
สารบัญ 
 
 
 

สาส์นจากคณะกรรมการ             1-2          
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ                                                   3           
ข้อมูลบริษัท                                                                                       4-5 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น                                                                                  6  
คณะกรรมการบริษัท                                                                        7-11 
แผนภูมิแสดงโครงสร้างการจัดการ                                                      12 
การจัดการ                                                                                       13-16 
การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ                                        17-20 
ในรอบปี 53                                                                                          21  
ปัจจัยความเสี่ยง                                                                                   22 
ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                                          23 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป                                                               24-26 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน                                27 

Auditor’s  Report and Financila Statements                          28 
 
                                                                                                              
 



                              DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED. 

รายงานประจ าปี 2553 
- 1 - 

สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท     
              

 

 

         

 

 

 

 

    
  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค                                                                    นายวิทวัส   พรกุล  

               ประธานกรรมการ                                                                              ประธานกรรมการบริหาร  

 

 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ในช่วง 6 ปีทีผ่่านมา นับจากปี 2548  เศรษฐกิจโดยรวมถือเปน็ช่วงขาลง ถึงแม้บรษิัทฯ จะรักษายอดขายไว้ได้ในเกณฑ์ที่ดี แตผ่ล
ประกอบการก าไรของบริษทัมีการปรับลดถอยลงตลอดระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างสูงเพื่อรักษายอดขายให้ไว้ใน
ระดับใกลเ้คียงเดิม 

ในปี 2551 วัตถุดิบลวดอดั
แรงและน้ ามันดเีซลที่ใช้ในการ
ขนส่งปรบัตัวสูงขึน้อย่างรุนแรง ท า
ให้ก าไรของบริษทัปรบัลงสู่จดุต่ าสุด
ในรอบ 6 ปีเหลือเพียง 23.44  ล้าน
บาท ถึงแม้จะมียอดขาย  790  ล้าน
บาท 

 ในปี 2552 หลังจากที่ราคา
ลวดอัดแรงปรบัตัวลดลงดขีึ้น  
เศรษฐกิจก่อสร้างยังซบเซาต่อเนือ่ง 
แต่บริษทัฯ ไดป้รับกลยุทธบริหาร
จัดการภายในดขีึ้น มีการน าก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้แทนน้ ามันดีเซลใน
การขนส่ง  ถึงแม้ว่ายอดขายจะลงสู่
จุดต่ าสุดในรอบ 6 ปีนี้ถึง 574  ล้าน
บาท แต่บรษิัทฯ กลับท าก าไรไดด้ี
ขึ้นเป็น 42.85 ล้านบาท แต่ในปดีงักล่าวนี้  ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ได้ใหค้ าแนะน าในการปรบัลดด้อยค่าในส่วนผลติอิฐมวลเบาไดแ้ก่
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เครื่องจักร์ทีเ่ดินเครื่องไม่เต็มที่ วัตถุดิบโฟมทีเ่ก็บไว้นานตลอดจนสต็อคอิฐมวลเบาที่ไม่เคลื่อนไหว มูลค่า 39.38 ล้านบาท  จึงท าใหผ้ล
ประกอบการก าไรของบริษทัฯ ในทางบัญชีลดลงเหลือ 3.47 ล้านบาท  แต่บรษิัทฯ  ก็ยังจ่ายคงนโยบายจ่ายเงนิปันผลตามผลก าไรจากการ
ด าเนินงานปี  2552 ตามปกต ิ
 ในปี 2553 บรษิัทฯ สามารถท ายอดขายได้สูงถึง 739 ล้านบาท ก็น่าที่จะเปน็การผ่านพ้นช่วงเศรษฐกิจขาลง และสามารถท าก าไร
กลับคืนไดเ้ปน็ 71.43 ล้านบาท สอดคล้องกับภาวะการกลับตัวของเศรษฐกิจการก่อสร้างโดยรวม และเป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัฯ ที่
วางล่วงหน้าไว้  

 ปี 2554 - 2555  บรษิัทฯตั้ง
เป้าจะขยายยอดขายและผล
ประกอบการให้สูงขึ้นอีก  โดยได้
ขยายส่วนผลิตรั้วส าเร็จ   อิฐมวลเบา 
CLC  ในระบบตัดเปียก   
โครงการบ้านอรดา ที่เปิดใหม่บน
ถนนราชพฤกษ์  เป็นโครงการสาธิต
การใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนให้ลูกค้าได้
เข้าชมการน าไปใช้งานในสภาพเป็น
จริง    โครงการนี้จะเปิดขายได้ตั้งแต่
กลางปี 2554 เป็นต้นไป และเป็น
กิจกรรมที่ไม่เพียงแตเ่ปน็สถานที่
สาธิตเท่านั้น แต่ยังจะท าผลก าไร
ให้กับบริษทัฯ ได้เป็นอย่างดีอีกดว้ย  
ตลอดจนการเข้าปรบัปรงุกิจการทาง
ภาคเหนือเข้าซ้ือหุน้ในบริษทั ร่ม
โพธ์ิโปรดักส์ จ ากัด ซ่ึงเดิมบรษิัทฯ 

ถือครองหุน้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 66.67  ปัจจุบนัหลังการซ้ือขายหุน้แล้ว บริษัทฯ ได้ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
 คณะกรรมการและผู้บรหิารมั่นใจที่จะมุง่มั่นด าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบค่อนข้าง อนุรักษ์นิยม (conservative)    ท าให้
จุดเด่นของบรษิัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นต่ ามาก ท าให้สภาพคล่องและความมั่นคงทางการการเงินของบรษิัทฯ อยู่ในระดับที่
สูงมาก  ในขณะที่อัตราเงนิปนัผล dividend yield  ของดีคอนในการจัดล าดับในหมวดวัสดุก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ 
19 บรษิัท ในเดอืนมีนาคม 2554  ก็จัดอยู่ในล าดบัต้นๆของกลุ่มธุรกิจนี้ และมีการจ่ายเงนิปันผลอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปีตั้ง แตเ่ข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการและผู้บรหิารใครข่อขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างสรรค์บริษทัฯ ให้เกิดความมั่นคงและมปีระสิทธิภาพสูง  ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อม่ันและไว้วางใจมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

                  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค                      นายวิทวัส   พรกุล 
                    ประธานกรรมการ                                                                              ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวฒุิ

ด้านบัญช-ีการเงิน กฎหมาย การบริหารองค์กร โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน ไม่ได้เปน็ผู้บริหารของบริษัทฯและไม่มีส่วนได้
เสียใดๆกับบริษัทฯ ดังนี ้
 นางพิสมัย บุณยเกียรต ิ กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายวันชยั ตันติกุล  กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 
 นายธนิต ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 
 
 ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัตหิน้าที ่ อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้
ประชุมรว่มกับฝ่ายบรหิารระดับสูง หุ้นส่วนผูจ้ัดการของส านักงานตรวจสอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้มีการประชุมรวมทั้ง
ส้ิน 4 ครั้งซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2553 โดยให้ค าแนะน าและข้อคิดเหน็เพื่อใหม้ั่นใจว่างบการเงิน
ดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายการระหว่างบริษัทฯกับบรษิัทย่อย และสอบทานรายการทีเ่กี่ยว
โยงกัน เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด 
 2.สอบทานให้บริษทัฯปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษทัฯมีการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละพัฒนายิ่งขึ้นไป 
 3.ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯโดยได้เสนอแนะและติดตามการพฒันาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯใหม้ีประสิทธภิาพ,ประสิทธิผล และโปร่งใส 
 4.พิจารณาและใหค้วามเห็นเสนอการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชตี่อ
คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็น
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554 
 5.ได้สอบทานและติดตามการลงทุนในโครงการต่างๆที่มมีูลค่าสูง เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึง
การบริหารการลงทุน ทีต่้องด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนต้องดแูลอย่างใกล้ชิดและโปร่งใส 
  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนให้ทราบว่าในป ี 2553 ได้ปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ เตม็
ก าลังสติปัญญา ด้วยความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ใหค้วามเห็นต่างๆแก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา  เพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ผูถ้ือหุ้นทกุรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆอยา่งเหมาะสมแล้ว 
 
 
       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
          ( นางพิสมัย   บุณยเกียรติ ) 
                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลบริษัท 
 

                      

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

สถานที่ตั้ง 
บริษัท ดีคอนโปรดักส์  จ ากัด (มหาชน) 
3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตจุักร  กทม.  10900 
เลขทะเบียนนิตบิุคคล        0107547000303 
ทุนจดทะเบียน                   200,000,000  บาท (ช าระเต็ม) 
โทรศัพท ์             0-2937-3312  (อัตโนมัติ) 
โทรสาร              0-2937-3328 
โฮมเพจ             Website :  www.dconproduct.com 

               E-mail    : dcon@dconproduct.com 
       โรงงาน -  ลพบุร-ี1                33  หมู่  8  ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม  
               จังหวัดลพบุรี  15140 
 โทรศัพท์                             036-491-484 
 โรงงาน -  ลพบุร-ี2               280 หมู่  1  ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม  
               จังหวัดลพบุรี  15140 
 โทรศัพท์                             036-436-500-1 
 โรงงาน -  สุราษฎร์ธานี      39/3 หมู่  7  ต าบลนาใต้  อ าเภอบ้านนาเดิม   
                จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 
  โทรศัพท์                            077-252-307                             

ลักษณะการด าเนินงาน 

ผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อันได้แก่  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง , แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง    
คอนกรีต มวลเบา (CLC) ตลอด จนจะผลิตช้ินส่วนส าเรจ็รูปต่างๆ   ของอาคาร   เช่น   คาน   เสา   ผนัง   ฯลฯ   เป็นต้น 

จ านวนพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย 
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2553  มีพนักงานรวมทั้งส้ิน   174       คน 

 

บริษัทย่อย 
 

 

 
 

  

บริษัท อรดา จ ากัด (ถือหุน้ 99.99%)   ทุนจดทะเบียน   100  ล้านบาท 

41 หมู่ 4 ถนนล าลูกกา ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
โทรศัพท ์               0-2987-0533  โทรสาร                0-2987-0535 
โฮมเพจ  Website :  www.orrada.com      E-mail    : orrada@orrada.com 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ในโครงการ   -       อรดาแฟคเตอรี่แลนด์  

  -       บ้านอรดา   
เป็นโครงการสาธิตใช้ผลิตภัณฑ์ของ   DCON 
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ผู้สอบบัญชี 
 นางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 

 ส านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์  : 0-2259-5300 
 โทรสาร    : 0-2260-1553 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 บริษทั ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ข้างศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ ์
 ช้ัน 4 , 7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์  : 0-2229-2800 , 0-2654-5599 
 โทรสาร    : 0-2359-1259 
 โฮมเพจ    : Website  : www.tsd.co.th 
    E-mail    : contact.tsd@set.or.th 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูช่ัน จ ากัด 
 เลขที่ 11  ซอยบรมราชชนนี 6   ถนนบรมราชชนนี  
 แขวงบางบ าหรุ   เขตบางพลัด 
 กรุงเทพฯ  10700 
 โทรศัพท์  : 0-2434-3746 
 โทรสาร    : 0-2434-5702 

 

 

 

บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จ ากัด   (ถือหุน้ 99.99 %)   ทุนจดทะเบียน  35  ล้านบาท 

170  หมู่  4  ต าบลป่าสัก  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  51000 
โทรศัพท์   053-511-730 , 053-537-030 , 053-537-031 
โทรสาร  053-511-730 
 ผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อันได้แก่ แผ่นพื้นส าเร็จรูป  ,  คอนกรีต
มวลเบา  (CLC)  ในท้องถิ่นภาคเหนือ   
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 16 มีนาคม 2553 
 

  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

  

จ านวนหุ้น 

 

ร้อยละ 
ของหุน้
ทั้งหมด 

1. นายวิทวัส  พรกุล 121,000,070 60.50 

2. นายชนะ  โตวัน 37,600,000 18.80 

3. นางสาวพัชรีพร  พรกุล 7,268,400 3.63 

4. นายสมชาย  จรูญชาติรักษ์ 4,230,800 2.12 

5. บริษัท สารสิน จ ากัด 2,612,500 1.31 

6. นายพงส์  สารสิน 2,087,500 1.04 

7. นางนิภา  เศรษฐนันท์ 1,604,500 0.80 

8. นายธนัย   ชรินทร์สาร 1,220,000 0.61 

9. นายวิเชียร  ตรีสุทธาชีพ 1,095,400 0.55 

10. นายวีระ  จงกลกิจ 914,100 0.46 

รวม 179,633,270 89.81 
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คณะกรรมการ 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
           
 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ.วันท่ี  31  ธันวาคม   2553   ประกอบด้วย 
 
1.  รศ.ดร. ต่อตระกูล       ยมนาค       ประธานกรรมการ 
2.  นายธนิต                     ชรินทร์สาร     รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นางพิสมัย                  บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ            
4.  นายวันชัย        ตันติกุล  กรรมการตรวจสอบ 
5.  นายวิทวัส                   พรกลุ  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร   
6.  นายชนะ        โตวัน  กรรมการ      
7.  นายธนัย        ชรินทร์สาร กรรมการ 
8.   นายศภุกิจ                  ปรมาภูติ  กรรมการ 
9.  นายนิรุธ         อินทรท่าฉาง กรรมการ 
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รองศาตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค             ประธานกรรมการ  
Vice Professor   Tortrakul   Yomnak                                       President  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา                         

 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
 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. รุ่นที่ 4111  วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร   

 
ประวัติการท างาน 

 ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
 ประธานกรรมการ TACE  LTD.(บริษทัวิศวกรที่ปรึกษา ต่อตระกูล ยมนาค และคณะจ ากัด) 
 อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (ประธานคณะท างาน ตป.) 
 อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548) 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ปรึกษา สหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON) 
 อาจารย์สอนหลักสูตรปริญญาเอก “ การพัฒนาธรรมาภิบาล”  ม.ราชภัฎจันทรเกษม 
 คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับช่ัน (ค.ป.ต.) 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Certification Program (DAP รุ่น 46)    2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Thai   Institute of Director (IOD) 

 
นายธนิต   ชรินทร์สาร                                                            รองประธานกรรมการ 
Mr. Dhanit     Charinsarn                                                       Vice President  
 
การศึกษา                         

 ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการท างาน 

 รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บรหิาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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นายวิทวัส   พรกุล                                                                      ประธานกรรมการบริหาร 
Mr. Wittawat  Pornkul                                                            Chief Executive Officer 

 
 
การศึกษา                         

 ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประวัติการท างาน 
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์                                พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน     
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย (ATCI)               พ.ศ.2546 -  2549     
 วิศวกร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด         พ.ศ.2518 -  2526     
 วิทยากร ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอตุสาหกรรม   พ.ศ.2515 -  2518     

 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Certification Program (DCP รุ่น 46) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2547 – 25 สิงหาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 
นายชนะ  โตวัน                                                                           กรรมการ 
Mr. Chana  Towan                                                            Director 
 
 
การศึกษา                   

 ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา Asian Institute of Technology 

 
ประวัติการท างาน 

 รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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นายธนัย     ชรินทร์สาร                        กรรมการ 
Mr.Tanai  Charinsarn             Director 
             
การศึกษา                         

 ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana-Champaign 
 ปริญญาเอก  -  Information Technology / University of  New South Wales , Australia 

ประวัติการท างาน 
 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์   

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 

นางพิสมัย      บุณยเกียรติ       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Mrs.Pismai   Boonyakiat                            Chairman of Audit Committee  & Director 

 
การศึกษา 

ปริญญาโท  พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประวัติการท างาน 
 ผู้พิพากษาสมทบศาลจงัหวัดนนทบุรี แผนกคดเียาวชนและครอบครัว 
 ประธานสถาบันคลืน่ลูกใหม ่

 
นายวันชัย    ตันติกุล                         กรรมการตรวจสอบ 
Mr.Wanchai  Tantikul               Audit  Committee  & Director 
 
 
การศึกษา                  

 ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประวัติการท างาน 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดคีอนโปรดักส์   
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอตี ้
 กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อญัชัญ 

 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547  : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

 
นายศุภกิจ    ปรมาภูติ                        กรรมการ 
Mr.Suppakij      Praramaputi                        Director 
 
การศึกษา                         

 ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท –  MBA (General Management)  University of Central Arkansas 

ประวัติการท างาน 
 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์   

 
 
นายนิรุธ     อินทรท่าฉาง                        กรรมการ 
Mr.Nirut    intratachang                            Director 
 
การศึกษา                         

 ปริญญาตรี –  บัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน 

 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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แผนผังองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

สายการบัญชีและการเงิน 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 

ผู้จัดการโรงงาน 1 
(แผ่นพืน้-เสาเข็ม) 

ผู้จัดการทั่วไป 

แผ่นพื้นส าเร็จรูป 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการตลาด 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายวิศวกรรมและพฒันาผลิตภณัฑ ์

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายบริหารกลาง 

ผู้จัดการทั่วไป 

เสาเข็ม 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผู้จัดการฝ่ายขาย
คอนกรีตมวลเบา 

ผู้จัดการโรงงาน 2 
(คอนกรตีมวลเบา) 

ผู้จัดการโรงงาน 3 
(สุราษฎรธ์านี) 

หัวหน้าส่วน 

การบุคคลกลาง 

หัวหน้าส่วน 

ธุรการและจัดซื้อ 

หัวหน้าส่วน 

คอมพิวเตอร ์

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจลอบภายใน 



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED. 

รายงานประจ าปี 2553 
- 13 - 

การจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายต่อตระกูล   ยมนาค ประธานกรรมการ 
2 นายธนิต    ชรินทร์สาร   รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3 นางพิสมัย บุณยเกียรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ 
5 นายวิทวัส  พรกุล กรรมการ 
6 นายชนะ โตวัน กรรมการ 
7 นายธนัย ชรินทร์สาร กรรมการ 
8 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 
9 นายศุภกิจ ปรมาภูติ กรรมการ 

 

 ขอบเขต อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ก าหนดนโยบายหลักในการด าเนนิธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงนิ นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายใน
การบริหารความเสี่ยงของบรษิัทฯ 

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทนุ และก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน 

3. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบรษิัทฯใหเ้ป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และก าหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
ในการบรรลุเป้าหมายนั้น 

4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบรษิัทฯต่อผู้ถือหุน้และผู้มีส่วนได้สว่นเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง   
ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ าคัญ และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯ 

7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) 

8. ดูแลและตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานประจ าวันของบรษิัทฯ ตามแผนธุรกิจทีค่ณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติไว้แล้ว 
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คณะกรรมการบริหาร 
 ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายวิทวัส  พรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายชนะ โตวัน รองประธานกรรมการบรหิาร 
3 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการบริหาร 
4 นายศุภกิจ ปรมาภุติ กรรมการบริหาร 
5 นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการบริหาร 
6 นางเพ็ญทิพา ยิ้มพยัคฆ ์ กรรมการบริหาร 
7 นางจ านงค ์ ปัญญาสมบัต ิ กรรมการบริหาร 
8 นางประดิษฐา วรชาต ิ กรรมการบริหาร 
9 นางสาววรินทรา อ่อนส้มกิจ กรรมการบริหาร 
10 นายเอกชัย นาคเสน กรรมการบริหาร 

 

 ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทัฯ คอื นายวิทวัส พรกุล ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราส าคัญของบรษิทัฯ หรือ นายชนะ โตวัน     
นายธนัย ชรินทร์สาร  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  นายศุภกิจ  ปรมาภูติ  กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกันพร้อมประทบัตราส าคัญ
ของบรษิัทฯ 

 

 ขอบเขต อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบรหิารงานหลักในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ
พิจารณาอนุมัติ 

2. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบรษิัทฯ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัต ิ

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางบรหิารงานด้านต่างๆ ของบรษิัทฯทีก่ าหนดไว้ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

4. จ้างและเลิกจ้างพนักงานระดบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยกเว้นในต าแหน่งผูบ้รหิารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
5. ดูแลและตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานประจ าวันของบรษิัทฯ ตามแผนธุรกิจทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว 
6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯเป็นคราว ๆ ไป  
7. พิจารณาอนุมัติและด าเนนิการต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงนิของบรษิัทฯ ในวงเงินไม่เกนิ 20 ล้านบาท 
8. พิจารณาอนุมัติและด าเนนิการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการได้มาหรือจ าหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษทัฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับบริษทัฯ และบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี ซ่ึงมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงนิ
ไม่เกิน 20 ล้านบาท และต้องน าเสนอให้ทีป่ระชุมกรรมการบรษิัทฯในคราวถัดไปรับทราบในเรื่องนั้นๆ ด้วย  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นางพิสมัย บุณยเกียรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ 
3 นายธนิต    ชรินทร์สาร   กรรมการตรวจสอบ 

 

 ขอบเขต อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บรษิัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปดิเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดท ารายงานทางการเงนิทั้งรายไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริษทัฯได ้

2. สอบทานให้บรษิัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค านึงถึง
ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบัญชีของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบรษิัทฯ ในกรณีทีเ่กิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน 

5. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงนิและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวน
ร่วมกับผู้บรหิารของบริษทัฯในรายงานส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญตัิ ได้แก่ บทรายงานและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายบรหิาร เปน็ต้น 

6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปขีองบรษิทัฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจดัท าและการเปดิเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯถึงความถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นที่เช่ือถือได ้
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
6.3 เหตผุลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมทีจ่ะได้รบัการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษทัฯ 
6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุน้และผู้ลงทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 
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บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ 
 
 บริษทัฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกระดับ คือทรัพยากรอันมีค่า และมีบทบาทตอ่ความส าเร็จขององค์กร บริษทัฯ จงึมีนโยบายพัฒนา
ความสามารถพนักงานเพื่อยกระดับการบรหิารงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา พนักงานทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องอยูเ่สมอเพื่อน า
ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่อไป และยังใหค้วามส าคัญในระบบการคัดเลือก และค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับบริษทัฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกัน  

บริษทัฯ  มีนโยบายที่จะ “ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบใหค้วามดี ความชอบในลักษณะ ส่งเสริม
ให้พนักงานก้าวหน้า มีความเจรญิเติบโตคู่ไปกบับรษิัทฯ 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
 

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ   
 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามส าคัญกับการดูแลองค์กรตามหลักบรรษทัภิบาล และเหน็ว่าการน าหลักบรรษทัภิบาลมา
ปฏิบตัิในองค์กรจะประสบความส าเร็จได้นั้น คณะกรรมการบรษิัทฯ ต้องมบีทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการก ากับดูแลการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน เสริมสร้าง และปลกูฝังให้พนักงานประพฤตปิฏบิัตตินเปน็
แบบอย่างที่ดีมีความตระหนักและมีจิตส านึกในจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
  

