   มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไร

      ส าหรับปี  2559  ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ   7  บาท  จ  านวน  3.50 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  24.50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ย

      ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2559   เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  2559     มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไร

       ส าหรับปี 2558  ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ  5.72 บาท  จ  านวน  3.50 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  20.02  ลา้นบาท    โดยบริษทั 

       ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี
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24. ภาษีเงินได้

      24.1  การค านวณภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

               ส าหรับปี 2560 และ 2559  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ค  านวณข้ึนในอตัราร้อยละ  20   ของก าไร

      (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีบวกกลบัดว้ยคา่ใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นคา่ใชจ่้ายในการค านวณภาษีหักรายการอ่ืนๆ (ถา้มี) 

      ยกเวน้ก าไรทางภาษีในส่วนของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน    โดยใชอ้ตัราตามท่ีระบุในสิทธิและประโยชน์ตามบตัร

      ส่งเสริมการลงทุน (ตามหมายเหตุ 30)

      24.2  ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

     ส าหรับปีปัจจุบนั 59,113,420.60 38,315,940.68 50,210,310.64 30,455,550.60

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 809,433.42 (2,925,574.47) 851,119.08 (2,858,392.96)

รวมภาษีเงินได้ 59,922,854.02 35,390,366.21 51,061,429.72 27,597,157.64

  24.3 การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

2560 2559 2560 2559

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 283,855,466.39 173,537,152.43 285,948,721.48 161,225,358.81

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ภาษีเงินได้ 56,771,093.28 34,707,430.49 57,189,744.30 32,245,071.76

คา่ใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 1,122,858.92 1,924,083.27 1,060,322.50 1,879,282.37

คา่ใชจ่้ายท่ีหักไดเ้พ่ิมทางภาษี (2,215,645.12) (2,573,374.34) (2,151,958.48) (2,523,426.43)

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (136,960.00) 0.00 (5,036,678.60) (4,003,770.06)

ผลกระทบจากการตดัรายการกบั

บริษทัยอ่ย 4,381,506.94 1,332,226.79 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 59,922,854.02 35,390,366.21 51,061,429.72 27,597,157.64

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 21 20 18 17

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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25.  ก ำไรต่อหุ้น

ก ำไรสุทธิ จ ำนวนหุ้น ก ำไรต่อหุ้น

2560      บำท      2559 2560 2559 2560  บำท  2559

    ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน

         ก  ำไร(ขำดทุน)สุทธิท่ีเป็น

             ของผูถื้อหุ้นสำมญั 223,305,745.75 138,143,666.37 4,702,681,025 4,093,859,238 0.05 0.03

    ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ

       ปรับเพ่ิม(สิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น) -                   -                   296,002,914 524,756,134   

    ก  ำไรต่อหุ้นปรับลด

         ก  ำไร(ขำดทุน)สุทธิท่ีเป็น

             ของผูถื้อหุ้นสำมญั

             สมมติว่ำมีกำรเปล่ียน

             แปลงเป็นหุ้นสำมญั 223,305,745.75 138,143,666.37 4,998,683,939 4,618,615,372 0.04 0.03

ก ำไรสุทธิ จ ำนวนหุ้น ก ำไรต่อหุ้น

2560      บำท      2559 2560 2559 2560  บำท  2559

    ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน

         ก  ำไร(ขำดทุน)สุทธิท่ีเป็น

             ของผูถื้อหุ้นสำมญั 234,887,291.76 133,628,201.17 4,702,681,025 4,093,859,238 0.05 0.03

    ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ

       ปรับเพ่ิม(สิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น) -                   -                   296,002,914 524,756,134

    ก  ำไรต่อหุ้นปรับลด

         ก  ำไร(ขำดทุน)สุทธิท่ีเป็น

             ของผูถื้อหุ้นสำมญั

             สมมติว่ำมีกำรเปล่ียน

             แปลงเป็นหุ้นสำมญั 234,887,291.76 133,628,201.17 4,998,683,939 4,618,615,372 0.05 0.03

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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26. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั

            ส่วนหน่ึงในทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับุคคลและกิจการ

      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั    รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหว่างกนั มีรายละเอียด

      ดงัน้ี

     26.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือ ประกอบธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการคา้ นโยบายการก าหนดราคา

     บริษทัยอ่ย

        บริษทั อรดา จ  ากดั ขายและใหเ้ช่า ผูถื้อหุน้และ รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุน

อสังหาริมทรัพย์ กรรมการร่วม ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4  ต่อปี

        บริษทั ร่มโพธ์ิ   ผลิตและจ าหน่าย ผูถื้อหุน้และ ซ้ืออุปกรณ์ ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั

โปรดกัส์ จ  ากดั แผน่พ้ืน กรรมการร่วม

        บริษทั ดีเอสซี   ผลิตและจ าหน่าย ผูถื้อหุน้และ เงินทดรองจ่าย ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง

โปรดกัส์ จ  ากดั วสัดุก่อสร้าง ผนงั กรรมการร่วม

คอนกรีตส าเร็จรูป

และช้ินส่วนคอนกรีต

ส าเร็จรูปอ่ืน ๆ

        บริษทัอ่ืน

        บริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั กรรมการเป็น รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุน

กรรมการใน ค่าสินคา้ ราคาตามท่ีตกลงกนั

บริษทัยอ่ย

     26.2  รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

        บริษทั อรดา จ  ากดั

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

       หมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 33,747.89 137,490.98

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 0.00 0.00 736,000,000.00 305,000,000.00
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้น มีดงัน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2560 2559

ยอดคงเหลือตน้งวด 305,000,000.00 0.00

เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 431,000,000.00 319,000,000.00

ลดลงระหว่างงวด 0.00 (14,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 736,000,000.00 305,000,000.00

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

        หมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 295,960.00 0.00

   บริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

          หมุนเวียนอ่ืน 1,146,600.00 0.00 1,146,600.00 0.00

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี

          หมุนเวียนอ่ืน 0.00 916,311.39 0.00 0.00

            26.3  รายการรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

บริษทั อรดา จ  ากดั

   รายไดจ้ากการขายสินคา้ 0.00 0.00 1,527,502.30 474,382.66

   รายไดอ่ื้น (ดอกเบ้ียรับ) 0.00 0.00 21,618,300.97 6,639,882.92

            26.4  รายการอ่ืนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จ  ากดั

   ซ้ืออุปกรณ์ (แบบร้ัวส าเร็จรูป) 0.00 0.00 0.00 538,589.00
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27. ค่าตอบแทนกรรมการ

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทัตามมาตรา     90      ของพระราชบญัญติับริษทั

      มหาชนจ ากดั    โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

28. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน         คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะใน

      ฐานะผูบ้ริหาร   และให้ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์   อนัไดแ้ก่   ผูจ้ดัการหรือ

      ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา      และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร

      รายท่ี 4 ทุกราย  

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

            คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั  มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป

      และงานระหว่างท า (474,152,488.71) (373,561,836.86) (1,078,071.74) (1,305,512.30)

วตัถุดิบและวสัดุใชไ้ป 389,070,708.81 376,446,907.41 349,752,182.70 343,306,468.49

คา่จา้งผูรั้บเหมา 462,588,869.59 276,641,418.85 0.00 0.00

คา่ตอบแทนกรรมการ 2,410,000.00 1,450,000.00 2,410,000.00 1,450,000.00

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 9,172,835.00 8,096,823.00 5,867,297.00 5,353,995.00

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 106,175,240.23 103,968,334.78 89,072,849.48 86,803,924.02

คา่เส่ือมราคา 60,046,133.04 64,105,238.81 52,572,227.79 57,366,936.50

หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 7,706,264.69 0.00 7,502,800.16

ขาดทุนจากกการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 0.00 14,568,680.83 0.00 14,568,680.83
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30.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

       30.1  บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน    

                พ.ศ. 2520 ในผลิตภณัฑบ์ลอ็คมวลเบา โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริม ลงวนัท่ี 30 

                เมษายน 2550  ซ่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีส าคญั  ดงัน้ี

                     1)  ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมติั

                     2)  ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

                           นั้น    และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากการลงทุนในอตัราร้อยละ  50  ของอตัราปกติ 

                           อีก  5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้

                     3)  ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ    จกัไดรั้บประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ 

                           ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯ  ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

                     ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน
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30.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

       30.2  ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 24,197,111.54 22,866,526.35 907,916,288.60 990,114,441.17 932,113,400.14 1,012,980,967.52 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (22,505,126.84) (23,902,282.13) (581,822,240.48) (605,222,972.32) (604,327,367.32) (629,125,254.45)

