
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส ์ จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน 

ณ  วันที่  31  ธันวำคม  2555  และ  2554 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  ดีคอน โปรดักส์  จ ากัด  (มหาชน) 
 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำน
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเก่ียวกับจ ำนวนเงิน
และกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำร
ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือข้อผิดพลำดในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวข้องกับกำร
จัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 
 
 



 
 

ความเห็น 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ 

ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ดีคอน 
โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 
 
 
(นำงวิไลรัตน์    โรจน์นครินทร์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3104 
 

 
วันที ่ 14  กุมภำพันธ์  2556  
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2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

        ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 185,295,361.78 118,218,242.96 162,839,028.17 104,933,017.34

        รายการปรับปรุง

คา่เสือ่มราคา 40,117,434.25 38,605,382.32 36,471,092.52 34,147,817.48

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่เงินลงทุน (647.87) 0.00 (647.87) 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ 34,065.75 0.00 0.00 0.00

ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมัยกลบัรายการ (537,535.39) 0.00 (537,535.39) 0.00

ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (6,464,948.04) (6,004,589.09) 0.00 0.00

ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (3,067,256.53) (947,583.98) (3,089,715.76) (903,605.27)

คา่ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 601,328.20 710,660.20 601,328.20 710,660.20

คา่ความเสียหายตามค าพิพากษาศาล 0.00 6,098,998.59 0.00 0.00

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 753,202.05 827,420.52 518,311.05 546,030.52

รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 (6,999,598.00) (4,781,379.94)

คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ยจ่าย 1,883,929.70 353,911.69 1,754,750.14 31,846.65

218,614,933.90 157,862,443.21 191,557,013.06 134,684,386.98

        การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์

     ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน (46,678,835.25) 8,912,387.30 (46,026,042.20) 11,170,820.95

สินคา้คงเหลอื (104,859,690.35) (18,017,276.97) (4,331,953.74) 583,568.86

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (760,116.82) 344,310.00 (760,116.82) 344,310.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554



2555 2554 2555 2554

        การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน

           ด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 51,897,492.27 (7,588,073.00) 48,447,316.20 (8,560,171.92)

เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาของศาล (16,108,998.59) 0.00 0.00 0.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (66,341.60) (503,520.00) (76,341.60) (253,520.00)

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 102,038,443.56 141,010,270.54 188,809,874.90 137,969,394.87

        เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย (1,883,929.70) (353,911.69) (1,754,750.14) (31,846.65)

        เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (32,138,923.90) (32,948,269.43) (26,677,438.65) (26,667,504.29)

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 68,015,589.96 107,708,089.42 160,377,686.11 111,270,043.93

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 0.00 19,910,497.03 0.00 19,910,497.03

เงินให้กูยื้มระยะสัน้เพ่ิมขึน้ 0.00 0.00 (106,000,000.00) 0.00

เงินสดจ่ายซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมในบริษัทย่อย 0.00 (18,333,343.57) 0.00 (28,333,343.57)

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 0.00 3,142.86 0.00 3,142.86

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 0.00 0.00 6,999,598.00 4,781,379.94

เงินสดจ่ายซือ้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (5,207,868.05) 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์

     เพ่ือการลงทุน 8,400,000.00 8,515,750.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายซือ้อุปกรณ์ (54,197,562.42) (57,462,028.13) (47,616,353.86) (55,246,241.57)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,441,176.25 1,136,807.48 3,322,308.03 1,010,788.79

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (47,564,254.22) (46,229,174.33) (143,294,447.83) (57,873,776.52)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท)

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554



2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้

        จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 39,845,182.02 (3,521,326.52) 39,571,687.91 (988,750.46)

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน (2,745,117.16) (383,782.83) (2,093,288.82) 0.00

เงินสดจ่ายเงินปันผล (50,000,402.00) (38,390,694.06) (50,000,000.00) (36,000,000.00)

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (12,900,337.14) (42,295,803.41) (12,521,600.91) (36,988,750.46)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธ ิ 7,550,998.60 19,183,111.68 4,561,637.37 16,407,516.95

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม 49,388,593.06 30,205,481.38 39,746,060.71 23,338,543.76

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 56,939,591.66 49,388,593.06 44,307,698.08 39,746,060.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 56,939,591.66 49,388,593.06 44,307,698.08 39,746,060.71

     เงินลงทุนชัว่คราว 261,720.74 261,072.87 261,720.74 261,072.87

     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 7 146,209,527.30 97,314,656.70 137,848,725.07 90,435,112.77

     เงินให้กูยื้มระยะสัน้ 23 3,570,350.00 3,570,350.00 109,570,350.00 3,570,350.00

     สินคา้คงเหลอื 8 315,802,390.15 210,405,164.41 54,169,976.23 49,300,487.10

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 522,783,579.85 360,939,837.04 346,158,470.12 183,313,083.45

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ที่ดินรอการพัฒนา 9 49,370,259.64 49,370,259.64 0.00 0.00

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 0.00 0.00 241,663,520.71 241,663,520.71

     อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 11 33,947,601.52 31,840,100.20 0.00 0.00

     ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12 330,411,318.59 286,763,057.35 289,156,134.16 249,466,727.07

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 3,896,635.45 4,497,963.65 3,896,635.45 4,497,963.65

     สินทรัพย์ไม่ได้ใชด้ าเนินงาน 14 96,461,449.42 105,415,757.54 96,461,449.42 105,415,757.54

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,656,202.84 896,086.02 1,656,202.84 896,086.02

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 515,743,467.46 478,783,224.40 632,833,942.58 601,940,054.99

รวมสินทรัพย์ 1,038,527,047.31 839,723,061.44 978,992,412.70 785,253,138.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ ………. เมือ่วันที่ …………….

ขอรับรองว่ารายการขา้งต้นเป็นความจริงและถกูต้องทุกประการ 

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (บาท)

สินทรัพย์



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้

          จากสถาบันการเงิน 15 42,052,955.48 2,207,773.46 41,105,711.80 1,534,023.89

     เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 136,983,176.30 85,085,684.03 127,356,140.03 78,908,823.83

     เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาศาล 16 0.00 16,108,998.59 0.00 0.00

     ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึก าหนด

          ช าระภายในหนึ่งปี 17 6,667,915.85 651,820.24 6,166,775.01 0.00

     ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 19,828,769.84 11,804,737.45 17,598,743.56 9,399,712.09

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 205,532,817.47 115,859,013.77 192,227,370.40 89,842,559.81

หนี้สินไม่หมุนเวียน

     หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 17 13,016,935.42 568,148.19 12,949,936.17 0.00

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,265,966.57 3,512,764.52 3,749,685.57 3,231,374.52

     หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,240,854.00 1,307,195.60 240,854.00 317,195.60

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 18,523,755.99 5,388,108.31 16,940,475.74 3,548,570.12

     รวมหนี้สิน 224,056,573.46 121,247,122.08 209,167,846.14 93,391,129.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

 หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น 18

          ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 206,000,000  หุ้น 

      มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00

          ทุนที่ออกและช าระแลว้

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น 

      หุ้นละ 1 บาท 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

     ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00

     ก าไรสะสม

          จัดสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 20,600,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00

          ยังไม่ได้จัดสรร 20 280,032,288.68 184,040,115.22 229,399,566.56 151,437,008.51

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น -5,992,404.63 -5,992,404.63 0.00 0.00

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 814,464,884.05 718,472,710.59 769,824,566.56 691,862,008.51

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 5,589.80 3,228.77 0.00 0.00

     รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 814,470,473.85 718,475,939.36 769,824,566.56 691,862,008.51

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,038,527,047.31 839,723,061.44 978,992,412.70 785,253,138.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (บาท)

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,029,730,786.83 820,826,419.80 901,021,052.56 721,273,082.80
ต้นทุนขายและการให้บริการ -671,885,516.25 -554,223,834.86 -592,555,097.89 -491,072,466.16
ก าไรขัน้ต้น 357,845,270.58 266,602,584.94 308,465,954.67 230,200,616.64
รายได้อ่ืน
     ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
            เพ่ือการลงทุน 6,464,948.04 6,004,589.09 0.00 0.00
     อ่ืนๆ 16,830,741.60 10,876,691.43 26,146,881.08 15,249,365.06
คา่ใชจ่้ายในการขาย -121,467,395.94 -95,469,842.63 -114,378,456.37 -91,528,127.70
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -72,494,272.80 -63,342,869.59 -55,640,601.07 -48,956,990.01
คา่ความเสียหายตามค าพิพากษาศาล 16 0.00 -6,098,998.59 0.00 0.00
ต้นทุนทางการเงิน -1,883,929.70 -353,911.69 -1,754,750.14 -31,846.65
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 185,295,361.78 118,218,242.96 162,839,028.17 104,933,017.34
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 -39,300,425.29 -34,296,449.66 -34,876,470.12 -26,618,087.73
ก าไรส าหรับปี 145,994,936.49 83,921,793.30 127,962,558.05 78,314,929.61
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 145,994,936.49 83,921,793.30 127,962,558.05 78,314,929.61