บริษทัฯ เชื่อว่าระบบการก ากับดูแลทีด่ีของคณะกรรมการบรษิทัฯ ที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการ
แข่งขนั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจในการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกัน อันน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและ
ประเทศชาต ิ
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเป็นส่ิงทีค่ณะกรรมการบรษิัทฯ จะก ากับดูแลและส่งเสริมให้พนักงานยึดถือปฏบิัติอย่าง 
สม่ าเสมอตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโดยได้เรียบเรียงเปน็ลายลักษณ์อักษรเพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏบิัติแก่พนักงานทุกระดับตัง้แต่
เริ่มงานกับบริษทัฯ โดยผู้บรหิารระดับสูงประพฤติปฏิบตัิตนเป็นต้นแบบที่ดี 
 

บริษทัฯ จะมุ่งประพฤติตนเปน็พลเมืองดี ด้วยการปฏบิัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เสียภาษีอย่างถูกต้อง และบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม โดยบริษทัฯ จะรักษาไว้ซ่ึงการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีคุณธรรม และยึดมั่นจรรยาบรรณกับผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้แก่  ผู้ถือหุน้  
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ คูแ่ข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม  
 

คณะกรรมการ  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  
การถ่วงดุลกรรมการ และการรวมหรือแยกต าแหน่ง  
 

ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มจี านวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล ไม่เกิน 10 คน ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ร่วมกับกรรมการที่เปน็ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการทีม่าจากผู้บริหารภายใน  

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการ ในฐานะผู้น าฝ่ายนโยบาย และประธานกรรมการบริหารในฐานะผู้น า
ฝ่ายบริหาร บรษิัทฯ จงึได้ก าหนดให้ผูด้ ารงต าแหน่งทัง้สองต าแหน่งต้องมิใช่บคุคลเดียวกันเพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความ
สมดุลในอ านาจการด าเนินงาน 

ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อมเป็นไปโดยกลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอสิระ 
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การประชุมคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยการประชุมแต่ละครั้งจะก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด 
ปีอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้คณะกรรมการ และผู้บรหิารทุกคน
ได้รับทราบ และจดัสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม แต่อาจจดัการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเปน็ โดยก าหนดใหเ้ลขานุการ
คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

- จัดท าหนังสือเชิญประชุมซ่ึงมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มเีวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

- จัดการประชุมโดยก าหนดเวลาที่เพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสให้อภิปรายอย่างเต็มที่และเปดิเผย 
- จัดท ารายงานการประชุมที่มีสาระส าคัญครบถ้วน และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมคราวถัดไป 

ก่อนท าการจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นได ้
 

โดยในปี 2553 คณะกรรมการบรษิัทฯได้มีการประชุมปกตจิ านวน 4 ครั้ง ประชุมพิเศษจ านวน 1 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุม 
ของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ ดังนี ้
 

รายชือ่ วาระการด ารงต าแหน่ง การเข้าร่วมประชมุ/การประชมุทั้งหมด (คร้ัง) 

  การประชมุปกติ การประชมุ
พิเศษ 

รวม 

1.นายต่อตระกูล  ยมนาค 21 มิ.ย. 2547  – 31 มี.ค. 2550 
26 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2553 
23 เม.ย.2556 – 31 มี.ค. 2556 

2/4 1/1 3/5 

2.นางพิสมัย  บุณยเกียรต ิ 31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค. 2550 
26 เม.ย. 2550 - 31 มี.ค. 2553 
23 เม.ย.2556 – 31 มี.ค. 2556 

4/4 1/1 5/5 

3.นายธนิต  ชรินทร์สาร   9 มี.ค. 2547 –   9 มี.ค. 2549 
31 มี.ค. 2549 – 31 มี.ค. 2552 
23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555 

4/4 1/1 5/5 

4.นายวิทวัส  พรกุล   6 ส.ค. 2539 – 31 มี.ค. 2548 
31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 

5.นายชนะ  โตวัน   6 ส.ค. 2539 – 31 มี.ค. 2548 
31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค. 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 

6.นายธนัย  ชรินทร์สาร 6 ส.ค. 2539 – 31 มี.ค. 2548 
31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค. 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 
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7.นายวันชัย  ตันติกุล 
 
 

  9 มี.ค. 2547 – 9 มี.ค. 2549 
31 มี.ค. 2549 – 31 มี.ค. 2552 
23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555 

4/4 
 

 

1/1 
 
 

5/5 
 
 

8.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 15 พ.ค. 2550 – 31 มี.ค. 2552 
23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555 

4/4 
 

1/1 
 

5/5 
 

9. นายศุภกิจ  ปรมาภูติ 15 พ.ค. 2550 – 31 มี.ค. 2553 
23 เม.ย.2556 – 31 มี.ค. 2556 

4/4 1/1 5/5 

  

คณะอนุกรรมการ  
  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ัดให้มคีณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขึน้เพือ่ช่วยในการกล่ันกรองงานที่จ าเปน็และส าคัญ หรืองานที่
ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะทางโดยได้ก าหนดใหป้ระธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บรหิารของบรษิัทฯ จึง
มั่นใจได้ว่า คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษทัฯ มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิหน้าที่ ภายใต้องค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงปัจจุบนัคณะอนุกรรมการบริษทัได้แบง่ออกเปน็ 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ  2) 
อนุกรรมการบริหาร  3) อนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน   
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดด้ าเนินการในเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงโดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 ท่าน  และกรรมการอิสระ  1 ท่าน ดังนี ้
 

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร      กรรมการ  
2. นายชนะ  โตวัน   กรรมการบริหาร 
3. นายวันชัย  ตันติกุล   กรรมการอิสระ 
 

เป็นผู้ด าเนนิการโดยให้มีความสอดคล้องกับหลักบรรษัทภบิาลทีด่ี ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 
    ทั้งนี้ในปี 2553 บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บรหิารระดบัสูง ดังนี้ 
ค่าตอบแทนกรรมการ               914,300     บาท 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร              4,932,210     บาท 
 

จริยธรรมธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชนข์องผูเ้กี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 
เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษทัฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วน
เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่ก าลังมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง หรือไม่อยู่ร่วมประชุมขณะลงมติออกเสียง รวมทั้งยังไดม้ีการ
ก าหนดจรรยาบรรณให้แก่พนักงานรวมถึงผู้บรหิารได้ประพฤตปิฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและ
ผู้อื่น และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปดิการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ หรือท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระท าที่ผิดกฎหมาย  
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 

  คณะกรรมการบริษทัฯส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมจีิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความส าคัญ
ของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร 
  แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัตงิาน เปน็ระบบที่พนักงานสามารถควบคุมก ากับ ประเมินผล และสอบทาน
การท างานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมทั้งป้องกันการ
กระท าที่ผดิกฎหมายด้วย 
  บริษทัฯ ก าหนดให้มผีู้ตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงและด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏบิัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อ านาจด าเนินการและกฎระเบียบ รวมทั้งท าหน้าที่
ประเมนิการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกช้ันหนึ่ง 
  

  ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯได้ ด ำเนินกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตรวจสอบกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ในด้ำน
ต่ำงๆดังนี ้
 ไตรมำสที่ 1 ตรวจสอบกระบวนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 
 ไตรมำสที ่2 สอบทำนผลกำรตรวจสอบระบบ  ISO 

 ไตรมำสที่ 3 ตรวจสอบกระบวนกำรขำยและกำรตลำด 
 ไตรมำสที่ 4 ตรวจสอบกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
    

รายงานของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทนุ ณ วันสิ้นสุดของรอบปบีัญชี เป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุน้ตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ยังท ารายงานอธิบายถึงความรับผดิชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงินควบคู่กัน
ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปอีีกด้วย 

เพื่อให้การท ารายงานข้างต้นเปน็ไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลและพิจารณาปรบัปรงุรายงานดังกล่าวให้ทันสมัยอยูเ่สมอ เพื่อให้
งบการเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไปภายใตข้้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทฯ มีหน้าที่ดูแล ติดต่อส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทนุ ส่ือมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ ทั้งการใช้ส่ือทางอเิล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งนีข้้อมูลที่เปิดเผยจะตอ้งเปน็ข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ ก.ล.ต.  
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ในรอบปี 2553 
งานดา้นสังคม 

 

ด้วยความมุ่งมั่นตลอดปีที่ผ่านมา บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อความ
รับผิดชอบทางสังคม โดยได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และใน
ปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ได้ให้ความร่วมมือกับทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น มอบเงินเพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ , มอบเงิน
และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กบ้านราชาวดี (หญิง), 
ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมูลนิธิคนตาบอดไทย จัดพิธี
ทอดผ้าป่ามหากุศล 9 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ร่วมปลูกป่ามหากุศล 
รวมพลังมวลชน ลดภาวะโลกร้อน จัดขึ้นโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา จ.ลพบุรี,  สนับสนุนการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2553”    ที่จัดขึ้นโดย                   
สภอ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

กิจกรรมอ่ืน ๆ  
  

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ด าเนินงาน ซึ่งในปี 2553 นั้น บริษัทฯได้จัดการอบรม
เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนา
องค์กร ความสามัคคี  และความซื่อสัตย์  เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตาม
นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยได้มีการอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการท างานและสามารถ
พัฒนาองค์กรให้เป็นหนึ่งในธุรกิจ ภายใต้โครงการ 
“การท า ง าน เป็ นที ม เพื่ อป ระสบคว ามส า เ ร็ จ 
Successful Team Working ”  เพื่อให้
พนักงานได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน       

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ อบรม เสริมสร้างความรู้ในการท างาน “โครงการพัฒนาวิชาชีพช่างก่อ-
ฉาบ อย่างมืออาชีพ” ให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป และสารพันความรู้ต่างๆ กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประจ า 
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ปัจจัยความเสี่ยง  ปี 2553 
  

 ภาวะเศรษฐกิจในปี 2553 มีการฟื้นตัวอย่างต่อเน่ือง นับจากไตรมาส4ปี2552 ที่ภาวะเศรษฐกิจได้เร่ิมส่งสัญญาณ
ในด้านบวก  เนื่องจากยอดค าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเร่ิมกลับมา ประกอบกับเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยว และการใช้
จ่ายครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะมีความเชื่อมั่นว่าภาวะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยง
และเงื่อนไขการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจอีกหลายประการ อาทิ ความผันผวนของราคาน้ ามัน ความแตกแยกทางการ
เมืองภายในประเทศ  การแก้ไขปัญหาในเขตนิคมมาบตาพุด ปัญหาภัยแล้ง นโยบายการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้ากับต่างประเทศ  นโยบายสนับสนุน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งบริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจให้
เหมาะสม โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ คือ 
 

1. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวัตถุดิบ 
  ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง  เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และอุปทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต์ , เหล็กเส้น, PC-Wire, หิน
และทราย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษัทฯต้อง
ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ได้แก่การบริหาร
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านราคา การควบคุมและบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 

2. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน ้ามัน 
  ความผันผวนของราคาน้ ามัน ล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เน่ืองจากมีความเกี่ยวเนื่องกับ
เหตุการณ์อ่ืนหลายปัจจัย เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ มีผลท าให้เกิดความผันผวนต่อ
ราคาน้ ามัน  ซึ่งภาครัฐได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยส่งเสริมให้ใช้แก๊สธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
น้ ามัน รวมทั้งก าหนดนโยบายด้านราคาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงโดยได้
เปลี่ยนเคร่ืองยนต์รถบรรทุกให้ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จ านวน 43 คัน จากจ านวนทั้งสิ้น 71 คัน เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากรองจากต้นทุนขาย   

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 
  จากภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟื้นตัว และความผันผวนขอราคาวัตถุดิบ ท าให้ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างมีการ
แข่งขันที่รุนแรงเพื่อเร่งระบายสินค้า ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาสินค้า การควบคุมคุณภาพ การบริการ การบริหารและจัดการสินค้าคงคลัง การพัฒนาบุคลากร การบริหาร
การจัดส่งและขนส่ง  เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคงความเป็นผู้น าในธุรกิจนี้ต่อไป 

 



 DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED. 

รายงานประจ าปี 2553 
- 23 - 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
 

เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2547 บริษัทฯได้ฟ้องร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้
ด าเนินคดีกับบริษัทแห่งหน่ึง ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรและเรียกค่าเสียหายเป็นเงินรวม ประมาณ  210.50  ล้านบาท  ต่อมาเม่ือ
วันที่  8  ธันวาคม  2547    บริษัทดังกล่าวได้แก้คดีโดยใช้วิธีฟ้องแย้งอ้างว่าตนเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และฟ้องขอเพิกถอน
สิทธิบัตรของบริษัท และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินรวมประมาณ 510  ล้านบาทบวกอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปีและ
ชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการจ าหน่ายสินค้าอีกจ านวนเดือนละ10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552  ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ยก
ฟ้องคดีข้างต้นทั้งหมด และพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นส าเร็จรูป เลขที่ 16808 ของบริษัทฯ  บริษัทฯและ
บริษัทดังกล่าวยอมรับค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

และสืบเน่ืองจากคดีที่บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมาเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2547 บุคคล 2 พี่น้องที่
บริษัทระบุว่าเป็นตัวการของคดีละเมิดสิทธิบัตรมีส่วนร่วมรู้เห็นในคดี  ได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งและศาลอาญา ให้ด าเนินคดีกับ
บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทท่านหน่ึง ในข้อหาหม่ินประมาทโดยการน าเอกสารที่มีข้อความในลักษณะที่เป็นการหม่ิน
ประมาท แพร่หลายแนบเข้าไปในค าฟ้องที่บริษัทฯ ยื่นฟ้องด าเนินคดี และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน รวม 400 ล้านบาท บวก
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ขณะนี้สองคดีดังกล่าว ศาลยกค าฟ้องไม่น าสืบไต่สวนมูลฟ้อง 1 คดี อีก 1 คดี ศาลไต่สวนมูล
ฟ้องแล้วศาลชั้นต้นพิจารณาให้ยกฟ้องแล้ว โจทย์ยังคงอยู่ระหว่างอุทธรณ์คดี ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯม่ันใจว่าการถูกฟ้อง
ด าเนินคดีจากบุคคลดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องคดีแพ่งกับลูกค้ารายหน่ึง  จ านวนเงิน 9.65  ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย
จ่าย 4.75 ล้านบาทไว้แล้ว)  ตามค าพิพากษาของศาลชั้นต้นเม่ือวันที่  28   ธันวาคม  2544  เน่ืองจากบริษัทย่อยถูกลูกค้าดังกล่าว
ฟ้องด าเนินคดีแพ่ง  เรื่องผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นจ านวนเงินประมาณ  4.90  ล้านบาท  บวกดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี   ซึ่งบริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อมาเม่ือวันที่  29  เมษายน  2548 ศาลอุทธรณ์
ได้พิพากษายื่นตามค าพิพากษาของศาลชั้นต้น  แต่บริษัทฯได้ยื่นฏีกาค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม 2548  
ขณะนี้คดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล    บริษัทย่อยได้บันทึกภาระหน้ีสินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการ
เงินงวดล่าสุดแล้วท้ังจ านวนและเชื่อว่าหน้ีสินที่บันทึกบัญชีไว้แล้วดังกล่าวเพียงพอต่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดี
ความข้างต้น 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

ณ   วันท่ี  31  ธันวาคม  2553 
    (พันบาท) 

งบดุล 
  งบเฉพาะบรษิัท   งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2553 

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงนิ 13,686 3,126 23,339 30,205 

เงินลงทุนช่ัวคราว - 18,000 20,172 20,172 

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงนิ 73,568 62,687 96,251 100,295 

เงินให้กู้ระยะส้ัน 3,570 3,570 3,570 3,570 

เงินมัดจ าค่าสินค้า - - - - 

สินค้าคงเหลือ 53,182 41,197 49,884 192,388 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - - - - 

เงินมัดจ าซ้ือยานพาหนะ - - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธ ิ 3,373 3,262 5,355 5,932 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 147,379 161,842 198,570 352,562 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนระยะยาวในบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 123,333 123,333 223,333 - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บรษิัทที่เกีย่วข้องกัน 70,500 21,500 - - 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 396,379 232,104 215,129 288,300 

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ด าเนนิงาน  - สุทธิ 13,152 124,708 115,062 164,432 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 17,369 5,865 5,209 5,209 

เงินมัดจ าซ้ือที่ดนิและอาคาร 6,046 3,700 3,700 3,700 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,985 815 1,240 1,240 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 628,764 512,026 563,674 462,882 

รวมสินทรัพย ์ 776,144 673,868 762,244 815,444 

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ัน 50,663 391 2,523 5,729 
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ป ี 36,999 9,246 - 244 

เจ้าหนี้การค้า 40,182 50,688 73,605 75,184 

เงินปนัผลค้างจ่าย - - - - 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลค้างจ่าย 782 3,115 9,449 10,457 
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,359 3,576 7,739 9,162 

เงินรบัล่วงหน้าค่าขายสินค้า 4,361 3,137 4,062 4,062 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร 6,200 - - - 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น 2,742 2,171 12,064 4,267 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 145,288 72,325 109,441 109,103 

     

    (พันบาท) 

งบดุล 
  งบเฉพาะบรษิัท   งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2553 

เงินกู้ยืมระยะยาว 7,996 1,010 - - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธ ิ 3,418 - -          559 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น - - 570 1,811 

ภาระหนี้สินทีจ่ะเกิดจากคดีความ - - - 10,010 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,414 1,010 570 12,380 

รวมหนี้สิน 156,702 73,336 110,012 121,483 

ทุนจดทะเบียน 200,000 200,000 206,000 206,000 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 200,000 200,000 200,000 200,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 319,825 319,825 319,825 319,825 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 99,617 80,707 132,407 159,405 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 619,442 600,532 652,232 679,230 

ส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย - - - 14,731 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 619,442 600,532 652,232 693,960 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 776,144 673,868 762,244 815,444 

         

    (พันบาท) 

งบก าไร-ขาดทุน 
    งบเฉพาะบรษิัท   งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2553 

งบก าไรขาดทุน         

รายได้จากการขาย 692,713 463,911 628,610 738,877 

รายได้จากการขายที่ดินรอการพฒันา - - - - 

รายได้จากสินทรัพย์ใหเ้ช่า - - - - 

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ - - - - 

รายได้อื่น 19,028 13,974 17,465 11,988 
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ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - - 

รวมรายได ้ 711,741 477,885 646,075 750,865 

ต้นทุนขาย 511,284 322,496 422,279 500,838 

ต้นทุนสินทรัพย์ให้เช่า - - - - 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 163,138 121,480 133,000 151,345 

ค่าเผื่อความเสียหายจากคดคีวาม - - - - 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ - 31,820 - - 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัย่อย - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย 674,422 475,796 555,279 652,183 

     

    (พันบาท) 

งบก าไร-ขาดทุน 
   งบเฉพาะบรษิัท   งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2553 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 37,318 2,089 90,795 98,682 

ดอกเบี้ยจ่าย 9,626 2,858 52 355 

ก าไร (ขาดทุน) หลังดอกเบี้ยจ่าย 27,692 (769) 90,795 98,682 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 3,114 4,141 21,042 24,866 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 24,578 (4,910) 69,700 73,461 

ส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย - - - 2,031 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 24,578 (4,910) 69,700 71,430 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 0.12 (0.02) 0.35 0.36 

     

    (พันบาท) 

งบกระแสเงินสด 
    งบเฉพาะบรษิัท   งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2553 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 78,721 114,757 93,286 39,522 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน 9,851 7,112 (76,950) (13,475) 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (87,726) (102,429) (26,124) (30,703) 
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รายงานผู้สอบบัญช ี
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  และของเฉพาะ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับ
รายการทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่น าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็ นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท 
ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 

 
       ส านักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 

 
 

        (นางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3104 

 



 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552 
 



 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ    ผูถือหุนบริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และของเฉพาะ
บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยาง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท 
ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 

สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 
 
 

(นางวิไลรัตน   โรจนนครินทร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3104 

 
 
วันที่  24  กุมภาพันธ  2554 



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6.1 30,205,481.38 34,864,762.53 23,338,543.76 33,126,138.71
     เงินลงทุนช่ัวคราว 7 20,171,569.90 18,000,000.00 20,171,569.90 18,000,000.00
     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 8 100,295,205.76 65,981,320.27 96,250,642.57 62,686,700.98
     เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลอื่น 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 192,387,887.44 117,715,792.66 49,884,055.96 41,197,053.04
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 10 5,931,838.24 4,218,185.08 5,355,291.15 3,262,089.99

     รวมสินทรัพยหมุนเวียน 352,562,332.72 244,350,410.54 198,570,453.34 161,842,332.72
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 0.00 0.00 223,333,320.00 123,333,320.00
     เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท
           ที่เกี่ยวของกัน 27.2 0.00 0.00 0.00 21,500,000.00
     ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
           เพ่ือใหเชา 12.1 26,262,409.54 27,593,866.86 0.00 0.00
           ใชในการดําเนินงาน 12.2 262,037,826.44 281,101,595.73 215,129,226.33 232,103,863.13
     สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13 5,208,623.85 5,864,618.25 5,208,623.85 5,864,618.25
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
           สินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 14 164,432,277.35 173,375,339.32 115,062,017.71 124,708,277.88
           เงินมัดจําซ้ือที่ดิน 15 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00
           อื่น ๆ 1,240,396.02 815,314.99 1,240,396.02 815,314.99

     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 462,881,533.20 492,450,735.15 563,673,583.91 512,025,394.25
รวมสินทรัพย 815,443,865.92 736,801,145.69 762,244,037.25 673,867,726.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบดุล

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
          จากสถาบันการเงิน 16 5,729,099.98 5,870,000.45 2,522,774.35 390,865.79
     เจาหนี้การคา 75,184,020.18 52,422,182.73 73,604,612.78 50,688,505.89
     สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
          ชําระภายในหนึ่งป 17,18 243,885.14 9,258,338.69 0.00 9,245,888.64
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น
          เจาหนี้คาหุน 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00
          ภาษีเงินไดคางจาย 10,456,557.22 5,817,669.38 9,449,128.65 3,115,666.08
          คาใชจายคางจาย 9,161,522.06 4,757,641.77 7,739,075.95 3,576,018.63
          เงินรับลวงหนาคาขายสินคา 4,061,504.05 3,136,855.97 4,061,504.05 3,136,855.97
          อื่น ๆ 4,266,710.74 3,383,347.86 2,063,802.97 2,171,530.88