ก าไรขั้นตน้ 1,691,984.70 (1,035,755.78) 326,094,048.12 384,891,468.85 327,786,032.82 383,855,713.07 

รายไดอ่ื้น 951,892.26 225,048.76 161,550,764.50 21,530,600.75 162,502,656.76 21,755,649.51 

คา่ใชจ่้ายในการขาย (3,689,508.88) (3,656,958.98) (123,796,756.90) (114,426,157.01) (127,486,265.78) (118,083,115.99)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (11,709,459.47) (13,267,240.03) (66,762,305.23) (99,014,478.30) (78,471,764.70) (112,281,718.33)

ตน้ทุนทางการเงิน 0.00 (8,206.27) (289,419.76) (1,746,203.99) (289,419.76) (1,754,410.26)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (12,755,091.39) (17,743,112.30) 296,796,330.73 191,235,230.30 284,041,239.34 173,492,118.00 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (59,922,854.02) (35,390,366.21) (59,922,854.02) (35,390,366.21)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการ

     ด าเนินงานต่อเน่ือง (12,755,091.39) (17,743,112.30) 236,873,476.71 155,844,864.09 224,118,385.32 138,101,751.79 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร ตน้ทุนทางการเงินท่ีไม่สามารถระบุได ้ปันส่วนตามยอดรายไดข้องแต่ละส่วน

     

ส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม
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31. ส่วนงานด าเนินงาน

31.1  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

         ให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร

31.2  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ด าเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการขายวสัดุก่อสร้าง(แผน่พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป,  เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง,  บล็อกมวลเบาและอ่ืนๆ)  การขายอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่า

         อสังหาริมทรัพย ์ โดยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

31.3  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเสนอขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวม การด าเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือขายวสัดุก่อสร้าง  (แผน่พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป,  เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง,  บล็อคมวลเบาและอ่ืน ๆ)  ขาย

         อสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานมีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

       รายได้ 860,996,400.14 933,378,767.52 58,072,000.00 66,720,000.00 13,045,000.00 12,882,200.00 932,113,400.14 1,012,980,967.52 

       ตน้ทุน (569,257,862.76) (582,510,249.54) (32,967,353.17) (44,541,353.55) (2,102,151.39) (2,073,651.36) (604,327,367.32) (629,125,254.45)
              ก  าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 291,738,537.38 350,868,517.98 25,104,646.83 22,178,646.45 10,942,848.61 10,808,548.64 327,786,032.82 383,855,713.07 

       รายไดอ่ื้น 153,998,255.38 20,857,171.22 8,408,422.48 162,502,656.76 21,755,649.51 

       ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (116,903,647.75) (107,853,080.42) (10,582,618.03) (10,230,035.57) (127,486,265.78) (118,083,115.99)

       ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (64,688,880.01) (97,455,362.99) (3,231,337.55) (3,467,464.68) (78,471,764.70) (112,281,718.33)

       ตน้ทุนทางการเงิน (280,021.76) (1,742,898.01) (289,419.76) (1,754,410.26)

              ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 263,864,243.24 164,674,347.78 284,041,239.34 173,492,118.00 

       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (55,754,069.44) (33,585,003.23) (59,922,854.02) (35,390,366.21)

              ก  าไรส าหรับปีจากการ
                 ด าเนินงานต่อเน่ือง 208,110,173.80 131,089,344.55 224,118,385.32 138,101,751.79 

          ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพยแ์ละส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่สามารถแยกค่าใชจ่้ายในการบริหารตามส่วนงาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จ านวนเงิน 10.55 ลา้นบาท
และ 11.64 ลา้นบาท ตามล าดบั

ส่วนงานขายวสัดุก่อสร้าง
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(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

       สินทรัพยต์ามส่วนงาน 1,191,402,578.61 1,261,318,319.01 1,233,165,348.15 817,492,186.75 38,251,334.62 40,086,126.83 2,462,819,261.38 2,118,896,632.59 

       สินทรัพยท่ี์แยกตามส่วนงานไม่ได้ 6,981,446.28 22,003,855.44 

              สินทรัพยร์วม 2,469,800,707.66 2,140,900,488.03 

       หน้ีสินตามส่วนงาน 152,266,735.78 167,347,436.17 92,945,849.30 99,237,730.23 2,060,000.00 2,120,000.00 247,272,585.08 268,705,166.40 