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนที่เป็นของส่วนของบริษัทใหญ่ 145,992,173.46 83,920,689.76 127,962,558.05 78,314,929.61
     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 2,763.03 1,103.54 0.00 0.00

145,994,936.49 83,921,793.30 127,962,558.05 78,314,929.61

ก าไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.73 0.42 0.64 0.39
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนัก 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.71 0.41 0.63 0.38
จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนัก 204,533,758 203,832,649 204,533,758 203,832,649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554



ทุนที่ออก ส่วนเกนิ รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น จัดสรรแลว้ ยังไมไ่ดจั้ดสรร ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 111,807,422.90 652,232,422.90

ผลกระทบจากการใชน้โยบายบัญชใีหม่

     เกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงาน 5 0.00 0.00 0.00 -2,685,344.00 -2,685,344.00

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

     ที่ปรับปรุงแลว้ 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 109,122,078.90 649,547,078.90

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น 

     ส าหรับปี 2554 :

          เงินปันผลจ่าย 20 0.00 0.00 0.00 -36,000,000.00 -36,000,000.00

          ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 78,314,929.61 78,314,929.61

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 151,437,008.51 691,862,008.51

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น 

     ส าหรับปี 2555 :

          เงินปันผลจ่าย 20 0.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 -50,000,000.00

          ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 127,962,558.05 127,962,558.05

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 229,399,566.56 769,824,566.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

     ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                (                                                                                                                     )

ก าไรสะสม

บริษัท  ดคีอนโปรดกัส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ อ านาจควบคมุ ส่วนของผู้ถอืหุน้

และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ส่วนของผู้ถอืหุน้ บริษัทใหญ่

จัดสรรแลว้ ยังไม่ได้จัดสรร ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 138,804,769.46 0.00 679,229,769.46 14,730,615.37 693,960,384.83

ผลกระทบจากการใชน้โยบายบัญชใีหม่

     เกี่ยวกบัผลประโยชน์พนักงาน 5 0.00 0.00 0.00 -2,685,344.00 0.00 -2,685,344.00 0.00 -2,685,344.00

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

     ที่ปรับปรุงแลว้ 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 136,119,425.46 0.00 676,544,425.46 14,730,615.37 691,275,040.83

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุน้ 

     ส าหรับปี 2554 :

          เงินปันผลจ่าย 20 0.00 0.00 0.00 -36,000,000.00 0.00 -36,000,000.00 0.00 -36,000,000.00

          ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 83,920,689.76 0.00 83,920,689.76 1,103.54 83,921,793.30

          เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,390,694.06 -2,390,694.06

          ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิม 11 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,992,404.63 -5,992,404.63 -12,337,796.08 -18,330,200.71

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 184,040,115.22 -5,992,404.63 718,472,710.59 3,228.77 718,475,939.36

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุน้ 

     ส าหรับปี 2555 :

          เงินปันผลจ่าย 20 0.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 0.00 -50,000,000.00 -402.00 -50,000,402.00

          ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 145,992,173.46 0.00 145,992,173.46 2,763.03 145,994,936.49

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 280,032,288.68 -5,992,404.63 814,464,884.05 5,589.80 814,470,473.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

ก าไรสะสม

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  

งบการเงินรวม (บาท)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ส่วนของผู้ถอืหุน้บริษัทใหญ่



1. ขอ้มูลทัว่ไป

      1.1   บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม 2539 ทะเบียนเลขที่ (1) 1955/2539 และเมือ่วันที่ 24 มีนาคม 

              2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ทะเบียนเลขที่ 0107547000303

      1.2   บริษัทฯ  มีสถานประกอบการส านักงานต้ังอยู่เลขที่  3300/57  ตึกชา้ง  อาคารบี  ชัน้  8   ถนนพหลโยธนิ   แขวงลาดยาว 

              กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานดังนี้

โรงงาน 1       ต้ังอยู่เลขที่ 33 หมูท่ี่ 8 ต าบลชอ่งสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โรงงาน 2       ต้ังอยู่เลขที่ 280 หมูท่ี่ 1 ถนนเลีย่งเมือง ต าบลชอ่งสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

โรงงาน 3       ต้ังอยู่เลขที่ 39/3 หมูท่ี่ 7 ต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

      1.3   ประกอบธรุกจิ

              1.3.1  บริษัทฯ   ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง   แผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป ,   เสาเขม็คอนกรีตอัดแรง, 

                         บลอ็คมวลเบาและอ่ืน ๆ 

              1.3.2  บริษัทย่อยประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป   และขายและให้เชา่อสังหาริมทรัพย์   ส าหรับธรุกจิ

                         ขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง        มีอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างด าเนินงาน ดังนี้

      1)  โครงการที่มียอดขายแลว้

2555 2554

   โครงการบ้านอรดา

          มูลคา่ขายที่ได้ท าสัญญาแลว้   (บาท) 215,731,496.00 211,061,496.00

          คดิเป็นร้อยละของยอดขายรวม 85.19 83.34

   โครงการบ้านราชพฤกษ์

          มูลคา่ขายที่ได้ท าสัญญาแลว้   (บาท) 60,105,000.00 0.00

          คดิเป็นร้อยละของยอดขายรวม 17.59 0.00

      2) โครงการอรดาแลนด์  เร่ิมด าเนินงานในปี 2552  ยังไม่มียอดขาย

      3) โครงการคอนโดมิเนียม  เร่ิมด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555  ปัจจุบันอยู่ระหว่างกอ่สร้าง

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2555  และ  2554  



2.  เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน

      2.1  งบการเงินนี้ได้จัดท าขึน้ตามหลกัการบัญชทีี่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชพีบัญช ีพ .ศ. 2547 และแสดงรายการ

             ตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้โดยกระทรวงพาณิชย์     ลงวันที่  28  กนัยายน  2554    เร่ืองก าหนดรายการย่อที่ต้องมี

             ในงบการเงิน  พ.ศ.  2554     และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า ด้วยการจัดท า

             และน าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   พ.ศ.  2535  

                        งบการเงินของบริษัทฯ      จัดท าขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการใน

            งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชทีี่เกีย่วขอ้ง

      2.2  สภาวิชาชพีบัญชไีด้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และมาตรฐานการบัญชใีหม่     ซึง่ได้ประกาศใน

            ราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยังไม่มีผลบังคบัใชใ้นปี 2555  ดังนี้   

วันที่มีผลบังคบัใช้

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556

ฉบับที่ 20 การบัญชสี าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ 1 มกราคม 2556

     เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 1 มกราคม 2556

     เงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ 1 มกราคม 2556

     เกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ 1 มกราคม 2556

     ไม่ได้คดิคา่เสือ่มราคาที่ตีราคาใหม่

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานะภาพทางภาษี 1 มกราคม 2556

     ของกจิการหรือของผู้ถอืหุ้น

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเชา่หรือไม่   1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธพิิเศษแกล่กูคา้ 1 มกราคม 2557

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 1 มกราคม 2556

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง



            มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งต้นที่มีผลบังคบัใชใ้นวันที่   1   มกราคม   2557    บริษัทฯ   อยู่ระหว่างการประเมิน
     ผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลา่วมาถอืปฏิบัติ
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งต้นที่มีผลบังคบัใชใ้นวันที่ 1 มกราคม 2556 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
     งบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญช ี ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่  12 เร่ือง ภาษีเงินได้
       ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติมาตรฐานการบัญชฉีบับนี้       โดยผู้บริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 ซึง่จะมีผลท าให้สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้ ประมาณ 5.58 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 4.84 ลา้นบาท
ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ และก าไรสะสมเพ่ิมขึน้ในจ านวนเดียวกนั  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สุด
วันเดียวกนั มีก าไรเบ็ดเสร็จลดลง ประมาณ 5.47 ลา้นบาท  ในงบการเงินรวม และ 1.26 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ตามล าดับ  รวมทั้งมีผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวด ปี 2555 เพ่ิมขึน้ ประมาณ 10.05 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 6.10 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ

3.  หลักเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม

            งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย  ซึง่บริษัท ดีคอนโปรดักส์ 

     จ ากดั (มหาชน)  ได้ควบคมุนโยบายการเงินและการด าเนินงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) ประเภทธรุกจิ

2555 2554

          บริษัท อรดา จ ากดั 99.99 99.99 ขายและให้เชา่อสังหาริมทรัพย์

          บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จ ากดั 99.99 99.99 ผลติและจ าหน่ายแผ่นพ้ืนคอนกรีต

    ส าเร็จรูป

            งบการเงินรวมจัดท าขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชเีดียวกนั       ส าหรับรายการบัญชทีี่เหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบัญชทีี่

     คลา้ยคลงึกนั 

            ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ   กบับริษัทย่อย   ยอดก าไรที่คดิระหว่างกนัที่ยังไม่ได้เกดิขึน้ของบริษัทฯ 

     กบัสินทรัพย์สุทธขิองบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแลว้ 

4.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

     4.1  การรับรู้รายได้และคา่ใชจ่้าย

            4.1.1  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และคา่ใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง   

            4.1.2  รายได้จากการขายสินคา้    บริษัทฯ   และบริษัทย่อย   รับรู้เป็นรายได้เมือ่มีการส่งมอบและได้โอนความเสีย่งและ

                      ผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กบัผู้ซือ้แลว้

            4.1.3  รายได้จากการให้เชา่อสังหาริมทรัพย์   บริษัทย่อย   รับรู้เป็นรายได้ตามวิธเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของการให้เชา่ที่ก าหนด

                      ในสัญญา

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )



     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินสดและเงินฝากธนาคารซึง่ก าหนดรับคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน
     นับจากวันฝากและไม่มีขอ้ก าหนดในการเบิกใช ้
     4.3  คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
            บริษัทฯ   และบริษัทย่อยต้ังคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ    ส าหรับผลขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากการเรียกเกบ็เงินจากลกูหนี้ไม่ได้ 
    ทั้งนี้บริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนขึน้จากประสบการณ์การเรียกเกบ็หนี้ในอดีต ควบคูก่บัการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลกูหนี้
     ในปัจจุบัน
     4.4  สินคา้คงเหลอื
           บริษัทฯ   และบริษัทย่อย    ตีราคาสินคา้คงเหลอืแสดงในราคาทุน    โดยวิธเีขา้กอ่นออกกอ่น   หรือมูลคา่สุทธทิี่จะได้รับ
     แลว้แต่ราคาใดจะต่ ากว่า
           ต้นทุนการพัฒนาที่ดินแสดงในราคาทุน      ซึง่ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึง่ที่ดิน     คา่พัฒนาที่ดินและคา่ใชจ่้ายที่
     เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบี้ยจ่าย
     4.5  เงินลงทุน
            เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือคา้  แสดงด้วยมูลคา่ยุติธรรม  ก าไรหรือขาดทุนที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุติธรรม  
     รับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
            เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงด้วยราคาทุนสุทธจิากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถา้มี) 
     4.6  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
            4.6.1 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถอืครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้คา่เชา่หรือจากการเพ่ิมขึน้
                      ของมูลคา่ของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง  
            4.6.2 บริษัทย่อย แสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารแสดงด้วยราคาทุนหักคา่เสือ่มราคาสะสมที่เกีย่วขอ้ง และคา่เผ่ือการลดมูลคา่
                      ของสินทรัพย์   (ถา้มี)   ราคาทุนได้รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้น  ส าหรับการร้ือถอน  การขนย้ายและการบูรณะ
                      สถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผูกพันของบริษัท   
            4.6.3 บริษัทย่อย  คดิคา่เสือ่มราคาอาคาร โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์   โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น  และคดิ
                      คา่เสือ่มราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เมือ่ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส าคญั
                      เมือ่เทียบกบัต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น นอกจากนี้ยังก าหนดให้ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลคา่คงเหลอื
                      และวิธกีารคดิคา่เสือ่มราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้ของบัญชี
                            อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคาร  จ านวน 20 ปี   
                            ไม่มีการคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง
     4.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
            4.7.1  บริษัทฯ   และบริษัทย่อย แสดงที่ดินด้วยราคาทุน     อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักคา่เสือ่มราคาสะสมที่
                      เกีย่วขอ้งและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์  (ถา้มี)    ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการร้ือถอน 
                      การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผูกพันของบริษัท   

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )



            4.7.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัดคา่เสือ่มราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

                      ของสินทรัพย์นั้น     และคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั     เมือ่ส่วนประกอบ

                      แต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส าคญัเมือ่เทียบกบัต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น       นอกจากนี้ยังก าหนดให้ต้อง

                      ทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลคา่คงเหลอื  และวิธกีารคดิคา่เสือ่มราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้รอบบัญช ี

                      อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

จ านวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10 และ 20

เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5, 10 และ 15

บ่อบาดาล 5 และ 10

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านักงาน 5

ยานพาหนะ 5 และ 10

ไม่มีการคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง

     4.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

            บริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุนหักคา่ตัดจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถา้มี)

            บริษัทฯ ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธเีส้นตรง  ดังนี้

จ านวนปี

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 10

รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ 15

     4.9  การด้อยคา่ของสินทรัพย์

            บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยคา่ของสินทรัพย์ เมือ่มีขอ้บ่งชีว่้าราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

     และบริษัทย่อยสูงกว่ามูลคา่ ที่คาดว่าจะได้รับคนื   (ราคาขายสุทธขิองสินทรัพย์นั้น ๆ ตามปกติธรุกจิ หรือมูลคา่การใชแ้ลว้

     แต่อย่างใดจะสูงกว่า)    โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ    หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่กอ่ให้เกดิเงินสด

     แลว้แต่กรณี  ในกรณีที่ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์สูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื     บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผล

     ขาดทุนจากการด้อยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยคา่กต่็อเมือ่มีขอ้บ่งชีว่้า

     การด้อยคา่ดังกลา่วไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

     4.10  เคร่ืองมือทางการเงิน

            เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน

     ชัว่คราว    ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืนและเงินให้กูยื้มระยะสัน้    เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

     เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  และหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน  นโยบายการบัญช ีเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลคา่ส าหรับแต่ละ

     รายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวขอ้ที่เกีย่วขอ้ง 

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )



     4.11  สัญญาเชา่ระยะยาว

            บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  บันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชา่/สัญญาเชา่ซือ้     เป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรม

     ของสินทรัพย์ที่เชา่หรือมูลคา่ปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเชา่        ส่วนดอกเบี้ยที่เกดิขึน้จะบันทึกตาม

     ระยะเวลาของสัญญาเชา่

     4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

             4.12.1  กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงาน

                         บริษัทฯ  จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชพี  ซึง่เป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก าหนดการจ่ายสมทบ

             ไว้แลว้  สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลีย้งชพี ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท  และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการ

             กองทุนภายนอก     กองทุนส ารองเลีย้งชพีดังกลา่วได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงาน    และเงินสมทบจากบริษัท

             เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบันทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เกดิ

             รายการนั้น

             4.12.2  ผลประโยชน์พนักงานหลงัการเลกิจ้าง 

                         บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัการเลกิจ้าง เพ่ือจ่ายให้แกพ่นักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 

             มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถกูรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

             ประกนัภัยจากผู้เชีย่วชาญอิสระ   (นักคณิตศาสตร์ประกนัภัย)    ด้วยใชวิ้ธคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้   (Projected

              Unit  Credit  Method)     ภายใต้สมมติฐานเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ   ก าหนดขึน้อย่างเหมาะสม   

                         สมมติฐานทางสถติิที่ส าคญัที่ใชใ้นการค านวณสรุปผลประโยชน์พนักงาน สรุปไว้ดังนี้

อัตราคดิลด ร้อยละ 4.42 ต่อปี

อัตราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน

อัตราการตาย อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์ตามเพศชาย

และเพศหญิง

     4.13  ภาษีเงินได้

              บริษัทฯ   และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล     โดยค านวณจากก าไรสุทธทิางภาษีตามที่ก าหนดไว้ในประมวล

     รัษฎากร

     4.14  ประมาณการทางบัญชี

              การจัดท างบการเงินเป็นไปตามหลกัการบัญชทีี่รับรองทั่วไป        ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใชก้ารประมาณและ

     การต้ังขอ้สมมุติฐานบางประการ   ซึง่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน    และการเปิดเผยในหมายเหตุ

     ประกอบงบการเงิน ซึง่ผลที่เกดิขึน้จริงในภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )



              บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ต้ังประมาณการและขอ้สมมุติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชี
     อาจจะไม่ตรงกบัผลที่เกดิขึน้จริง  ประมาณการและขอ้สมมุติฐานที่อาจมีความเสีย่งต่อการปรับปรุงบัญชใีนปีถดัไปต่อมูลคา่
     สินทรัพย์ยกไป  ณ  วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน   ได้แก ่  คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลกูหนี้   คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้
     คงเหลอื คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ ได้ถกูเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกีย่วขอ้งของหมายเหตุ
     ประกอบงบการเงินแลว้
     4.15  ประมาณการหนี้สิน 
             บริษัทฯ   และบริษัทย่อย   จะบันทึกประมาณการหนี้สิน    เมือ่มีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ของการเกดิภาระผูกพันใน
     ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต      ภาระผูกพันดังกลา่วคาดว่าจะส่งผล
     ให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ     เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่าย     สามารถประมาณการได้
     อย่างน่าเชือ่ถอื        หากบริษัทฯ   และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคนืรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณหนี้สินทั้งหมด   หรือ
     บางส่วนอย่างแน่นอน       บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคนืเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกนิจ านวน
     ประมาณการหนี้สินที่เกีย่วขอ้ง
     4.16  ก าไรต่อหุ้น
              ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น  ที่แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน  ซึง่ค านวณโดยการ
     หารยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนักที่จ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ 
              ก าไรต่อหุ้นปรับลด    ค านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธสิ าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนักที่จ าหน่าย
     และเรียกช าระแลว้ บวกด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ต้องออกให้กบัผู้ถอืใบส าคญัแสดงสิทธิ์ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
5.  ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้เป็นครั้งแรก

           ในปี  2554     บริษัทฯ  ได้น ามาตรฐานการบัญชฉีบับที่  19    ผลประโยชน์พนักงานมาใช ้  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
     สภาวิชาชพี  บริษัทฯ จึงน าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมาปรับปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวดของปี 2554  ผลกระทบจาก
     การน ามาตรฐานการบัญชฉีบับดังกลา่วมาใช ้ท าให้งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีก าไรสะสมต้นงวด
     ลดลง 2.69 ลา้นบาท  และหนี้สินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ด้วยจ านวนเดียวกนั  
6. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

      6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2555 2554 2555 2554
เงินสด 732,000.00 556,351.81 590,000.00 436,835.81
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 8,724,260.07 10,432,532.97 8,724,260.07 10,432,532.97
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 46,273,766.78 37,201,409.71 33,783,873.20 27,678,393.36
เงินฝากธนาคารประจ า 3 เดือน 1,209,564.81 1,198,298.57 1,209,564.81 1,198,298.57

รวม 56,939,591.66 49,388,593.06 44,307,698.08 39,746,060.71

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



      6.2  รายการที่ไม่เกีย่วกบัเงินสด 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555

บริษัทใหญ่

        บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ  7 คนั  ในราคา 19.82 ลา้นบาท แสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน

บริษัทย่อย

        บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ  1 คนั   ในราคา   2.98  ลา้นบาท  โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกจ านวน  0.05 

ลา้นบาท ส่วนที่เหลอืผ่อนช าระแสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2554

        บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ  1 คนั   ในราคา   1.33  ลา้นบาท  โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกจ านวน  0.53 

ลา้นบาท ส่วนที่เหลอืผ่อนช าระแสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน

7.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  ประกอบด้วย

2555 2554 2555 2554

ลกูหนี้การคา้ 148,831,057.12 103,561,961.53 136,535,884.92 91,360,679.98

ลกูหนี้อ่ืน 9,796,914.16 6,137,073.40 5,665,848.00 3,427,440.64

รวม 158,627,971.28 109,699,034.93 142,201,732.92 94,788,120.62

หัก  คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลกูหนี้การคา้ (11,000,931.98) (10,966,866.23) (4,353,007.85) (4,353,007.85)

                                           - ลกูหนี้อ่ืน (1,417,512.00) (1,417,512.00) 0.00 0.00
สุทธ ิ 146,209,527.30 97,314,656.70 137,848,725.07 90,435,112.77

ลกูหนี้การคา้ที่เรียกเกบ็เงินแลว้แยกตามอายุที่คา้งช าระได้ดังนี้ 

2555 2554 2555 2554

     ลกูหนี้ยังไม่ครบก าหนดช าระ 82,016,980.01 61,543,099.99 77,689,670.46 57,375,890.49

     ลกูหนี้เกนิก าหนดช าระ

     -  น้อยกว่า 3 เดือน 51,103,781.23 24,544,320.05 50,658,379.79 23,882,569.93

     -  มากกว่า 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 2,836,500.95 4,642,245.53 2,706,500.95 4,292,245.53

     -  มากกว่า 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 997,222.06 843,004.86 610,023.78 520,102.86

     -  มากกว่า 12 เดือน ขึน้ไป 11,876,572.87 11,989,291.10 4,871,309.94 5,289,871.17
รวม 148,831,057.12 103,561,961.53 136,535,884.92 91,360,679.98

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



8.  สินค้าคงเหลือ  ประกอบด้วย

2555 2554 2555 2554

สินคา้ส าเร็จรูป 33,170,362.07 27,841,696.28 32,446,662.58 27,186,100.04

สินคา้ส าเร็จรูประหว่างผลติ 475,676.02 328,091.73 475,676.02 328,091.73

วัตถดุิบและวัสดุ 23,299,665.14 24,145,719.50 21,598,442.75 22,674,635.84

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน

     - ที่ดิน 195,462,061.07 117,993,484.13 0.00 0.00

     - คา่พัฒนาที่ดิน 26,391,046.61 22,345,473.61 0.00 0.00

     - งานระหว่างกอ่สร้าง 225,662,148.36 175,224,447.49 0.00 0.00

รวม 504,460,959.27 367,878,912.74 54,520,781.35 50,188,827.61

หัก  ต้นทุนการพัฒนาที่ดินที่โอน

          เป็นต้นทุนขาย (188,307,764.00) (156,585,407.82) 0.00 0.00

รวม 316,153,195.27 211,293,504.92 54,520,781.35 50,188,827.61

หัก  คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมัย (350,805.12) (888,340.51) (350,805.12) (888,340.51)

สุทธิ 315,802,390.15 210,405,164.41 54,169,976.23 49,300,487.10

9. ทีดิ่นรอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อย   (ประกอบด้วย  ที่ดิน คา่ปรับปรุงที่ดิน

      และคา่สาธารณูปโภค)  จ านวนเงิน  21.42  ลา้นบาท ได้จดจ านองไว้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้

      จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ  15) และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือ (หมายเหตุ 30.2)

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)



10.  เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย  ประกอบด้วย

ลกัษณะ เงินปันผลรับ

ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

     บริษัท อรดา จ ากดั ขายและให้เชา่ ผู้ถอืหุน้และ 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00

อสังหาริมทรัพย์ กรรมการ

     บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ ผลติและจ าหน่าย ผู้ถอืหุน้และ 35,000,000.00 35,000,000.00 99.99 99.99 41,663,520.71 41,663,520.71 6,999,598.00 4,781,379.94

          จ ากดั แผ่นพ้ืนคอนกรีต กรรมการ

ส าเร็จรูป

รวม 241,663,520.71 241,663,520.71 6,999,598.00 4,781,379.94

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัทย่อยดังกลา่วขา้งต้นทีน่ ามาจัดท างบการเงินรวม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชแีลว้

        

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )

(ร้อยละ)

ชือ่บริษัท

ราคาทุน

สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

ทุนช าระแลว้  (บาท)



            ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 เมือ่วันที่ 24 กมุภาพันธ ์2554  มีมติให้ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท

     ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) จากนายเจริญ โตวัน (บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั)  จ านวน 1,166,667 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 15.71429 

     บาท เป็นจ านวนเงิน 18.33 ลา้นบาท  คดิเป็นร้อยละ 33.33  ท าให้บริษัทฯ  มีสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 

     99.99 ของทุนที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทย่อยดังกลา่ว  ส่วนต่างที่เกดิจากราคาซือ้หุ้นสามัญกบัราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์

     สุทธติามสัดส่วนในบริษัทย่อย บริษัทฯ บันทึกไว้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น

            ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์สุทธขิองบริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ณ วันซือ้หุ้นสามัญ ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

2554 (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 7,668,502.38

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 45,116,289.50

รวมสินทรัพย์ 52,784,791.88

หัก  หนี้สินหมุนเวียน (15,761,701.33)

สินทรัพย์สุทธิ 37,023,090.55

ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์สุทธทิี่ซือ้ (ร้อยละ 33.33) 12,339,796.08

หัก  เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนเพ่ิม (18,333,343.57)

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (5,993,547.49)

            ภายหลงัจากการซือ้หุ้นสามัญในบริษัทย่อยเพ่ิม  บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้แกผู้่บริหารท่านหนึ่ง  (จ านวน 

     100 หุ้น) และพนักงานบริษัทย่อยท่านหนึ่ง (จ านวน 100 หุ้น) รวมจ านวน 200 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 15.71429 บาท เป็นจ านวนเงิน 

     3,142.86 บาท ไม่ท าให้สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เปลีย่นแปลงไปจากเดิม

            ลงชือ่ ……………………………………………………………………….....……. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                                 )



11.  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   ประกอบด้วย

ที่ดิน อาคาร สินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง รวม

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :

           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 19,753,883.90 27,347,157.55 0.00 47,101,041.45

           จ าหน่าย (357,815.31) (3,148,555.00) 0.00 (3,506,370.31)

           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 19,396,068.59 24,198,602.55 0.00 43,594,671.14

           เพ่ิมขึน้ 0.00 0.00 5,207,868.05 5,207,868.05

           จ าหน่าย (997,610.53) (2,278,192.50) 0.00 (3,275,803.03)

           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 18,398,458.06 21,920,410.05 5,207,868.05 45,526,736.16

     คา่เสือ่มราคาสะสม :

           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 0.00 11,510,155.87 0.00 11,510,155.87

           คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 1,239,624.47 0.00 1,239,624.47

           คา่เสือ่มราคาส่วนที่จ าหน่าย 0.00 (995,209.40) 0.00 (995,209.40)

           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 0.00 11,754,570.94 0.00 11,754,570.94

           คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 1,165,314.77 0.00 1,165,314.77

           คา่เสือ่มราคาส่วนที่จ าหน่าย 0.00 (1,340,751.07) 0.00 (1,340,751.07)

           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 0.00 11,579,134.64 0.00 11,579,134.64

     มูลคา่สินทรัพย์สุทธ ิ- ตามบัญชี

           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 19,396,068.59 12,444,031.61 0.00 31,840,100.20

           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 18,398,458.06 10,341,275.41 5,207,868.05 33,947,601.52

ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2555 และ 2554   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นที่ดินพร้อมอาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เชา่ของ

      บริษัทย่อย จ านวน 10 หลงั มีมูลคา่ยุติธรรม จ านวน 75.82 ลา้นบาท และ 80.17 ลา้นบาท ตามล าดับ

ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2554   ที่ดินพร้อมอาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เชา่ของบริษัทย่อย ราคาทุน  จ านวนเงิน  5.89  ลา้นบาท  

      น าไปวางค้ าประกนัการย่ืนฎีกาต่อศาล  ไตรมาส 2 ปี 2555 บริษัทย่อย ได้รับคนืโฉนดที่ดินดังกลา่ว เนื่องจากเมือ่วันที่ 1 กมุภาพันธ ์

      2555    ศาลฏีกาได้พิพากษาให้บริษัทฯ   ช าระหนี้แกโ่จทก ์  และในระหว่างปี  2555   บริษัทฯ  ได้จ่ายช าระหนี้ตามค าพิพากษาศาล

     ดังกลา่วแลว้

 

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวม  (บาท)



12.  ทีดิ่น  อาคารและอุปกรณ์    ประกอบด้วย

ทีด่ินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ บ่อบาดาล เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง รวม
ปรับปรุงทีด่ิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 79,038,730.98 183,388,435.32 203,496,836.91 3,692,629.50 23,491,049.91 146,090,856.40 2,464,660.86 641,663,199.88 
          ซือ้/โอน 3,929,245.95 2,073,674.25 7,797,794.01 0.00 3,450,050.67 33,299,157.99 11,451,232.05 62,001,154.92 
          จ าหน่าย 0.00 0.00 (201,203.61) 0.00 (90,872.76) (719,875.00) (38,735.79) (1,050,687.16)
          โอนระหว่างประเภท 0.00 735,477.78 1,586,013.50 0.00 0.00 15,332.37 (2,336,823.65) 0.00 
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 82,967,976.93 186,197,587.35 212,679,440.81 3,692,629.50 26,850,227.82 178,685,471.76 11,540,333.47 702,613,667.64 
          ซือ้ 34,748.23 2,036,937.36 13,331,974.20 280,000.00 1,225,070.47 56,155,319.84 955,942.22 74,019,992.32 
          จ าหน่าย 0.00 0.00 (328,046.11) 0.00 (71,662.61) (8,672,488.79) (175,398.44) (9,247,595.95)
          โอนระหว่างประเภท 313,333.85 3,499,824.93 7,407,593.04 0.00 (8,000.00) 508,000.00 (11,720,751.82) 0.00 
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 83,316,059.01 191,734,349.64 233,090,961.94 3,972,629.50 27,995,635.68 226,676,302.81 600,125.43 767,386,064.01 
     ค่าเสือ่มราคาสะสม :
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 0.00 73,722,037.48 163,032,601.43 3,599,115.34 19,359,024.71 129,241,061.52 0.00 388,953,840.48 
          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 6,655,909.27 11,922,870.64 37,987.75 1,872,102.19 7,230,627.83 0.00 27,719,497.68 
          ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่ าหน่าย 0.00 0.00 (50,733.04) 0.00 (52,123.33) (719,871.50) 0.00 (822,727.87)
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 0.00 80,377,946.75 174,904,739.03 3,637,103.09 21,179,003.57 135,751,817.85 0.00 415,850,610.29 
          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 7,458,073.90 10,906,880.20 30,354.59 1,818,185.01 9,784,317.66 0.00 29,997,811.36 
          ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่ าหน่าย 0.00 0.00 (181,234.84) 0.00 (19,957.60) (8,672,483.79) 0.00 (8,873,676.23)
          โอนระหว่างประเภท 0.00 0.00 7,499.00 0.00 (7,499.00) 0.00 0.00 0.00 
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 0.00 87,836,020.65 185,637,883.39 3,667,457.68 22,969,731.98 136,863,651.72 0.00 436,974,745.42 
     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 82,967,976.93 105,819,640.60 37,774,701.78 55,526.41 5,671,224.25 42,933,653.91 11,540,333.47 286,763,057.35 
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 83,316,059.01 103,898,328.99 47,453,078.55 305,171.82 5,025,903.70 89,812,651.09 600,125.43 330,411,318.59 

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
          (                                                                                                            )

งบการเงินรวม  (บาท)



12.  ทีดิ่น  อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ)  ประกอบด้วย

ทีด่ินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ บ่อบาดาล เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง รวม
ปรับปรุงทีด่ิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 53,996,380.76 171,927,086.43 185,484,490.71 3,577,136.73 19,868,993.01 137,603,608.65 2,336,823.65 574,794,519.94 
          ซือ้/โอน 3,900,000.00 2,073,674.25 7,180,170.04 0.00 3,066,769.61 31,274,909.64 11,450,718.03 58,946,241.57 
          จ าหน่าย 0.00 0.00 (119,200.00) 0.00 0.00 (519,875.00) 0.00 (639,075.00)
          โอนระหว่างประเภท 0.00 735,477.78 1,586,013.50 0.00 0.00 15,332.37 (2,336,823.65) 0.00 
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 57,896,380.76 174,736,238.46 194,131,474.25 3,577,136.73 22,935,762.62 168,373,975.66 11,450,718.03 633,101,686.51 
          ซือ้ 34,748.23 2,036,937.36 12,467,896.30 280,000.00 886,186.76 51,618,773.11 114,242.00 67,438,783.76 
          จ าหน่าย 0.00 0.00 (273,456.79) 0.00 0.00 (8,492,488.79) (85,783.00) (8,851,728.58)
          โอนระหว่างประเภท 89,453.11 3,499,824.93 7,267,656.99 0.00 0.00 508,000.00 (11,364,935.03) 0.00 
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 58,020,582.10 180,273,000.75 213,593,570.75 3,857,136.73 23,821,949.38 212,008,259.98 114,242.00 691,688,741.69 
     ค่าเสือ่มราคาสะสม :
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 0.00 69,968,928.94 147,708,271.72 3,542,253.65 16,383,682.19 122,062,157.11 0.00 359,665,293.61 
          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 6,085,200.24 10,248,481.30 26,300.11 1,603,849.17 6,537,726.49 0.00 24,501,557.31 
          ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่ าหน่าย 0.00 0.00 (12,017.98) 0.00 0.00 (519,873.50) 0.00 (531,891.48)
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 0.00 76,054,129.18 157,944,735.04 3,568,553.76 17,987,531.36 128,080,010.10 0.00 383,634,959.44 
          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 6,883,434.70 10,035,188.27 19,138.03 1,571,521.04 9,007,502.36 0.00 27,516,784.40 
          ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่ าหน่าย 0.00 0.00 (126,651.52) 0.00 0.00 (8,492,484.79) 0.00 (8,619,136.31)
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 0.00 82,937,563.88 167,853,271.79 3,587,691.79 19,559,052.40 128,595,027.67 0.00 402,532,607.53 
     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 57,896,380.76 98,682,109.28 36,186,739.21 8,582.97 4,948,231.26 40,293,965.56 11,450,718.03 249,466,727.07 

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 58,020,582.10 97,335,436.87 45,740,298.96 269,444.94 4,262,896.98 83,413,232.31 114,242.00 289,156,134.16 

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
          (                                                                                                            )

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)



ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555  และ  2554   ที่ดนิ  อาคาร  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวนเงิน  156.40 ลา้นบาท    

       ในงบการเงินรวม และ 138.18 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดบั ไดจ้ดจ านองไว้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกนิ

       บัญชแีละเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (หมายเหตุ  15)  และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารออก

       หนังสือค้ าประกนั  (หมายเหตุ 30.2)

13. สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน  ประกอบด้วย 

2555 2554 2555 2554 2555 2554

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :

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

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

     คา่ตัดจ าหน่ายสะสม :

          ยอดคงเหลอืต้นปี 2,151,456.44 1,440,796.24 2,168,347.36 2,168,347.36 4,319,803.80 3,609,143.60

          คา่ตัดจ าหน่ายส าหรับปี 601,328.20 710,660.20 0.00 0.00 601,328.20 710,660.20

          ยอดคงเหลอืปลายปี 2,752,784.64 2,151,456.44 2,168,347.36 2,168,347.36 4,921,132.00 4,319,803.80

     คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ :

          ยอดคงเหลอืต้นปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

          ยอดคงเหลอืปลายปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

     มลูคา่สินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี

          ยอดคงเหลอืต้นปี 4,497,963.65 5,208,623.85 0.00 0.00 4,497,963.65 5,208,623.85

          ยอดคงเหลอืปลายปี 3,896,635.45 4,497,963.65 0.00 0.00 3,896,635.45 4,497,963.65

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ รวม



14.  สินทรัพยไ์ม่ได้ใช้ด าเนินงาน    ประกอบด้วย

ที่ดินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ รวม

ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์

            สินทรัพย์ - ราคาทุน :

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

            คา่เสือ่มราคาสะสม :

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 0.00 12,138,019.76 31,365,859.04 43,503,878.80

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 2,953,094.78 6,693,165.39 9,646,260.17

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 0.00 15,091,114.54 38,059,024.43 53,150,138.97

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 2,961,185.22 5,993,122.90 8,954,308.12

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 0.00 18,052,299.76 44,052,147.33 62,104,447.09

            คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ :

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 0.00 3,339,102.98 17,933,111.48 21,272,214.46

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 0.00 3,339,102.98 17,933,111.48 21,272,214.46

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 0.00 3,339,102.98 17,933,111.48 21,272,214.46

            มูลคา่สินทรัพย์สุทธ ิ- ตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 17,448,452.47 44,335,937.83 43,631,367.24 105,415,757.54

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 17,448,452.47 41,374,752.61 37,638,244.34 96,461,449.42

ในไตรมาส 3  ปี 2552  บริษัทฯ ได้โอนที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธบิางส่วน จ านวน  136.87  ลา้นบาท  มาเป็นสินทรัพย์

     ไม่ได้ใชด้ าเนินงาน   เนื่องจากบริษัทฯ ได้หยุดใชโ้รงงานแห่งหนึ่งบางส่วนในการผลติสินคา้ชัว่คราว   และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

     ประเมินมูลคา่สินทรัพย์ดังกลา่วโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่ได้ประเมินราคาอาคารตามวิธวิีเคราะห์มูลคา่ต้นทุนทดแทนใหม่ตามสภาพ 

     (New Replacement Cost) และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามวิธมีูลคา่ตลาด (Fair  Market  Value) โดยมูลคา่รวมที่ประเมินได้มีมูลคา่

     ต่ ากว่ามูลคา่ตามบัญช ีจ านวน 21.27 ลา้นบาท

ณ  วันที่  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554   ที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  ราคาทุนจ านวนเงิน  134.02 ลา้นบาท ในงบ

      การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ได้จดจ านองไว้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

      การเงิน (หมายเหตุ 15)  และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกนั (หมายเหตุ 30.2)

                   ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                             (                                                                                                                     )

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  ประกอบด้วย 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

เงินเบิกเกนิบัญชี 1,552,955.48 1,707,773.46 1,105,711.80 1,534,023.89

เงินกูยื้มระยะสัน้ 40,500,000.00 500,000.00 40,000,000.00 0.00

รวม 42,052,955.48 2,207,773.46 41,105,711.80 1,534,023.89

             ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกนิบัญชกีบัธนาคาร วงเงิน 72 ลา้นบาท (1 แห่ง) และ 

      52 ลา้นบาท  (3 แห่ง)  ในงบการเงินรวม  และวงเงิน 60 ลา้นบาท (1 แห่ง) และ 40 ลา้นบาท (3 แห่ง)  ในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

      ตามล าดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ถงึ MOR + 0.25 ต่อปี  และเงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร 5 แห่ง วงเงิน 216 ลา้นบาท และ 

      126 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และวงเงิน 211 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ อัตราดอกเบี้ย

      ร้อยละ MLR - 2.75 ถงึ MLR - 0.5 ต่อปี  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี

             ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกนิบัญชกีบัธนาคาร 3 แห่ง วงเงิน 52 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม   

            หนี้สินดังกลา่วขา้งต้นค้ าประกนัโดยจดจ านองที่ดินรอการพัฒนา  (หมายเหตุ  9)  ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง  และเคร่ืองจักรและ

      อุปกรณ์  (หมายเหตุ 12  และ 14) 

16. เจา้หนี้ตามค าพิพากษาศาล

             ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554  บริษัทย่อยมีหนี้สินที่ต้องจ่ายช าระแกล่กูคา้รายหนึ่ง จ านวนเงิน  16.11 ลา้นบาท (รวมดอกเบี้ยจ่าย)

      ซึง่เป็นหนี้สินที่เกดิจากค าพิพากษาศาลฎีกาเมือ่วันที่ 1 กมุภาพันธ ์2555 โดยให้บริษัทย่อยจ่ายช าระเงินแกล่กูหนี้ดังกลา่ว เนื่องจาก

      บริษัทย่อยผิดสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง (สินคา้) ในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยจ่ายช าระเงินดังกลา่วให้แกล่กูคา้แลว้

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ประกอบด้วย

      1)  หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

เจ้าหนี้ตามสัญญาเชา่ 19,684,851.27 1,219,968.43 19,116,711.18 0.00

หัก  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึ

        ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (6,667,915.85) (651,820.24) (6,166,775.01) 0.00

สุทธิ 13,016,935.42 568,148.19 12,949,936.17 0.00

ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2555  และ  2554    ยานพาหนะราคาทุน   จ านวน  22.31  ลา้นบาท  และ  2.49  ลา้นบาท  ตามล าดับ 

    ในงบการเงินรวม อยู่ระหว่างการจ่ายช าระหนี้ตามสัญญา

                   ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

                             (                                                                                                                     )



       2)  จ่านวนเงินขัน้ต่่าที่ต้องจ่ายส่าหรับสัญญาเชา่การเงิน มีดังนี้

2555 2554 2555 2554

ภายใน  1  ปี 7,512,251.94 683,327.97 7,001,652.00 0.00

เกนิ  1  ปี  แต่ไม่เกนิ  3  ปี 13,690,917.22 577,808.03 13,623,717.22 0.00

รวม 21,203,169.16 1,261,136.00 20,625,369.22 0.00

หัก  ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ

         สัญญาเชา่การเงิน (1,518,317.89) (41,167.57) (1,508,658.04) 0.00

มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินตาม

         สัญญาเชา่การเงิน 19,684,851.27 1,219,968.43 19,116,711.18 0.00

18. ทุนเรือนหุ้น - ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

            ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2553 เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2553  มีมติเห็นชอบให้ออกใบส่าคญัแสดงสิทธิ

     ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  ให้แกพ่นักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จ่านวน 6 ลา้นหน่วย อัตราการใชส้ิทธ ิ1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 

     1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 1 บาท ใชส้ิทธภิายใน 5 ปี  นับจากวันที่ออกและเสนอขาย  (ใชส้ิทธคิร้ังแรกวันที่ 31 มกราคม 2556  คร้ัง

     ต่อไปทุก 3 เดือน ชว่งวันที่ 31 มกราคม 2556 ถงึวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ใชส้ิทธไิด้ร้อยละ 50)  เมือ่วันที่ 1 มิถนุายน 2553 

     บริษัทฯ ได้ออกใบส่าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญแลว้ จ่านวน 5.73 ลา้นหน่วย

            เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน เมือ่วันที่ 31 มกราคม 2556 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ใชส้ิทธติามใบ

     ส่าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญแลว้จ่านวน 2,705,000 หน่วย คดิเป็นหุ้นสามัญจ่านวน 2,705,000 หุ้น ท่าให้บริษัทฯ มีทุนที่ออก

     และช่าระแลว้เพ่ิมขึน้จาก 200 ลา้นบาท เป็น 202.71 ลา้นบาท  (หุ้นสามัญ 202,705,000 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และ

     บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แลว้ เมือ่วันที่ 4 กมุภาพันธ ์2556

19. ส ำรองตำมกฎหมำย

            ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั      บริษัทฯ   ต้องจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไว้เป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

     ร้อยละ   5    ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลงัหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา   (ถา้มี)    จนกว่าส ารองตามกฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่า

     ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายนี้ไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

                   ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ่านาจ

                             (                                                                                                                     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)



20. การจดัสรรก าไรสะสม

       บริษัทใหญ่

           ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น  คร้ังที่  1/2554   เมือ่วันที่  21  เมษายน  2554   มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจาก

     ก่าไรปี  2553   ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.18  บาท  จ่านวน  200  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  36  ลา้นบาท  โดยในระหว่างปี   

     บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ทั้งจ่านวน

            ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น  ประจ่าปี 2555   เมือ่วันที่  26 เมษายน 2555  มีมติจ่ายเงินปันผลจากก่าไรปี 2554 

       ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.25  บาท  จ่านวน  200  ลา้นหุ้น  เป็นจ่านวนเงิน  50  ลา้นบาท   โดยในระหว่างปี   บริษัทฯ

      จ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ทั้งจ่านวน

       บริษัทยอ่ย

            ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย   คร้ังที่  1/2554   เมือ่วันที่  29  มกราคม  2554   มีมติเห็นชอบให้

      จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลก่าไรสะสมต้นปี 2553  และผลการด่าเนินงานเดือนมกราคม  2554  ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตรา

       หุ้นละ  1.95864  บาท   จ่านวน  3.50  ลา้นหุ้น   รวมเป็นเงิน  6.86   ลา้นบาท  โดยในระหว่างปี   บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล

       ดังกลา่วแลว้ทั้งจ่านวน

            ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย  คร้ังที่ 3/2554  เมือ่วันที่  16  มีนาคม  2554   มีมติเห็นชอบให้จ่าย

      เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด่าเนินงานระหว่างวันที่ 1 - 11 กมุภาพันธ ์2554 ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09524 บาท

       จ่านวน 3.50  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  0.32   ลา้นบาท  โดยในระหว่างปี  บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ทั้งจ่านวน

            ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น  ประจ่าปี 2555  เมือ่วันที่ 25  เมษายน 2555  มีมติจ่ายเงินปันผลจากก่าไรปี 2554 

       ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ  2  บาท  จ่านวน  3.50  ลา้นหุ้น   เป็นจ่านวนเงิน  7  ลา้นบาท   โดยในระหว่างปี   บริษัทย่อย

      จ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ทั้งจ่านวน

21. การค านวณภาษีเงินได้

            ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ   และบริษัทย่อย   ค่านวณขึน้ในอัตราร้อยละ  23  (ส่าหรับปี  2555)   และร้อยละ  30

      (ส่าหรับปี  2554)    ของก่าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีบวกกลบัด้วยคา่ใชจ่้ายต่าง  ๆ    ที่ไม่อนุญาตให้ถอืเป็นคา่ใชจ่้ายในการ

     ค่านวณภาษีหักรายการอ่ืน ๆ (ถา้มี) ยกเว้นก่าไรทางภาษีในส่วนของกจิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยใชอั้ตราตามที่

     ระบุในสิทธแิละประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ตามหมายเหตุ 27)

                   ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ่านาจ

                             (                                                                                                                     )



22. ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรสุทธิ จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น
2555      บาท      2554 2555      หุ้น      2554 2555  บาท  2554

    ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
         ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เป็น
             ของผู้ถอืหุ้นสามัญ 145,992,173.46 83,920,689.76 200,000,000 200,000,000 0.73 0.42

    ผลกระทบของหุ้นสามัญ
       เทียบเท่าปรับเพ่ิม
         (สิทธทิี่จะใชส้ิทธซิือ้หุ้น) -                    -                  4,533,758 3,832,649     
    ก าไรต่อหุ้นปรับลด
         ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เป็น
             ของผู้ถอืหุ้นสามัญ
             สมมติว่ามีการเปลีย่น
             แปลงเป็นหุ้นสามัญ 145,992,173.46 83,920,689.76 204,533,758 203,832,649 0.71 0.41

ก าไรสุทธิ จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น
2555      บาท      2554 2555      หุ้น      2554 2555  บาท  2554

    ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
         ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เป็น
             ของผู้ถอืหุ้นสามัญ 127,962,558.05 78,314,929.61 200,000,000 200,000,000 0.64 0.39

    ผลกระทบของหุ้นสามัญ
       เทียบเท่าปรับเพ่ิม
         (สิทธทิี่จะใชส้ิทธซิือ้หุ้น) -                    -                  4,533,758 3,832,649
    ก าไรต่อหุ้นปรับลด
         ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เป็น
             ของผู้ถอืหุ้นสามัญ
             สมมติว่ามีการเปลีย่น
             แปลงเป็นหุ้นสามัญ 127,962,558.05 78,314,929.61 204,533,758 203,832,649 0.63 0.38

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ
          (                                                                                                                     )

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



23. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน

            ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และคา่ใชจ่้ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกดิขึน้จากรายการบัญชกีบับุคคลและกจิการที่

      เกีย่วขอ้งกนั รายการที่เกีย่วขอ้งกนัดังกลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกนั มีรายละเอียดดังนี้

            23.1  ขอ้มูลทั่วไป 

ชื่อ ประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา

     บุคคล

        นายวิทวัส   พรกุล กรรมการและผู้ถือหุน้ ขายยานพาหนะ ราคาตลาด

     บริษัทย่อย

        บริษัท อรดา จ ากัด ขายและใหเ้ช่า ผู้ถือหุน้และ รายได้จากการขายสินค้า ราคาทุน

อสังหาริมทรัพย์ กรรมการร่วม ดอกเบีย้รับ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี

ค่าบริหารจัดการ เดือนละ 60,000.00 บาท

        บริษัท ร่มโพธิ์ ผลิตและจ าหน่าย ผู้ถือหุน้และ รายได้จากการขายสินค้า ใกล้เคียงกับราคาขายใหลู้กค้ารายอ่ืน

โปรดักส์ จ ากัด แผ่นพ้ืนคอนกรีต กรรมการร่วม ซือ้วัตถุดิบ ใกล้เคียงกับราคาซือ้จากผู้ค้ารายอ่ืน

ส าเร็จรูป

            23.2  รายการทรัพย์สินและหนี้สินกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้ง มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

บริษัท อรดา จ ากดั

     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 0.00 0.00 247,265.29 125,451.08

     เงินให้กูยื้มระยะสัน้ 0.00 0.00 106,000,000.00 0.00

     การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินให้กูยื้มระยะสัน้  มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554

          ยอดคงเหลอืต้นงวด 0.00 0.00

          เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 122,000,000.00 0.00

          ลดลงระหว่างงวด (16,000,000.00) 0.00

          ยอดคงเหลอืปลายงวด 106,000,000.00 0.00

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )



            23.3  รายการรายได้และคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

นายวิทวัส   พรกลุ

   รายได้อ่ืน (ก าไรจากการ

          ขายยานพาหนะ) 1,542,056.08 0.00 1,542,056.08 0.00

บริษัท อรดา จ ากดั

   รายได้จากการขายสินคา้ 0.00 0.00 3,303,082.05 4,778,376.57

   รายได้อ่ืน (ดอกเบี้ยรับ) 0.00 0.00 2,776,530.75 0.00

   รายได้อ่ืน (คา่บริหารจัดการ) 0.00 0.00 0.00 120,000.00

บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จ ากดั

   รายได้จากการขายสินคา้ 0.00 0.00 0.00 17,981.60

   รายได้อ่ืน 0.00 0.00 0.00 60,791.59

24. ค่าตอบแทนกรรมการ

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แกก่รรมการบริษัทตามมาตรา     90      ของพระราชบัญญัติบริษัท

      มหาชนจ ากดั    โดยไม่รวมถงึเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกีย่วขอ้งที่จ่ายให้กบักรรมการในฐานะผู้บริหาร

25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัเงินเดือน         คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แกก่รรมการเฉพาะใน

      ฐานะผู้บริหาร   และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์    อันได้แก ่  ผู้จัดการหรือ

      ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสีร่ายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา      และผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร

      รายที่ 4 ทุกราย  

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )



26. ค่าใช้จา่ยตามลักษณะ

            คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะที่ส าคญั มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

การเปลีย่นแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป

      และงานระหว่างท า (104,823,173.90) (13,989,058.80) (5,408,146.83) 4,868,743.56

วัตถดุิบและวัสดุใชไ้ป 522,843,327.03 396,631,951.98 486,176,527.71 361,898,690.23

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,422,500.00 916,800.00 1,422,500.00 916,800.00

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 6,116,333.00 5,670,861.64 3,996,055.00 4,006,853.00

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 82,384,759.26 66,837,497.06 69,740,334.44 56,248,860.78

คา่เสือ่มราคา 40,117,434.25 38,605,382.32 36,471,092.52 34,147,817.48

27.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

            27.1  บริษัทฯ  และบริษัทย่อย   (บริษัท  ร่มโพธิ์  โปรดักส์  จ ากดั)   ได้รับสิทธปิระโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการ

      ส่งเสริมการลงทุน    ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน    พ. ศ.    2520    ในผลติภัณฑ์บลอ็คมวลเบา    โดยการอนุมัติของ

      คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริม  ลงวันที่  30 เมษายน 2550 ซึง่ได้รับสิทธพิิเศษที่ส าคญั  ดังนี้

                     1)  ยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ

                     2)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับต้ังแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกจิการ

                           นั้น    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธจิากการลงทุนในอัตราร้อยละ  50  ของอัตราปกติ 

                           อีก  5 ปี นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกลา่วขา้งต้น

                     3)  ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ    จักได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ 

                           ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

                     ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                                     )



          27.  สิทธิและประโยชนต์ามบัตรส่งเสริมการลงทนุ 

                 27.2 ผลการด าเนนิงานของบริษัทและบริษัทย่อย 2 แหง่ แยกตามสิทธปิระโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทนุ ส าหรับป ีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  ดังนี้

(หนว่ย : บาท)

2555 2554 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 80,327,299.67 67,076,047.45 949,403,487.16 753,750,372.35 1,029,730,786.83 820,826,419.80 

ต้นทนุขายและการใหบ้ริการ (58,466,397.10) (52,450,603.55) (613,419,119.15) (501,773,231.31) (671,885,516.25) (554,223,834.86)

ก าไรขั้นต้น 21,860,902.57 14,625,443.90 335,984,368.01 251,977,141.04 357,845,270.58 266,602,584.94 

รายได้อ่ืน 1,048,487.14 324,423.18 22,247,202.50 16,556,857.34 23,295,689.64 16,881,280.52 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (8,397,236.48) (8,951,713.89) (113,070,159.46) (86,518,128.74) (121,467,395.94) (95,469,842.63)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (14,898,938.21) (14,079,743.83) (57,595,334.59) (55,362,124.35) (72,494,272.80) (69,441,868.18)

ต้นทนุทางการเงิน (90,862.80) (2,361.12) (1,793,066.90) (351,550.57) (1,883,929.70) (353,911.69)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (39,300,425.29) (34,296,449.66) (39,300,425.29) (34,296,449.66)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (477,647.78) (8,083,951.76) 146,472,584.27 92,005,745.06 145,994,936.49 83,921,793.30 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทนุทางการเงินทีไ่ม่สามารถระบไุด้ ปนัส่วนตามยอดรายได้ของแต่ละส่วน

     ลงชื่อ ………………………………………………………………………………. กรรมการ

          (                                                                                                                     )

ส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ ส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ รวม



28. การเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามสว่นงาน

      28.1  เพ่ือวัตถปุระสงคใ์นการเสนอขอ้มลูทางการเงินในงบการเงินรวม การด าเนินธุรกจิบนส่วนงานหลกัคอืขายวัสดกุอ่สร้าง (แผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป, เสาเขม็คอนกรีตอัดแรง, บลอ็คมวลเบาและอ่ืน ๆ)  

               ขายอสังหาริมทรัพย์และให้เชา่อสังหาริมทรัพย์ ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานมดีงันี้

(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เชา่อสังหาริมทรัพย์ รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

       รายได้ 975,483,386.83 787,114,319.80 47,486,000.00 26,856,700.00 6,761,400.00 6,855,400.00 1,029,730,786.83 820,826,419.80 

       ต้นทุน (638,930,143.13) (530,454,362.51) (31,790,058.35) (22,524,282.34) (1,165,314.77) (1,245,190.01) (671,885,516.25) (554,223,834.86)

              ก าไรตามส่วนงาน 336,553,243.70 256,659,957.29 15,695,941.65 4,332,417.66 5,596,085.23 5,610,209.99 357,845,270.58 266,602,584.94 

งบแสดงฐานะการเงิน

       สินทรัพย์ตามส่วนงาน 694,218,566.02 597,184,207.08 309,054,785.89 158,977,997.41 26,219,835.40 22,697,340.12 1,029,493,187.31 778,859,544.61 

       สินทรัพย์ที่ไมไ่ดป้ันส่วน 9,033,860.00 60,863,516.83 

              สินทรัพย์รวม 1,038,527,047.31 839,723,061.44 

       หนี้สินตามส่วนงาน 200,317,554.89 96,255,511.24 3,577,999.79 19,270,190.98 1,000,000.00 990,000.00 204,895,554.68 116,515,702.22 

       หนี้สินที่ไมไ่ดป้ันส่วน 19,161,018.78 4,731,419.86 

              หนี้สินรวม 224,056,573.46 121,247,122.08 

      28.2  บริษัทฯ ไมไ่ดเ้สนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกส่วนงานส าหรับงบการเงินเฉพาะกจิการ เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกจิภายใต้ส่วนงานทางธุรกจิผลติภัณฑ์วัสดกุอ่สร้างเพียงอย่างเดยีวและส่วนงาน

          ทางภูมศิาสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดยีว

     ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการ

          (                                                                                                                     )

ส่วนงานขายวัสดกุอ่สร้าง



29. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน

            1)  นโยบายการบัญชี

         รายละเอียดนโยบายบัญชทีี่ส าคญั       วิธกีารที่ใชซ้ึง่รวมถงึเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลคา่เกีย่วกบั

      สินทรัพย์   และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แลว้ในหมายเหตุขอ้ 4.10

            2)  ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

         ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา   เกดิจากการที่คูส่ัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญา   ซึง่

      กอ่ให้เกดิความเสียหายแกบ่ริษัทฯ    และบริษัทย่อย   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสีย่งนี้     

      โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูคา้ เรียกเกบ็เงินลว่งหน้ากอ่นส่งมอบสินคา้ ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน

      ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์หลงัหักคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ      ถอืเป็นมูลคา่สูงสุด

      ของความเสีย่งที่เกดิจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา  

            3)  ความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย

         ความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย   เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต   การ

      เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  บริษัทฯ  

      และบริษัทย่อยมีความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย       เนื่องจากมีเงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบัน

      การเงิน  และหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมิได้ใชต้ราสารอนุพันธท์างการเงินเพ่ือป้องกนั

      ความเสีย่งดังกลา่ว

            4)  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

         สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    

      เงินลงทุนชัว่คราว ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืนและเงินให้กูยื้มระยะสัน้ หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ

      การเงิน  ประกอบด้วย  เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน   เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  และ

      หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน

               ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน  มีมูลคา่ใกลเ้คยีงกบัมูลคา่ยุติธรรม

30. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า

      30.1  บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาและสัญญาเชา่ที่ดิน ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

               จ านวนเงิน  26.99 ลา้นบาท และ 13.54 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

      30.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อย   มีหนี้สินที่อาจเกดิขึน้จากการให้ธนาคารแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ าประกนัคา่วัตถดุิบ

               ที่ซือ้จากผู้ขายหลายราย      ค้ าประกนัการปฏิบัติงานแกผู้่ว่าจ้างและค้ าประกนัการใชส้าธารณูปโภคกบัหน่วย

               งานราชการ  ณ  วันที่  31  ธนัวาคม 2555  และ 2554  มียอดค้ าประกนัรวม  จ านวนเงิน  91.83  ลา้นบาท  และ

                72.96 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  และจ านวนเงิน  77.93 ลา้นบาท และ 60.58 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ

                กจิการ  ตามล าดับ  หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ดังกลา่วค้ าประกนัโดยที่ดินรอการพัฒนา  (หมายเหตุ 9), ที่ดิน  อาคาร 

                เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12) และสินทรัพย์ไม่ได้ด าเนินงาน (หมายเหตุ 14) 

ลงชือ่ ………………………..…………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                             )



      30.3  เมือ่วันที่  7  ธนัวาคม  2547   บุคคลธรรมดา  2  ท่าน   ได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง     ให้ด าเนินคดีกบับริษัทฯ   และ

               กรรมการของบริษัทท่านหนึ่ง    ในขอ้หาหมิน่ประมาทโดยการน าเอกสารที่มีขอ้ความในลกัษณะที่เป็นการ

               หมิน่ประมาท    โดยแพร่หลายแนบเขา้ไปในค าฟ้องที่บริษัทฯ  ย่ืนฟ้องบริษัทแห่งหนึ่งให้ด าเนินคดี   (คดีละเมิด

               สิทธบิัตร ซึง่คูค่ดีความทั้ง 2 ฝ่าย ได้ยอมรับค าพิพากษายกฟ้องคดีดังกลา่วของศาลชัน้ต้นในไตรมาส 3 ปี 2553)

               และเรียกคา่เสียหายจากบริษัทฯ   เป็นเงินรวมประมาณ   400  ลา้นบาท   บวกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี

               เมือ่วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องคดีอาญาที่เกีย่วเนื่องกบัคดีแพ่งดังกลา่วขา้งต้น  ท าให้

               คดีแพ่งดังกลา่วตกไปด้วย  โดยบริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

31. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน

            เมือ่วันที่  1  มิถนุายน  2547   บริษัทฯ  ได้เขา้ร่วมเป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพีชือ่   "กองทุนส ารองเลีย้งชพี

      เพ่ิมขวัญมัน่คง"  ซึง่จดทะเบียนแลว้  ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชพี  พ .ศ. 2530  และที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

      ให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุนฯ   ซึง่ตามระเบียบของกองทุนฯ   พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน

      ในอัตราร้อยละ  3  ของคา่จ้าง   และบริษัทฯ  จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอัตราเดียวกนั ส่วนที่พนักงานจ่าย

      สะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแกส่มาชกิเมือ่สมาชกินั้น ๆ ครบเกษียณ ตายหรือลาออกจากการเป็นสมาชกิ 

32. การบริหารจดัการทุน

วัตถปุระสงคข์องบริษัทฯ  ในการบริหารทางการเงินคอื   การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงาน

       อย่างต่อเนื่อง  และด ารงไว้ซึง่โครงสร้างทุนที่เหมาะสม

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัท  คร้ังที่  1/2556  เมือ่วันที่  14 กมุภาพันธ ์2556  มีมติเห็นชอบ

       ให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรปี 2555 ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท

       จ านวน 20,270,500 หุ้น รวมเป็นเงิน 87.16 ลา้นบาท 

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เมือ่วันที่ 14 กมุภาพันธ ์2556

ลงชือ่ ………………………..…………………………………………. กรรมการตามอ านาจ

          (                                                                                                             )
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