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ข้อมูลบริษทั 
 

                      

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 
 

 
สถานท่ีตั้ง            บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล        0107547000303 

ทุนจดทะเบียน                   206,000,000  บาท  

             (ชาํระแลว้) 200,000,000 บาท 

โทรศพัท ์             0-2937-3312  (อตัโนมติั) 

โทรสาร              0-2937-3328 

โฮมเพจ             Website :  www.dconproduct.com 

               E-mail    : dcon@dconproduct.com 

       โรงงาน -  ลพบุรี-1             33  หมู่  8  ตาํบลช่องสาริกา อาํเภอพฒันานิคม  
               จงัหวดัลพบุรี  15140 

 โทรศพัท ์                           036-491-484 

 โรงงาน -  ลพบุรี-2            280 หมู่  1  ตาํบลช่องสาริกา อาํเภอพฒันานิคม  
              จงัหวดัลพบุรี  15140 

 โทรศพัท ์                           036-436-500-1 

 โรงงาน -  สุราษฎร์ธานี     39/3 หมู่  7  ตาํบลนาใต ้ อาํเภอบา้นนาเดิม   
                จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84240 

  โทรศพัท ์                          081-822-5972             

                

ลกัษณะการดาํเนนิงาน 
ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑค์อนกรีต อนัไดแ้ก่  เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง , แผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรง    

คอนกรีต มวลเบา (CLC) ตลอด จนจะผลิตช้ินส่วนสาํเร็จรูปต่างๆ   ของอาคาร   เช่น   คาน   เสา   ผนงั   ฯลฯ   เป็นตน้ 
 

จาํนวนพนักงานบริษัท และบริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีพนกังานรวมทั้งส้ิน   174    คน 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED. 

                    รายงานประจาํปี 2554 

                                - 2 - 

 

บริษทัย่อย 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั อรดา จํากดั (ถือหุ้น 99.99%) 

    

สถานท่ีตั้ง   41 หมู่ 4 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาํลูกกา อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

ทุนจดทะเบียน 200  ลา้นบาท 

โทรศพัท ์                0-2987-0533   

โทรสาร                 0-2987-0535 

โฮมเพจ  Website :  www.orrada.com       

E-mail : orrada@orrada.com 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ในโครงการ   -       อรดาแฟคเตอร่ีแลนด ์ 
                 -        อรดาแลนด ์  

 -       บา้นอรดา - ลาํลูกกาคลอง 8  

 -       บา้นอรดา - ราชพฤกษ ์โครงการ DZIO   

ลกัษณะการดาํเนนิงาน 

 เป็นโครงการสาธิตใชผ้ลิตภณัฑข์อง   DCON 
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ผู้สอบบัญชี 

 นางวิไลรัตน ์  โรจนน์ครินทร์ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์ : 0-2259-5300 

 โทรสาร    : 0-2260-1553 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขา้งศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 ชั้น 4 , 7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์ : 0-2229-2800 , 0-2654-5599 

 โทรสาร    : 0-2359-1259 

 โฮมเพจ    : Website  : www.tsd.co.th 

    E-mail    : contact.tsd@set.or.th 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในบริษทั เวล แพลนน่ิง โซลูช่ัน จํากดั 

 เลขท่ี 11  ซอยบรมราชชนนี 6   ถนนบรมราชชนนี  
 แขวงบางบาํหรุ   เขตบางพลดั 

 กรุงเทพฯ  10700 

 โทรศพัท ์ : 0-2434-3746 

 โทรสาร    : 0-2434-5702 
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สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท     
              

 

 

         

 

 

 

 

    
                                                                                                                                        นายวทิวสั     พรก ุล  

                                                                                                                                   ประธานกรรมการบริหาร  

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ในปี 2554 บริษทัฯ ตั้งเป้าขยายยอดขายใหสู้งข้ึนโดยขยายตลาดร้ัวสาํเร็จ อิฐมวลเบา CLC และโครงการจดัสรรบา้นอรดา DZIO 

ถนนราชพฤกษ ์อนัเป็นโครงการสาธิตการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ อีกทั้งเป็นสถานท่ีวิจยัพฒันาสินคา้ของบริษทัฯ ให้เหมาะสมต่อการ
ใชง้านจริง  

บริษทัฯ มียอดขายและผลประกอบการใน 3 ไตรมาสแรกสูงข้ึน  19 % และ  27 % ตามลาํดบั แต่ปรากฏวา่ในไตรมาส 4 ประเทศ
ไทยประสบอุทกภยัใหญ่ ถึงแมส้ถานท่ีประกอบการโรงงานของบริษทัฯ จะไม่ถูกนํ้ าท่วม แต่เส้นทางคมนาคมหลกัเขา้สู่กรุงเทพฯ ถูกตดั
ขาดทาํให้ตอ้งหยดุส่งสินคา้ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2554 จนถึงตน้เดือนธนัวาคม 2554 จึงทาํให้เมื่อรวมทั้งปี บริษทัฯ มียอดจาํหน่าย
สูงข้ึนเพียง 11 % และกาํไรสุทธิสูงข้ึน 17 % เท่านั้น ซ่ึงผลประกอบการดงักล่าวเป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งๆ ท่ีเกิดอุทกภยัใหญ่ในประเทศ ในไตร
มาส 4 ของปี 2554 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ เร่ิมฟ้ืนตวัมีกาํไรใส่วนของกิจการท่ีเคยมีผลประกอบการขาดทุน อนัไดแ้ก่ โรงงานสาขาสุราษฎร์
ธานี และโรงงานอิฐมวลเบา ซ่ึงโรงงานทั้ง 2 แห่งน้ี สินคา้เร่ิมติดตลาดและมียอดขายสูงข้ึน จึงทาํใหส้ามารถทาํกาํไรได ้

ปี 2554 – 2556 บริษทัฯ มิไดล้งทุนขยายกาํลงัผลิต แต่ลงทุนสาํรองเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรที่ใชใ้นการผลิต เพือ่เพิ่มผลผลิตให้
สูงข้ึน ลดเวลาการหยดุ ซ่อม เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรเสียระหวา่งการผลิต และจดัซ้ือรถบรรทุก เพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการผลิตท่ีสูงข้ึน จากการ 
Shut Down ต่างๆ 
  

 

                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

                                      นายวทิวสั   พรกลุ 

                                                                                   ประธานกรรมการบริหาร 
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน
บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

2554 2553 2552 2551 2550

งบกําไรขาดทุน (ลานบาท)

รายไดจากการขาย 826.8    738.9    573.6    790.3    682.1    

ตนทุนขายและคาใชจาย 719.5    652.5    544.0    774.6    654.0    
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา
และคาตัดจาย (EBITDA) 157.89   144.21   110.41   106.34   125.26   

กําไรสุทธิกอนรายการคาเผื่อดอยคา-1 83.9      73.5      36.7      24.3      34.8      

กําไรสุทธิของผูถือหุนบริษัทใหญ-1 83.9      71.4      35.3      23.4      32.4      

งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท)

สินทรัพย 839.7    815.4    736.8    832.0    907.8    

หนี้สิน 121.2    121.5    96.2      180.5    262.5    

สวนของผูถือหุน 718.5    694.0    640.6    651.5    645.2    

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 718.5    679.2    625.8    636.3    628.9    

อัตราสวนทางการเงิน

จํานวนหุนที่ออก(ลานหุน) 200       200       200       200       200       

มูลคาตามบัญชีตอหุน(บาท) 3.59      3.40      3.13      3.18      3.14      

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.42      0.36      0.18      0.12      0.16      

เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.25      0.18      0.09      0.07      0.08      

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไร (%) 59.58    50.40    51.01    59.72    49.33    

อัตรากําไรตอยอดขาย (%) 10.1      9.7        6.2        3.0        4.8        

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 11.7      10.5      5.6        3.7        5.2        

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 10.0      9.0        5.0        2.9        3.6        
อัตรากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
(EBITDA)ตอสินทรัพย (%) 18.8      17.7      15.0      12.8      13.8      
อัตรากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
(EBITDA)ตอกําไรสุทธิ (เทา) 1.88      1.96      3.01      4.38      3.86      

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.17      0.18      0.15      0.28      0.41      

อัตราสวนราคาตลาดตอหุนตอกําไรตอหุน (เทา) 8.6        8.5        8.6        14.3      14.8      
อัตราสวนราคาตลาดตอหุนตอมูลคาหุนตาม
บัญชีตอหุน (เทา)-2 1.00      0.89      0.49      0.53      0.76      

หมายเหตุ

1 . ในป2552 มีการบันทึกคาเผื่อดอยคาเปนจํานวนเงิน 31.82 ลานบาท

2 . ราคาตลาดหมายถึงราคาปดของหุนของบริษัท ณ วันสิ้นป ในกระดานซื้อขายหลักทรัพยในประเทศ
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ล กอ กา
จ.ดคอ  ดกส์ ล ิ ท อ ว  : ลา าท

DCON 

 593.38  

อรดา 

 27.65  

ร่มโพธิ ์
 56.50  

อด า 2549 

DCON 

 593.92  

อรดา 

 26.69  

ร่มโพธิ ์
 61.52  

อด า 2550 

DCON 

 691.81  

อรดา 

 44.41  

ร่มโพธิ ์
 54.06  

อด า 2551 

DCON 

 37.92  

อรดา 

 2.79  

ร่มโพธิ ์
 7.76  

ก าไ สุท ิ2549 

DCON 

 25.06  

อรดา 

 0.37  

ร่มโพธิ ์
 7.01  

ก าไ สุท ิ2550 

DCON 

 20.50  

อรดา 

 1.32  

ร่มโพธิ ์
 2.44  

ก าไ สุท ิ2551 
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ล กอ กา ( อ)

จ.ดคอ  ดกส์ ล ิ ท อ ว  : ลา าท

DCON 

 463.91  

อรดา 

 58.05  

ร่มโพธิ ์
 51.65  

อด า 2552 

DCON 

 627.62  

อรดา 

 54.49  

ร่มโพธิ ์
 56.77  

อด า 2553 

DCON 

 715.78  

อรดา 

 40.19  

ร่มโพธิ ์
 70.86  

อด า 2554 

DCON 

( 6.18) 

อรดา 

 6.87  

ร่มโพธิ ์
 4.16  

ก าไ สุท ิ2552 

DCON 

 62.46  

อรดา 

 4.91  

ร่มโพธิ ์
 6.09  

ก าไ สุท ิ2553 

DCON 

 72.89  

อรดา 

 1.75  

ร่มโพธิ ์
 9.29  

ก าไ สุท ิ2554 
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ล กอ กา ก า ลิ ฑ์
จ.ดคอ  ดกส์ ล ิ ท อ ว  : ลา าท

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 649.88  

เร ลเอสเตท 

 27.65  

อด า 2549 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 655.44  

เร ลเอสเตท 

 26.69  

อด า 2550 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 745.87  

เร ลเอสเตท 

 44.41  

อด า 2551 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 45.68  

เร ลเอสเตท 

 2.79  

ก าไ สุท ิ2549 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 32.07  

เร ลเอสเตท 

 0.37  

ก าไ สุท ิ2550 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 22.94  

เร ลเอสเตท 

 1.32  

ก าไ สุท ิ2551 

 รายงานประจําปี 2554  
               -12- 



ล กอ กา ก า ลิ ฑ์
จ.ดคอ  ดกส์ ล ิ ท อ ว  : ลา าท

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 515.56  

เร ลเอสเตท 

 58.05  

อด า 2552 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 684.39  

เร ลเอสเตท 

 54.49  

อด า 2553 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 786.64  

เร ลเอสเตท 

 40.19  

อด า 2554 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

-2.02  

เร ลเอสเตท 

 6.87  

ก าไ สุท ิ2552 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 68.55  

เร ลเอสเตท 

 4.91  

ก าไ สุท ิ2553 

ผลิตภัณฑ์
คอนกรต 

 82.17  

เร ลเอสเตท 

 1.75  

ก าไ สุท ิ2554 

 รายงานประจําปี 2554  
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คณะกรรมการ 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

           

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

ประกอบด้วย 

 
1.  รศ.ดร. ต่อตระกลู       ยมนาค       ประธานกรรมการ 
2.  นายธนิต                     ชรินทร์สาร     รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นางพิสมยั                  บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ            
4.  นายวนัชยั        ตนัติกลุ  กรรมการตรวจสอบ 
5.  นายวิทวสั                   พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร   
6.  นายชนะ        โตวนั  กรรมการ      
7.  นายธนยั        ชรินทร์สาร กรรมการ 
8.   นายศุภกิจ                  ปรมาภูติ  กรรมการ 
9.  นายนิรุธ         อินทรท่าฉาง กรรมการ 
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รองศาตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค             ประธานกรรมการ  

Vice Professor   Tortrakul   Yomnak                                       President  

 
คุณวุฒิทางการศึกษา                         

 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
 M.S.C.E. Master of Science in  Civil Engineering (University of Washington  U.S.A) 
 D.B.A.( Doctor of  Business Administation)  Nova  Southeastern  University  
 วปรอ. รุ่นท่ี 4111  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   

ประวตักิารทาํงาน 

 ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 ประธานกรรมการ TACE  LTD. (บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู ยมนาค และคณะจาํกดั) 
 อดีตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ชุดท่ี 1 (ประธานคณะทาํงาน ตป.) 
 อดีตนายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2548) 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัมหิดล 
 ท่ีปรึกษา สหพนัธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON) 
 อาจารยส์อนหลกัสูตรปริญญาเอก “ การพฒันาธรรมาภิบาล”  ม.ราชภฎัจนัทรเกษม 

 คณะผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับชัน่ (ค.ป.ต.) 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
 Director Certification Program (DAP รุ่น 46)    
 Thai   Institute of Director (IOD) 

 

 

นายธนิต   ชรินทร์สาร                                                            รองประธานกรรมการ 
Mr. Dhanit     Charinsarn                                                       Vice President  

 

การศึกษา                         
 ปริญญาตรี – วศิวกรรมอุตสาหการเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทาํงาน 

 รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้ริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
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นายวทิวสั   พรกุล                                                                      ประธานกรรมการบริหาร 

Mr. Wittawat  Pornkul                                                            Chief Executive Officer 

 

 

การศึกษา                         
 ปริญญาตรี – วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ประวตักิารทาํงาน 

 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                พ.ศ.2539 - ปัจจุบนั     
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑค์อนกรีตไทย (ATCI)               พ.ศ.2546 -  2549     
 วศิวกร บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั         พ.ศ.2518 -  2526     
 วทิยากร ศูนยเ์พ่ิมผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม   พ.ศ.2515 -  2518     

 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
 Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  
  

 

 

นายชนะ  โตวนั                                                                           กรรมการ 

Mr. Chana  Towan                                                            Director 

 

 

การศึกษา                   
 ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโท – วศิวกรรมโยธา Asian Institute of Technology 

 

ประวตักิารทาํงาน 
 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   

 
การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
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นายธนัย     ชรินทร์สาร                        กรรมการ 

Mr.Tanai  Charinsarn             Director 

    

การศึกษา                         
 ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโท – วศิวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana-Champaign 
 ปริญญาเอก  -  Information Technology / University of  New South Wales , Australia 

 

ประวตักิารทาํงาน 

 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 สมาชิก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Consultant and Project Manager - IBM Global Services 
 The Boston Consulting Group – Associate 
 Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. - Senior Engineer 
 Lecturer : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , มหาวทิยาลยัมหิดล , มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ,  
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น , มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั , มหาวทิยาลยับูรพา  

 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
 

 
 
นางพสิมัย      บุณยเกยีรติ       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Mrs.Pismai   Boonyakiat                            Chairman of Audit Committee  & Director 

 
การศึกษา 

ปริญญาโท  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
 

ประวตักิารทาํงาน 

 ผูพิ้พากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
 ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 
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นายวนัชัย    ตันติกุล                         กรรมการตรวจสอบ 

Mr.Wanchai  Tantikul               Audit  Committee  & Director 

 

การศึกษา                  
 ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวตักิารทาํงาน 

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

 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)  
 

 

 

นายศุภกจิ    ปรมาภูติ                        กรรมการ 

Mr.Suppakij      Praramaputi                        Director 

 

การศึกษา                         
 ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโท –  MBA (General Management)  University of Central Arkansas 
 

ประวตักิารทาํงาน 

 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
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นายนิรุธ     อนิทรท่าฉาง                        กรรมการ 

Mr.Nirut    intratachang                            Director 

 

การศึกษา                         
 ปริญญาตรี –  บญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวตักิารทาํงาน 

 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชีและการเงิน บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
 กรรมการ บจก. อรดา 
 กรรมการ บจก. ร่มโพธ์ิ  
 

การอบรมเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96)  
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การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ   
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามสาํคญักบัการดูแลองคก์รตามหลกับรรษทัภิบาล และเห็นวา่การนาํหลกับรรษทัภิบาลมา
ปฏิบติัในองคก์รจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกัดนั เสริมสร้าง และปลูกฝังใหพ้นกังานประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีมีความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
  

บริษทัฯ เช่ือวา่ระบบการกาํกบัดูแลท่ีดีของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งเสริมใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการ
แข่งขนั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน สถาบนัการเงิน และพนัธมิตรธุรกิจในการดาํเนิน
ธุรกิจร่วมกนั อนันาํไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของผูถื้อหุน้ และประโยชนท่ี์สมดุลร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงสงัคมและ
ประเทศชาติ 
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทั้งส่งเสริม
และสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนในความเป็นเจา้ของบริษทั โดยควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํหนา้ท่ีแทน
ตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัพึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของตน 

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีตามบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบริษทั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน ความแขง็แกร่งของกิจการ 
การรักษาส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
 

คณะกรรมการ  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  
การถ่วงดุลกรรมการ และการรวมหรือแยกตาํแหน่ง  

 

กาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหมี้จาํนวนท่ีเหมาะสมและมีความสมดุล ไม่เกิน 10 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระเท่ากบั 1 ใน 3 ร่วมกบักรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารภายใน  

ดว้ยภาระหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการ ในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย และประธานกรรมการบริหารในฐานะผูน้าํ
ฝ่ายบริหาร บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดให้ผูด้าํรงตาํแหน่งทั้งสองตาํแหน่งตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนัเพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชดัเจนและมีความ
สมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน 

ดงันั้น จึงสามารถมัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ยอ่มเป็นไปโดยกลุ่มบุคคลผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีพ้ืนฐานและ
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วสิยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
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การประชุมคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะกาํหนดวาระการประชุมไวล่้วงหนา้ตลอด 
ปีอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ และผูบ้ริหารทุกคน
ไดรั้บทราบ และจดัสรรเวลาเพ่ือเขา้ร่วมการประชุม แต่อาจจดัการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น โดยกาํหนดใหเ้ลขานุการ
คณะกรรมการรับผดิชอบงาน ดงัน้ี 

- จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีวาระการประชุมท่ีชดัเจน พร้อมจดัส่งเอกสารการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนั
ประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

- จดัการประชุมโดยกาํหนดเวลาท่ีเพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายอยา่งเตม็ท่ีและเปิดเผย 
- จดัทาํรายงานการประชุมท่ีมีสาระสาํคญัครบถว้น และเสนอใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯ รับรองในการประชุมคราวถดัไป 

ก่อนทาํการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และสามารถสืบคน้ได ้

 

โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การประชุมปกติจาํนวน 4 คร้ัง ประชุมพิเศษจาํนวน 1 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุม 
ของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได ้ดงัน้ี 
 

รายช่ือ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การเข้ารว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

  การประชมุปกติ การประชมุ
พิเศษ 

รวม 

1.นายต่อตระกลู  ยมนาค 26 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2553 
23 เม.ย.2556 – 31 มี.ค. 2556 

4/4 1/1 5/5 

2.นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 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 31 มี.ค. 2549 – 31 มี.ค. 2552 
23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555 

4/4 1/1 5/5 

4.นายวทิวสั  พรกลุ 31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 

5.นายชนะ  โตวนั 31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค. 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 

6.นายธนยั  ชรินทร์สาร 31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค. 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 

7.นายวนัชยั  ตนัติกลุ 
 
 

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

4/4 
 

 

1/1 
 
 

5/5 
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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 ไดจ้ดัให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ข้ึนเพือ่ช่วยในการกลัน่กรองงานท่ีจาํเป็นและสําคญั หรืองานท่ี
ตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะทางโดยไดก้าํหนดให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึง
มัน่ใจไดว้า่ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษทัฯ มีอิสระอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ี ภายใตอ้งคป์ระกอบ ขอบเขตหนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบที่ได้กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงปัจจุบันคณะอนุกรรมการบริษทัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ                  
2) อนุกรรมการบริหาร  3) อนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในเร่ืองการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงโดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 2 ท่าน  และกรรมการอิสระ  1 ท่าน ดงัน้ี 
 

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

เป็นผูด้าํเนินการโดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ใหมี้ความชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 
    ทั้งน้ีในปี 2554 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ               916,800     บาท 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร              5,670,862     บาท 
 

จริยธรรมธุรกจิและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ 
เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอยา่งครบถว้น ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ คนหน่ึงคนใดมีส่วนไดส่้วน
เสียกบัผลประโยชนข์องเร่ืองท่ีกาํลงัมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง หรือไม่อยูร่่วมประชุมขณะลงมติออกเสียง รวมทั้งยงัไดมี้การ
กาํหนดจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานรวมถึงผูบ้ริหารไดป้ระพฤติปฏิบติัตามเป็นแบบอยา่งท่ีดี โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและ
ผูอ่ื้น และไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํหรือปกปิดการกระทาํใด ๆ ท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ หรือทาํใหไ้ม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ยความยติุธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย  
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 

 คณะกรรมการบริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนกัในความสาํคญัของระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน ดว้ยการจดัใหมี้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
 แต่ยงัคงรักษาความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เป็นระบบท่ีพนกังานสามารถควบคุมกาํกบั ประเมินผล และสอบทานการทาํงาน
ไดด้ว้ยตวัเอง เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรมรวมทั้งป้องกนัการกระทาํที่ผิด
กฎหมายดว้ย 
 บริษทัฯ กาํหนดให้มีผูต้รวจสอบภายใน ท่ีข้ึนตรงและดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้าํ
หนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อาํนาจดาํเนินการและกฎระเบียบ รวมทั้งทาํหนา้ท่ีประเมินการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหน่ึง 
 ซ่ึงในปี 2554 บริษทัฯได ้ดาํเนินการประเมินการบริหารความเส่ียง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

 ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบระบบ  ISO  

 ไตรมาสที ่2 ตรวจสอบกระบวนการผลติและการบริหารจดัการผู้รับเหมา  

ไตรมาสที ่3 ตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือ 

 ไตรมาสที ่4 ตรวจสอบกระบวนการบริหารจดัการคลงัพสัด ุ

    

รายงานของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี เป็นรายงานประจาํปีเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ียงัทาํรายงานอธิบายถึงความรับผดิชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงินควบคู่กนั
ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปีอีกดว้ย 

เพ่ือใหก้ารทาํรายงานขา้งตน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานดงักล่าวใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือให้
งบการเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตข้อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุนและผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแล ติดต่อส่ือสารและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา แก่นกัลงทุน ส่ือมวลชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งการใชส่ื้อทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถรับ-ส่งขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีไม่ขดัต่อกฎระเบียบของ ก.ล.ต.  
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แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จดัการฝ่ายบญั ชี 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
สายการบัญชีและการเงนิ 

ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ 

ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม 

ผู้จดัการโรงงาน 1 
(แผ่นพืน้-เสาเขม็) 

ผู้จดัการทั่วไป 

แผ่นพืน้สําเร็จรูป 

รองกรรมการผู้จดัการ 
สายการตลาด 

รองกรรมการผู้จดัการ 
สายวศิวกรรมและพฒันาผลติภณัฑ์ 

ผู้จดัการทั่วไป 

เสาเขม็ 

ผู้จดัการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผู้จดัการฝ่ายขาย
คอนกรีตมวลเบา 

ผู้จดัการโรงงาน 2 
(คอนกรีตมวลเบา) 

ผู้จดัการโรงงาน 3 
(สุราษฎร์ธานี) 

หัวหน้าส่วน 

การบุคคลกลาง 

หัวหน้าส่วน 

ธุรการและจดัซื้อ 

หัวหน้าส่วน 

คอมพวิเตอร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
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การจดัการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ 

 ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 
 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายต่อตระกลู   ยมนาค ประธานกรรมการ 
2 นายธนิต    ชรินทร์สาร   รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3 นางพิสมยั บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4 นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ 
5 นายวทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
6 นายชนะ โตวนั กรรมการ 
7 นายธนยั ชรินทร์สาร กรรมการ 
8 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 
    

 
 ขอบเขต อาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. กาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายใน
การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

2. พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุน และกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และกาํหนดแนวทางแกไ้ขในกรณีท่ีมีอุปสรรค
ในการบรรลุเป้าหมายนั้น 

4. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง   
ทนักาล และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสาํคญั และกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

7. จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง (Succession Plan) 

8. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 
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คณะกรรมการบริหาร 
 ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 
 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายวทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายชนะ โตวนั รองประธานกรรมการบริหาร 
3 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการบริหาร 
4 นายจีรเดช วรัิชชยั กรรมการบริหาร 
5 นางเพญ็ทิพา ยิม้พยคัฆ ์ กรรมการบริหาร 
6 นางจาํนงค ์ ปัญญาสมบติั กรรมการบริหาร 
7 นางประดิษฐา วรชาติ กรรมการบริหาร 
8 นางสาววรินทรา อ่อนสม้กิจ กรรมการบริหาร 
9 นางสาวสมนึก รักสนิท กรรมการบริหาร 

 

 ผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ นายวทิวสั พรกลุ ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ หรือ นายชนะ โตวนั     
นายธนยั ชรินทร์สาร  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

 
 ขอบเขต อาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ
พิจารณาอนุมติั 

2. วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

3. ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯท่ีกาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

4. จา้งและเลิกจา้งพนกังานระดบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยกเวน้ในตาํแหน่งผูบ้ริหารท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
5. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯเป็นคราว ๆ ไป  
7. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินของบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
8. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นปกติทางการคา้ รายการการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ซ่ึงมีราคาตลาดอา้งอิงไดใ้นวงเงิน
ไม่เกิน 20 ลา้นบาท และตอ้งนาํเสนอใหท่ี้ประชุมกรรมการบริษทัฯในคราวถดัไปรับทราบในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 
 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

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

 

 ขอบเขต อาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบ จดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา่จาํเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบ
บญัชีของบริษทัฯได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบ
ทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยคาํนึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกตอ้งและครบถว้น 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวน
ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯในรายงานสาํคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายบญัญติั ไดแ้ก่ บทรายงานและ
การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
6.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น 

เป็นท่ีเช่ือถือได ้
6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
6.3 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
6.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
6.5 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

 



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED. 

รายงานประจาํปี 2554 
- 28 - 

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 
 

 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วนัที่ 12 มนีาคม 2555) 

 
 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

  

จํานวนหุ้น 

 

ร้อยละ 

ของหุ้น
ทั้งหมด 

1. นายวิทวสั  พรกลุ 111,190,970 55.60 

2. นายชนะ  โตวนั 19,600,000 9.80 

3. นางสาวอสัมา  โตวนั 9,000,000 4.50 

4. นายอริสรา  โตวนั 9,000,000 4.50 

5. นางสาววิศรา  พรกลุ 9,000,000 4.50 

6. นายวิเชียร  ตรีสทุธาชีพ 3,792,600 1.90 

7. นางสาวพชัรีพร  พรกลุ 3,493,700 1.75 

8. บริษทั สารสิน จาํกดั 2,575,000 1.29 

9. นายสมชาย  เฉลิมกาญจนา 2,170,000 1.09 

10. นายพงส ์ สารสิน 2,087,500 1.04 
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กจิกรรมในรอบปี 2554 
งานด้านสังคม 
 

ในปีที่ผ่านมา บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จาํกดั (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสําคญัต่อความรับผิดชอบทางสังคม โดยได้ดาํเนิน
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี สาํหรับปี 2554 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน ทางบริษทัฯ บริจาคแผ่นพ้ืนและเสาเข็ม 
เพ่ือสร้างอาคารเรียนใหแ้ก่เด็กนกัเรียน โรงเรียนพฒันานิคม 
จงัหวดัลพบุรี ให้มีสภาพแวดลอ้มและมีคุณภาพการศึกษาท่ี
ดี และสนับสนุนงาน 50 ปี ราตรีเขียว – เหลือง ศิษย์เก่า
โรงเรียนพฒันานิคม รวมทั้งสนับสนุนการจดังาน “วนัเด็ก
แห่งชาติ ปี 2554” ณ โรงเรียน ซอย 19 สาย 2 จงัหวดัลพบุรี
โดยตระหนักถึงความสําคญัของเยาวชนซ่ึงเป็นกาํลงัสําคญั
ในอนาคตต่อไป ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2554 บริษทัฯ ไดร่้วม
ทําบุญ ณ ว ัดท่าข้าม อําเภอหนองม่วง จังหวัดสระบุรี 
สนับสนุนโครงการสร้างศาลาโรงครัว ซ่ึงใชเ้ป็นสาธารณะ
ประโยชน์ให้กบัคนในชุมชน ในช่วงปลายปี 2554 ประเทศ
ไทยเกิดวิกฤตนํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ โดยเฉพาะจังหวดัลพบุรี
ไดรั้บความเสียหายอย่างมาก ทางบริษทัฯ ไดเ้ร่งประสานงานกบัผูว้่าราชการ จงัหวดัลพบุรี ในวนัที่  11 ตุลาคม 2554 เพ่ือบริจาคเงิน
ช่วยเหลือจาํนวน 100,000 บาท ซ่ึงจะนาํไปบริหารจดัการตามความตอ้งการของผูป้ระสบภยั และในวนัท่ีวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554  บริษทัฯ 
ใหค้วามร่วมมือกบัทั้งภาครัฐ และเอกชน สนบัสนุนงานช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วมท่ีจดัข้ึนโดย สภอ.พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  
               
กจิกรรมอืน่ ๆ 
 

  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพ่ิม
ศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รใหมี้ความรู้ ความสามารถใน
การดาํเนินงาน ซ่ึงในปี 2554 นั้น บริษทัฯได้จัดการอบรม
พนักงาน 2 คร้ัง ด้วยกัน ดงั น้ี คร้ังท่ี 1 จัดข้ึนเมือ่วนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2554 ในหัวขอ้เร่ือง “พฒันาคุณค่าของตน เพือ่
ความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร” และคร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
17 ธนัวาคม 2554 ในหัวขอ้เร่ือง “ผูบ้ริหารพบหัวหนา้งาน” 
เพื่อคดัเลือกพนักงานดีเด่นอนัเป็นตวัอย่างที่ดีแก่พนักงาน 
ทั้ งน้ีเพื่อให้พนักงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และ
นาํไปปรับใชใ้นการทาํงานให้ดีมีคุณภาพยิ่งข้ึน และบริษทัฯ 
ยงัไดรั้บคดัเลือกจากผูจ้ดัทาํหนังสือ “102 องค์หลากสุข” 
เขียนโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ  แกว้พิจิตร และคณะ คดัเลือกให ้
บมจ.ดีคอนโปรดกัส์  เป็นองคก์รตวัอยา่งท่ีมีความสุข รู้จกัการสร้างสุขภายในองคก์ร โดยนาํหลกัธรรมะเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน มี
การสร้างทศันคติการทาํงานเป็นทีม ซ่ึงลว้นแต่เป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหวา่งการทาํงานและความสุขไดดี้อีกดว้ย                                                         
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สรุปสารสนเทศสําคัญ 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
 

1.ผลการดาํเนินงานโดยรวม 
บริษทัดีคอน โปรดกัส์ จาํกดั(มหาชน)และบริษทัฯยอ่ย ยงัคงมีรายไดจ้ากยอดขายและผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง

ติดต่อกนั  ในปี 2554 บริษทัฯมียอดขายรวม 826.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 จากปี 2553 ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการขายผลิตภณัฑ์
คอนกรีตทุกประเภทที่เพ่ิมข้ึน และมีกาํไรสุทธิรวมเท่ากบั 83.92 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 14 โดยมี EBITDA เท่ากบั
157.90 ลา้นบาท  
 
2. ผลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

 2.1 กลุ่มผลิตภณัฑค์อนกรีต 
  เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ทาํใหบ้ริษทัฯมีผลการดาํเนินงานรวมเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2553 โดยในปี 2554   บมจ.ดีคอน
โปรดกัส์  และ บจ.ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์  ซ่ึงเป็นบริษทัฯท่ีผลิตและจาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑค์อนกรีต มียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ทั้งสอง
บริษทัฯ คือ บมจ.ดีคอนฯ มียอดขาย 715.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 และบจ.ร่มโพธ์ิ มียอดขาย 70.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25  โดย 
บมจ.ดีคอน มีกาํไรสุทธิ 72.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.70 และบจ.ร่มโพธ์ิ มีกาํไรสุทธิ 9.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ52.50 ผลการ
ดาํเนินงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนั้นเน่ืองจากปริมาณการขายสินคา้แผน่พ้ืนคอนกรีตสาํเร็จรูป เสาเขม็คอนกรีต และคอนกรีตมวลเบาชนิดดูดซึมนํ้ า
ตํ่า (CLC) เพ่ิมสูงข้ึนกวา่ปี 2553 
 2.2 กลุ่มอสงัหาริมทรัพย ์
  ในปี 2554 บจ.อรดา ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์มียอดขาย 40.19 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2553 
ร้อยละ 26 และมีกาํไรสุทธิ 1.75 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 64 ทั้งน้ีเน่ืองจากในปี 2553 ไดข้ายบา้นและท่ีดินของโครงการบา้นอรดา –คลอง
แปด ลาํลูกกา ไปเกือบหมดคงเหลือท่ีจะขายเพียง 10 ยนิูต นอกจากน้ี ในปี 2554 บจ.อรดา ไดบ้นัทึกค่าเสียหายตามคาํพิพากษาของศาล
เน่ืองจากคดีถึงท่ีสุด เป็นจาํนวนเงิน 6.09 ลา้นบาท 
 
3. ฐานะทางการเงนิ 

 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ และบริษทัยอ่ย มีความมัน่คงทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเงินสดในมือรวม 49.65 ลา้นบาท ในขณะท่ีไม่
มีเงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงินเลย โดยมีอตัราส่วนกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน(EBITDA) ต่อกาํไรสุทธิเท่ากบั 1.90 เท่า 
 3.1 สินทรัพย์ 

  ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 839.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากวนัท่ีเดียวกนั
ของปีก่อน ทั้งน้ีสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นรายการท่ีดิน อาคาร,เคร่ืองจกัร และสินคา้คงเหลือ และเงินสด คิดเป็นร้อยละ 34  , 25 และร้อยละ 
6 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 
  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 360.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.50 จาก
ปีก่อน ประกอบดว้ยสินคา้คงเหลือ 210.41 ลา้นบาทและลูกหน้ีการคา้ 97.31 ลา้นบาท ณ วนัส้ินปี มีเงินทุนหมุนเวยีนรวม 245.34 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องและ อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องเท่ากบั 3.10 เท่า และ1.30 เท่า ตามลาํดบั 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 478.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 3 ประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร,อุปกรณ์ 286.85 ลา้นบาท สินทรัพยท่ี์ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 105.42 ลา้นบาทและท่ีดินรอการพฒันา 49.37 
ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2554 บริษทัฯไดมี้การลงทุนซ้ือรถบรรทุกใหม่เพื่อลดตน้ทุนการขนส่งจาํนวน 33.3 ลา้นบาท และลงทุนในการ
ปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์เป็นจาํนวนเงิน 19.25 ลา้นบาท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

 3.2 หนีสิ้น 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีหน้ีสินรวม 121.25 ลา้นบาทซ่ึงใกลเ้คียงกบัวนัที่เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงประกอบดว้ย 
หน้ีสินหมุนเวยีน 115.86 ลา้นบาทและหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 5.39 ลา้นบาท สาํหรับหน้ีสินหมุนเวียนนั้นเป็นเจา้หน้ีการคา้ 85.09 ลา้นบาท 
เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาศาล 16.11 ลา้นบาทและภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11.80 ลา้นบาท 
 

4. อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคญั 

 ในปี 2554 บริษทัฯมีอตัราส่วนทางการเงินที่ดีโดยเฉพาะความมัน่คงทางการเงิน โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องและ อตัราส่วน
สินทรัพยส์ภาพคล่องเท่ากบั 3.10 เท่า และ1.30 เท่า ตามลาํดบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 0.17 เท่า และอตัราส่วน
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน(EBITDA) ต่อกาํไรเท่ากบั 1.90 เท่า 
 จากฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานในปี 2554 คณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 
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ปัจจัยความเส่ียง  ปี 2554 
  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยย์งัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากราคาวสัดุก่อสร้าง รวมถึงราคาท่ีดินมีแนวโนม้ปรับราคาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   ภาวะเศรษฐกิจไดห้ยดุชะงกัลงในช่วงมหา
อุทกภยัระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 และส่งผลต่อเน่ืองถึงเดือนธนัวาคม 2554  นอกจากปัญหาอุทกภยัคร้ังใหญ่แลว้
บริษทัฯยงัคงเผชิญกบัปัญหาการเพ่ิมข้ึนของราคาของวตัถุดิบอยา่งต่อเน่ือง ความผนัผวนของราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงรถบรรทุก  ทั้งน้ีบริษทัฯ
ไดติ้ดตามสถานการณ์ต่างๆอยา่งใกลชิ้ด เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจให้เหมาะสม โดยมีปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ 

 
1.  ผลกระทบจากมหาอุทกภัย 

 เป็นโชคดีท่ีโรงงานทั้ง 3แห่งไม่ประสบปัญหาอุทกภยั แต่บริษทัฯไม่สามารถขายสินคา้ไดเ้น่ืองจากถนนทั้งสายหลกัและสายรอง
ที่จะตอ้งใช้ขนส่งสินคา้ถูกนํ้ าท่วมทั้ งหมด บริษทัฯได้ใช้โอกาสน้ีในการบูรณะ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และ
รถบรรทุกของบริษทัฯเพ่ือใหมี้สภาพท่ีพร้อมสามารถผลิตและส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดท้นัทีท่ีเขา้สู่ภาวะปกติ 
 
2.  ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

  ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนสูง  เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต ์, เหลก็เสน้, PC-Wire, หินและทราย ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ไดป้รับราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษทัฯตอ้งติดตาม
ประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งกาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่การบริหารการจดัหาวตัถุดิบเพื่อลด
ความเส่ียงทางดา้นราคา การวจิยัคน้ควา้เพ่ือหาวตัถุดิบทดแทน การควบคุมและบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ความผนัผวนของราคานํา้มนั 

  ความผนัผวนของราคานํ้ ามนั ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม เน่ืองจากมีความเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์อ่ืน
หลายปัจจยั เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหวา่งประเทศ มีผลทาํให้เกิดความผนัผวนต่อราคานํ้ ามนั  ซ่ึงภาครัฐไดก้าํหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหาโดยส่งเสริมให้ใชแ้ก๊สธรรมชาติ (NGV) เป็นเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ ามนั รวมทั้งกาํหนดนโยบายดา้นราคาเพื่อลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบการ บริษทัฯไดบ้ริหารความเส่ียงโดยในปี 2552 -2553 ไดเ้ปลี่ยนเคร่ืองยนตร์ถบรรทุกให้ใชแ้ก๊สธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิง จาํนวน 43 คนั จากจาํนวนทั้งส้ิน 71 คนั และในปี 2554 ไดซ้ื้อรถบรรทุกใหม่เพือ่ทดแทนรถบรรทุกเดิมที่มีประสิทธิภาพตํ่า 
จาํนวน 11 คนั  เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายในการขนส่งซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากรองจากตน้ทุนสินคา้ 
 

4. การแข่งขัน 

  จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั และความผนัผวนขอราคาวตัถุดิบ ทาํใหต้ลาดสินคา้วสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง
เพ่ือเร่งระบายสินคา้ ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ฝ่ายบริหารจึงให้ความสาํคญักบัการวิจยัและพฒันาสินคา้ การควบคุม
คุณภาพ การบริการ การบริหารและจดัการสินคา้คงคลงั การพฒันาบุคลากร การบริหารการจดัส่งและขนส่ง  เพื่อให้การบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และคงความเป็นผูน้าํในธุรกิจน้ีต่อไป 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2547 บริษทัฯไดฟ้้องร้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางให้ดาํเนินคดีกบั
บริษทัแห่งหน่ึง ในขอ้หาละเมิดสิทธิบตัรและเรียกค่าเสียหายเป็นเงินรวม ประมาณ  210.50  ลา้นบาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี  8  ธนัวาคม  2547    
บริษทัดงักล่าวไดแ้กค้ดีโดยใชว้ธีิฟ้องแยง้อา้งวา่ตนเป็นผูคิ้ดคน้ส่ิงประดิษฐ ์และฟ้องขอเพิกถอนสิทธิบตัรของบริษทั และเรียกค่าเสียหาย
เป็นเงินรวมประมาณ 510  ลา้นบาทบวกอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  7.5  ต่อปีและชดใชค้่าขาดประโยชน์จากการจาํหน่ายสินคา้อีก
จาํนวนเดือนละ10 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552  ศาลชั้นตน้มีคาํสัง่ใหย้กฟ้องคดีขา้งตน้ทั้งหมด และพิพากษาใหเ้พิกถอนสิทธิบตัร
ผลิตภณัฑแ์ผน่พ้ืนสาํเร็จรูป เลขท่ี 16808 ของบริษทัฯ  บริษทัฯและบริษทัดงักล่าวยอมรับคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ 

และสืบเน่ืองจากคดีท่ีบริษทัไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2547 บุคคล 2 พ่ีนอ้งท่ีบริษทัระบุ
วา่เป็นตวัการของคดีละเมิดสิทธิบตัรมีส่วนร่วมรู้เห็นในคดี  ไดฟ้้องร้องต่อศาลแพง่และศาลอาญา ใหด้าํเนินคดีกบับริษทัฯ และกรรมการ
ของบริษทัท่านหน่ึง ในขอ้หาหม่ินประมาทโดยการนาํเอกสารท่ีมีขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการหม่ินประมาท แพร่หลายแนบเขา้ไปในคาํ
ฟ้องท่ีบริษทัฯ ยื่ นฟ้องดาํเนินคดี และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน รวม 400 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ขณะน้ีสองคดี
ดงักล่าว ศาลยกคาํฟ้องไม่นําสืบไต่สวนมูลฟ้อง 1 คดี อีก 1 คดี ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วศาลช้ันต้นพิจารณาให้ยกฟ้องแล้ว โจทย์ยังคงอยู่
ระหว่างอุทธรณ์คด ีซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯมัน่ใจว่าการถูกฟ้องดาํเนนิคดจีากบุคคลดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกดิความเสียหายแก่บริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัยอ่ยมีประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะตอ้งจ่ายชาํระแก่ลูกคา้รายหน่ึง จาํนวน 10.01 ลา้นบาท 
(ดอกเบ้ียจ่าย 5.11 ลา้นบาท) ตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2544 เน่ืองจากบริษทัย่อยถูกลูกคา้ดังกล่าวฟ้อง
ดาํเนินคดีแพง่ เร่ืองผดิสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 4.90 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 
ต่อปี ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2548 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษายืนตามคาํพิพากษา
ของศาลชั้นตน้ แต่บริษทัฯ ไดย้ืน่ฎีกาคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 
 เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2555 ศาลฎีกาไดพิ้พากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดยให้บริษทัฯ ชาํระเงินแก่ลูกคา้ดงักล่าว 
จาํนวน 16.11 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ียจ่าย) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ จึงแสดงจาํนวนเงินที่ตอ้งจ่ายชาํระดงักล่าว เป็นหน้ีสิน
หมุนเวียนและรับรู้ส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากประมาณการหน้ีสินระยะยาว จาํนวน 6.10 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

ณ   วนัที ่ 31  ธันวาคม  2554 
    (พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน งบเฉพาะบริษทั 
งบการเงิน

รวม 
2552 2553 2554 2554 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 3,126 23,339 39,746 49,388 
เงินลงทุนชัว่คราว 18,000 20,172 261 261 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงิน 62,687 96,251 90,435 97,314 
เงินใหกู้ร้ะยะสั้น 3,570 3,570 3,570 3,570 
เงินมดัจาํค่าสินคา้ - - - - 
สินคา้คงเหลือ 41,197 49,884 49,300 210,405 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ - - - - 
เงินมดัจาํซ้ือยานพาหนะ - - - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน-สุทธิ 3,262 5,355 - - 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 161,842 198,570 183,313 360,940 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123,333 223,333 241,663 49,370 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,500 - - 31,750 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 232,104 215,129 249,663 286,853 
สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน  - สุทธิ 124,708 115,062 105,416 105,416 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,865 5,209 4,498 4,498 
เงินมดัจาํซ้ือท่ีดินและอาคาร 3,700 3,700 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 815 1,240 896 896 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 512,026 563,674 601,940 478,783 

รวมสินทรัพย์ 673,868 762,244 785,253 839,723 
หนีสิ้นหมุนเวยีน     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 391 2,523 1,534 2,207 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึง
ปี 9,246 - - 652 
เจา้หน้ีการคา้ 50,688 73,605 78,909 85,086 
เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - 
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ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,115 9,449 9,400 11,805 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,576 7,739 - - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าขายสินคา้ 3,137 4,062 - - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - 16,109 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,171 12,064 - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 72,325 109,441 89,843 115,859 
     
    (พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบเฉพาะบริษทั 
งบการเงิน

รวม 
2552 2553 2554 2554 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,010 - - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ - - - 568 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 570 317 1,307 
ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดจากคดีความ - - 3,231 3,513 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,010 570 3,548 5,388 
รวมหนีสิ้น 73,336 110,012 93,391 121,247 
ทุนจดทะเบียน 200,000 206,000 206,000 206,000 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 200,000 200,000 200,000 200,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 319,825 319,825 319,825 319,825 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 80,707 132,407 172,037 204,640 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้   - 5,992 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 600,532 652,232 691,862 718,473 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - - 3 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 600,532 652,232 691,862 718,723 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 673,868 762,244 785,253 839,723 
        
    (พนับาท) 

งบกาํไร-ขาดทุน 
 

งบเฉพาะบริษทั 
งบการเงิน

รวม 
2552 2553 2554 2554 

งบกาํไรขาดทุน        
รายไดจ้ากการขาย 463,911 628,610 721,273 820,826 
รายไดจ้ากการขายท่ีดินรอการพฒันา - - - - 
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รายไดจ้ากสินทรัพยใ์หเ้ช่า - - - - 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - - - 6,004 
รายไดอ่ื้น 13,974 17,465 15,249 10,877 
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - 
รวมรายได้ 477,885 646,075 736,522 837,707 
ตน้ทุนขาย 322,496 422,279 -491,072 -554,224 
ตน้ทุนสินทรัพยใ์หเ้ช่า - - - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 121,480 133,000 -140,486 158,812 
ค่าเผือ่ความเสียหายจากคดีความ - - - 6,099 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 31,820 - - - 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -  - 
รวมค่าใช้จ่าย 475,796 555,279 631,558 719,135 
     
    (พนับาท) 

งบกาํไร-ขาดทุน   
 งบเฉพาะ
บริษทั   

งบการเงิน
รวม 

2552 2553 2554 2554 
กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย 2,089 90,795 104,964 118,572 
ดอกเบ้ียจ่าย 2,858 52 31 353 
กาํไร (ขาดทุน) หลงัดอกเบ้ียจ่าย (769) 90,795 - - 
-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,141 21,042 26,618 34,296 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (4,910) 69,700 - - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - - 1 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (4,910) 69,700 78,315 83,922 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (0.02) 0.35 0.39 0.42 
     
    (พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด   
  งบเฉพาะ
บริษทั   

งบการเงิน
รวม 

2552 2553 2554 2554 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 114,757 93,286 111,270 107,708 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทุน 7,112 (76,950) 57,873 46,229 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (102,429) (26,124) 36,989 42,295 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์ จาํกดั(มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่านซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒุิ
ดา้นบญัช-ีการเงนิ กฎหมาย การบรหิารองคก์ร โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯและไมม่สีว่นได้
เสยีใดๆ กบับรษิทัฯ ดงัน้ี 

 นางพสิมยั บุณยเกยีรต ิ กรรมการอสิระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายธนิต  ชรนิทรส์าร กรรมการอสิระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวนัชยั ตนัตกุิล  กรรมการอสิระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 

 ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้าที ่ อย่างเป็นอสิระและครบถว้นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยได้
ประชมุร่วมกบัฝา่ยบรหิารระดบัสงู หุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนกังานตรวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน โดยไดม้กีารประชมุรวมทัง้
สิน้ 4 ครัง้ซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 1.สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 2554 โดยใหค้าํแนะนําและขอ้คดิเหน็เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่งบการเงนิ
ดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึน้อยา่งถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญั มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสมเพยีงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้สอบทานการเปิดเผยรายการระหวา่งกนั รายการระหวา่งบรษิทัฯกบับรษิทัยอ่ย และสอบทานรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตามเงือ่นไขทางธรุกจิปกตแิละตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
กาํหนด 

 2.สอบทานใหบ้รษิทัฯปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนสนบัสนุนสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯมกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละพฒันายิง่ขึน้ไป 

 3.กาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯโดยไดเ้สนอแนะและตดิตามการพฒันาปรบัปรุงการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯใหม้ปีระสทิธภิาพ,ประสทิธผิล และโปร่งใส 

 4.พจิารณาและใหค้วามเหน็เสนอการคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชแีละพจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชต่ีอ
คณะกรรมการบรษิทัฯเพือ่ขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยไดเ้สนอให ้บรษิทั สอบบญัช ีด ี ไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2555 

 5.ไดส้อบทานและตดิตามการลงทนุในโครงการต่างๆทีม่มีลูคา่สงู เพือ่เสนอแนะใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯไดต้ระหนกัถงึ
การบรหิารการลงทนุ ทีต่อ้งดาํเนินการไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนตอ้งดแูลอย่างใกลช้ดิและโปร่งใส 

  

 ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรยีนใหท้ราบวา่ในปี 2554 ไดป้ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งรอบคอบ เตม็
กาํลงัสตปิญัญา ดว้ยความรู ้ ความสามารถและความเป็นอสิระ ตลอดจนไดใ้หค้วามเหน็ต่างๆแก่ทุกฝา่ยอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ทกุรายและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 

 

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

          ( นางพสิมยั   บุณยเกยีรต ิ) 
                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานผู้สอบบัญชี 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหุ้นบริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย  และของเฉพาะบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที่กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับ
รายการทางการเงินที่เป็นสาระสําคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เชื่อว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ขอ้สรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท 
ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) โดย
ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2, 4 และ 5 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
บริษทัฯ ไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ และตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซ่ึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบ
การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการจดัทาํและ
นาํเสนองบการเงินน้ี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาแสดง
เปรียบเทียบไดแ้สดงรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํ หรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 
        (นางวิไลรัตน ์  โรจนน์ครินทร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3104 
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AUDITOR'S REPORT 
 

To The Shareholders of  Dcon  Products Public Company Limited 
 

I have audited consolidated statements of financial position of DCON PRODUCTS PUBLIC 
COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES and the separate statements of financial position of DCON 
PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2011 and 2010, and the related consolidated 
statements of comprehensive income and separate statements of comprehensive 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 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, 2011 and 2010 and the results of consolidated and separate operations and cash flows for the years 
then ended in conformity with generally accepted accounting principles.  

As stated in note 2, 4 and 5 to financial statements for the year ended December 31, 2011, the Company 

adopted the revised financial reporting standards issued by the Federation of Accounting Professions and in 

accordance with the notification of the Department of Business Development regarding the condensed form should 

be included in the financial statements B.E. 2554, that the adoption is effective for the financial statements for the 

accounting periods beginning on or after January 1, 2011 onwards for preparation and presentation these financial 

statements. Accordingly the comparative consolidated and separate financial statements for the year ended 

December 31, 2010 have been presented in new format for corresponding with the consolidated and separate 
financial statements for the year ended December 31, 2011. 

 
D I A  International Audit  Co., Ltd. 
February 23, 2012                         Office of D I A International Auditing 

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



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

Note 2011 2010 2011 2010

Current assets

     Cash and cash equivalents 6 49,388,593.06 30,205,481.38 39,746,060.71 23,338,543.76

     Current investment 7 261,072.87 20,171,569.90 261,072.87 20,171,569.90

     Trade and other receivables 8 97,314,656.70 106,227,044.00 90,435,112.77 101,605,933.72

     Short - term loans to other persons 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00

     Inventories  9 210,405,164.41 192,387,887.44 49,300,487.10 49,884,055.96

     Total current assets 360,939,837.04 352,562,332.72 183,313,083.45 198,570,453.34

Non-current assets

     Land held for development 10 49,370,259.64 49,370,259.64 0.00 0.00

     Investment in subsidiaries 11 0.00 0.00 241,663,520.71 223,333,320.00

     Investment property 12 31,750,100.20 35,500,885.58 0.00 0.00

     Property, plant and equipment 13 286,853,057.35 252,799,350.40 249,466,727.07 215,129,226.33

     Intangible assets 14 4,497,963.65 5,208,623.85 4,497,963.65 5,208,623.85

      Non-operating assets 15 105,415,757.54 115,062,017.71 105,415,757.54 115,062,017.71

      Deposit for purchasing land 0.00 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00

      Other non-current assets 896,086.02 1,240,396.02 896,086.02 1,240,396.02

     Total non-current assets 478,783,224.40 462,881,533.20 601,940,054.99 563,673,583.91

Total assets 839,723,061.44 815,443,865.92 785,253,138.44 762,244,037.25

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Assets

AS AT DECEMBER 31, 2011 AND 2010 



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

Note 2011 2010 2011 2010

Current liabilities 

     Bank overdrafts and short - term loans 

          from financial  institutions 16 2,207,773.46 5,729,099.98 1,534,023.89 2,522,774.35

     Trade and other payables 85,085,684.03 92,673,757.03 78,908,823.83 87,468,995.75

     Payables under the Court's judgement 18 16,108,998.59 0.00 0.00 0.00

     Share subscription payable 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

     Current portion of  long - term debt 17 651,820.24 243,885.14 0.00 0.00

     Accrued income tax 11,804,737.45 10,456,557.22 9,399,712.09 9,449,128.65

     Total current liabilities 115,859,013.77 109,103,299.37 89,842,559.81 109,440,898.75

Non-current liabilities 

     Liabilities under financial lease agreement 17 568,148.19 559,466.12 0.00 0.00

    Employee benefit obligations 3,512,764.52 0.00 3,231,374.52 0.00

     Long-term provisions 18 0.00 10,010,000.00 0.00 0.00

     Other non-current liabilities 1,307,195.60 1,810,715.60 317,195.60 570,715.60

     Total non-current liabilities 5,388,108.31 12,380,181.72 3,548,570.12 570,715.60

     Total liabilities 121,247,122.08 121,483,481.09 93,391,129.93 110,011,614.35

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

AS AT DECEMBER 31, 2011 AND 2010 

Liabilities and shareholders' equity

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

- 2 -



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

Note 2011 2010 2011 2010

Shareholders' equity

     Share capital

          Authorized share capital

206,000,000 common shares 

      of Baht 1 each 19 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00 

          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 20 20,600,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00 

          Unappropriated 21 184,040,115.22 138,804,769.46 151,437,008.51 111,807,422.90 

     Other components of equity (5,992,404.63) 0.00 0.00 0.00 

     Total owners of the Company 718,472,710.59 679,229,769.46 691,862,008.51 652,232,422.90 

     Non-controlling interests 3,228.77 14,730,615.37 0.00 0.00 

     Total shareholders' equity 718,475,939.36 693,960,384.83 691,862,008.51 652,232,422.90 

Total liabilities and shareholders' equity 839,723,061.44 815,443,865.92 785,253,138.44 762,244,037.25 

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Liabilities and shareholders' equity 

(Cont.)

AS AT DECEMBER 31, 2011 AND 2010 

- 3 -

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)



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

Note 2011 2010 2011 2010

Sales and services 820,826,419.80 738,876,927.71 721,273,082.80 628,609,501.13

Cost of sales and services (554,223,834.86) (500,838,315.68) (491,072,466.16) (422,278,954.36)

Gross profit 266,602,584.94 238,038,612.03 230,200,616.64 206,330,546.77

Other income

        Gain on disposal of investment property 6,004,589.09 0.00 0.00 0.00

        Others 10,876,691.43 11,988,054.61 15,249,365.06 17,464,684.53

Selling expenses (95,469,842.63) (85,278,445.69) (91,528,127.70) (81,825,886.53)

Administrative expenses (63,342,869.59) (66,066,453.67) (48,956,990.01) (51,174,347.57)

Loss from Court's judgement 18 (6,098,998.59) 0.00 0.00 0.00

Finance costs (353,911.69) (354,585.27) (31,846.65) (52,417.66)

Profit before income tax 118,218,242.96 98,327,182.01 104,933,017.34 90,742,579.54

Income tax expenses 22 (34,296,449.66) (24,866,483.36) (26,618,087.73) (21,042,131.47)

Profit for the year 83,921,793.30 73,460,698.65 78,314,929.61 69,700,448.07

Other comprehensive income 0.00 0.00 0.00 0.00

Total comprehensive income for the year 83,921,793.30 73,460,698.65 78,314,929.61 69,700,448.07

Total comprehensive income attributable to :

Owners of the Company 83,920,689.76 71,430,088.79 78,314,929.61 69,700,448.07

Non-controlling interests 1,103.54 2,030,609.86 0.00 0.00

83,921,793.30 73,460,698.65 78,314,929.61 69,700,448.07

Earnings  per share 23

Basic earnings  per share 0.42 0.36 0.39 0.35

Weighted average number of 

        common shares 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

Diluted earnings  per share 0.41 0.35 0.38 0.34

Weighted average number of

        common shares 203,832,649 202,253,738 203,832,649 202,253,738

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME



Note Non-controlling Total

Other components Total equity  interests shareholders'

Issued and paid-up Premium on  of equity holders of equity

share capital share capital Appropriated Unappropriated Different of change in the parent

percentage of investment 

in subsidiary

Balance as at December 31, 2009 200,000,000.00 319,825,000.00 20,000,000.00 85,974,680.67 0.00 625,799,680.67 14,800,007.91 640,599,688.58

The changes in shareholders' equity

     for the year 2010 :

          Total comprehensive income

               for the year 0.00 0.00 0.00 71,430,088.79 0.00 71,430,088.79 2,030,609.86 73,460,698.65

          Legal reserve 20 0.00 0.00 600,000.00 (600,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

          Dividend paid 21 0.00 0.00 0.00 (18,000,000.00) 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 0.00 679,229,769.46 14,730,615.37 693,960,384.83

Effects of adoption the new accounting 

    policy-employee benefits 5 0.00 0.00 0.00 (2,685,344.00) 0.00 (2,685,344.00) 0.00 (2,685,344.00)

Balance as at January 1, 2011

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

The changes in shareholders' equity

     for the year 2011 :

          Total comprehensive income

               for the year 0.00 0.00 0.00 83,920,689.76 0.00 83,920,689.76 1,103.54 83,921,793.30

          Dividend paid 21 0.00 0.00 0.00 (36,000,000.00) 0.00 (36,000,000.00) 0.00 (36,000,000.00)

          Interim dividend 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,390,694.06) (2,390,694.06)

          Purchase investment in

               subsidiary 10 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,992,404.63) (5,992,404.63) (12,337,796.08) (18,330,200.71)

Balance as at December 31, 2011 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 184,040,115.22 (5,992,404.63) 718,472,710.59 3,228.77 718,475,939.36

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

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

Consolidated financial statements (Baht)

Equity holders of the Company



Issued and paid-up Premium on Total

share capital share capital Appropriated Unappropriated shareholders'

Note equity

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

The changes in shareholders' equity

     for the year 2010 :

          Total comprehensive income

               for the year 0.00 0.00 0.00 69,700,448.07 69,700,448.07

          Legal reserve 20 0.00 0.00 600,000.00 (600,000.00) 0.00

          Dividend paid 21 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

Effects of adoption the new accounting 

    policy-employee benefits 5 0.00 0.00 0.00 (2,685,344.00) (2,685,344.00)

Balance as at January 1, 2010

     - after restatement 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 109,122,078.90 649,547,078.90

The changes in shareholders' equity

     for the year 2011:

          Total comprehensive income

               for the year 0.00 0.00 0.00 78,314,929.61 78,314,929.61

          Dividend paid 21 0.00 0.00 0.00 (36,000,000.00) (36,000,000.00)

Balance as at December 31, 2011 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 151,437,008.51 691,862,008.51

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 (Continued)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

Separate financial statements  (Baht)



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

2011 2010 2011 2010

Cash flows from operating activities

        Profit  before income tax 118,218,242.96 98,327,182.01 104,933,017.34 90,742,579.54

        Adjustment  

Depreciation 38,605,382.32 44,874,221.57 34,147,817.48 39,628,645.42

Doubtful accounts 0.00 708,485.12 0.00 530,000.00

Loss on obsolete goods 0.00 62,474.22 0.00 0.00

Reversed  loss on obsolete goods 0.00 (275,191.91) 0.00 (275,191.91)

Gain on disposal of  investment property (6,004,589.09) 0.00 0.00 0.00

Gain on disposal of  equipment (947,583.98) (2,529,591.90) (903,605.27) (2,529,783.79)

Amortized intangible assets 710,660.20 655,994.40 710,660.20 655,994.40

Amortized withholding income tax 0.00 139.12 0.00 0.00

Loss form Court's judgement 6,098,998.59 360,000.00 0.00 0.00

Employee benefit provisions 827,420.52 0.00 546,030.52 0.00

Dividend received 0.00 0.00 (4,781,379.94) (4,199,997.60)

Interest expenses 353,911.69 354,585.27 31,846.65 52,417.66

157,862,443.21 142,538,297.90 134,684,386.98 124,604,663.72

        (Increase) Decrease in portion of operating assets

Trade and other receivables 8,912,387.30 (36,705,143.49) 11,170,820.95 (36,154,636.32)

Inventories (18,017,276.97) (74,459,377.09) 583,568.86 (8,411,811.01)

Non - operating assets 0.00 (703,198.20) 0.00 0.00

Other non - current assets 344,310.00 (425,081.03) 344,310.00 (425,081.03)

        Increase (Decrease) in portion of operating liabilities

Trade and other payables (7,588,073.00) 28,973,728.70 (8,560,171.92) 27,896,084.38

Other non - current liabilities (503,520.00) 915,715.60 (253,520.00) 570,715.60

        Cash generated (paid) from operation 141,010,270.54 60,134,942.39 137,969,394.87 108,079,935.34

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, 2011 AND 2010



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

2011 2010 2011 2010

Interest paid (353,911.69) (354,585.27) (31,846.65) (52,417.66)

Income tax paid (32,948,269.43) (20,258,614.92) (26,667,504.29) (14,741,175.33)

Net cash provided by (used in) operating activities 107,708,089.42 39,521,742.20 111,270,043.93 93,286,342.35

Cash flows from investing activities

(Increase) Decrease in current investment 19,910,497.03 (2,171,569.90) 19,910,497.03 (2,171,569.90)

Payments for purchase of ordinary share 

       increase of subsidiary (18,333,343.57) 0.00 (28,333,343.57) (90,000,000.00)

Proceeds from sales of ordinary share

       of subsidiary 3,142.86 0.00 3,142.86 0.00

Dividend received from subsidiaries 0.00 0.00 4,781,379.94 4,199,997.60

Decrease  in long - term loans to related 

        companies 0.00 0.00 0.00 21,500,000.00

Proceeds from sales of investment property 8,515,750.00 0.00 0.00 0.00

Payments for purchase of equipment (57,462,028.13) (14,036,750.37) (55,246,241.57) (13,208,572.14)

Proceeds from sales of equipment 1,136,807.48 2,733,607.48 1,010,788.79 2,730,607.48

Net cash provided by (used in) investing activities (46,229,174.33) (13,474,712.79) (57,873,776.52) (76,949,536.96)

Cash flows from financing activities

Increase (Decrease) in overdrafts and short

       - term loans from financial institutions (3,521,326.52) (140,900.47) (988,750.46) 2,131,908.56

Decrease in long - term loans from 

       other parties 0.00 (10,256,308.90) 0.00 (10,256,308.90)

Payments for liabilities under financial 

       lease agreement (383,782.83) (209,098.79) 0.00 0.00

Dividend paid (38,390,694.06) (20,100,002.40) (36,000,000.00) (18,000,000.00)

Net cash provided by (used in) financing activities (42,295,803.41) (30,706,310.56) (36,988,750.46) (26,124,400.34)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 19,183,111.68 (4,659,281.15) 16,407,516.95 (9,787,594.95)

Cash and cash equivalents as at January 1 30,205,481.38 34,864,762.53 23,338,543.76 33,126,138.71

Cash and cash equivalents as at December 31 49,388,593.06 30,205,481.38 39,746,060.71 23,338,543.76

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

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, 8
th

 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

2011 2010

Bann Orrada Project

     Contract  value  (Baht) 211,061,496.00 184,395,000.00

     % of total sales value 83.34 72.81

         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 of 2010 but had no sales volume. 

2.  BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION AND PRESENTATION

     2.1   PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

                      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 September 28, 2011  regarding the 

            condensed form  should  be included  in the financial statements B.E.  2554  and  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.

AS AT DECEMBER 31, 2011 AND 2010 

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS



                      The  financial  statements  have been  prepared  under the  historical cost  convention, except as transaction 

            disclosed in related accounting policy.

     2.2   PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

                      The  Company has  applied  TAS  1  (Revised  2009)  "Presentation  of  Financial  Statements".  Under  the  

            revised standards, a set of financial statements comprises:

•   Statement of financial position
•   Statement of comprehensive income
•   Statement of changes in shareholders' equity
•   Statement of cash flows
•   Notes to the financial statements

     2.3   ISSUED AND REVISED FINANCIAL REPORTING STANDARDS

                       The  Federation  of  Accounting  Professions  issued  various  revised  financial  reporting  standards  which 

            certain standards are relevant to the Company' s operations and effective  for the accounting period beginning on 

            or after January 1, 2011. The Company applied those standards as below:

Contents

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (Revised 2009)

TAS 1 (Revised 2009) Presentation of Financial Statements

TAS 2 (Revised 2009) Inventories

TAS 7 (Revised 2009) Statements of Cash Flows 

TAS 8 (Revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

TAS 10 (Revised 2009) Events After the Reporting Period 

TAS 11 (Revised 2009) Construction Contracts

TAS 16 (Revised 2009) Property, Plant and Equipment

TAS 17 (Revised 2009) Leases

TAS 18 (Revised 2009) Revenue

TAS 19 Employee Benefits

TAS 23 (Revised 2009) Borrowing Costs

TAS 24 (Revised 2009) Related Party Disclosures

Financial reporting standards
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Contents

TAS 27 (Revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements

TAS 33 (Revised 2009) Earnings per Share

TAS 34 (Revised 2009) Interim Financial Reporting

TAS 36 (Revised 2009) Impairment of Assets

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

TAS 38 (Revised 2009) Intangible Assets

                       The  adoption  of  newly  issued  and  revised  financial  reporting standards in  these financial statements  

            resulted  to  the  changes  in  the Company's  accounting policy.  The  effects  have  been  disclosed  in notes  5 

            to financial statements.

                       In addition the above newly  issued  and  revised financial  reporting standards,  the  other  standards  are 

            expected  to be  effective for the financial statements  beginning on or after  January 1, 2013 and have not been  

             adopted in the  preparation of these financial  statements.  The details are following:

Financial reporting standards Contents

TAS 12 Income Taxes

TAS 20 (Revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of  Government 

Assistance

TAS 21 (Revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate

TSIC 10 Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities

TSIC 21 Income Taxes- Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets

TSIC 25 Income Taxes- Changes in the Tax Status of an Enterprises or its 

Shareholders

                       At  present,  the Company  is being  evaluated the effects of those standards on the financial statements in 

      the year in which they are initially applied.

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

2011 2010

Orrada Co., Ltd. 99.99 99.99 Sales and lease real estate

Rompo Products Co., Ltd. 99.99 66.67 Manufacturing and selling of precast floor

- 3 -
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            According to the minutes of  Directors' meeting  No. 1/2011 held on February 24, 2011, passed the resolution to purchase 

     ordinary shares  of  Rompo Product Co., Ltd. (subsidiary) from Mr. Chareon Towan ( related person) for 1,166,667 shares of 

     Baht  15.71429  each, amounting  to Baht 18 .33 million  or  33.33%,  resulted  the  Company  has  increase in  percentage  of 

     shareholding to 99.99% of the issued and paid-up share capital of such subsidiary. Difference of purchasing price and carrying 

     value  of net assets based on proportion in subsidiary was recorded in shareholders' equity.

            After additionally purchase ordinary shares of subsidiary, the Company had sold investment in subsidiary to an executive 

     administrator (100 shares) and an employee of subsidiary (100 shares) totalling 200 shares of Baht 15.71429 each, amounting  

     to Baht 3,142.86, resulting to the shareholding proportion in subsidairy of the Company have not been changed.

              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.  SUMMARY SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

     4.1   Revenues  and  Expenses  Recognition

             4.1.1  Revenues and expenses are recognized on an accrual basis.

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

                        rewards have been transferred to the buyer.

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

                        rate in agreement.

     4.2   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.

     4.3   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.
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     4.4   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.

     4.5   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 comprehensive income.

             Investement in subsidiaries are stated at cost less provision for impairment (if any).

     4.6  Invesrment Properites

            TAS 40  (Revised 2009)  "Investment Properties" are  properties held  to earn  rental  or for  capital  appreciation or  both,  

     is disclosed separately from property, plant and equipment and measured using the cost for investment properties. Depreciation

     and  useful  lives  of  investment  properties were  applied  in  accordance  with TAS 16 (Revised 2009) " Property,  Plant  and  

     Equipment"  and  the  Company  has  adopted  this  accounting  satandard,  which  have  no  material  impacts  on  investment 

     property.

     4.7   Property, plant and equipment

            4.7.1 Land is  stated at  cost.  Building  and  equipment  are stated  at  cost  less  accumulated  depreciation and 

                        provision for impairment of assets (if any)

            4.7.2  Building  and  equipment  are  depreciation  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.
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            4.7.3  TAS 16 (Revised 2009) required the entity to include cost of assets dismantlement, removal and restoration 

                       as parts of  cost of  property, plant and equipment, the depreciation charge has to be determined separately  

                      for each significant parts of  property,  plant and equipment. In  addition, the entity is required to review the 

                      useful lives, residual value and depreciation method at least  at each  financial year - end.  Nevertheless,  the 

                     Company has adopted  the revised accounting standards  which have no material impact on the Company's 

                     property,  plant and equipment.

     4.8   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

     4.9   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  comprehensive  income. The  Company  will   reverse   the 

     impairment loss whenever there is an  indication  that there  is no  longer impairment or reduction in impairment.

     4.10   Financial instruments

             Financial instruments  are  presented in statements of  financial position,  consist of cash and cash equivalents,  current 

     investment, trade and other receivables, bank overdrafts and short-term loans  from financial  institutions,  trade  and  other 

     payables  and  liabilities under  financial  lease  agreement.  The  basis  of  recognition  and  measurement  of  each  item  is  

     separately  disclosed in the related transactions.

     4.11   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. 
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     4.12  Employee  benefits

              4.12.1  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 comprehensive income in the period in which they are incurred.

              4.12.2 Post-Employee benefits

         The Company  provides for post-employment benefits, payable to employees under  the Thai Labor Law. 

              The present  value  of  employee  benefit  liabilities  recognized  in  the  financial  statements  is estimated  on an 

             actuarial  basis  using  Projected  Unit  Credit   Method  by the independent  experts  (Actuary).  The  calculation 

             was made by utilizing various assumptions about future events.  The Company is responsible for the selection of 

             appropriate assumptions. 

         The principal actuarial assumptions used for employee benefits calculation were summarized as follows;

Discount rate 4.42 per annum

Employee turnover Age-related scale and kind of employees 

Mortality According to Thailand TMO2008 male and female tables

     4.13  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.

     4.14  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

     impairment of assets at the statements of financial position date. Other estimates are described in the corresponding disclosures. 

 - 7 -



     4.15  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  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.

     4.16 Basic earnings per share

            Earnings (Loss) per share  as presented in the statements of comprehensive 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.

5. CHANGES IN ACCOUNTING POLICY OF PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS

     5.1  Changes in accounting policy

In 2011, the  Company applied TAS 19 "Employee Benefits", in accordance with the  FAP's  notification, the Company 

    thus  taken   employee  benefits  obligation  to  adjust   the  beginning of 2011 retained  earnings. From apply such accounting 

     standards, the financial statements for the year ended December 31, 2011 represented  the decrease  in beginning retained  

     earnings  and increase in non-current  liabilities by the same amount  of  Baht  2.69 million as belows:

Consolidated statements Separate statements 

of financial of comprehensive 

position (Baht) income (Baht)

Retained earnings - unappropriated as at December 31, 2010 138,804,769.46 111,807,422.90 

Employee benefit obligations (2,685,344.00) (2,685,344.00)

Retained earnings - unappropriated as at January 1, 2011 136,119,425.46 109,122,078.90 
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     5.2  Financial statements presentation 

                The reclassification for the financial statements as at December 31, 2010 are as follows:

(Unit : Baht)

Bafore reclassify Reclassify After reclassify

Consolidated statements of financial position

Trade and other receivables 100,295,205.76 5,931,838.24 106,227,044.00

Other current assets 5,931,838.24 (5,931,838.24) 0.00

Land held for development 0.00 49,370,259.64 49,370,259.64

Investment property 0.00 35,500,885.58 35,500,885.58

Property, plant and equipment 288,300,235.98 (35,500,885.58) 252,799,350.40

Non-operating assets 164,432,277.35 (49,370,259.64) 115,062,017.17

Trade and other payables 75,184,020.18 17,489,736.85 92,673,757.03

Other current liabilities 17,489,736.85 (17,489,736.85) 0.00

Separate statements of financial position

Trade and other receivables 96,250,642.57 5,355,291.15 101,605,933.72

Other current assets 5,355,291.15 (5,355,291.15) 0.00

Trade and other payables 73,604,612.78 13,864,382.97 87,468,995.75

Other current liabilities 13,864,382.97 (13,864,382.97) 0.00

6. SUPPLEMENT DISCLOSURE OF CASH FLOWS INFORMATION

     6.1  Cash and cash equivalents comprise:

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

2011 2010 2011 2010

Cash 556,351.81 656,408.85          436,835.81 400,000.00

Cash at banks - current accounts 10,432,532.97 4,937,957.45       10,432,532.97 4,469,120.45

Cash at banks - savings deposit 37,201,409.71 18,477,073.81     27,678,393.36 12,335,382.04

Cash at banks - fixed deposit 

         with 3 months 1,198,298.57 6,134,041.27 1,198,298.57 6,134,041.27

Total 49,388,593.06 30,205,481.38     39,746,060.71 23,338,543.76     
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     6.2  Non-cash transaction 

For the year ended December 31, 2011

         The subsidiary entered into hire purchase a vehicle agreement amount of Baht 1.33 million which was already  

made the  initial  installment  in the amount of  Baht 0.53  million.  The  remaining  is  presented  as  liabilities under 

financial lease agreement.

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 

financial lease agreement.

7.  CURRENT INVESTMENT

Consolidated and Separate

financial statements  (Baht)

2011 2010

K - Treasury Fund - short term government bond 101,625.36 99,429.38 

SCB Savings Fixed Income Fund (SCBSFF) 159,447.51 20,072,140.52 

Total 261,072.87 20,171,569.90 

8.  TRADE AND OTHER  RECEIVABLES

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

2011 2010 2011 2010

Trade accounts receivable 103,561,961.53 111,356,175.75 91,360,679.98 100,603,650.42

Other receivables 6,137,073.40 7,349,350.24 3,427,440.64 5,355,291.15

Total 109,699,034.93 118,705,525.99 94,788,120.62 105,958,941.57

Less  Allowance for doubtful

           accounts 

           - Trade accounts receivable (10,966,866.23) (11,060,969.99) (4,353,007.85) (4,353,007.85)

           - Other receivables (1,417,512.00) (1,417,512.00) 0.00 0.00

Net 97,314,656.70 106,227,044.00 90,435,112.77 101,605,933.72
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Billed trade accounts receivable separated on aging

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

2011 2010 2011 2010

Undue receivables 61,543,099.99 56,845,386.90 57,375,890.49 53,918,708.30 

Overdue receivables

 -  Less than 3 months 24,544,320.05 36,775,595.23 23,882,569.93 36,082,320.19 

 -  Over 3 months to 6 months 4,642,245.53 3,766,630.00 4,292,245.53 3,404,762.00 

 -  Over 6 months to 12 months 843,004.86 1,365,051.84 520,102.86 1,329,090.09 

 -  Over 12 months 11,989,291.10 12,603,511.78 5,289,871.17 5,868,769.84 

Total 103,561,961.53 111,356,175.75 91,360,679.98 100,603,650.42 

9.  INVENTORIES 

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

2011 2010 2011 2010

Finished goods 27,841,696.28 33,033,887.58     27,186,100.04 32,207,182.88     

Finished goods in process 328,091.73 175,752.45          328,091.73 175,752.45          

Raw materials and supplies 24,145,719.50 25,492,262.49     22,674,635.84 24,239,272.95     

Cost of land for development

     - Land 117,993,484.13 119,305,735.31   0.00 0.00 

     - Land for development 22,345,473.61 14,155,437.22     0.00 0.00 

     - Work in progress 175,224,447.49 145,298,151.65 0.00 0.00 

Total 367,878,912.74 337,461,226.70 50,188,827.61 56,622,208.28

Less  Cost of  land for development 

          transfer to cost of sales (156,585,407.82) (138,335,186.94) 0.00 0.00

Total 211,293,504.92 199,126,039.76 50,188,827.61 56,622,208.28

Less  Allowance for obsolete 

          goods (888,340.51) (6,738,152.32) (888,340.51) (6,738,152.32)

Net 210,405,164.41 192,387,887.44 49,300,487.10 49,884,055.96

10.  LAND HELD FOR DEVELOPMENT

As at December  31, 2011 and 2010,  subsidiaries'  land held for development (including land, land  improvement  

     and  utilities)   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 31.2).
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11.  INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES

Type of business Relationship 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

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

real estate and directorship

     Rompo Products Manufacturing Shareholders 35,000,000.00 35,000,000.00 99.99 66.67 41,663,520.71 23,333,320.00 4,781,379.94 4,199,997.60

           Co., Ltd. and selling of and directorship

precast floor

Total 241,663,520.71 223,333,320.00 4,781,379.94 4,199,997.60

The  financial  statements  for the years ended December 31, 2011 and 2010  of  above subsidiaries  have been taken for preparing the consolidated  financial statements which were audited by the auditor.

Cost method
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Company's name

Percentage of

Dividend incomeshareholding

Separate financial statements  (Baht)

Paid-up share capital (Baht) 



            According to the minutes of  Directors' meeting  No. 1/2011 held on February 24, 2011, passed the resolution to purchase 

     ordinary shares  of  Rompo Products Co., Ltd. (subsidiary) from Mr. Chareon Towan ( related person) for 1,166,667 shares of 

     Baht  15.71429  each, amounting  to Baht 18 .33 million  or  33.33%,  resulted  the  Company  has  increase in  percentage  of 

     shareholding to 99.99% of the issued and paid-up share capital of such subsidiary. Difference of purchasing price and carrying 

     value  of net assets based on proportion in subsidiary was recorded in shareholders' equity.