       สินทรัพยท่ี์แยกตามส่วนงานไม่ได้ 4,839,131.93 3,577,621.54 

              หน้ีสินรวม 252,111,717.01 272,282,787.94 

31.4  บริษทัฯ    ไม่ไดเ้สนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ     เน่ืองจากบริษทัฯ   ด าเนินธุรกิจภายใตส่้วนงานทางธุรกิจผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างเพียงอยา่งเดียวและส่วนงานทางภูมิศาสตร์

         ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว

31.5  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 5 ราย  เป็นจ านวนเงิน 233.69 ลา้นบาท  และ 254.65 ลา้นบาท  ตามล าดบั  ซ่ึงมาจากส่วนงาน

         ขายวสัดุก่อสร้าง  

ส่วนงานขายวสัดุก่อสร้าง
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32. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

            1)  นโยบายการบญัชี

         รายละเอียดนโยบายบญัชีท่ีส าคญั       วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลคา่เก่ียวกบั

      สินทรัพย ์  และหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4.10

            2)  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

         ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา   เกิดจากการท่ีคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา   ซ่ึง

      ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ    และบริษทัยอ่ย   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ี     

      โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ เรียกเกบ็เงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบสินคา้ ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน

      ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหักคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      ถือเป็นมูลคา่สูงสุด

      ของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา  

            3)  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

         ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย   เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต   การ

      เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  บริษทัฯ  

      และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย       เน่ืองจากมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

      การเงิน  เงินกูย้ืมระยะยาว  และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์าง

      การเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว

            4)  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

         สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    

      เงินลงทุนชัว่คราว  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้ืมระยะสั้น  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

      การเงิน ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม

      ระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

               ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน  มีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรม
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า

      33.1  บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาว่าจา้งผูรั้บเหมา   สญัญาซ้ือสินคา้   สญัญาเช่าท่ีดินและอ่ืน ๆ 

               ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  และ  2559  จ านวนเงิน  110.54 ลา้นบาท และ 491.82 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

               และ จ านวนเงิน  33.19  ลา้นบาท และ 15.90 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั

      33.2  บริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้าประกนัคา่วตัถุดิบ

               ท่ีซ้ือจากผูข้ายหลายราย  ค  ้าประกนัการปฏิบติังานแก่ผูว้่าจา้งและค ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภคกบัหน่วยงาน

               ราชการ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  และ  2559   มียอดค ้าประกนัรวม  จ  านวนเงิน   133.92  ลา้นบาท   และ 

               134.27 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 107.53 ลา้นบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามล าดบั   

               หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันา  (หมายเหตุ 10),  ท่ีดิน  อาคาร เคร่ืองจกัรและ

               อุปกรณ์ (หมายเหตุ 13) และสินทรัพยไ์ม่ไดด้ าเนินงาน (หมายเหตุ 16) 

      33.3  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัภายใตส้ญัาเช่าระยะยาวเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ    โดยมีภาระคา่ใชจ่้ายท่ียงัไม่ครบ

               ก  าหนดช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จ านวนเงิน 0.82 ลา้นบาท และ 1.59 ลา้นบาท ตามล าดบั

34. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน

            เม่ือวนัท่ี  1  มิถุนายน  2547   บริษทัฯ  ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ   "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

      เพ่ิมขวญัมัน่คง"  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้  ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ .ศ. 2530  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

      ให้บริษทัจดัการกองทุนเป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ   ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ   พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน

      ในอตัราร้อยละ  3  ของคา่จา้ง   และบริษทัฯ  จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนั  ส่วนท่ีพนกังานจ่าย

      สะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเม่ือสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตายหรือลาออกจากการเป็นสมาชิก 

35. การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  ในการบริหารทางการเงินคือ   การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่ง

       ต่อเน่ือง  และด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
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36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั  คร้ังท่ี  1/2561  เม่ือวนัท่ี  22 กมุภาพนัธ ์2561  มีมติเห็นชอบ

       ให้เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น    จ่ายเงินปันผลจากผลก าไรปี  2560   และก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

       อตัราหุ้นละ 0.045 บาท  จ  านวน  5,203.86  ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 234.17 ลา้นบาท 

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2561
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3300/57 ตึกชาง อาคาร บี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท 0 2937 3312 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0 2937 3328, 0 2937 4762

www.dconproduct.com

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED