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 109,103,299.37 84,646,036.85 109,440,898.75 72,325,331.88
หนี้สินไมหมุนเวียน
     เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิ 17 0.00 1,010,420.26 0.00 1,010,420.26
     หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 18 559,466.12 0.00 0.00 0.00
     ประมาณการหนี้สินระยะยาว 19 10,010,000.00 9,650,000.00 0.00 0.00
     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,810,715.60 895,000.00 570,715.60 0.00

     รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 12,380,181.72 11,555,420.26 570,715.60 1,010,420.26
     รวมหนี้สิน 121,483,481.09 96,201,457.11 110,011,614.35 73,335,752.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
- 2 -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม (บาท)

งบดุล (ตอ)



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)
 หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
          ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 206,000,000  หุน 
      มูลคาหุนละ 1 บาท 20 206,000,000.00 206,000,000.00
หุนสามัญ 200,000,000  หุน 
      มูลคาหุนละ 1 บาท 200,000,000.00 200,000,000.00

          ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 200,000,000 หุน 
      หุนละ 1 บาท 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00
     กําไรสะสม
          จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 20,600,000.00 20,000,000.00 20,600,000.00 20,000,000.00
          ยังไมไดจัดสรร 22 138,804,769.46 85,974,680.67 111,807,422.90 60,706,974.83

     รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 679,229,769.46 625,799,680.67 652,232,422.90 600,531,974.83
สวนของผูถือหุนสวนนอย 14,730,615.37 14,800,007.91 0.00 0.00

     รวมสวนของผูถือหุน 693,960,384.83 640,599,688.58 652,232,422.90 600,531,974.83
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 815,443,865.92 736,801,145.69 762,244,037.25 673,867,726.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)

- 3 -
บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบการเงินรวม (บาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขายและการใหบริการ 738,876,927.71 573,620,081.58 628,609,501.13 463,910,962.09
ตนทุนขายและการใหบริการ (500,838,315.68) (400,305,412.43) (422,278,954.36) (322,495,625.57)
กําไรข้ันตน 238,038,612.03 173,314,669.15 206,330,546.77 141,415,336.52
รายไดอื่น 11,988,054.61 15,075,775.07 17,464,684.53 13,973,447.16
กําไรกอนคาใชจาย 250,026,666.64 188,390,444.22 223,795,231.30 155,388,783.68
คาใชจายในการขาย (85,278,445.69) (66,739,119.96) (81,825,886.53) (63,033,827.41)
คาใชจายในการบริหาร (57,977,063.61) (66,196,219.41) (45,327,837.57) (53,308,136.68)
คาตอบแทนกรรมการ 23 (914,300.00) (1,084,600.01) (914,300.00) (1,084,600.01)
คาตอบแทนผูบริหาร 24 (7,175,090.06) (6,386,729.75) (4,932,210.00) (4,053,592.00)
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 13,14 0.00 (31,819,436.48) 0.00 (31,819,436.48)
รวมคาใชจาย (151,344,899.36) (172,226,105.61) (133,000,234.10) (153,299,592.58)
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 98,681,767.28 16,164,338.61 90,794,997.20 2,089,191.10
ตนทุนทางการเงิน (354,585.27) (3,310,301.77) (52,417.66) (2,858,496.70)
กําไรกอนภาษีเงินได 98,327,182.01 12,854,036.84 90,742,579.54 (769,305.60)
ภาษีเงินได 25 (24,866,483.36) (8,000,044.90) (21,042,131.47) (4,140,778.64)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 73,460,698.65 4,853,991.94 69,700,448.07 (4,910,084.24)

การแบงเปนกําไร(ขาดทุน)
        สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 71,430,088.79 3,466,721.23 69,700,448.07 (4,910,084.24)
        สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,030,609.86 1,387,270.71 0.00 0.00

73,460,698.65 4,853,991.94 69,700,448.07 (4,910,084.24)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 26

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.36 0.02 0.35 (0.02)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 0.35 0.02 0.34 (0.02)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 202,253,738 200,000,000 202,253,738 200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน รวม
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนนอย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 
      31 ธันวาคม 2551 200,000,000.00 319,825,000.00 18,658,497.25 97,849,462.19 15,162,739.20 651,495,698.64
กําไรสุทธิสําหรับป 0.00 0.00 0.00 3,466,721.23 1,387,270.71 4,853,991.94
สํารองตามกฏหมาย 21 0.00 0.00 1,341,502.75 (1,341,502.75) 0.00 0.00
เงินปนผลจาย 22 0.00 0.00 0.00 (14,000,000.00) (1,750,002.00) (15,750,002.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 
      31 ธันวาคม 2552 200,000,000.00 319,825,000.00 20,000,000.00 85,974,680.67 14,800,007.91 640,599,688.58
กําไรสุทธิสําหรับป 0.00 0.00 0.00 71,430,088.79 2,030,609.86 73,460,698.65
สํารองตามกฏหมาย 21 0.00 0.00 600,000.00 (600,000.00) 0.00 0.00
เงินปนผลจาย 22 0.00 0.00 0.00 (18,000,000.00) (2,100,002.40) (20,100,002.40)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 
      31 ธันวาคม 2553 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 138,804,769.46 14,730,615.37 693,960,384.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี   

กําไรสะสม

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  

งบการเงินรวม (บาท)
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

สวนของผูถือหุน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน รวม
หมายเหตุ และเรียกชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 200,000,000.00 319,825,000.00 18,658,497.25 80,958,561.82 619,442,059.07
ขาดทุนสุทธิสําหรับป 0.00 0.00 0.00 (4,910,084.24) (4,910,084.24)
สํารองตามกฏหมาย 21 0.00 0.00 1,341,502.75 (1,341,502.75) 0.00
เงินปนผลจาย 22 0.00 0.00 0.00 (14,000,000.00) (14,000,000.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 200,000,000.00 319,825,000.00 20,000,000.00 60,706,974.83 600,531,974.83
กําไรสุทธิสําหรับป 0.00 0.00 0.00 69,700,448.07 69,700,448.07
สํารองตามกฏหมาย 21 0.00 0.00 600,000.00 (600,000.00) 0.00
เงินปนผลจาย 22 0.00 0.00 0.00 (18,000,000.00) (18,000,000.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 111,807,422.90 652,232,422.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
        กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 98,327,182.01 12,854,036.84 90,742,579.54 (769,305.60)
        รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคา 44,874,221.57 61,367,724.18 39,628,645.42 56,214,913.27
หนี้สงสัยจะสูญ 708,485.12 0.00 530,000.00 0.00
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ 0.00 (15,889.60) 0.00 0.00
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 62,474.22 6,791,128.11 0.00 6,382,250.91
กลับรายการขาดทุนจากสินคาลาสมัย (275,191.91) 0.00 (275,191.91) 0.00
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 0.00 31,819,436.48 0.00 31,819,436.48
กําไรจากการขายสินทรัพยใหเชา 0.00 (6,214,846.49) 0.00 0.00
กําไรจากการขายสินทรัพยดําเนินงาน (2,529,591.90) (1,271,958.36) (2,529,783.79) (1,233,853.88)
ขาดทุนจากการจําหนาย/เลิกใชสินทรัพย 0.00 1,263,643.27 0.00 1,258,027.44
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 655,994.40 1,063,165.36 655,994.40 1,063,165.36
ภาษีถูกหัก ณ ที่จายตัดจําหนาย 139.12 0.00 0.00 0.00
คาเผื่อความเสียหายจากคดีความ 360,000.00 380,000.00 0.00 0.00
รายไดเงินปนผล 0.00 0.00 (4,199,997.60) (3,499,998.00)
คาใชจายดอกเบี้ยจาย 354,585.27 5,182,278.25 52,417.66 2,858,496.70

142,538,297.90 113,218,718.04 124,604,663.72 94,093,132.68
        การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพย

     ดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
ลูกหนี้การคา (35,022,370.61) 10,848,454.55 (34,093,941.59) 10,881,407.22
สินคาคงเหลือ (74,459,377.09) 42,691,392.60 (8,411,811.01) 5,602,261.44
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,682,772.88) 275,345.93 (2,060,694.73) 110,851.92
สินทรัพยไมมีตัวตน 0.00 (106,000.00) 0.00 (106,000.00)
สินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน (703,198.20) (1,256,550.06) 0.00 0.00
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (425,081.03) (88,758.33) (425,081.03) (88,758.33)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



2553 2552 2553 2552
        การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหนี้สิน

           ดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหนี้การคา 22,761,837.45 10,115,399.67 22,916,106.89 10,506,967.11
คาใชจายคางจาย 4,403,880.29 256,106.90 4,163,057.32 216,746.12
เงินรับลวงหนาคาขายสินคา 924,648.08 (1,379,008.04) 924,648.08 (1,224,008.04)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 883,362.88 (140,088.63) (107,727.91) (570,479.78)
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 915,715.60 0.00 570,715.60 0.00

        เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน 60,134,942.39 174,435,012.63 108,079,935.34 119,422,120.34
        เงินสดจายดอกเบี้ยจาย (354,585.27) (5,090,533.73) (52,417.66) (2,858,496.70)
        เงินสดจายภาษีเงินได (20,258,614.92) (3,290,555.88) (14,741,175.33) (1,806,716.25)
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 39,521,742.20 166,053,923.02 93,286,342.35 114,756,907.39
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มข้ึน (2,171,569.90) (18,000,000.00) (2,171,569.90) (18,000,000.00)
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่
      เกี่ยวของกันลดลง 0.00 0.00 21,500,000.00 49,000,000.00
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 0.00 0.00 4,199,997.60 3,499,998.00
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยดําเนินงาน (14,036,750.37) (25,435,825.12) (13,208,572.14) (24,853,770.19)
เงินสดจายเจาหนี้คาซ้ือสินทรัพยดําเนินงาน 0.00 (6,200,000.00) 0.00 (6,200,000.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยใหเชา 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยดําเนินงาน 2,733,607.48 3,717,177.58 2,730,607.48 3,665,682.25
เงินสดจายซ้ือหุนสามัญ 0.00 0.00 (90,000,000.00) 0.00

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน (13,474,712.79) (37,918,647.54) (76,949,536.96) 7,111,910.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด  (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม (บาท)

- 2 -



2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
        จากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) (140,900.47) (53,651,642.24) 2,131,908.56 (50,272,040.10)
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่นลดลง (10,256,308.90) (30,344,000.00) (10,256,308.90) (30,344,000.00)
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (209,098.79) (7,974,948.32) 0.00 (7,813,098.27)
เงินสดจายเงินปนผล (20,100,002.40) (15,750,002.00) (18,000,000.00) (14,000,000.00)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (30,706,310.56) (107,720,592.56) (26,124,400.34) (102,429,138.37)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (4,659,281.15) 20,414,682.92 (9,787,594.95) 19,439,679.08
เงินสดและรายการเทียบเทา ณ วันที่ 1 มกราคม 34,864,762.53 14,450,079.61 33,126,138.71 13,686,459.63
เงินสดและรายการเทียบเทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 30,205,481.38 34,864,762.53 23,338,543.76 33,126,138.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด  (ตอ)
บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
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1. ขอมูลท่ัวไป
      1.1   บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 ทะเบียนเลขที่ (1) 1955/2539 และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
              2547 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขที่ 0107547000303
      1.2   บริษัทฯ  มีสถานประกอบการสํานักงานตั้งอยูเลขที่  3300/57  ตึกชาง  อาคารบี  ช้ัน  8   ถนนพหลโยธิน   แขวงลาดยาว 
              กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานดังน้ี

โรงงาน 1       ต้ังอยูเลขที่ 33 หมูที่ 8 ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โรงงาน 2       ต้ังอยูเลขที่ 280 หมูที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
โรงงาน 3       ต้ังอยูเลขที่ 39/3 หมูที่ 7 ตําบลนาใต อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฏรธานี

      1.3   ประกอบธุรกิจ
              1.3.1  บริษัทฯ   ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง   แผนพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป,   เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, 
                         บล็อคมวลเบาและอื่น ๆ 
              1.3.2  บริษัทยอยประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนพ้ืนสําเร็จรูป   และขายและใหเชาอสังหาริมทรัพย   สําหรับธุรกิจ
                         ขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทยอยแหงหนึ่ง        มีอสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางดําเนินงาน ดังน้ี

      1)  โครงการที่มียอดขายแลว
2553 2552

โครงการบานอรดา
          มูลคาขายที่ไดทําสัญญาแลว   (บาท) 184,395,000.00 135,505,000.00
          คิดเปนรอยละของยอดขายรวม 72.81 53.51

      2) โครงการอรดาแลนด  เร่ิมดําเนินงานในป 2552  ยังไมมียอดขาย
      3) โครงการอรดาราชพฤกษ เร่ิมดําเนินงานในไตรมาส 3 ป 2553  ยังไมมียอดขาย

2.  เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
            งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป    ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.  ศ.   2547    และแสดง
     รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่  30 มกราคม 2552  เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมี
     ในงบการเงิน   พ. ศ.  2552   และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและ
     นําเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   พ.ศ.  2535  
            งบการเงินของบริษัทฯ        จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน
     ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ

บริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553 และ 2552  



3.  หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
            งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของบริษัท  ดีคอนโปรดักส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย  ซึ่งบริษัท ดีคอนโปรดักส 
     จํากัด (มหาชน)  ไดควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานทั้งหมด ดังตอไปนี้

สัดสวนการลงทุน (รอยละ) ประเภทธุรกิจ
2553 2552

          บริษัท อรดา จํากัด 99.99 99.99 ขายและใหเชาอสังหาริมทรัพย
          บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด 66.67 66.67 ผลิตและจําหนายแผนพ้ืนคอนกรีต

    สําเร็จรูป
            งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน       สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่
     คลายคลึงกัน 
            ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัทฯ   กับบริษัทยอย   ยอดกําไรที่คิดระหวางกันที่ยังไมไดเกิดขึ้นของบริษัทฯ 
     กับสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยไดตัดออกในงบการเงินรวมแลว 

4.  การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
            สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   ฉบับที่   17/2553    ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่   26
     พฤษภาคม 2553  และฉบับที่ 50/2553  ถึง 55/2553  ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553  ในเรื่อง
     มาตรฐานการบัญชี    (ปรับปรุง    2552)      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    (ปรับปรุง    2552)    และการตีความมาตรฐาน
     การรายงานทางการเงิน  โดยประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และการตีความมาตรฐานการ
     รายงานทางการเงิน จํานวน 32 ฉบับ โดยแบงเปน 25 ฉบับ  ซึ่งใชแทนฉบับเดิม  โดยมีการจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมใหตรงกับ
     มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ      ซึ่งบางฉบับไมมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสําคัญและบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงใน
     หลักการสําคัญบางสวน  และอีก 7 ฉบับ เปนการประกาศใชใหม รายละเอียดดังน้ี
     4.1  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใชแทนฉบับเดิม

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช
         แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 26 พฤษภาคม 2553
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 1 มกราคม 2554

   ทางบัญชีและขอผิดพลาด
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 1 มกราคม 2554
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 1 มกราคม 2556

   เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการชวยเหลือจากรัฐบาล
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 1 มกราคม 2556

   แลกเปลี่ยนในเงินตราตางประเทศ
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 1 มกราคม 2554

   ที่เกี่ยวของกัน
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและ 1 มกราคม 2554

   สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554
          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2554
             (ปรับปรุง 2552)
          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการ 1 มกราคม 2554
             (ปรับปรุง 2552)    ดําเนินงานที่ยกเลิก
            ฝายบริหารของบริษัทฯ  ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)   
     ฉบับที่  28  (ปรับปรุง 2552)   ฉบับที่  31  (ปรับปรุง  2552)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2552)  และ
     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  5  (ปรับปรุง 2552)  ไมเกี่ยวของกับกิจการสวนมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
     รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ   บริษัทฯ จะเริ่มนํามาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใชโดยฝายบริหารประเมินแลวเห็นวาจะไมมี
     ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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     4.2  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใชใหม
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช

         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนพนักงาน 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 1 มกราคม 2554

   เมื่อออกจากงาน
         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ 1 มกราคม 2554

   เงินเฟอรุนแรง
         มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2554
         มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 1 มกราคม 2554
         การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญากอสรางอสังหาริมทรัพย 1 มกราคม 2554
              ฉบับที่ 15
            มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  ฉบับที่ 29  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 และฉบับที่ 6  ไมเกี่ยวของกับกิจการ  
     สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12   ฉบับที่  19   และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  15  บริษัทฯ  จะเริ่ม
     นํามาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช โดยฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางประเมินผลกระทบตองบการเงิน 

5.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
     5.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย
            5.1.1  บริษัทฯ  และบริษัทยอยรับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง   
            5.1.2  รายไดจากการขายสินคา    บริษัทฯ   และบริษัทยอย   รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบและไดโอนความเสี่ยงและ
                      ผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
            5.1.3  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย   บริษัทยอย  รับรูเปนรายไดตามเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระ ซึ่งจะรับรูรายได
                      เมื่องานระหวางกอสรางไดผานขั้นตอนเบื้องตนแลวเกินกวารอยละ    10   ของตนทุน     โดยประมาณทั้งโครงการ  
                      เงินวางเริ่มแรกและเงินงวดของผูซื้อที่ชําระแลวเกินกวารอยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา
            5.1.4  รายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย   บริษัทยอย   รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาและตามที่กําหนด
                      ในสัญญา
     5.2  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
           เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     หมายถึง     เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ซึ่งถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลา
     ไมเกิน  3  เดือนนับจากวันที่ฝากและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
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     5.3  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
            บริษัทฯ และบริษัทยอยต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได 
    ทั้งน้ีบริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีต      ควบคูกับการวิเคราะหฐานะการเงินของ
     ลูกหนี้ในปจจุบัน
     5.4  สินคาคงเหลือ
           บริษัทฯ   และบริษัทยอย   ตีราคาสินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน   โดยวิธีเขากอนออกกอน   หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
     แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
           ตนทุนการพัฒนาที่ดินแสดงในราคาทุน      ซึ่งประกอบดวยตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดิน    คาพัฒนาที่ดินและคาใชจายที่
     เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ยจาย
     5.5  เงินลงทุน
            เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา  แสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม  
     รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
            เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
     5.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
           บริษัทฯ และบริษัทยอย แสดงที่ดินดวยราคาทุน  อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวของ
     และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
           บริษัทฯ และบริษัทยอย ตัดคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย  
     ดังน้ี

จํานวนป
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5, 10 และ 20
เครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 5, 10 และ 15
บอบาดาล 5 และ 10
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5
ยานพาหนะ 5 และ 10
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง

     5.7  สินทรัพยไมมีตัวตน
            บริษัทฯ แสดงสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
            บริษัทฯ ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน โดยวิธีเสนตรง  ดังน้ี

จํานวนป
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร 10
รายจายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 15
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     5.8  การดอยคาของสินทรัพย
            บริษัทฯ และบริษัทยอยไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีขอบงช้ีวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทฯ 
     และบริษัทยอยสูงกวามูลคา ที่คาดวาจะไดรับคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน้ัน ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลคาการใชแลว
     แตอยางใดจะสูงกวา)    โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ    หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
     แลวแตกรณี  ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน     บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูผล
     ขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน      และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาก็ตอเมื่อมีขอบงช้ีวาการ
     ดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
     5.9  เครื่องมือทางการเงิน
            เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไวในงบดุล ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ลูกหนี้การคา  เงินใหกูยืม
     ระยะสั้น    ลูกหนี้อื่น    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     เจาหน้ีการคา    เงินกูยืมระยะยาวและ
     เจาหน้ีอื่น       นโยบายการบัญชี     เกณฑการรับรูและวัดมูลคาสําหรับแตละรายการไดมีการเปดเผยแยกตามแตละหัวขอ
     ที่เกี่ยวของ 
     5.10  สัญญาเชาระยะยาว
            บริษัทฯ และบริษัทยอย  บันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชา/สัญญาเชาซื้อ   เปนสินทรัพยและหนี้สินดวยราคายุติธรรม
     ของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา     สวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกตาม
     ระยะเวลาของสัญญาเชา
     5.11 ผลประโยชนของพนักงาน
             กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
             บริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ     ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว 
      สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท   และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
      ภายนอก  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจายสมทบ
      กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
             สํารองเงินบําเหน็จ
             ขอผูกพันตามนโยบายการจายเงินบําเหน็จพนักงานเมื่อครบเกษียณอายุ         ซึ่งเงินผลประโยชนที่จะใหแกพนักงาน
      เมื่อครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานกําหนด บริษัทฯ จะบันทึกในงวดบัญชีที่พนักงานครบเกษียณอายุ
     5.12  ภาษีเงินได
              บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามที่กําหนดไวในประมวล
     รัษฎากร
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     5.13  ประมาณการทางบัญชี
              การจัดทํางบการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป     ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการประมาณและ
     การตั้งขอสมมุติฐานบางประการ   ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน และการเปดเผยในหมายเหตุ
     ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว
              บริษัทฯ ไดต้ังประมาณการและขอสมมุติฐานตอเหตุการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทางบัญชีอาจจะไมตรง
     กับผลที่เกิดขึ้นจริง     ประมาณการและขอสมมุติฐานที่อาจมีความเสี่ยงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไปตอมูลคาสินทรัพย
     ยกไป  ณ  วันที่ในงบดุล  ไดแก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ คาเผื่อการดอยคา
     ของสินทรัพย การประมาณการในเรื่องตางๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
     5.14  ประมาณการหนี้สิน 
             บริษัทฯ  และบริษัทยอย  จะบันทึกประมาณการหนี้สิน   เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันใน
     ปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต  ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผล
     ใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ    เพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจาย  สามารถประมาณการได
     อยางนาเชื่อถือ     หากบริษัทฯ   และบริษัทยอยคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณหนี้สินทั้งหมด   หรือ
     บางสวนอยางแนนอน   บริษัทฯ  และบริษัทยอยจะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวน
     ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
     5.15  กําไรตอหุน
              กําไร(ขาดทุน)ตอหุน   ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอด
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่จําหนายและเรียกชําระแลว 
              กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่จําหนายและ
     เรียกชําระแลว บวกดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ตองออกใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 

6.  ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด  
     6.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย

2553 2552 2553 2552
เงินสด 656,408.85         465,000.00         400,000.00         400,000.00         
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 4,937,957.45      3,298,813.78      4,469,120.45      3,298,813.78      
เงินฝากธนาคารออมทรัพย 18,477,073.81    9,100,948.75      12,335,382.04    7,427,324.93      
เงินฝากธนาคารประจํา 3 เดือน 6,134,041.27      22,000,000.00 6,134,041.27      22,000,000.00 

30,205,481.38    34,864,762.53    23,338,543.76    33,126,138.71    
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     6.2  รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
        บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ  1 คัน ในราคา  1.16 ลานบาท  โดยจายชําระเงินเริ่มแรกจํานวน 0.16 
ลานบาท สวนที่เหลือผอนชําระแสดงไวเปนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
        1) บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 แปลง จึงโอนเงินมัดจําซื้อที่ดินแปลงดังกลาว จํานวนเงิน 2.35 ลานบาท ไปเปน
             สินทรัพยถาวร
        2) บริษัทฯ ไดโอนที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ราคาทุนสุทธิ 136.87 ลานบาท (คาเสื่อมราคาสะสม 29.81 ลานบาท)
             ไปเปนสินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน
        3) บริษัทยอยไดโอนที่ดินรอการพัฒนาไปเปนสินคาสําเร็จรูป  จํานวนเงิน 8.38 ลานบาท

7.  เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553          บาท          2552
กองทุนเปดเค - ตราสารรัฐระยะสั้น 99,429.38 18,000,000.00
กองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ 20,072,140.52 0.00

20,171,569.90 18,000,000.00

8.  ลูกหน้ีการคา - สุทธิ  ประกอบดวย

2553 2552 2553 2552
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหน้ีที่คางรับ
     ลูกหนี้ยังไมครบกําหนดชําระ 56,845,386.90 45,127,694.69 53,918,708.30 42,512,216.58 
     ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
     -  นอยกวา 3 เดือน 36,775,595.23 17,530,059.27 36,082,320.19 17,073,965.41 
     -  มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,766,630.00 513,061.47 3,404,762.00 513,061.47 
     -  มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,365,051.84 1,270,728.85 1,329,090.09 1,165,062.89 
     -  มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 12,603,511.78 11,892,260.86 5,868,769.84 5,245,402.48 

รวม 111,356,175.75 76,333,805.14 100,603,650.42 66,509,708.83 
หัก   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,060,969.99) (10,352,484.87) (4,353,007.85) (3,823,007.85)

สุทธิ 100,295,205.76 65,981,320.27 96,250,642.57 62,686,700.98 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)
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9.  สินคาคงเหลือ - สุทธิ  ประกอบดวย

2553 2552 2553 2552
สินคาสําเร็จรูป 33,209,640.03    23,860,046.59    32,382,935.33    23,091,296.29    
วัตถุดิบและวัสดุ 25,492,262.49    26,180,987.75    24,239,272.95    25,119,100.98    
ตนทุนการพัฒนาที่ดิน
     - ที่ดิน 124,121,423.01  37,786,223.40    0.00 0.00 
     - คาพัฒนาที่ดิน 11,244,049.05    12,081,249.58    0.00 0.00 
     - งานระหวางกอสราง 143,393,852.12 126,841,224.95 0.00 0.00 

337,461,226.70 226,749,732.27 56,622,208.28 48,210,397.27
หัก  ตนทุนการพัฒนาที่ดินที่โอน
          เปนตนทุนขาย (138,335,186.94) (102,020,595.38) 0.00 0.00

รวม 199,126,039.76 124,729,136.89 56,622,208.28 48,210,397.27
หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย (6,738,152.32) (7,013,344.23) (6,738,152.32) (7,013,344.23)

สุทธิ 192,387,887.44 117,715,792.66 49,884,055.96 41,197,053.04

10.  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ  ประกอบดวย

2553 2552 2553 2552
ดอกเบี้ยคางรับ 1,494,012.00 1,601,881.01 0.00 0.00 
อื่น ๆ 5,855,338.24 4,033,816.07 5,355,291.15 3,262,089.99 

รวม 7,349,350.24 5,635,697.08 5,355,291.15 3,262,089.99 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,417,512.00) (1,417,512.00) 0.00 0.00 

สุทธิ 5,931,838.24 4,218,185.08 5,355,291.15 3,262,089.99 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)



11.  เงินลงทุนในบริษัทยอย  ประกอบดวย

ลักษณะ เงินปนผลรับ

ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

     บริษัท อรดา จํากัด ขายและใหเชา ผูถือหุนและ 200,000,000.00 100,000,000.00 99.99 99.99 200,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

อสังหาริมทรัพย กรรมการ

     บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส ผลิตและจําหนาย ผูถือหุนและ 35,000,000.00 35,000,000.00 66.67 66.67 23,333,320.00 23,333,320.00 4,199,997.60 3,499,998.00

          จํากัด แผนพื้นคอนกรีต กรรมการ

สําเร็จรูป

รวม 223,333,320.00 123,333,320.00 4,199,997.60 3,499,998.00

งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัทยอยดังกลาวขางตนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

(รอยละ)
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ชื่อบริษัท

ราคาทุน

สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ทุนชําระแลว  (บาท)



12.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  ประกอบดวย
       12.1  เพ่ือใหเชา

งบการเงินรวม  (บาท)
ที่ดิน อาคาร รวม

     สินทรัพย - ราคาทุน :

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 10,425,407.86 27,347,157.55 37,772,565.41

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 10,425,407.86 27,347,157.55 37,772,565.41

     คาเสื่อมราคาสะสม :

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 0.00 10,178,698.55 10,178,698.55

           คาเสื่อมราคาสําหรับป 0.00 1,331,457.32 1,331,457.32

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

     มูลคาสินทรัพยสุทธิ - ตามบัญชี

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 10,425,407.86 17,168,459.00 27,593,866.86

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 10,425,407.86 15,837,001.68 26,262,409.54

ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552   ที่ดินและอาคารของบริษัทยอย ราคาทุน จํานวนเงิน  5.89 ลานบาท  นําไปวาง

      ค้ําประกันการยื่นฎีกาตอศาล   (หมายเหตุ 19)
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12.  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ  (ตอ)  ประกอบดวย
        12.2  ใชในการดําเนินงาน 

ที่ดินและสวน อาคารและสวน เครื่องจักร เครื่องมือ บอบาดาล เครื่องตกแตงและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม
ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน กอสราง

     สินทรัพย - ราคาทุน :
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 87,824,392.39 181,350,242.16 198,477,484.03 3,692,629.50 21,245,412.24 147,846,465.74 643,983.02 641,080,609.08 
          ซื้อ 153,092.66 2,038,193.16 4,843,086.93 0.00 2,517,946.31 3,072,988.79 2,411,442.52 15,036,750.37 
          จําหนาย 0.00 0.00 (24,785.76) 0.00 (272,308.64) (4,828,598.13) 0.00 (5,125,692.53)
          โอนระหวางประเภท 389,712.97 0.00 201,051.71 0.00 0.00 0.00 (590,764.68) 0.00 
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 88,367,198.02 183,388,435.32 203,496,836.91 3,692,629.50 23,491,049.91 146,090,856.40 2,464,660.86 650,991,666.92 
     คาเสื่อมราคาสะสม :
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 0.00 65,069,923.32 150,687,558.55 3,512,872.44 17,453,380.82 123,255,278.22 0.00 359,979,013.35 
          คาเสื่อมราคาสําหรับป 0.00 13,326,425.78 7,693,086.15 86,242.90 2,177,190.51 10,613,558.74 0.00 33,896,504.08 
          คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย 0.00 0.00 (22,354.89) 0.00 (271,546.62) (4,627,775.44) 0.00 (4,921,676.95)
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 0.00 78,396,349.10 158,358,289.81 3,599,115.34 19,359,024.71 129,241,061.52 0.00 388,953,840.48 
     มูลคาสินทรัพยสุทธิ - ตามบัญชี
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 87,824,392.39 116,280,318.84 47,789,925.48 179,757.06 3,792,031.42 24,591,187.52 643,983.02 281,101,595.73 
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 88,367,198.02 104,992,086.22 45,138,547.10 93,514.16 4,132,025.20 16,849,794.88 2,464,660.86 262,037,826.44 
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งบการเงินรวม  (บาท)



12.  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ  (ตอ)   ประกอบดวย
       12.2  ใชในการดําเนินงาน (ตอ)

ที่ดินและสวน อาคารและสวน เครื่องจักร เครื่องมือ บอบาดาล เครื่องตกแตงและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม
ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน กอสราง

     สินทรัพย - ราคาทุน :
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 53,453,575.13 169,888,893.27 180,746,043.92 3,577,136.73 17,833,065.92 140,641,117.99 389,712.97 566,529,545.93 
          ซื้อ 153,092.66 2,038,193.16 4,738,446.79 0.00 2,150,927.09 1,791,088.79 2,336,823.65 13,208,572.14 
          จําหนาย 0.00 0.00 0.00 0.00 (115,000.00) (4,828,598.13) 0.00 (4,943,598.13)
          โอนระหวางประเภท 389,712.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (389,712.97) 0.00 
          ณ วันที่ 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 
     คาเสื่อมราคาสะสม :
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 0.00 61,889,882.02 137,638,047.04 3,467,560.05 14,604,637.97 116,825,555.72 0.00 334,425,682.80 
          คาเสื่อมราคาสําหรับป 0.00 12,753,358.54 5,395,913.06 74,693.60 1,894,043.22 9,864,376.83 0.00 29,982,385.25 
          คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย 0.00 0.00 0.00 0.00 (114,999.00) (4,627,775.44) 0.00 (4,742,774.44)
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 0.00 74,643,240.56 143,033,960.10 3,542,253.65 16,383,682.19 122,062,157.11 0.00 359,665,293.61 
     มูลคาสินทรัพยสุทธิ - ตามบัญชี
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 53,453,575.13 107,999,011.25 43,107,996.88 109,576.68 3,228,427.95 23,815,562.27 389,712.97 232,103,863.13 
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 53,996,380.76 97,283,845.87 42,450,530.61 34,883.08 3,485,310.82 15,541,451.54 2,336,823.65 215,129,226.33 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)



ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และ 2552  อาคารและอุปกรณ  ราคาทุนจํานวน  275.31  ลานบาท และ  216.06  ลานบาท
      ในงบการเงินรวมและ 261.68 ลานบาท และ 202.76 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ บริษัทฯ และบริษัทยอย 
      ไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลวแตยังใชงานอยู

ในไตรมาส  3  ป 2552   บริษัทฯ ไดโอนจัดประเภทสินทรัพยใชในการดําเนินงานของโรงงานแหงหนึ่งบางสวน  มูลคา
     สุทธิตามบัญชี  จํานวน  136.87  ลานบาท (คาเสื่อมราคาสะสม  จํานวน  29.81  ลานบาท)   ไปเปนสินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน 
     (หมายเหตุ  14)    เน่ืองจากบริษัทฯ   ไดหยุดใชโรงงานดังกลาวในการผลิตสินคาช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว    จึงไม
     สามารถเพิ่มยอดขายใหพอเพียงกับกําลังการผลิตของโรงงานดังกลาว

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552   ที่ดิน  อาคาร  เครื่องจักรและอุปกรณ  ราคาทุนจํานวนเงิน  173.43  ลานบาท  
      และ  243.45 ลานบาท  ในงบการเงินรวม และ  149.34 ลานบาท และ 219.36  ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 
      ไดจดจํานองไวเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   (หมายเหตุ  16)   เงินกูยืมระยะยาว 
      (หมายเหตุ 17)  และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน  (หมายเหตุ 32.2)

13. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  ประกอบดวย 

ซอฟทแวร รายจายวิจัยและ รวม
คอมพิวเตอร พัฒนาผลิตภัณฑ

     สินทรัพย - ราคาทุน :
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 6,649,420.09 12,715,569.38 19,364,989.47
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 6,649,420.09 12,715,569.38 19,364,989.47
     คาตัดจําหนายสะสม :
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 784,801.84 2,168,347.36 2,953,149.20
          เพ่ิมขึ้น 655,994.40 0.00 655,994.40
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,440,796.24 2,168,347.36 3,609,143.60
     คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย :
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02
     มูลคาสินทรัพยสุทธิ - ตามบัญชี
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 5,864,618.25 0.00 5,864,618.25
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 5,208,623.85 0.00 5,208,623.85

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  จํานวนเงิน  0.66 ลานบาท และ 
     1.06 ลานบาท ตามลําดับ

ในไตรมาส 3 ป 2552 บริษัทฯ ไดต้ังคาเผื่อการดอยคาของรายจายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทั้งจํานวน เน่ืองจากรายจายวิจัย
     และพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวใชในการผลิตสินคาในโรงงานแหงหนึ่งบางสวน    ซึ่งบริษัทฯ  ไดหยุดใชโรงงานดังกลาวในการผลติ
     สินคาช่ัวคราว (หมายเหตุ 12.2)  
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



14.  สินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน  -  สุทธิ    ประกอบดวย

31 ธันวาคม 2552 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2553
        ที่ดินรอการพัฒนา 48,667,061.44 703,198.20 0.00 49,370,259.64
        ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ 
            สินทรัพย - ราคาทุน

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 17,448,452.47 0.00 0.00 17,448,452.47
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 62,766,155.35 0.00 0.00 62,766,155.35
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ 99,623,503.15 0.00 0.00 99,623,503.15
   รวม 179,838,110.97 0.00 0.00 179,838,110.97

            หัก คาเส่ือมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (9,184,924.98) (2,953,094.78) 0.00 (12,138,019.76)
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ (24,672,693.65) (6,693,165.39) 0.00 (31,365,859.04)
   รวม (33,857,618.63) (9,646,260.17) 0.00 (43,503,878.80)

            หัก  คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (21,272,214.46) 0.00 0.00 (21,272,214.46)
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ -สุทธิ 124,708,277.88 115,062,017.71

        สินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน  -  สุทธิ 173,375,339.32 164,432,277.35

31 ธันวาคม 2552 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2553
        ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ 
            สินทรัพย - ราคาทุน

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 17,448,452.47 0.00 0.00 17,448,452.47
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 62,766,155.35 0.00 0.00 62,766,155.35
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ 99,623,503.15 0.00 0.00 99,623,503.15
   รวม 179,838,110.97 0.00 0.00 179,838,110.97

            หัก คาเส่ือมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (9,184,924.98) (2,953,094.78) 0.00 (12,138,019.76)
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ (24,672,693.65) (6,693,165.39) 0.00 (31,365,859.04)
   รวม (33,857,618.63) (9,646,260.17) 0.00 (43,503,878.80)

            หัก  คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (21,272,214.46) 0.00 0.00 (21,272,214.46)
        สินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน  -  สุทธิ 124,708,277.88 115,062,017.71
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งบการเงินรวม(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552  ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทยอย จํานวนเงิน  21.42 ลานบาท  ไดจดจํานองไว
      เปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (หมายเหตุ  16)  และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
      จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน (หมายเหตุ 32.2)

ในไตรมาส 3 ป 2552 สินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน เพ่ิมขึ้นจํานวน 136.87 ลานบาท เปนสินทรัพยสุทธิที่โอนมาจากที่ดิน 
      อาคารและอุปกรณ เน่ืองจากบริษัทฯ    ไดหยุดใชโรงงานแหงหนึ่งบางสวนในการผลิตสินคาช่ัวคราว   (หมายเหตุ  12.2)      และ
      บริษัทฯ  ไดจัดใหมีการประเมินมูลคาสินทรัพยดังกลาวโดยผูประเมินราคาอิสระ       ซึ่งไดประเมินอาคารตามวิธีวิเคราะหมูลคา
      ตนทุนทดแทนใหมตามสภาพ  (Replacement  Cost  New)  และเครื่องจักรและอุปกรณตามวิธีมูลคาตลาด  (Fair  Market  Value)    
      โดยมูลคารวมที่ประเมินไดมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี จํานวน 21.27 ลานบาท บริษัทฯ จึงบันทึกผลตางดังกลาวไวเปนขาดทุน
      จากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน

ณ   วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552    ที่ดิน  อาคาร  เครื่องจักรและอุปกรณ   ราคาทุนจํานวนเงิน  134.02  ลานบาท  
      ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจดจํานองไวเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
      การเงิน   (หมายเหตุ  16),      เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น    (หมายเหตุ   17)     และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการให
      ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน  (หมายเหตุ 32.2)

15. เงินมัดจําซื้อท่ีดิน  ประกอบดวย
ตามสัญญาบันทึกขอตกลง  ลงวันที่  24  มกราคม  2547    บริษัทฯ  ตกลงซื้อที่ดิน  1  แปลง  ในราคา  3.90  ลานบาท โดย

      บริษัทฯ จายชําระเงินมัดจําแลวจํานวน  3.70 ลานบาท  สวนที่เหลืออีกจํานวน 0.20 ลานบาท  จายชําระเมื่อผูขายโอนกรรมสิทธิ์
      ในที่ดินใหกับบริษัทฯ    (ประมาณภายใน    5   ป    หลังจากไดรับมอบโฉนดที่ดิน)      ปจจุบันผูขายอยูในระหวางขอเปลี่ยนสิทธิ
      ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเปนโฉนดที่ดิน  ณ  สํานักงานที่ดิน   ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552  บริษัทฯ  มีเงินมัดจํา
      ซื้อที่ดินคงเหลือจํานวน 3.70  ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552
เงินเบิกเกินบัญชี 4,229,099.98 2,370,000.45 2,522,774.35 390,865.79
เงินกูยืมระยะสั้น 1,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00

รวม 5,729,099.98 5,870,000.45 2,522,774.35 390,865.79

- 16 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



            ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553 และ 2552   บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร  3  แหง วงเงิน  52  ลานบาท  
      ในงบการเงินรวม และวงเงิน 40 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  MOR ถึง MOR + 0.25 
      ตอป   และเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 5 แหง วงเงิน 126 ลานบาท ในงบการเงินรวม และวงเงิน  121  ลานบาท ในงบการเงิน
      เฉพาะกิจการ ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยรอยละMLR - 0.5 ถึง MLR - 2.75 ตอป และอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป
            หน้ีสินดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง   และเครื่องจักรและอุปกรณ   (หมายเหตุ  12.2  และ
      หมายเหตุ 14) 

17. เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิ  ประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553 2552
เงินกูยืมจากธนาคาร 0.00 10,256,308.90
หัก  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
         กําหนดชําระภายในหนึ่งป 0.00 (9,245,888.64)

รวม 0.00 1,010,420.26

            สัญญาที่ 1
            เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงหนึ่ง  วงเงิน  55  ลานบาท   จายชําระคืนเงินตนทุกงวด  3  เดือน   งวดละ  2.20  ลานบาท  
     เร่ิมชําระงวดแรกเดือนมิถุนายน   2551   อัตราดอกเบี้ยรอยละ    MLR-1.25   ตอป    จายชําระดอกเบี้ยทุกวันทําการสุดทายของ
     ทุกเดือน   เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (หมายเหตุ 12.2)    โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 
    บริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมครบถวนแลว
            สัญญาที่ 2
            เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงหนึ่ง   วงเงิน   19   ลานบาท     จายชําระคืนเงินตนทุกเดือน    เดือนละ    0.32   ลานบาท  
     เร่ิมชําระงวดแรกในวันสิ้นเดือนของเดือนที่เร่ิมเบิกใชวงเงินกู  (เดือนตุลาคม  2551)  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  4  ตอป   จายชําระ
     ดอกเบี้ยทุกวันทําการสุดทายของทุกเดือน    เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง   และเครื่องจักร
     และอุปกรณ  (หมายเหตุ 12.2  และหมายเหตุ 14)  โดยบริษัทฯ  จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู เชน การรักษาอัตราสวน
     ของหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนไมเกินกวา 2 เทา  แตไมตํ่ากวาศูนย,  การรักษาอัตราสวนความสามารถในการรับชําระหนี้
     ไมตํ่ากวา 1.5 เทา เปนตน โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 บริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมครบถวนแลว

- 17 -



18 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ  ประกอบดวย
       1)  หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังน้ี

2553 2552 2553 2552
เจาหน้ีตามสัญญาเชา 803,351.26 12,450.05 0.00 0.00
หัก  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
         กําหนดชําระภายในหนึ่งป (243,885.14) (12,450.05) 0.00 0.00

สุทธิ 559,466.12 0.00 0.00 0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยานพาหนะราคาทุน จํานวน 1.16 ลานบาท และ 0.46 ลานบาท ในงบการเงินรวม

     อยูระหวางการจายชําระหนี้ตามสัญญา
       2)  จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาการเงิน มีดังน้ี

2553 2552 2553 2552
ภายใน  1  ป 268,800.00 20,394.54 0.00 0.00
เกิน  1  ป  แตไมเกิน  3  ป 537,600.00 0.00 0.00 0.00
เกิน  3  ป  แตไมเกิน  5  ป 44,800.00 0.00 0.00 0.00

รวม 851,200.00 20,394.54 0.00 0.00
หัก  ดอกเบี้ยจายในอนาคตของ
         สัญญาเชาการเงิน (47,848.74) (7,944.49) 0.00 0.00
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตาม
         สัญญาเชาการเงิน 803,351.26 12,450.05 0.00 0.00

19. ประมาณการหนี้สินระยะยาว
             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  บริษัทยอยมีประมาณการหนี้สินที่อาจจะตองจายชําระแกลูกคารายหนึ่ง จํานวนเงิน
      10.01 ลานบาท (ดอกเบี้ยจาย 5.11 ลานบาท) และ 9.65 ลานบาท (ดอกเบี้ยจาย 4.75 ลานบาท) ตามลําดับ ตามคําพิพากษาของ
     ศาลชั้นตน  เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2544   เนื่องจากบริษัทยอยถูกลูกคาดังกลาวฟองดําเนินคดีแพง  เร่ืองผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
     ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เปนจํานวนเงินประมาณ   4.90  ลานบาท   บวกดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  15 ตอป  ซึ่งบริษัทยอยไดยื่น
     อุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตน     ตอมาเมื่อวันที่  29  เมษายน  2548   ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาล
     ช้ันตน  แตบริษัทฯ ไดยื่นฏีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม 2548   ขณะนี้คดีความดังกลาวอยูในระหวาง 
     การพิจารณาของศาล     ฝายบริหารเชื่อวาหน้ีสินที่บันทึกบัญชีไวแลวดังกลาวเพียงพอตอผลเสียหายอาจจะเกิดขึ้นจากผลของ
     ที่คดีความขางตน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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20. ทุนเรือนหุน

            ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553  มีมติเห็นชอบใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

     ซ้ือหุนสามัญของบริษัท  ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 6 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 

     1 หุน  ในราคาหุนละ 1 บาท ใชสิทธิภายใน 5 ป  นับจากวันที่ออกและเสนอขาย  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553 บริษัทฯ ไดออก

     ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญแลว จํานวน 5.73 ลานหนวย

            เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย จากเดิม 200 ลานบาท เปน  206  ลานบาท

     โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6  ลานหุน  มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท  เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน

     สามัญ      

21. สํารองตามกฎหมาย

            ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด      บริษัทฯ   ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวา

     รอยละ   5    ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักดวยขาดทุนสะสมยกมา   (ถามี)    จนกวาสํารองตามกฎหมายนี้จะมียอดไมนอยกวา

     รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้ไมอาจนําไปจายเงินปนผลได

22. การจัดสรรกําไรสะสม

      บริษัทใหญ 

           ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2552   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552   มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลจากผล

     กําไรป  2551   ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  0.07  บาท  จํานวน  200  ลานหุน  รวมเปนเงิน  14  ลานบาท   โดยในระหวางป

     บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวทั้งจํานวน

           ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งที่  1/2553  เมื่อวันที่  22 เมษายน 2553  มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลจากผล

     กําไรป  2552   ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  0.09  บาท  จํานวน  200  ลานหุน  รวมเปนเงิน  18  ลานบาท   โดยในระหวางป

     บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวทั้งจํานวน
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      บริษัทยอย 
            ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอย  ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2552   มีมติเห็นชอบใหจายเงิน
      ปนผลจากผลกําไรป  2551    ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  1.00  บาท   จํานวน  3.50  ลานหุน   รวมเปนเงิน  3.50   ลานบาท  
       โดยในระหวางป  บริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวแลวทั้งจํานวน
            ตามรายงานการประชุมกรรมการของบริษัทยอย  ครั้งที่  3/2552   เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2552   มีมติเห็นชอบใหจายเงิน
       ปนผลระหวางกาลสําหรับผลกําไรจากการดําเนินงานสําหรับป 2551  ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  0.50 บาท จํานวน 3.50 
       ลานหุน รวมเปนเงิน 1.75 ลานบาท โดยในระหวางป  บริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวแลวทั้งจํานวน
            ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2553  มีมติเห็นชอบใหจายเงิน
      ปนผลจากกําไรสะสมตนป 2552 และผลกําไรจากการดําเนินงานป  2552  ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  1.80 บาท  จํานวน  
      3.50  ลานหุน  รวมเปนเงิน  6.30  ลานบาท  โดยในระหวางป  บริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวแลวทั้งจํานวน

23. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการบริษัทตามมาตรา    90     ของพระราชบัญญัติบริษัท

      มหาชนจํากัด    โดยไมรวมถึงเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการในฐานะผูบริหาร

24. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารเปนคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน      คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการเฉพาะใน

      ฐานะผูบริหาร   และใหผูบริหารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย    อันไดแก   ผูจัดการหรือ
      ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารส่ีรายแรกตอจากผูจัดการลงมา   และผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร
      รายที่ 4 ทุกราย  

25. การคํานวณภาษีเงินได
      บริษัทใหญ
            ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 25 ของกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษี บวกกลับดวยคาใชจาย
     ตาง ๆ  ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี  หักรายการอื่น ๆ   ยกเวนกําไรทางภาษีในสวนของกิจการที่ได
     รับการสงเสริมการลงทุน  โดยใชอัตราตามที่ระบุในสิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน   (ตามหมายเหตุ 29)
      บริษัทยอย
            ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 30 ของกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษี บวกกลับดวยคาใชจาย
     ตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี หักรายการอื่น ๆ ยกเวนกําไรทางภาษีในสวนของกิจการที่ไดรับ
     ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน    โดยใชอัตราตามที่ระบุในสิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29) 
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26. กําไรตอหุน

กําไรสุทธิ จํานวนหุน กําไรตอหุน
2553      บาท      2552 2553      หุน      2552 2553 บาท 2552

    กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปน
             ของผูถือหุนสามัญ 71,430,088.79 3,466,721.23 200,000,000 200,000,000 0.36 0.02
    ผลกระทบของหุนสามัญ
       เทียบเทาปรับเพิ่ม
         (สิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุน) -                      -                    2,253,738 -                 
    กําไรตอหุนปรับลด
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปน
             ของผูถือหุนสามัญ
             สมมติวามีการเปลี่ยน
             แปลงเปนหุนสามัญ 71,430,088.79 3,466,721.23 202,253,738 200,000,000 0.35 0.02

กําไรสุทธิ จํานวนหุน กําไรตอหุน
2553      บาท      2552 2553      หุน      2552 2553 บาท 2552

    กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปน
             ของผูถือหุนสามัญ 69,700,448.07 (4,910,084.24) 200,000,000 200,000,000 0.35 (0.02)
    ผลกระทบของหุนสามัญ
       เทียบเทาปรับเพิ่ม
         (สิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุน) -                      -                    2,253,738 -                 
    กําไรตอหุนปรับลด
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปน
             ของผูถือหุนสามัญ
             สมมติวามีการเปลี่ยน
             แปลงเปนหุนสามัญ 69,700,448.07 (4,910,084.24) 202,253,738 200,000,000 0.34 (0.02)

งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
            สวนหนึ่งในทรัพยสิน   หนี้สิน   รายไดและคาใชจายของบริษัทฯ   เกิดข้ึนจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
      รายการที่เกี่ยวของกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และเกณฑตามที่ตกลงระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้
            27.1  ขอมูลทั่วไป 

ช่ือ ประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายการคา นโยบายการกําหนดราคา
     บริษัทยอย
        บริษัท อรดา จํากัด ขายและใหเชา ผูถือหุนและ รายไดจากการขายสินคา ใกลเคียงกับราคาซื้อจากผูคารายอื่น

อสังหาริมทรัพย กรรมการรวม ดอกเบี้ยรับ ตามสัญญาเงินกูยืมและตั๋วสัญญาใชเงิน
คาบริหารจัดการ ราคาตามที่ตกลงกันเดือนละ 60,000.00 บาท

        บริษัท รมโพธิ์ ผลิตและจําหนาย ผูถือหุนและ รายไดจากการขายสินคา ใกลเคียงกับราคาขายใหลูกคารายอื่น
โปรดักส จํากัด แผนพ้ืนคอนกรีต กรรมการรวม ซ้ือวัตถุดิบ ใกลเคียงกับราคาซื้อจากผูคารายอื่น

สําเร็จรูป
            27.2  รายการทรัพยสินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ มีดังนี้

     เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัท อรดา จํากัด ตามสัญญาเงินกูและตั๋วสัญญา
     ใชเงินครบกําหนดเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหวางกันในอัตรารอยละ 3.50 ตอป และอัตรารอยละ 2.50 - 5.50 ตอป   
      ตามลําดับ
                  การเพิ่มข้ึนและลดลง  สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553 และ 2552 

2553 2552
          ยอดคงเหลือตนงวด 21,500,000.00 70,500,000.00 
          เพ่ิมข้ึนระหวางงวด 90,000,000.00 1,000,000.00 
          ลดลงระหวางงวด (111,500,000.00) (50,000,000.00)
          ยอดคงเหลือปลายงวด 0.00 21,500,000.00 

2553 2552 2553 2552
บริษัท อรดา จํากัด
      สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
          - คาบริหารจัดการคางรับ 0.00 0.00 480,000.00 0.00
          - ดอกเบี้ยคางรับ 0.00 0.00 256,315.07 0.00
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



            27.3  รายการรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ  มีดังนี้

2553 2552 2553 2552
     รายไดจากการขายสินคา
          บริษัท อรดา จํากัด 0.00 0.00 472,321.06 0.00 
          บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด 0.00 0.00 516,949.90 0.00 
     ตนทุนขาย (ซ้ือวัตถุดิบ)
          บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด 0.00 0.00 0.00 200,400.00 
     รายไดอื่น (ดอกเบี้ยรับ)
          บริษัท อรดา จํากัด 0.00 0.00 1,086,583.32 1,871,976.48 
     รายไดอื่น (คาบริหารจัดการ)
          บริษัท อรดา จํากัด 0.00 0.00 480,000.00 0.00 

28. คาใชจายตามลักษณะของคาใชจายท่ีสําคัญ ประกอบดวย

2553 2552 2553 2552
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
      และงานระหวางทํา (78,143,018.21) 45,051,758.62 (9,291,639.04) 5,532,954.76
วัตถุดิบและวัสดุใชไป 352,124,850.59 257,293,184.95 323,879,603.98 231,617,829.98
คาตอบแทนกรรมการ 914,300.00 1,084,600.01 914,300.00 1,084,600.01
คาตอบแทนผูบริหาร 7,175,090.06 6,386,729.75 4,932,210.00 4,053,592.00
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 56,970,825.55 48,865,214.65 49,492,873.45 42,229,815.56
คาเส่ือมราคา 44,874,221.57 61,381,227.49 39,628,645.42 56,214,913.27

29.  สิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน
            29.1  บริษัทฯ  และบริษัทยอย    (บริษัท  รมโพธิ์   โปรดักส  จํากัด)   ไดรับสิทธิประโยชนบางประการในฐานะผูไดรับการ
      สงเสริมการลงทุน   ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.  2520  ในผลิตภัณฑแผนพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป โดยการอนุมัติ
      ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริม  ลงวันที่  25 สิงหาคม 2540  และลงวันที่  7 กุมภาพันธ  2540 ตามลําดับ
      ซ่ึงไดรับสิทธิพิเศษที่สําคัญ  ดังนี้
                     1)  ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
                     2)  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
                           นั้น  และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ อีก  
                           5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน
                     3)  ผูถือหุนของบริษัทฯ จักไดรับประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทฯ ตลอด
                           ระยะเวลาที่บริษัทฯ  ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
                     ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



29.  สิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน (ตอ)

                 29.2 ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 2 แหง แยกตามสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  ดังนี้

2553 2552 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขายและการใหบริการ 73,787,345.17 321,636,631.53 665,089,582.54 251,983,450.05 738,876,927.71 573,620,081.58 

ตนทุนขายและการใหบริการ (61,712,967.85) (210,019,207.11) (439,125,347.83) (190,286,205.32) (500,838,315.68) (400,305,412.43)

กําไรขั้นตน 12,074,377.32 111,617,424.42 225,964,234.71 61,697,244.73 238,038,612.03 173,314,669.15 

รายไดอื่น 313,449.68 2,463,823.62 11,674,604.93 12,611,951.45 11,988,054.61 15,075,775.07 

คาใชจายในการขาย (8,594,731.67) (39,210,293.24) (76,683,714.01) (27,528,826.72) (85,278,445.68) (66,739,119.96)

คาใชจายในการบริหาร (16,912,954.59) (41,804,383.24) (49,153,499.09) (31,863,165.93) (66,066,453.68) (73,667,549.17)

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 0.00 (31,819,436.48) 0.00 0.00 0.00 (31,819,436.48)

ตนทุนทางการเงิน (133,373.91) (2,090,111.85) (221,211.36) (1,220,189.92) (354,585.27) (3,310,301.77)

ภาษีเงินได (794,910.60) (3,566,583.98) (24,071,572.76) (4,433,460.92) (24,866,483.36) (8,000,044.90)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (14,048,143.77) (4,409,560.75) 87,508,842.42 9,263,552.69 73,460,698.65 4,853,991.94 

คาใชจายในการขายและบริหาร ตนทุนทางการเงินที่ไมสามารถระบุได ปนสวนตามยอดรายไดของแตละสวน

     

-  24 -

สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน สวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน รวม

งบการเงินรวม (บาท)



30. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
     30.1  เพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขอมูลทางการเงินในงบการเงินรวม การดําเนินธุรกิจบนสวนงานหลักคือขายวัสดุกอสราง (แผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและอื่น ๆ) ขายอสังหาริมทรัพยและใหเชา
              อสังหาริมทรัพย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานมีดังนี้

(หนวย : บาท)
สวนงานขายอสังหาริมทรัพย สวนงานใหเชาอสังหาริมทรัพย รวม

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552
งบกําไรขาดทุน
       รายได 684,390,327.71 515,566,081.58 47,454,000.00 52,985,000.00 7,032,600.00 5,069,000.00 738,876,927.71 573,620,081.58 
       ตนทุน (464,276,927.75) (354,918,800.74) (35,224,365.07) (43,995,756.65) (1,337,022.86) (1,390,855.04) (500,838,315.68) (400,305,412.43)
              กําไรตามสวนงาน 220,113,399.96 160,647,280.84 12,229,634.93 8,989,243.35 5,695,577.14 3,678,144.96 238,038,612.03 173,314,669.15 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552
งบดุล
       สินทรัพยตามสวนงาน 590,229,168.34 582,187,325.53 189,794,396.88 123,170,371.95 26,262,409.54 27,778,658.90 806,285,974.76 733,136,356.38 
       สินทรัพยที่ไมไดปนสวน 9,157,891.16 3,664,789.31 
              สินทรัพยรวม 815,443,865.92 736,801,145.69 
       หนี้สินตามสวนงาน 106,391,915.38 80,909,761.89 10,050,896.42 9,690,896.42 1,240,000.00 895,000.00 117,682,811.80 91,495,658.31 
       หนี้สินที่ไมไดปนสวน 3,800,669.29 4,705,798.80 
              หนี้สินรวม 121,483,481.09 96,201,457.11 

       30.2  บริษัทฯ ไมไดเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงานสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตสวนงานทางธุรกิจผลิตภัณฑวัสดุกอสรางเพียงอยางเดียวและสวนงานทางภูมิศาสตร
          ในประเทศไทยเพียงแหงเดียว
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สวนงานขายวัสดุกอสราง



31. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
            1)  นโยบายการบัญชี

         รายละเอียดนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ       วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูและการวัดมูลคาเก่ียวกับ
      สินทรัพย   และหน้ีสินทางการเงินแตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 5.9
            2)  ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

         ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา     เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา    ซึ่ง
      กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ    และบริษัทยอย   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงน้ี     
      โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา เรียกเก็บเงินลวงหนากอนสงมอบสินคา สําหรับสินทรัพยทางการเงิน
      ท่ีแสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิด
      จากการไมปฏิบัติตามสัญญา  
            3)  ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย

         ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย             เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต    
      การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ          และบริษัทยอย  
      บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย   เน่ืองจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืมระยะสั้น      
      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    และเงินกูยืมระยะยาว   บริษัทฯ  และบริษัทยอยมิไดใช
      ตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
            4)  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

         สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล    ประกอบดวย   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    เงินลงทุน
      ชั่วคราว     ลูกหน้ีการคา    เงินใหกูยืมระยะสั้น    และลูกหน้ีอ่ืน     หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย  
      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  เจาหน้ีการคา   เงินกูยืมระยะยาวและเจาหน้ีอ่ืน
               ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน  มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
      32.1  บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาวาจางผูรับเหมา  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2553 และ 2552  จํานวนเงิน  7.18 
               ลานบาท และ 0.72 ลานบาท ตามลําดับ
      32.2  บริษัทฯ  และบริษัทยอย   มีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารแหงหน่ึงออกหนังสือค้ําประกันคาวัตถุดิบ
               ท่ีซื้อจากผูขายหลายราย      ค้ําประกันการปฏิบัติงานแกผูวาจางและค้ําประกันการใชสาธารณูปโภคกับหนวย
               งานราชการ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552  มียอดค้ําประกันรวม จํานวนเงิน  60.90  ลานบาท และ 
                61.13 ลานบาท ในงบการเงินรวม  และจํานวนเงิน  57.59 ลานบาท และ 49.29 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะ
                กิจการ ตามลําดับ

- 26 -



      32.3  เม่ือวันที่  27 สิงหาคม 2547 บริษัทฯ ไดฟองรองตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
               ใหดําเนินคดีกับบริษัทแหงหน่ึง    ในขอหาละเมิดสิทธิบัตรและเรียกคาเสียหายเปนเงินรวมประมาณ   210.50  
               ลานบาท   ตอมาเม่ือวันที่  8  ธันวาคม  2547  บริษัทดังกลาวไดแกคดีโดยใชวิธีฟองแยง อางวาตนเปนผูคิดคน
               สิ่งประดิษฐ และฟองขอเพิกถอนสิทธิบัตรของบริษัท และเรียกคาเสียหายเปนเงินรวมประมาณ 510 ลานบาท  
               บวกอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ   7.5   ตอป      และชดใชคาขาดประโยชนจากการจําหนายสินคาอีกจํานวน
               เดือนละ10 ลานบาท เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2552  ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหยกฟองคดีขางตนทั้งหมด และพิพากษา
               ใหเพิกถอนผลิตภัณฑแผนพื้นสําเร็จรูป เลขท่ี 16808 ของบริษัทฯ โดยในไตรมาสที่ 3 ป 2553 บริษัทฯ และ
               บริษัทดังกลาวยอมรับคําพิพากษาของศาลชั้นตน 
      32.4  เม่ือวันที่  7  ธันวาคม  2547   บุคคลธรรมดา  2  ทาน   ไดฟองรองตอศาลแพง    ใหดําเนินคดีกับบริษัทฯ และ
               กรรมการของบริษัททานหน่ึง        ในขอหาหม่ินประมาทโดยการนําเอกสารที่มีขอความในลักษณะที่เปนการ
               หม่ินประมาท  แพรหลายแนบเขาไปในคําฟองที่บริษัทฯ ยื่นฟองดําเนินคดี      (หมายเหตุ  32.3)  และเรียกคา
               เสียหายจากบริษัทฯ   เปนเงินรวมประมาณ  400  ลานบาท   บวกดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  7.5  ตอป   ปจจุบัน
               ศาลใหจําหนายคดีออกจากระบบเปนการชั่วคราว      ฝายบริหารของบริษัทฯ   ม่ันใจวาการถูกฟองดําเนินคดี
               จากบุคคลดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทฯ

33. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
            เม่ือวันที่  1  มิถุนายน  2547   บริษัทฯ ไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชื่อ "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
      เพิ่มขวัญม่ันคง" ซึ่งจดทะเบียนแลว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดย
      ใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูจัดการกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุน
      ในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง และบริษัทฯ จายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตราเดียวกัน สวนที่พนักงานจาย
      สะสมและผลประโยชนจะจายแกสมาชิกเม่ือสมาชิกน้ัน ๆ ครบเกษียณ ตายหรือลาออกจากการเปนสมาชิก 

34.  การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ    ในการบริหารทางการเงินคือ      การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน

       อยางตอเน่ือง  และดํารงไวซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม

35. การจัดประเภทบัญชีใหม 
บริษัทฯ ไดจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินป 2552 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน 

       ป 2553 

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554
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            DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED. 

รายงานประจ าปี 2553 
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AUDITOR'S REPORT 

 

To The Shareholders of  Dcon  Products Public Company Limited 
 

I have audited consolidated balance sheets of DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES and the separate balance sheets of DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED as 
at December 31, 2010 and 2009, and the related consolidated statements of income and separate statements of 
income, consolidated statements of changes in shareholders’ equity and separate statements of changes in 
shareholders' equity, and consolidated statements of cash flows and separate statements of cash flows for the years 
then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness 
and completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based 
on my audits 

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards 
require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements 
are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the 
amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles 
used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements 
presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. 

In my opinion, the consolidated financial statements and separate financial statements referred to above 
present fairly in all material respects, the consolidated financial position of DCON PRODUCTS PUBLIC 
COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES and separate financial position of DCON PRODUCTS PUBLIC 
COMPANY LIMITED as at December 31, 2010 and 2009 and the results of their and its operations and cash flows 
for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles. 

 

   Office of D I A International Auditing 

 
 
(Mrs. Vilairat   Rojnuckarin) 
        C.P.A. (Thailand) 
    Registration No. 3104 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

DCON  PRODUCTS  PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES 

AUDITOR'S  REPORT  AND  FINANCIAL  STATEMENTS 
AS  AT  DECEMBER  31,  2010  AND  2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUDITOR'S REPORT 
 
To The Shareholders of 

DCON  PRODUCTS  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
 

I have audited consolidated balance sheets of DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES and the separate balance sheets of DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY 
LIMITED as at December 31, 2010 and 2009, and the related consolidated statements of income and separate 
statements of income, consolidated statements of changes in shareholders’ equity and separate statements of 
changes in shareholders' equity, and consolidated statements of cash flows and separate statements of cash 
flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management 
as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on my audits 

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards 
require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements 
are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the 
amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles 
used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements 
presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. 

In my opinion, the consolidated financial statements and separate financial statements referred to 
above present fairly in all material respects, the consolidated financial position of DCON PRODUCTS 
PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES and separate financial position of DCON 
PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2010 and 2009 and the results of their and 
its operations and cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting 
principles. 

 
Office of D I A International Auditing 
 
 
      (Mrs. Vilairat   Rojnuckarin) 
               C.P.A. (Thailand) 
           Registration No. 3104 

  
February 24, 2011 



Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
Note 2010 2009 2010 2009

Current assets
     Cash and cash equivalents 6.1 30,205,481.38     34,864,762.53     23,338,543.76     33,126,138.71     
     Current investment 7 20,171,569.90     18,000,000.00 20,171,569.90     18,000,000.00
     Trade accounts receivable - net 8 100,295,205.76   65,981,320.27     96,250,642.57     62,686,700.98     
     Short - term loans to other persons 3,570,350.00       3,570,350.00       3,570,350.00       3,570,350.00       
     Inventories - net 9 192,387,887.44   117,715,792.66   49,884,055.96     41,197,053.04     
     Other current assets - net 10 5,931,838.24       4,218,185.08       5,355,291.15       3,262,089.99       

     Total current assets 352,562,332.72   244,350,410.54   198,570,453.34   161,842,332.72   
Non-current assets
     Investment in subsidiaries 11 0.00 0.00 223,333,320.00   123,333,320.00   
     Long - term loans to related 
           companies 27.2 0.00 0.00 0.00 21,500,000.00     
     Property, plant and equipment - net 
           For lease 12.1 26,262,409.54     27,593,866.86     0.00 0.00
           For operation 12.2 262,037,826.44   281,101,595.73   215,129,226.33 232,103,863.13   
     Intangible assets - net 13 5,208,623.85       5,864,618.25       5,208,623.85 5,864,618.25       
     Other non-current assets
           Non-operating assets - net 14 164,432,277.35   173,375,339.32   115,062,017.71 124,708,277.88   
           Deposit for purchasing land 15 3,700,000.00       3,700,000.00       3,700,000.00 3,700,000.00       
           Others 1,240,396.02       815,314.99          1,240,396.02 815,314.99          

     Total non-current assets 462,881,533.20   492,450,735.15   563,673,583.91   512,025,394.25   
Total assets 815,443,865.92   736,801,145.69   762,244,037.25   673,867,726.97   

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS

Assets

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009



Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
Note 2010 2009 2010 2009

Current liabilities 
     Overdrafts and short - term loans 
          from financial  institutions 16 5,729,099.98       5,870,000.45       2,522,774.35       390,865.79          
     Trade accounts payable 75,184,020.18     52,422,182.73     73,604,612.78     50,688,505.89     
     Current portion of  long - term debt 17,18 243,885.14 9,258,338.69 0.00 9,245,888.64
     Other current liabilities
          Share subscription payable 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00
          Accrued income tax 10,456,557.22     5,817,669.38       9,449,128.65       3,115,666.08       
          Accrued expenses 9,161,522.06       4,757,641.77       7,739,075.95       3,576,018.63       
          Advance received from selling goods 4,061,504.05       3,136,855.97       4,061,504.05       3,136,855.97       
          Others 4,266,710.74       3,383,347.86       2,063,802.97 2,171,530.88       

     Total current liabilities 109,103,299.37   84,646,036.85     109,440,898.75   72,325,331.88     
Non-current liabilities 
     Long - term loans from other 
          parties - net 17 0.00 1,010,420.26       0.00 1,010,420.26       
     Liabilities under financial lease agreement 18 559,466.12 0.00 0.00 0.00 
     Long-term provision for liabilities 19 10,010,000.00     9,650,000.00       0.00 0.00 
     Other non-current liabilities 1,810,715.60       895,000.00          570,715.60          0.00 

     Total non-current liabilities 12,380,181.72     11,555,420.26     570,715.60          1,010,420.26       
     Total liabilities 121,483,481.09   96,201,457.11     110,011,614.35   73,335,752.14     

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Liabilities and shareholders' equity

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009
BALANCE SHEETS (Continued)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
Note 2010 2009 2010 2009

Shareholders' equity
     Share capital
          Authorized share capital

206,000,000 common shares 
      of Baht 1 each 20 206,000,000.00 206,000,000.00 

          Authorized share capital
200,000,000 common shares 
      of Baht 1 each 200,000,000.00 200,000,000.00 

          Issued and paid-up share capital
200,000,000 common shares 
      of Baht 1 each 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 

     Premium on common share capital 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00 
     Retained earnings
          Appropriated 

Legal reserve 21 20,600,000.00 20,000,000.00 20,600,000.00 20,000,000.00 
          Unappropriated 22 138,804,769.46 85,974,680.67 111,807,422.90 60,706,974.83 

     Total equity holders of the Company 679,229,769.46 625,799,680.67 652,232,422.90 600,531,974.83 
Minority interest 14,730,615.37 14,800,007.91 0.00 0.00 

     Total shareholders' equity 693,960,384.83 640,599,688.58 652,232,422.90 600,531,974.83 
Total liabilities and shareholders' equity 815,443,865.92 736,801,145.69 762,244,037.25 673,867,726.97 

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Liabilities and shareholders' equity 
(Cont.)
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
Note 2010 2009 2010 2009

Sales and services 738,876,927.71 573,620,081.58 628,609,501.13 463,910,962.09 
Cost of sales and services (500,838,315.68) (400,305,412.43) (422,278,954.36) (322,495,625.57)
Gross profit 238,038,612.03 173,314,669.15 206,330,546.77 141,415,336.52 
Other income 11,988,054.61 15,075,775.07 17,464,684.53 13,973,447.16 
Profit before expenses 250,026,666.64 188,390,444.22 223,795,231.30 155,388,783.68 
Selling expenses (85,278,445.69) (66,739,119.96) (81,825,886.53) (63,033,827.41)
Administrative expenses (57,977,063.61) (66,196,219.41) (45,327,837.57) (53,308,136.68)
Directors' remuneration 23 (914,300.00) (1,084,600.01) (914,300.00) (1,084,600.01)
Management benefit expenses 24 (7,175,090.06) (6,386,729.75) (4,932,210.00) (4,053,592.00)
Loss on impairment of assets 13,14 0.00 (31,819,436.48) 0.00 (31,819,436.48)
Total expenses (151,344,899.36) (172,226,105.61) (133,000,234.10) (153,299,592.58)
Profit before finance costs and income tax 98,681,767.28 16,164,338.61 90,794,997.20 2,089,191.10 
Finance costs (354,585.27) (3,310,301.77) (52,417.66) (2,858,496.70)
Profit before income tax 98,327,182.01 12,854,036.84 90,742,579.54 (769,305.60)
Income tax 25 (24,866,483.36) (8,000,044.90) (21,042,131.47) (4,140,778.64)
Net profit (loss) 73,460,698.65 4,853,991.94 69,700,448.07 (4,910,084.24)
Attributation to

Equity holders of the parent 71,430,088.79 3,466,721.23 69,700,448.07 (4,910,084.24)
Minority interest of subsidiaries 2,030,609.86 1,387,270.71 0.00 0.00 

73,460,698.65 4,853,991.94 69,700,448.07 (4,910,084.24)
Earnings (loss) per share 26

Basic earnings (loss) per share 0.36 0.02 0.35 (0.02)
Weighted average number of 
        common shares 200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        
Diluted earnings (loss) per share 0.35 0.02 0.34 (0.02)
Weighted average number of
        common shares 202,253,738        200,000,000        202,253,738        200,000,000        

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF INCOME



Premium on Minority Total
Issued and paid-up common interest

Note share capital share capital Appropriated Unappropriated
Balance as at 
        December 31, 2008 200,000,000.00 319,825,000.00 18,658,497.25 97,849,462.19 15,162,739.20 651,495,698.64 
Net profit for the year 0.00 0.00 0.00 3,466,721.23 1,387,270.71 4,853,991.94 
Legal reserve 21 0.00 0.00 1,341,502.75 (1,341,502.75) 0.00 0.00 
Dividend paid 22 0.00 0.00 0.00 (14,000,000.00) (1,750,002.00) (15,750,002.00)
Balance as at 
        December 31, 2009 200,000,000.00 319,825,000.00 20,000,000.00 85,974,680.67 14,800,007.91 640,599,688.58 
Net profit for the year 0.00 0.00 0.00 71,430,088.79 2,030,609.86 73,460,698.65 
Legal reserve 21 0.00 0.00 600,000.00 (600,000.00) 0.00 0.00 
Dividend paid 22 0.00 0.00 0.00 (18,000,000.00) (2,100,002.40) (20,100,002.40)
Balance as at 
        December 31, 2010 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 138,804,769.46 14,730,615.37 693,960,384.83 

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Retained earnings

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

Consolidated financial statements (Baht)
Equity holders of the Company

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009



Premium on 
Issued and paid-up common Total

Note share capital share capital Appropriated Unappropriated
Balance as at December 31, 2008 200,000,000.00 319,825,000.00 18,658,497.25 80,958,561.82 619,442,059.07
Net loss for the year 0.00 0.00 0.00 (4,910,084.24) (4,910,084.24)
Legal reserve 21 0.00 0.00 1,341,502.75 (1,341,502.75) 0.00
Dividend paid 22 0.00 0.00 0.00 (14,000,000.00) (14,000,000.00)
Balance as at December 31, 2009 200,000,000.00 319,825,000.00 20,000,000.00 60,706,974.83 600,531,974.83
Net profit for the year 0.00 0.00 0.00 69,700,448.07 69,700,448.07
Legal reserve 21 0.00 0.00 600,000.00 (600,000.00) 0.00
Dividend paid 22 0.00 0.00 0.00 (18,000,000.00) (18,000,000.00)
Balance as at December 31, 2010 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 111,807,422.90 652,232,422.90

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Retained earnings
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

Separate financial statements  (Baht)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009



Consolidated financial statements (Baht)Separate financial statements  (Baht)
2010 2009 2010 2009

Cash flows from operating activities
        Profit (loss) before income tax 98,327,182.01 12,854,036.84 90,742,579.54 (769,305.60)
        Adjustment  

Depreciation 44,874,221.57 61,367,724.18 39,628,645.42 56,214,913.27
Doubtful accounts 708,485.12 0.00 530,000.00 0.00
Reversed doubtful accounts 0.00 (15,889.60) 0.00 0.00
Loss on obsolete goods 62,474.22 6,791,128.11 0.00 6,382,250.91
Reversed  loss on obsolete goods (275,191.91) 0.00 (275,191.91) 0.00
Loss on impairment of assets 0.00 31,819,436.48 0.00 31,819,436.48
Gain on disposal of assets for rent 0.00 (6,214,846.49) 0.00 0.00
Gain on disposal of operating assets (2,529,591.90) (1,271,958.36) (2,529,783.79) (1,233,853.88)
Loss on disposal of operating assets 0.00 1,263,643.27 0.00 1,258,027.44
Amortized intangible assets 655,994.40 1,063,165.36 655,994.40 1,063,165.36
Write off withholding income tax 139.12 0.00 0.00 0.00
Provision for loss on lawsuit 360,000.00 380,000.00 0.00 0.00
Dividend received 0.00 0.00 (4,199,997.60) (3,499,998.00)
Interest expenses 354,585.27 5,182,278.25 52,417.66 2,858,496.70

142,538,297.90 113,218,718.04 124,604,663.72 94,093,132.68
        (Increase) Decrease in portion of operating assets

Trade accounts receivable (35,022,370.61) 10,848,454.55 (34,093,941.59) 10,881,407.22
Inventories (74,459,377.09) 42,691,392.60 (8,411,811.01) 5,602,261.44
Other current assets (1,682,772.88) 275,345.93 (2,060,694.73) 110,851.92
Intangible assets 0.00 (106,000.00) 0.00 (106,000.00)
Non - operating assets (703,198.20) (1,256,550.06) 0.00 0.00
Other non - current assets (425,081.03) (88,758.33) (425,081.03) (88,758.33)

        Increase (Decrease) in portion of operating liabilities
Trade accounts payable 22,761,837.45 10,115,399.67 22,916,106.89 10,506,967.11
Accrued expenses 4,403,880.29 256,106.90 4,163,057.32 216,746.12
Advance received from selling goods 924,648.08 (1,379,008.04) 924,648.08 (1,224,008.04)
Other current liabilities 883,362.88 (140,088.63) (107,727.91) (570,479.78)
Other non - current liabilities 915,715.60 0.00 570,715.60 0.00

        Cash generated (paid) from operation 60,134,942.39 174,435,012.63 108,079,935.34 119,422,120.34

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009



Consolidated financial statements (Baht)Separate financial statements  (Baht)
2010 2009 2010 2009

Interest paid (354,585.27) (5,090,533.73) (52,417.66) (2,858,496.70)
Income tax paid (20,258,614.92) (3,290,555.88) (14,741,175.33) (1,806,716.25)

Net cash provided by (used in) operating activities 39,521,742.20 166,053,923.02 93,286,342.35 114,756,907.39
Cash flows from investing activities

Increase in current investment (2,171,569.90) (18,000,000.00) (2,171,569.90) (18,000,000.00)
Decrease  in long - term loans to related 
        companies 0.00 0.00 21,500,000.00 49,000,000.00
Dividend received from subsidiaries 0.00 0.00 4,199,997.60 3,499,998.00
Payments for purchase of operating 
       assets (14,036,750.37) (25,435,825.12) (13,208,572.14) (24,853,770.19)
Payments for operating assets payable 0.00 (6,200,000.00) 0.00 (6,200,000.00)
Proceeds from sales of assets for rent 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00
Proceeds from sales of operating assets 2,733,607.48 3,717,177.58 2,730,607.48 3,665,682.25
Payments for purchase of common share 0.00 0.00 (90,000,000.00) 0.00

Net cash provided by (used in) investing activities (13,474,712.79) (37,918,647.54) (76,949,536.96) 7,111,910.06
Cash flows from financing activities

Decrease in overdrafts and short - term 
        loans from financial institutions (140,900.47) (53,651,642.24) 2,131,908.56 (50,272,040.10)
Decrease in long - term loans from 
       other parties (10,256,308.90) (30,344,000.00) (10,256,308.90) (30,344,000.00)
Payments for liabilities under financial lease 
       agreement (209,098.79) (7,974,948.32) 0.00 (7,813,098.27)
Dividend paid (20,100,002.40) (15,750,002.00) (18,000,000.00) (14,000,000.00)

Net cash provided by (used in) financing activities (30,706,310.56) (107,720,592.56) (26,124,400.34) (102,429,138.37)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (4,659,281.15) 20,414,682.92 (9,787,594.95) 19,439,679.08
Cash and cash equivalents as at January 1 34,864,762.53 14,450,079.61 33,126,138.71 13,686,459.63
Cash and cash equivalents as at December 31 30,205,481.38 34,864,762.53 23,338,543.76 33,126,138.71

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
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1.   GENERAL  INFORMATION 
      1.1  The  Company  was  registered  as  a  company  limited  on  August 6, 1996  with  registration  no. (1) 1955/2539. 
              On  March  24,  2004,   the  Company   was  changed   its  status   to  public   company  limited   with  registration 
              no.0107547000303.
      1.2  The Company's  office is  located  at  3300/57  Chang  Tower B Building, 8th floor, Phaholyothin Road, Ladyao, 
              Bangkok and the factories are located as follows :
              1st factory   : 33 Moo 8, Tambon Chong Sarika, Amphur Pattananikom, Lopburi.
              2nd factory : 280 Moo 1, Leing Mueng Road, Tambon Chong Sarika, Amphur Pattananikom, Lopburi.
              3rd factory : 39/3 Moo 7, Tambon Natai, Amphur Ban Naduam, Suratthani.
     1.3  Business engagement 
             1.3.1  The Company  engaged  in  business  of  manufacturing  and  selling of  construction supplies (precast floor, 

       concrete post and others).
             1.3.2  The subsidiaries engaged in business of  manufacturing  and  selling  of construction supplies  (precast  floor 

       and other),  sales  land  and lease of real estate. The real estate project in progress  as follows :  
       1)  The Project which had sales volume

2010 2009 
Bann Orrada Project
     Contract  value  (Baht) 184,395,000.00 135,505,000.00
     % of total sales value 72.81 53.51

         2)  "Orrada Land Project"  starts to operate in 2009 but had no sales volume. 
         3)  "Orrada Ratchapruak Project" starts to operate in the third quater but had no sales volume. 

2.  FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION BASIS
The financial  statements  have  been  prepared  in conformity with  generally accepted  accounting principles  

     enunciated under  the Accounting Professions  Act  B.E. 2547 and presented  in accordance  with the notification of 
     Department  of  Business Development by Ministry of Commerce dated January 30, 2009  regarding the condensed 
     form  should  be  included  in  the  financial  statements  B.E.  2552  and  in  accordance  with  the  regulations of  the 
     Securities  and   Exchange  Commission  regarding  the  preparation  and  presentation  of  financial  reporting  under 
     the Securities and Exchange  Act  B.E. 2535.

The  financial  statements  have  been  prepared  under  the  historical  cost  convention, except as transaction
     disclosed in related accounting policy.

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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3.  CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION BASIS
              The  consolidated  financial  statements of   Dcon  Products  Public  Company  Limited  and   its  subsidiaries  in  which 
     the Company has ability to control in making financial and operating decisions as follows:

Percentage of shareholding Type of business
2010 2009

Orrada Co., Ltd. 99.99 99.99 Sales and lease real estate
Rompo Products Co., Ltd. 66.67 66.67 Manufacturing and selling of precast floor

              The consolidated  financial  statements  have  been  prepared  in conformity  with  the  same accounting  policy  for  the
     same accounts and accounting events of the Company and subsidiaries.
              The  balance  of  accounts  and  transactions  between  Dcon  Products  Public  Company  Limited  and  its  subsidiaries
     unrealized  gain  between  of  the  Company  and  net  assets  of   subsidiaries  have  been  eliminated  from  the  consolidated 
     financial statements.

4.  NEW ACCOUNTING STANDARDS ISSUANCE
The  Federation   of  Accounting  Professions   issued   Notification  17/2553,   50/2553   through   55/2553,  

     as   pertinent  to  Accounting  Standards   (Revised  2009),   Financial  Reporting  Standards  (Revised  2009),   and 
     Interpretation  of  Financial  Reporting  Standards  announced  through   the  Royal Gazettes on May 26, 2010  and 
     December   15,   2010  respectively  implementing   32  accounting  standards,   financial  reporting  standards,   and
     interpretation of  financial reporting  standards.    These comprise  25 standards replacing the previous versions with
     identification  numbers  rearranged to be identical  to international accounting standards,  of which certain standards 
     were  unchanged  in  principle,  certain  others  were  with  partial change  in  principle,  and 7 standards  were  newly 
     implemented detailed as follows:
     4.1  Accounting and financial reporting standards replaced the previous versions

Accounting standards/Financial reporting standards Effective date
     Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (Revised 2009) May 26, 2010
     TAS 1 (Revised 2009) Presentation of Financial Statements January 1, 2011
     TAS 2 (Revised 2009) Inventories January 1, 2011
     TAS 7 (Revised 2009) Statements of Cash Flows January 1, 2011
     TAS 8 (Revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting January 1, 2011

Estimates and Errors
     TAS 10 (Revised 2009) Events After the Reporting Period January 1, 2011
     TAS 11 (Revised 2009) Construction Contracts January 1, 2011
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Accounting standards/Financial reporting standards Effective date

     TAS 16 (Revised 2009) Property, Plant and Equipment January 1, 2011

     TAS 17 (Revised 2009) Leases January 1, 2011

     TAS 18 (Revised 2009) Revenue January 1, 2011

     TAS 20 (Revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure January 1, 2013

of Government Assistance

     TAS 21 (Revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate January 1, 2013

     TAS 23 (Revised 2009) Borrowing Costs January 1, 2011

     TAS 24 (Revised 2009) Related Party Disclosures January 1, 2011

     TAS 27 (Revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements January 1, 2011

     TAS 28 (Revised 2009) Investments in Associates January 1, 2011

     TAS 31 (Revised 2009) Interests in Joint Venture January 1, 2011

     TAS 33 (Revised 2009) Earnings per Share January 1, 2011

     TAS 34 (Revised 2009) Interim Financial Reporting January 1, 2011

     TAS 36 (Revised 2009) Impairment of Assets January 1, 2011

     TAS 37 (Revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets January 1, 2011

     TAS 38 (Revised 2009) Intangible Assets January 1, 2011

     TAS 40 (Revised 2009) Investment Property January 1, 2011

     TFRS 3 (Revised 2009) Business Combination January 1, 2011

     TFRS 5 (Revised 2009) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued January 1, 2011

Operations

The Company's management has assessed the effect of these standards and believes that TAS 11 (Revised 2009),

      TAS  20  (Revised  2009),   TAS  28  (Revised  2009),  TAS  31  (Revised  2009),  TFRS  3  (Revised 2009)  and TFRS 5  

     (Revised 2009) are not relevant to the Company’s business. As for relevant accounting standards, and financial reporting  

     standards,  the  management  has  assessed  the effect  and  found to have no material impact on financial statements. The 

     Company shall adopt these relevant standards beginning on the effective dates.  
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     4.2  New accounting standards and financial reporting standard in issue for adoption

Accounting standards/Financial reporting standards Effective date

     TAS 12 Income Taxes January 1, 2013

     TAS 19 Employee Benefits January 1, 2011

     TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans January 1, 2011

     TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies January 1, 2011

     TFRS 2 Share Based Payment January 1, 2011

     TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources January 1, 2011

     TIFRS 15 Construction Contract January 1, 2011

TAS 26,  TAS 29,  TFRS 2 and TFRS 6  are  not  relevant  to  the Company’s business.  The Company will apply

     TAS 12, TAS 19 and TIFRS 15  on the effective  date which  the management  of  the Company  is being  evaluated the 

    effect  of  those standards  on  the financial statements.  

5.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
     5.1   Revenues  and  Expenses  Recognition

             5.1.1  Revenues and expenses are recognized on an accrual basis.

             5.1.2  Revenue from the sales of goods are recognized  as income  whenever  the goods,  the  significant  risks  and 

                        rewards have been transferred to the buyer.

             5.1.3  Revenue  from  sales of  real estate is recognized as income on the installment due. The Company recognized  

                        revenue  when  the  progress  of  completed  construction  work   is  more  than  10   per  cent  and  collection 

                        received of down payment and installment exceeds 20 per cent of contract value.

             5.1.4  Revenue  from assets  for  lease  are recognized  as  income on over  the period of  the lease and  based on the 

                        rate in agreement.

     5.2   Cash and cash equivalents

             Cash and cash equivalents  included cash on hand and at banks of which are due within three months from the deposit 

     date and without restriction on withdrawal.
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     5.3   Allowance for Doubtful accounts
             The Company  and subsidiaries provide  the allowance  for doubtful accounts  from the estimated loss of uncollectible 
     receivable based on a review of collection experience and current financial status of each receivable.
     5.4   Inventory Valuation
             Inventories are valued  at  the  lower of  cost on  a  first-in  first-out  (FIFO) basis or net realizable value.
             Cost of  land development  is stated at  cost which  consist of cost of land  acquisition,  land  development and expenses 
     directly related to the project including interest.
     5.5   Investment 
             Investments in securities for trading are stated at fair value. Gain or loss on changes in fair value is recognized as income 
     or expenses in the statements of income.
             Investement in subsidiaries are stated at cost less provision for impairment (if any).
     5.6   Property, plant and equipment
             Land is  stated at  cost.  Building  and  equipment  are stated  at  cost  less  accumulated  depreciation and  provision for 
     impairment of assets (if any).
             Building and equipment  are depreciated on a straight-line basis over the estimated useful  lives of the assets as follows :

Number of years
Building and building improvement 5, 10 and 20
Machinery and equipment 5, 10 and 15
Underground well 5 and 10
Furniture, fixtures and office equipment 5
Vehicles 5 and 10
Land and assets under construction were not depreciated.

     5.7   Intangible assets 
             Intangible assets are valued at cost less accumulated amortization and provision for impairment of assets (if any). 
             Amortization is calculated on a straight-line basis as follows : 

Number of years
Computer software 10
Research and development costs 15
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     5.8   Impairment of assets
             The Company  and subsidiaries  have assessed  the impairment  of assets whenever events or changes indicated that the 
     carrying  amount  of an  assets  exceeds  its recoverable  value  (net  selling price  of the  assets under  current operation or its
     utilization value  whichever  is higher).  The Company  will consider  the impairment  for each  asset  item  or each  asset unit  
     generating cash flows,  whenever  is  practical.  In case  of the  carring amount of an  asset exceeds its recoverable value, the 
     Company  will  recognize  an  impairment  in  the  statements  of  income.  The  Company  will  reverse  the  impairment  loss 
     whenever there is an  indication  that there  is no  longer impairment or reduction in impairment.
     5.9   Financial instruments
             Financial instruments  are presented in balance sheets,  consist of cash and cash equivalents,  trade accounts receivable,  
     short-term  loans,  other receivables, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions, trade accounts payable,  
     long - term  loans  and   other  payables.  The  basis  of  recognition  and  measurement  of each  item  is  separately  disclosed 
     in the related transactions.
     5.10   Long-term lease
             The Company and subsidiaries recorded vehicles under financial lease agreement/hire purchase agreement as assets and  
     liabilities in an amount equal to the fair value at the leased assets or the present value of minimum payments under agreement. 
     Interest expenses are recorded on over the term of agreement. 
     5.11  Employee  benefits
               Provident fund
               The Company  has established  provident fund  under  the defined  contribution  plan.  The fund’s assets are separated  
      entities which are administered by the outsider fund  manager.  The  Company and employees made contribution  into such   
      provident  fund.  The Company’s contribution  payments  to the  provident  fund  were recorded  as expenses in statements 
      of income in the period in which they are incurred.
               Retirement benefit
               This  obligation  is to provide retirement  benefit  to retired employees  under  the defined  retirement  plan, determined 
      by the labor law. The Company will record the retirement cost in the period in which the employees retired.
     5.12  Income tax
             The Company and subsidiaries recognized corporate income tax by calculating from taxable net profit on the condition 
     as described in the Revenue Code.
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     5.13  Accounting estimates
            Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles required the management  
     to make several estimation  and assumption  which affect  the reported  amounts in the  financial statements  and notes related 
     thereto.  Consequent  actual  results  may differ from these estimates.
            The Company made estimates and assumptions concerning the future factors. The results of accounting estimates may be 
     differ from the related actual results. The estimates and assumptions that may have a risk of causing an adjustment to the assets
     in the next financial year related to allowance for doubtful accounts, allowance for devaluation of inventories and provision for 
     for impairment of assets. Other estimates are described in the corresponding disclosures. 
     5.14  Provisions
              The Company  recognizes a provision when  an entity  has a present legal  or constructive  obligation as a result of a past 
     event.  It is probable  that an outflow  of economic benefits  resources will  be required to settle the obligation and and reliable 
     estimate  can be  made of  the  amount  of the  obligation.  If some  or all  the  expenditure  is  required to  settle  a provision, is 
     expected to be reimbursed when it is virtually certain that reimbursement will be received if the Company settles the obligation. 
     The  amount  recognized  should  not  exceed  the  amount  of the provision.
     5.15 Basic earnings per share
            Earnings (Loss) per share as presented in the statements of income is the basic earnings per share which is determined by
     dividing  the net profit  for the year  by the weighted average number of common shares issued and paid-up during the year.
            Diluted earnings  per share  is calculated  by dividing  net profit  for the year  by the weighted  average of common share
     issued during the year added by the number of common shares issued for offering to warrant holders of the Company.

6.  ADDITION DISCLOSURE OF CASH FLOWS INFORMATION
     6.1  Cash and cash equivalents

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2010 2009 2010 2009

Cash 656,408.85          465,000.00          400,000.00          400,000.00
Cash at banks - current accounts 4,937,957.45       3,298,813.78       4,469,120.45       3,298,813.78
Cash at banks - savings deposit 18,477,073.81     9,100,948.75       12,335,382.04     7,427,324.93
Cash at banks - fixed deposit 
         with 3 months 6,134,041.27       22,000,000.00 6,134,041.27       22,000,000.00

Total 30,205,481.38     34,864,762.53     23,338,543.76     33,126,138.71     
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     6.2  Non-cash transaction 
For the year ended December 31, 2010
         The subsidiary entered into hire purchase a vehicle agreement amount of Baht 1.16 million which was already  
made  the  initial installment in  the amount of Baht  0.16 million.  The remaining is presented as liabilities under hire
 purchase agreement.
For the year ended December 31, 2009
        1)  The Company transferred deposit from purchase 1 plot of land to be fixed assets in the amount of Baht 2.35 
              million. 
        2)  The Company transferred land,  building and  machinery  at  net cost  amount of  Baht  136.87  million  to be 
              non-operating assets (accumulated depreciation of Baht 29.81 million). 
        3)  The subsidiary transferred land held for development to be finished goods in the amount of Baht 8.38 million.

7.  CURRENT INVESTMENT
Consolidated and Separate
financial statements  (Baht)

2010         Baht         2009
K - Treasury Fund - short term government bond 99,429.38 18,000,000.00 
SCB Savings Fixed Income Fund (SCBSFF) 20,072,140.52 0.00 

20,171,569.90 18,000,000.00 

8.  TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET
Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2010 2009 2010 2009
Accrued trade accounts receivable 
   separated by aging
     Undue receivables 56,845,386.90 45,127,694.69 53,918,708.30 42,512,216.58 
     Overdue receivables
     -  Less than 3 months 36,775,595.23 17,530,059.27 36,082,320.19 17,073,965.41 
     -  Over 3 months to 6 months 3,766,630.00 513,061.47 3,404,762.00 513,061.47 
     -  Over 6 months to 12 months 1,365,051.84 1,270,728.85 1,329,090.09 1,165,062.89 
     -  Over 12 months 12,603,511.78 11,892,260.86 5,868,769.84 5,245,402.48 

Total 111,356,175.75 76,333,805.14 100,603,650.42 66,509,708.83 
Less   Allowance for doubtful 
            accounts (11,060,969.99) (10,352,484.87) (4,353,007.85) (3,823,007.85)

Net 100,295,205.76 65,981,320.27 96,250,642.57 62,686,700.98 
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9.  INVENTORIES - NET 

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2010 2009 2010 2009

Finished goods 33,209,640.03     23,860,046.59     32,382,935.33     23,091,296.29     

Raw materials and supplies 25,492,262.49     26,180,987.75     24,239,272.95     25,119,100.98     

Cost of land for development

     - Land 124,121,423.01   37,786,223.40     0.00 0.00 

     - Land for development 11,244,049.05     12,081,249.58     0.00 0.00 

     - Work in progress 143,393,852.12 126,841,224.95 0.00 0.00 

Total 337,461,226.70 226,749,732.27 56,622,208.28 48,210,397.27

Less  Cost of  land for development 

          transfer to cost of sales (138,335,186.94) (102,020,595.38) 0.00 0.00

Total 199,126,039.76 124,729,136.89 56,622,208.28 48,210,397.27

Less  Allowance for obsolete 

          goods (6,738,152.32) (7,013,344.23) (6,738,152.32) (7,013,344.23)

Net 192,387,887.44 117,715,792.66 49,884,055.96 41,197,053.04

10.  OTHER CURRENT ASSETS - NET

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements (Baht)

2010 2009 2010 2009

Accrued interest income 1,494,012.00 1,601,881.01 0.00 0.00 

Others 5,855,338.24 4,033,816.07 5,355,291.15 3,262,089.99 

Total 7,349,350.24 5,635,697.08 5,355,291.15 3,262,089.99 

Less   Allowance for doubtful 

            accounts (1,417,512.00) (1,417,512.00) 0.00 0.00 

Net 5,931,838.24 4,218,185.08 5,355,291.15 3,262,089.99 



11.  INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES

Type of business Relationship 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

     Orrada Co., Ltd. Sales and lease Shareholders 200,000,000.00 100,000,000.00 99.99 99.99 200,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

real estate and directorship

     Rompo Products Manufacturing Shareholders 35,000,000.00 35,000,000.00 66.67 66.67 23,333,320.00 23,333,320.00 4,199,997.60 3,499,998.00

           Co., Ltd. and selling of and directorship

precast floor

Total 223,333,320.00 123,333,320.00 4,199,997.60 3,499,998.00

The  financial  statements  for the years ended December 31, 2010 and 2009  of  above subsidiaries  have been taken for preparing the consolidated  financial statements which were audited by the auditor.

Cost method

- 10 -

Company's name

Percentage of

Dividend incomeshareholding

Separate financial statements  (Baht)

Paid-up share capital (Baht) 



12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

     12.1  For  lease

Land Building Total

     Assets cost :

           As at December 31, 2009 10,425,407.86 27,347,157.55 37,772,565.41

           As at December 31, 2010 10,425,407.86 27,347,157.55 37,772,565.41

     Accumulated depreciation :

           As at December 31, 2009 0.00 10,178,698.55 10,178,698.55

           Depreciation  for the year 0.00 1,331,457.32 1,331,457.32

           As at December 31, 2010 0.00 11,510,155.87 11,510,155.87

     Net assets value

           As at December 31, 2009 10,425,407.86 17,168,459.00 27,593,866.86

           As at December 31, 2010 10,425,407.86 15,837,001.68 26,262,409.54

As at December 31,  2010 and 2009  land and building  of subsidiary  at cost of Baht  5.89 million,  are placed as 

     security for filed the petition to oppose the Appeal Court's Judgement (note 19).
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET  (Continued)
      12.2  For operations

Land and land Building and Machinery, Underground Furniture, Vehicles Assets under Total
improvement building tools and well fixtures and construction

improvement equipment office equipment
     Assets - cost :
          As at December 31, 2009 87,824,392.39 181,350,242.16 198,477,484.03 3,692,629.50 21,245,412.24 147,846,465.74 643,983.02 641,080,609.08 
          Purchase 153,092.66 2,038,193.16 4,843,086.93 0.00 2,517,946.31 3,072,988.79 2,411,442.52 15,036,750.37 
          Disposal 0.00 0.00 (24,785.76) 0.00 (272,308.64) (4,828,598.13) 0.00 (5,125,692.53)
          Transference 389,712.97 0.00 201,051.71 0.00 0.00 0.00 (590,764.68) 0.00 
          As at December 31, 2010 88,367,198.02 183,388,435.32 203,496,836.91 3,692,629.50 23,491,049.91 146,090,856.40 2,464,660.86 650,991,666.92 
     Accumulated depreciation :
          As at December 31, 2009 0.00 65,069,923.32 150,687,558.55 3,512,872.44 17,453,380.82 123,255,278.22 0.00 359,979,013.35 
          Depreciation for the year 0.00 13,326,425.78 7,693,086.15 86,242.90 2,177,190.51 10,613,558.74 0.00 33,896,504.08 
          Depreciation for disposal 0.00 0.00 (22,354.89) 0.00 (271,546.62) (4,627,775.44) 0.00 (4,921,676.95)
          As at December 31, 2010 0.00 78,396,349.10 158,358,289.81 3,599,115.34 19,359,024.71 129,241,061.52 0.00 388,953,840.48 
     Net assets value
          As at December 31, 2009 87,824,392.39 116,280,318.84 47,789,925.48 179,757.06 3,792,031.42 24,591,187.52 643,983.02 281,101,595.73 
          As at December 31, 2010 88,367,198.02 104,992,086.22 45,138,547.10 93,514.16 4,132,025.20 16,849,794.88 2,464,660.86 262,037,826.44 
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET  (Continued)
      12.2  For operations  (Continued)

Land and land Building and Machinery, Underground Furniture, Vehicles Assets under Total
improvement building tools and well fixtures and construction

improvement equipment office equipment
     Assets - cost :
          As at December 31, 2009 53,453,575.13 169,888,893.27 180,746,043.92 3,577,136.73 17,833,065.92 140,641,117.99 389,712.97 566,529,545.93 
          Purchase 153,092.66 2,038,193.16 4,738,446.79 0.00 2,150,927.09 1,791,088.79 2,336,823.65 13,208,572.14 
          Disposal 0.00 0.00 0.00 0.00 (115,000.00) (4,828,598.13) 0.00 (4,943,598.13)
          Transference 389,712.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (389,712.97) 0.00 
          As at December 31, 2010 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 
     Accumulated depreciation :
          As at December 31, 2009 0.00 61,889,882.02 137,638,047.04 3,467,560.05 14,604,637.97 116,825,555.72 0.00 334,425,682.80 
          Depreciation for the year 0.00 12,753,358.54 5,395,913.06 74,693.60 1,894,043.22 9,864,376.83 0.00 29,982,385.25 
          Depreciation for disposal 0.00 0.00 0.00 0.00 (114,999.00) (4,627,775.44) 0.00 (4,742,774.44)
          As at December 31, 2010 0.00 74,643,240.56 143,033,960.10 3,542,253.65 16,383,682.19 122,062,157.11 0.00 359,665,293.61 
     Net assets value
          As at December 31, 2009 53,453,575.13 107,999,011.25 43,107,996.88 109,576.68 3,228,427.95 23,815,562.27 389,712.97 232,103,863.13 
          As at December 31, 2010 53,996,380.76 97,283,845.87 42,450,530.61 34,883.08 3,485,310.82 15,541,451.54 2,336,823.65 215,129,226.33 
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As at December 31, 2010 and 2009, building  and equipment at cost of Baht 275.31 million and Baht  216.06  million
       respectively  in  the  consolidated  financial  statements,  and Baht  261.68  million and Baht  202.76  million  respectively  in
      the separate financial statements were depreciated in full but are still in use. 

In the third quarter of 2009,  the Company has transferred the operating assets of  a factory which  had carrying value 
     amount of  Baht  136.87 million (accumulated depreciation of Baht  29.81 million)  to be non-operating assets (note 14) since 
     the Company temporarily stopped to use such factory for its manufacture based on the slowdown in economic. The products
      from such factory has not reached the quantity as determined.

As at  December 31, 2010 and 2009,  land,  building,  machinery  and equipment  at cost  of Baht  173.43  million and 
      Baht  243.45  million  respectively  in  the  consolidated  financial  statements,  and  Baht   149.34  million  and  Baht  219.36  
     million respectively in the separate  financial statements are  mortgaged  as collateral  for overdrafts  line and short-term loans
      from  financial  institutions (note 16),  long - term loans (note 17) and contingent  liabilities  from  bank  issuance  of  letter of 
      guarantee (note 32.2).

13. INTANGIBLE ASSETS - NET 
Consolidated and Separate financial statements (Baht)

Computer Products research Total
software and development

Intangible assets - cost :
     As at December 31, 2009 6,649,420.09 12,715,569.38 19,364,989.47
     As at December 31, 2010 6,649,420.09 12,715,569.38 19,364,989.47
Accumulated amortization :
     As at December 31, 2009 784,801.84 2,168,347.36 2,953,149.20
     Increase 655,994.40 0.00 655,994.40
     As at December 31, 2010 1,440,796.24 2,168,347.36 3,609,143.60
Impairment of intangible assets :
     As at December 31, 2009 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02
     As at December 31, 2010 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02
Net intangible assets value
     As at December 31, 2009 5,864,618.25 0.00 5,864,618.25
     As at December 31, 2010 5,208,623.85 0.00 5,208,623.85

Amotization of  intangible assets  for the years  ended December 31, 2010  and 2009  amount of Baht 0.66 million and
      Baht 1.06 million, respectively.

In the  third quarter  of 2009,  the Company  has provided  the provision  for impairment  of research and development 
     products expenses in whole amount, since such expenses were used in a factory for its manufacture which temporarily stopped 
     its products manufacture (note 12.2).
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14. NON-OPERATING ASSETS - NET

December 31, 2009 Increase Decrease December 31, 2010
        Land held for development 48,667,061.44 703,198.20 0.00 49,370,259.64
        Property, plant and equipment 
            Assets - cost 

Land and land improvement 17,448,452.47 0.00 0.00 17,448,452.47
Building and building improvement 62,766,155.35 0.00 0.00 62,766,155.35
Machinery, tools and equipment 99,623,503.15 0.00 0.00 99,623,503.15
   Total 179,838,110.97 0.00 0.00 179,838,110.97

            Less   Accumulated depreciation 
Building and building improvement (9,184,924.98) (2,953,094.78) 0.00 (12,138,019.76)
Machinery, tools and equipment (24,672,693.65) (6,693,165.39) 0.00 (31,365,859.04)
   Total (33,857,618.63) (9,646,260.17) 0.00 (43,503,878.80)

            Less  Allowance for impairment of assets (21,272,214.46) 0.00 0.00 (21,272,214.46)
Property, plant and equipment - net 124,708,277.88 115,062,017.71

        Non-operating assets - net 173,375,339.32 164,432,277.35

December 31, 2009 Increase Decrease December 31, 2010
        Property, plant and equipment 
            Assets - cost 

Land and land improvement 17,448,452.47 0.00 0.00 17,448,452.47
Building and building improvement 62,766,155.35 0.00 0.00 62,766,155.35
Machinery, tools and equipment 99,623,503.15 0.00 0.00 99,623,503.15
   Total 179,838,110.97 0.00 0.00 179,838,110.97

            Less   Accumulated depreciation 
Building and building improvement (9,184,924.98) (2,953,094.78) 0.00 (12,138,019.76)
Machinery, tools and equipment (24,672,693.65) (6,693,165.39) 0.00 (31,365,859.04)
   Total (33,857,618.63) (9,646,260.17) 0.00 (43,503,878.80)

            Less  Allownace for impairment of assets (21,272,214.46) 0.00 0.00 (21,272,214.46)
        Non-operating assets - net 124,708,277.88 115,062,017.71
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As at December 31, 2010 and 2009,  subsidiaries' land  held for  development in  the amount of Baht  21.42 million 
     are  mortgaged  as collateral  for overdraft  lines  and short-term loans  from financial  institutions (note 16)  and  contingent 
    liabilities from bank issuance of letter of  guarantee (note 32.2).

In the  third quarter  of 2009,  the increasing  of non- operating assets  amount of  Baht 136.87 million  derived from 
     transferring land,  building and equipment  because the factory  was temporarily stopped  for using in  its manufacture (note 
     12.2).  The  Company  led  the  independent  appraiser  to reappraise  the  value of  building  and  equipment  by  using  fair 
     market value  and replacement  cost new,  the appraisal  value is lower  than carrying  value amount  of Baht  21.27 million. 
     The Company, therefore, recorded the different as loss on impairment of assets in statements of income.

As at  December 31, 2010 and 2009,  land,  building,  machinery and equipment as cost  Baht  134.02  million in the 
      consolidated  and  separate  financial  statements  are  mortgaged  as collateral  against overdraft  line and short - term loans 
     from  financial  institutions (note 16),  long - term  loans  from  other  parties (note 17)  and  contingent  liabilities from  bank 
      issuance of letter of guarantee (note 32.2). 

15.  DEPOSIT FOR PURCHASING LAND
The  Company  agreed  to  purchase  1  plot  of  land  in  the  amount   of  Baht  3.90  million  due  to  the  covenants

     agreement dated  January 24, 2004.  The  Company  has  paid  deposit  of  Baht  3.70  million,  the  remaining  of  Baht 0.20
     million will  be paid when   it  received  the transfer  of  land ownership from  the seller  (approximate  5  years  after received 
     land  title deed).  At  present,  the seller  is under  the change  of possession  right on land ownership  to  be land title deed at 
     the Land Department. As at December 31, 2010 and  2009,  the Company and its subsidiaries  have deposit  for  purchasing 
     land for the amount of  Baht 3.70 million  in the consolidated  financial statements and the separate financial statements.

16. OVERDRAFTS AND SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2010 2009 2010 2009
Bank overdrafts 4,229,099.98 2,370,000.45 2,522,774.35 390,865.79
Short - term loans 1,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00

Total 5,729,099.98 5,870,000.45 2,522,774.35 390,865.79
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            As at  December 31, 2010 and 2009  the Company  and its  subsidiaries  have overdrafts  line from 3 banks of  Baht  52  

      million  in  the  consolidated  financial statements,  and  Baht  40  million  in the  separate  financial  statements  respectively 

     at the  interest rate of MOR to MOR+0.25%  per annum and short - term loans from 5 banks for the credit  line of Baht  126 

      million  in  the  consolidated  financial  statements  and  Baht  121 million  in the  separate  financial  statements  respectively 

     at the interest rate of  MLR - 0.5% to MLR - 2.75% per annum  and  MOR per annum.

            The above liabilities  guaranteed  by  land with its building, and machinery and equipment (note 12.2 and 14). 

17. LONG - TERM LOANS FROM OTHER PARTIES - NET
Consolidated and Separate
financial statements  (Baht)

2010 2009

Loans from bank 0.00 10,256,308.90

Less  Current portion of long - term loans 0.00 (9,245,888.64)

Net 0.00 1,010,420.26

            The first contract 

            Long-term loans from a bank for credit line of Baht 55 million, the principal repayment will be quarterly made of Baht

     2.20  million each, commencing in June 2008, at the interest rate of MLR - 1.25% per annum. The payment of interest will

     be  made  every  end of  each month,  guaranteed  by  mortgaging  the  Company's  land and  building  (note  12.2).  As  at 

     January 11, 2010, the Company has already repaid such loan in full amount.

            The second contract 

            Long-term loans from a bank  for credit line of Baht 19 million, the principal repayment will be monthly made of Baht 

     0.32 million each,  commencing in the end of  the first  withdrawal month  (October, 2008),  at  the interest rate  of 4%  per 

     annum. The payment  of  interest  will be  made every end  of each month,  guaranteed by mortgaging the Company's land 

     with its building,  and machinery and equipment  (note 12.2 and 14). The Company must  to comply with  the condition in 

     agreement,  such as to maintain debt to  equity ratio  not exceed  twofold  but  not  less  than  zero and  DSCR  at one and a 

     half  fold. On January 8, 2010,  the Company has already repaid such loan in full amount.
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18. LIABILITIES  UNDER FINANCIAL LEASE AGREEMENT - NET
       1)  Liabilities under financial lease agreement exclude future interest are as follow:

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2010 2009 2010 2009

Payable under lease agreement 803,351.26 12,450.05 0.00 0.00
Less   Current portion of 
     long - term liabilities (243,885.14) (12,450.05) 0.00 0.00

Net 559,466.12 0.00 0.00 0.00
As December  31, 2010 and 2009   vehicles  at  cost of  Baht  1.16 million and Baht 0.46  million in  consolidated  

    financial statements which are under the payment as indicated in agreement.
       2)  The minimum amount to be paid under financial lease agreement are as follow:

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2010 2009 2010 2009

Within  1  year 268,800.00 20,394.54 0.00 0.00
Over  1  year  to  3  years 537,600.00 0.00 0.00 0.00
Over  3  years  to  5  years 44,800.00 0.00 0.00 0.00

Total 851,200.00 20,394.54 0.00 0.00
Less  Future interest under 
         financial lease agreement (47,848.74) (7,944.49) 0.00 0.00
Present value of liabilities under
         financial lease agreement 803,351.26 12,450.05 0.00 0.00

19. LONG - TERM PROVISION FOR LIABILITIES 
 As at  December 31, 2010 and 2009  subsidiary  has provision  for liabilities to be paid to a customer for  the amount 
     of Baht 10.01 million (interest of Baht 5.11 million) and Baht  9.65 million (interest of Baht 4.75 million)  respectively under  
     the sentence  of  the Court of First Instance on December 28, 2001, from the subsidiary  was sued to make debt  repayment 
     for   the  breach  of  contract  to  buy  and  to sell  of  land and  its construction  total  amount of  Baht  4.90 million  and  the 
      interest at the rate  15%  per  annum.  Such subsidiary filed   to  appeal  the  sentence  of  the  Court of First Instance.  Later,  
      on April 29, 2005,  the Appeal Court has upheld  the decision of  the Court of First Instance but subsidiary filed the petition  
     to  oppose  the  Appeal  Court's  judgement  on December 6, 2005.  At present,  the case  is under  the Court's consideration. 
      The Company's management believe that the recorded liabilities was adequate for contingent liabilities from result of lawsuit.
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20. SHARE CAPITAL
 According  to  the  minutes  of  shareholders'  general  meeting  no. 1/2010   held   on  April  22,  2010,  passed  the
       resolution to issued 6 million units of warrants to purchase ordinary shares of the Company to employees of the Company
      and of subsidiary (ESOP)  offering price.  One unit  of warrant can  be excercised  to purchase 1 ordinary share in the value 
      of  Baht 1 each.  Term of  warrants is 5 years  from the  issuance date of warrants.  As at December 31, 2010, the Company  
      has  already  issued 5.73 million units of warrants.
 As at May 14, 2010,  the Company  has registered the increase share capital  with the Ministry of Commerce,  from
       Baht  200 million to Baht  206 million  by issuing  newly  6 million  shares  at  par  value of  Baht  1 each to reserve for the 
       exercise of warrants to purchase of ordinary shares.

21. LEGAL RESERVE
            Under  the  Public  Company  Limited  Act,  the Company  is  required  to set  aside  as reserve fund at least  5% of  its 
     annual net  income  after  deduction  of  the  deficit  brought  forward  (if  any)  until  the  reserve  is  not  less  than 10% of 
     authorized capital. The reserve is not available for dividend distribution.

22. RETAINED EARNINGS APPROPRIATION
     Parents  

According  to   the  minutes  of   shareholders' general  meeting  no. 1/2009  held  on  April  23, 2009,  passed  the 
      resolution to pay interim dividend from profit of operation for the year  2008  to the shareholders  at  Baht 0.07 per share  
      for  200  million  shares,  totaling  Baht  14  million.  During  the  year,  the  Company  has  already paid such dividend in 
      whole amount. 

According  to  the  minutes  of  shareholders' general   meeting  no. 1/2010  held  on  April  22, 2010,   passed  the 
      resolution  to pay interim dividend   from profit  for  the  year 2009  to the  shareholders at  Baht  0.09 per  share  for  200  
      million shares, totaling Baht 18 million. During the year, the Company has already paid such dividend in whole amount. 
       Subsidiary

According to the minutes of subsidiary's shareholders' general meeting no. 1/2009 held on March 9, 2009, passed 
      the resolution to  pay interim  dividend  from profit  for the year 2008  to the shareholders at Baht 1.00 per share for 3.50  
      million shares, totaling Baht 3.50 million. During the year, subsidiary has already paid such dividend in whole amount. 
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According  to  the  minutes  of  directors'  meeting  no. 3/2009  held  on  August 19,  2009,  passed  the resolution 
      to  pay interim  dividend  from profit of  the  results of  operation  for  the  year  2008  to  the  shareholders at  Baht  0.50   
      per  share for  3.50  million  shares,  totaling Baht  1.75  million.  During  the  year,  the  Company  has already  paid such 
      dividend in whole amount. 

According  to  the  minutes  of   shareholders' general  meeting  no. 1/2010  held  on  April  25,  2010,  passed  the
      resolution  to  pay  dividend  from  the  2009  retained  earnings  and  the  results  of  operation  for  the year 2009  to  the 
      shareholders at  Baht 1.80  per  share for  3.50 million shares, totaling Baht  6.30 million.  During the year,  subsidiary has 
     already paid such dividend in whole amount.

23. DIRECTORS' REMUNERATION
Directors' remuneration  represents  the  benefits paid  to the Company's  directors in accordance with Section 90

      of the Public Limited Companies Act, excluding salaries and related benefits payable to executive directors.

24. MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES
Management  benefit  expenses  focuses  expenses  relating  to  salaries,  remunerations  and  other benefits  to 

      the directors  and  management,   in  accordance  with  the  definitions of  the  Office of the Securities  and  Exchange
      Commission.  Management  under  definition  includes   a  chief   executive  officer,   the  next   four  executive  levels 
       immediately below  that  chief   executive  officer and  all persons  in positions comparable  to these fourth  executive
       levels.

25. INCOME TAX CALCULATION
      Parent Company

The  corporate  income  tax  is  calculated  at  the  rate  of  25  per cent of profit (loss)  before deducting  with  tax 
      expenses and  added by  other expenses  which shall  not be allowed  as expenses in tax calculation and deduction with 
      exempted   taxable   net   profit   derived  from  promoted   business  by  using  the  rate  as  specified   in   the  promotion 
      certificate (note 29).
     Subsidiary

The  corporate  income  tax  is  calculated  at  the  rate of  30  per cent of  profit  (loss)  before deducting  with  tax 
      expenses and  added  by other expenses which  shall not be allowed  as expenses  in tax calculation  and deduction with 
      taxable  deficit  brought  forward from  the  previous year not  exceed  5 years  and exempted taxable  profit derived from 
      promoted business by using the rate as specified in the promotion certificate (note 29).
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26.  EARNINGS PER SHARE

2010        Baht        2009 2010      shares      2009 2010 Baht 2009

         Basic earnings per share

Net profit (loss)of common 
    shareholders 71,430,088.79 3,466,721.23 200,000,000 200,000,000 0.36 0.02

         Effects of potential common share

(exercise rights)                  -                  - 2,253,738                  -

         Diluted earnings per share

Profit (Loss) of common 

    shareholders assumed 

    as conversion to 
    common share 71,430,088.79 3,466,721.23 202,253,738 200,000,000 0.35 0.02

2010        Baht        2009 2010      shares      2009 2010 Baht 2009

         Basic earnings per share

Net profit (loss)of common 
    shareholders 69,700,448.07 (4,910,084.24) 200,000,000 200,000,000 0.35 (0.02)

         Effects of potential common share

(exercise rights)                  -                  - 2,253,738                  -

         Diluted earnings per share

Profit (Loss) of common 

    shareholders assumed 

    as conversion to 
    common share 69,700,448.07 (4,910,084.24) 202,253,738 200,000,000 0.34 (0.02)

Net profit Number of shares Earnings / share
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27. TRANSACTIONS WITH RELATED PERSONS AND PARTIES
            Assets,  liabilities,  revenues  and  expenses arose from transaction with persons and related companies. These related 
     transactions are determined on the conditions in the normal course of business  and  based  on  the Company concerned 
      as follows :

            27.1 General information
Name Type of Business Relationship Description Princing policy

     Related companies
        Orrada Co., Ltd. Sales and lease Shareholders and Revenues from Close to the selling price applicable to 

 of real estate directorship sales of goods      other customer
Interest income Under loans contract and promissory 

     notes 
Management fee At agreed of Baht 60,000.00 per month

        Rompo Product Manufacturing Shareholders and Sales Close to the selling price applicable to 
Co., Ltd. and selling of directorship      other customer

precast floor Purchase of raw Close to the purchasing price applicable 
materials      from other dealers 

            27.2  Assets and liabilities transaction with related persons and parties consist of:
                      Long - term loans to related company

                  As at  December 31, 2010 and 2009,  the Company  has long-term  loans to Orrada Co., Ltd. under contract 
     and promissory notes due at call and bear interest at the rate of 3.50% and 2.50% - 5.50% per annum  respectively. 
                  The  increase  and decrease of  loans  for  the years ended December 31, 2010 and 2009 are as follow:
    

2010 2009
Beginning balance 21,500,000.00 70,500,000.00 
Increase during the period 90,000,000.00 1,000,000.00 
Decrease during the period (111,500,000.00) (50,000,000.00)
Ending balance 0.00 21,500,000.00 

Consolidated financial statements (Baht)Separate financial statements (Baht)
2010 2009 2010 2009

Orrada Co., Ltd.
     Other current assets
          - Accrued management fee 0.00 0.00 480,000.00 0.00
          - Accrued interrest 0.00 0.00 256,315.07 0.00
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          27.3  Revenues and expenses transaction with related persons and parties, are  presented  belows:
Consolidated financial statements (Baht)Separate financial statements (Baht)

2010 2009 2010 2009
     Sales of goods
           Orrada Co., Ltd. 0.00 0.00 472,321.06 0.00 
          Rompo Product Co., Ltd. 0.00 0.00 516,949.90 0.00 
     Cost of goods sold
          Rompo Product Co., Ltd. 0.00 0.00 0.00 200,400.00 
     Other income (interest income)
           Orrada Co., Ltd. 0.00 0.00 1,086,583.32 1,871,976.48 
     Other income (Management fee)
           Orrada Co., Ltd. 0.00 0.00 480,000.00 0.00 

28. EXPENSES ANALYZED BY NATURE
Consolidated financial statements (Baht)Separate financial statements (Baht)

2010 2009 2010 2009
Changes in inventories of finished 
     goods and work in progress (78,143,018.21) 45,051,758.62 (9,291,639.04) 5,532,954.76
Raw materials and supplies used 352,124,850.59 257,293,184.95 323,879,603.98 231,617,829.98
Directors' remuneration 914,300.00 1,084,600.01 914,300.00 1,084,600.01
Management benefit expenses 7,175,090.06 6,386,729.75 4,932,210.00 4,053,592.00
Employees benefit expenses 56,970,825.55 48,865,214.65 49,492,873.45 42,229,815.56
Depreciation 44,874,221.57 61,381,227.49 39,628,645.42 56,214,913.27

29.  RIGHTS AND PRIVILEGES FROM PROMOTION CERTIFICATE
               29.1  The Company and its subsidiary (Rompo Products Co., Ltd.)  are granted  certain  right  and  privileges  as  a 
      promoted industry under  the Promotion of  Investment Act  B.E. 2520 for  the precast  floor  products  by the approval 
      of  the Board  of  Investment   in accordance with  the  certificate  dated  August  25, 1997 and  February  7,  1997. The
       significant privileges are as follows:
               1)  To exempt the customs duties for imported machinery as approved by the Board of Investment.
               2)  To exempt the corporate income tax from net profit for the period of 8 years from the date of  income  earnings 
                      and reduce the corporate income tax  from net profit from investment at the rate of  50% of the normal rate for
                      the next 5 years from the overdue of such duration.
               3)  The Company's shareholders will be exempt the corporate income tax for dividend received from the Company 
                     all duration of income tax exemption of the Company.
               The Company must to comply with the certain conditions and terms as stipulated in promotion certificate.
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29.  RIGHTS AND PRIVILEGES FROM PROMOTION CERTIFICATE
               29.2 The results of operation of the Company and two subsidiaries separated into promoted business and non-promoted  business for the years ended 
       December 31, 2010 and 2009 as follows: 

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Sales and services 73,787,345.17 321,636,631.53 665,089,582.54 251,983,450.05 738,876,927.71 573,620,081.58 

Cost of sales and services (61,712,967.85) (210,019,207.11) (439,125,347.83) (190,286,205.32) (500,838,315.68) (400,305,412.43)

Gross profit 12,074,377.32 111,617,424.42 225,964,234.71 61,697,244.73 238,038,612.03 173,314,669.15 

Other income 313,449.68 2,463,823.62 11,674,604.93 12,611,951.45 11,988,054.61 15,075,775.07 

Selling expenses (8,594,731.67) (39,210,293.24) (76,683,714.01) (27,528,826.72) (85,278,445.68) (66,739,119.96)

Administrative expenses (16,912,954.59) (41,804,383.24) (49,153,499.09) (31,863,165.93) (66,066,453.68) (73,667,549.17)

Loss on impairment of assets 0.00 (31,819,436.48) 0.00 0.00 0.00 (31,819,436.48)

Finance costs (133,373.91) (2,090,111.85) (221,211.36) (1,220,189.92) (354,585.27) (3,310,301.77)

Income tax (794,910.60) (3,566,583.98) (24,071,572.76) (4,433,460.92) (24,866,483.36) (8,000,044.90)

Net profit (loss) (14,048,143.77) (4,409,560.75) 87,508,842.42 9,263,552.69 73,460,698.65 4,853,991.94 

Identifiable selling expenses, administrative expenses and finance costs were allocated to the separately income segment. 
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30. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
      30.1  For the purpose of  presentation the financial information in the consolidated financial statements, the core manufacturing and selling construction supplies (business are precast floor, concrete post 
               and others) sales and lease of real estate that the financial information by segment are as follows:

(Unit : Baht)

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Statement of income 
       Revenues 684,390,327.71 515,566,081.58 47,454,000.00 52,985,000.00 7,032,600.00 5,069,000.00 738,876,927.71 573,620,081.58
       Costs (464,276,927.75) (354,918,800.74) (35,224,365.07) (43,995,756.65) (1,337,022.86) (1,390,855.04) (500,838,315.68) (400,305,412.43)
              Segment profit 220,113,399.96 160,647,280.84 12,229,634.93 8,989,243.35 5,695,577.14 3,678,144.96 238,038,612.03 173,314,669.15

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Balance sheets
       Segment assets 590,229,168.34 582,187,325.53 189,794,396.88 123,170,371.95 26,262,409.54 27,778,658.90 806,285,974.76 733,136,356.38
       Unallocated assets 9,157,891.16 3,664,789.31
              Total assets 815,443,865.92 736,801,145.69
       Segment liabilities 106,391,915.38 80,909,761.89 10,050,896.42 9,690,896.42 1,240,000.00 895,000.00 117,682,811.80 91,495,658.31
       Unallocated liabilities 3,800,669.29 4,705,798.80
              Total liabilities 121,483,481.09 96,201,457.11

      30.2  The Company did not present the financial information by segment for the separate financial statements since the Company's operation involve virtually a single construction materials business 
                in one geographical segment in domestic.

supplies real estate for lease
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31. DISCLOSURE AND PRESENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
            1)  Accounting policy

        The significant accounting policies and method adopted including the basis of recognition and measurement  
      relating to each class of financial assets and liabilities have been  disclosed  in  notes  to  financial statements no. 5.9.
            2)  Credit risk

        Credit risk derives  from failure by counterparties  to discharge their  obligations resulting in  financial loss to 
      the Company and subsidiaries.  The Company and  subsidiaries  have policy  to hedge  this credit risk by reviewing  the 
      financial  status of  customers and  collecting in  advance before  delivery of  goods.  Financial assets  shown  in balance 
      sheets at the book value deducted by allowance for doubtful accounts is maximum value of credit risk.
            3)  Interest rate risk

        Interest  rate  risk from  changes in  market  interest  rate  will  affect  the  results of  the Company  and  joint  
      venture's operations and cash  flows.  The Company  and subsidiaries exposed  the interest  rate risk due to its  deposits  
      at  financial institutions, short - term  loans, overdrafts and short - term  loans from  financial institutions and  long - term  
      loans. The Company and its subsidiaries do not use derivative financial  instruments to  hedge  such  risk.  
            4)  Fair value of financial instruments

        Financial  assets  shown  in  balance sheets  consist  of  cash and cash equivalents,  current investment, trade  
       accounts receivable, short - term  loans  and other  receivables.  Financial liabilities  shown in  balance sheet  consist of  
       bank  overdrafts  and  short - term  loans  from  financial  institutions,  trade  accounts  payable,  long - term  loans  and 
       other payables.
               Book value of  financial assets and liabilities are close to their fair value. 

32. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES
      32.1  The  subsidiary  has commitment  under  hire contractors  agreement  as at  December 31, 2010 and 2009 totally 
                Baht 7.18 million and Baht 0.72 million respectively.
      32.2  The  Company  and  subsidiaries  have  contingent  liabilities  from  a  bank  issuance  of  letter of  guarantees  for 
                purchasing raw materials from serveral sellers for guarantee the work performance to the employer and guarantee
                central  utilities usage  to  government agencies  as  at  December  31, 2010  and 2009  amounting  to Baht 60.90 
                million  and Baht 61.13 million  in  consolidated  financial statements,  and  amounting  to Baht 57.59 million and 
                Baht  49.29  million in separate financial statements  respectively.
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      32.3  On  August  27,  2004,  the Company  filed  the  petition  to the  Central  Intellectual  Property  and  International
               Trade  Court  in  which  a company  had  alleged  copy  right  infringement  and claimed  on  loss  of  Baht  210.50
               million.  Later  on  December  8,  2004,   such  company   filed   the  counter - claim  and  explained  that   it  is  the  
               invention researcher  and  requested to revoke the patent of  the Company  and claimed of  Baht  510 million  plus 
               interest  at  7.5  per cent  per  annum,  including  the  opportunity  loss  on selling  its  products  of  Baht 10 million 
               per  month.  On  September  30,  2009,  the Court  of  First  Instance  has ordered  to dismise  the above  case  and 
               sentenced to revoke the Company's precast floor products No. 16808. In the third quarter of 2010, the Company  
               and such company accepted the sentence of the Court of First Instance.
      32.4  On  December  7,  2004,  an  individual  person  sued   the  Company  and  a  director  to  the  Civil  court   for  the  
               alleged  of  committing  a  contempt  by  allegely  revealling  in  a  court  paper  in  such a  way  that  the defendant  
               is damaged  as  stated  in  note 32.3  and  ask  the court  for  Baht  400  million  in  indemnity  plus interest   at   7.5
               per  cent  per  annum.   At  present,  the  Court  ordered  to  strike  the  case  out  of   the  case  list  temporarily,  the 
               management ensured  that the prosecution of that person would not affect to the Company. 

33. PROVIDENT FUND
On  June  1, 2004,  the Company  has  joined   to  be  a  member  of  provident  fund named  "Peum Kuan  Mun

      King Registered   Provident  fund"  which  registered in accordance with the Provident Fund  Act  B.E.  2530 and  the 
      amendment  by  appointing  the  fund  management  to  be  fund  manager.  The  fund  is  contributed  to  both  by  the 
      employees  and  the Company at  the same rate of  3% of employees wage. The accumulation and benefits will be paid
      to the members upon their retirement, death or resignation.

34. CAPITAL MANAGEMENT
The objective  of  financial  management  of  the Company  is to maintain  the continuity of operation capability 

      and capital structure to be properly appropriated.

35. RECLASSIFICATION
The accounts in the 2009 financial statements have been reclassified for conformity with the presentation in the 

      financial statements for the year 2010.

36. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL
These  financial  statements  were  approved  and  authorized  for issue by the Company's Board of directors on 

      February 24, 2011.
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31. DISCLOSURE AND PRESENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
            1)  Accounting policy

        The significant accounting policies and method adopted including the basis of recognition and measurement  
      relating to each class of financial assets and liabilities have been  disclosed  in  notes  to  financial statements no. 5.9.
            2)  Credit risk

        Credit risk derives  from failure by counterparties  to discharge their  obligations resulting in  financial loss to 
      the Company and subsidiaries.  The Company and  subsidiaries  have policy  to hedge  this credit risk by reviewing  the 
      financial  status of  customers and  collecting in  advance before  delivery of  goods.  Financial assets  shown  in balance 
      sheets at the book value deducted by allowance for doubtful accounts is maximum value of credit risk.
            3)  Interest rate risk

        Interest  rate  risk from  changes in  market  interest  rate  will  affect  the  results of  the Company  and  joint  
      venture's operations and cash  flows.  The Company  and subsidiaries exposed  the interest  rate risk due to its  deposits  
      at  financial institutions, short - term  loans, overdrafts and short - term  loans from  financial institutions and  long - term  
      loans. The Company and its subsidiaries do not use derivative financial  instruments to  hedge  such  risk.  
            4)  Fair value of financial instruments

        Financial  assets  shown  in  balance sheets  consist  of  cash and cash equivalents,  current investment, trade  
       accounts receivable, short - term  loans  and other  receivables.  Financial liabilities  shown in  balance sheet  consist of  
       bank  overdrafts  and  short - term  loans  from  financial  institutions,  trade  accounts  payable,  long - term  loans  and 
       other payables.
               Book value of  financial assets and liabilities are close to their fair value. 

32. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES
      32.1  The  subsidiary  has commitment  under  hire contractors  agreement  as at  December 31, 2010 and 2009 totally 
                Baht 7.18 million and Baht 0.72 million respectively.
      32.2  The  Company  and  subsidiaries  have  contingent  liabilities  from  a  bank  issuance  of  letter of  guarantees  for 
                purchasing raw materials from serveral sellers for guarantee the work performance to the employer and guarantee
                central  utilities usage  to  government agencies  as  at  December  31, 2010  and 2009  amounting  to Baht 60.90 
                million  and Baht 61.13 million  in  consolidated  financial statements,  and  amounting  to Baht 57.59 million and 
                Baht  49.29  million in separate financial statements  respectively.
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      32.3  On  August  27,  2004,  the Company  filed  the  petition  to the  Central  Intellectual  Property  and  International
               Trade  Court  in  which  a company  had  alleged  copy  right  infringement  and claimed  on  loss  of  Baht  210.50
               million.  Later  on  December  8,  2004,   such  company   filed   the  counter - claim  and  explained  that   it  is  the  
               invention researcher  and  requested to revoke the patent of  the Company  and claimed of  Baht  510 million  plus 
               interest  at  7.5  per cent  per  annum,  including  the  opportunity  loss  on selling  its  products  of  Baht 10 million 
               per  month.  On  September  30,  2009,  the Court  of  First  Instance  has ordered  to dismise  the above  case  and 
               sentenced to revoke the Company's precast floor products No. 16808. In the third quarter of 2010, the Company  
               and such company accepted the sentence of the Court of First Instance.
      32.4  On  December  7,  2004,  an  individual  person  sued   the  Company  and  a  director  to  the  Civil  court   for  the  
               alleged  of  committing  a  contempt  by  allegely  revealling  in  a  court  paper  in  such a  way  that  the defendant  
               is damaged  as  stated  in  note 32.3  and  ask  the court  for  Baht  400  million  in  indemnity  plus interest   at   7.5
               per  cent  per  annum.   At  present,  the  Court  ordered  to  strike  the  case  out  of   the  case  list  temporarily,  the 
               management ensured  that the prosecution of that person would not affect to the Company. 

33. PROVIDENT FUND
On  June  1, 2004,  the Company  has  joined   to  be  a  member  of  provident  fund named  "Peum Kuan  Mun

      King Registered   Provident  fund"  which  registered in accordance with the Provident Fund  Act  B.E.  2530 and  the 
      amendment  by  appointing  the  fund  management  to  be  fund  manager.  The  fund  is  contributed  to  both  by  the 
      employees  and  the Company at  the same rate of  3% of employees wage. The accumulation and benefits will be paid
      to the members upon their retirement, death or resignation.

34. CAPITAL MANAGEMENT
The objective  of  financial  management  of  the Company  is to maintain  the continuity of operation capability 

      and capital structure to be properly appropriated.

35. RECLASSIFICATION
The accounts in the 2009 financial statements have been reclassified for conformity with the presentation in the 

      financial statements for the year 2010.

36. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL
These  financial  statements  were  approved  and  authorized  for issue by the Company's Board of directors on 

      February 24, 2011.
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