            Book value of net assets of Rompo Products Co., Ltd. (subsidiary) as at the acquisition date consist of:

Consolidated 

financial statements (Baht)

2011

Current assets 7,668,502.38

Non-current assets 45,116,289.50

Total assets 52,784,791.88

Less  Current liabilities (15,761,701.33)

Net assets 37,023,090.55

Book value of assets acquisition (33.33%) 12,339,796.08

Less Payment for investment (18,333,343.57)

Different from changes in percentage of investment in subsidiary (5,993,547.49)

            After additionally purchase ordinary shares of subsidiary, the Company had sold investment in subsidiary to an executive 

     administrator (100 shares) and an employee of subsidiary (100 shares) totaling 200 shares of  Baht 15.71429 each, amounting  

     to Baht 3,142.86, resulting to the shareholding proportion in subsidairy of the Company have not been changed.
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12. INVESTMENT PROPERTY 

Land Building Total

     Assets cost :

           As at December 31, 2010 19,663,883.90 27,347,157.55 47,011,041.45

           Disposal (357,815.31) (3,148,555.00) (3,506,370.31)

           As at December 31, 2011 19,306,068.59 24,198,602.55 43,504,671.14

     Accumulated depreciation :

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

           Depreciation  for the year 0.00 1,239,624.47 1,239,624.47

           Depreciation  - write off 0.00 (995,209.40) (995,209.40)

           As at December 31, 2011 0.00 11,754,570.94 11,754,570.94

     Net assets value

           As at December 31, 2010 19,663,883.90 15,837,001.68 35,500,885.58

           As at December 31, 2011 19,306,068.59 12,444,031.61 31,750,100.20

As  at  December  31, 2011 and  2010,  investment  properties  are  land  and  10  factory  buildings for  lease 

     (in 2010, 11 factory buildings) had fair value amount of Baht 88.27 million and Baht 96.38 million respectively. 

As at December 31, 2011 and 2010 land and factory buildings for lease 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 18).
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

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, 2010 79,128,730.98 183,388,435.32 203,496,836.91 3,692,629.50 23,491,049.91 146,090,856.40 2,464,660.86 641,753,199.88 

          Purchase / Transfer 3,929,245.95 2,073,674.25 7,797,794.01 0.00 3,450,050.67 33,299,157.99 11,451,232.05 62,001,154.92 

          Disposal 0.00 0.00 (201,203.61) 0.00 (90,872.76) (719,875.00) (38,735.79) (1,050,687.16)

          Transference 0.00 735,477.78 1,586,013.50 0.00 0.00 15,332.37 (2,336,823.65) 0.00 

          As at December 31, 2011 83,057,976.93 186,197,587.35 212,679,440.81 3,692,629.50 26,850,227.82 178,685,471.76 11,540,333.47 702,703,667.64 

     Accumulated depreciation :

          As at December 31, 2010 0.00 73,722,037.48 163,032,601.43 3,599,115.34 19,359,024.71 129,241,061.52 0.00 388,953,840.48 

          Depreciation for the year 0.00 6,655,909.27 11,922,870.64 37,987.75 1,872,102.19 7,230,627.83 0.00 27,719,497.68 

          Depreciation - write off 0.00 0.00 (50,733.04) 0.00 (52,123.33) (719,871.50) 0.00 (822,727.87)

          As at December 31, 2011 0.00 80,377,946.75 174,904,739.03 3,637,103.09 21,179,003.57 135,751,817.85 0.00 415,850,610.29 

     Net assets value

          As at December 31, 2010 79,128,730.98 109,666,397.84 40,464,235.48 93,514.16 4,132,025.20 16,849,794.88 2,464,660.86 252,799,359.40 

          As at December 31, 2011 83,057,976.93 105,819,640.60 37,774,701.78 55,526.41 5,671,224.25 42,933,653.91 11,540,333.47 286,853,057.35 
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  (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, 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 

          Purchase / Transfer 3,900,000.00 2,073,674.25 7,180,170.04 0.00 3,066,769.61 31,274,909.64 11,450,718.03 58,946,241.57 

          Disposal 0.00 0.00 (119,200.00) 0.00 0.00 (519,875.00) 0.00 (639,075.00)

          Transference 0.00 735,477.78 1,586,013.50 0.00 0.00 15,332.37 (2,336,823.65) 0.00 

          As at December 31, 2011 57,896,380.76 174,736,238.46 194,131,474.25 3,577,136.73 22,935,762.62 168,373,975.66 11,450,718.03 633,101,686.51 

     Accumulated depreciation :

          As at December 31, 2010 0.00 69,968,928.94 147,708,271.72 3,542,253.65 16,383,682.19 122,062,157.11 0.00 359,665,293.61 

          Depreciation for the year 0.00 6,085,200.24 10,248,481.30 26,300.11 1,603,849.17 6,537,726.49 0.00 24,501,557.31 

          Depreciation - write off 0.00 0.00 (12,017.98) 0.00 0.00 (519,873.50) 0.00 (531,891.48)

          As at December 31, 2011 0.00 76,054,129.18 157,944,735.04 3,568,553.76 17,987,531.36 128,080,010.10 0.00 383,634,959.44 

     Net assets value

          As at December 31, 2010 53,996,380.76 101,958,157.49 37,776,218.99 34,883.08 3,485,310.82 15,541,451.54 2,336,823.65 215,129,226.33 

          As at December 31, 2011 57,896,380.76 98,682,109.28 36,186,739.21 8,582.97 4,948,231.26 40,293,965.56 11,450,718.03 249,466,727.07 
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As at December 31, 2011 and 2010,  land,  building,  machinery and  equipment  at  cost  of  Baht 156.40 million 

      in the  consolidated financial statements, and  Baht   138.18  million  in  the  separate  financial statements are mortgaged 

     as  collateral  for overdrafts  line and  short-term  loans  from  financial  institutions  (note 16)  and  contingent   liabilities  

    from  bank   issuance  of  letter of guarantee (note 31.2).

14. INTANGIBLE ASSETS 

Consolidated and Separate financial statements (Baht)

Computer Products research Total

software and development

Intangible assets - cost :

     As at December 31, 2010 6,649,420.09 12,715,569.38 19,364,989.47

     As at December 31, 2011 6,649,420.09 12,715,569.38 19,364,989.47

Accumulated amortization :

     As at December 31, 2010 1,440,796.24 2,168,347.36 3,609,143.60

     Increase 710,660.20 0.00 710,660.20

     As at December 31, 2011 2,151,456.44 2,168,347.36 4,319,803.80

Impairment of intangible assets :

     As at December 31, 2010 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02

     As at December 31, 2011 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02

Net intangible assets value

     As at December 31, 2010 5,208,623.85 0.00 5,208,623.85

     As at December 31, 2011 4,497,963.65 0.00 4,497,963.65

Amotization of  intangible assets  for the years ended December 31, 2011  and 2010  amount of Baht 0.71 million and 

     Baht  0.66 million respectively.
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15. NON-OPERATING ASSETS 

December 31, 2010 Increase Decrease December 31, 2011

        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 (12,138,019.76) (2,953,094.78) 0.00 (15,091,114.54)

Machinery, tools and equipment (31,365,859.04) (6,693,165.39) 0.00 (38,059,024.43)

   Total (43,503,878.80) (9,646,260.17) 0.00 (53,150,138.97)

            Less  Provision for impairment of assets (21,272,214.46) 0.00 0.00 (21,272,214.46)

        Non-operating assets - net 115,062,017.71 105,415,757.54

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  temporarity  stopped  for  using  in  its  manufacture.  The 

     Company led the independent  appraiser  to appraise  the value of  building  by using the replaement cost new, machinery and 

     equipment  by using fair market value, the total appraisal value  is lower  than  carrying  value  amount of  Baht 21.27 million.

As at  December  31, 2011 and 2010, 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) and  contingent  liabilities from  bank  issuance of letter of  guarantee (note 31.2). 
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16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

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

2011 2010 2011 2010

Bank overdrafts 1,707,773.46 4,229,099.98 1,534,023.89 2,522,774.35

Short - term loans 500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00

Total 2,207,773.46 5,729,099.98 1,534,023.89 2,522,774.35

            As at December 31, 2011 and 2010, 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  mortgaging  land  held  for  development  (note 10), land  with  its  building,  

      and machinery and equipment (note 13 and 15). 

17. LIABILITIES  UNDER FINANCIAL LEASE AGREEMENT 

       1)  Liabilities under financial lease agreement exclude future interest are as follow:

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

2011 2010 2011 2010

Payable under lease agreement 1,219,968.43 803,351.26 0.00 0.00

Less   Current portion of 

     long - term liabilities (651,820.24) (243,885.14) 0.00 0.00

Net 568,148.19 559,466.12 0.00 0.00

 As  at  December  31, 2011 and 2010  vehicles at cost of  Baht 2.49 million and Baht 1.16 million in the 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)

2011 2010 2011 2010

Within  1  year 683,327.97 268,800.00 0.00 0.00

Over  1  year  to  3  years 577,808.03 537,600.00 0.00 0.00

Over  3  years  to  5  years 0.00 44,800.00 0.00 0.00

Total 1,261,136.00 851,200.00 0.00 0.00

Less  Future interest under 

         financial lease agreement (41,167.57) (47,848.74) 0.00 0.00

Present value of liabilities under

         financial lease agreement 1,219,968.43 803,351.26 0.00 0.00
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18.  LONG - TERM PROVISIONS 

 As at  December 31, 2010 subsidiary has provisions to be paid to a customer for the amount of Baht 10.01 million  

      (interest  of  Baht  5.11 million)  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.  

On February 1, 2012, the Supreme Court has stated  decision of  the  Appeal  Court  by ordering  the Company to 

      make payment  to such receivable in the amount of  Baht 16.11 million (including interest expenses). As at December 31, 

      2011,  the Company  then  presented  the amount to be  paid as current liabilites and recognized the increased long - term 

      provisions amount  of  Baht 6.10 million  as expenses  in the statements of  comprehensive income  for  the  year  ended 

      December 31, 2011.

19. 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.

20. 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.
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21. RETAINED EARNINGS APPROPRIATION

     Parents  

According  to  the  minutes  of  shareholders' general   meeting  no. 1/2010  held  on  April  22, 2010,   passed  the 

      resolution  to pay 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. 

According   to  the   minutes  of   shareholders'  general  meeting   no. 1/2011 held on April  21, 2011, passed  the 

      resolution to pay dividend from profit for the year 2010 to the shareholders at Baht 0.18 per share for 200 million shares,

      totaling  Baht  36  million. During  the  year,  the  Company  has already  paid such dividend in whole amount. 

       Subsidiary

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.

According  to  the  minutes  of  directors'  meeting   no. 1/2011  held  on  January 29,  2011,  passed the resolution to

      pay  interim  dividend  from  profit of  the  results of  operation  for  the  year  2010  and January, 2011  to  the  shareholders

       at  Baht  1.95864  per  share for  3.50  million  shares,  totaling  Baht  6.86  million.  During  the  year,  the  subsidiary has

      already  paid such dividend in whole amount. 

According  to the  minutes  of directors'  meeting  no. 3/2011  held on March 16, 2011, passed the  resolution to pay 

      interim dividend from profit of the  results of  operation for  the period  during February 1 - 11 , 2011 to  the  shareholders

      at  Baht  0.09524  per  share  for  3.50  million  shares,  totaling Baht  0.32  million.  During  the  year,  the  subsidiary has 

      already  paid such dividend in whole amount. 

22. INCOME TAX CALCULATION

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 

      exempted  taxable  profit  derived  from  promoted  business  by using  the rate  as  specified in the promotion certificate 

      (note 28).
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23.  EARNINGS PER SHARE

2011        Baht        2010 2011      shares      2010 2011 Baht 2010

         Basic earnings per share

Net profit (loss)of common 

    shareholders 83,920,689.76 71,430,088.79 200,000,000 200,000,000 0.42   0.36   

         Effects of potential common share

(exercise rights)                  -                  - 3,832,649 2,253,738 

         Diluted earnings per share

Profit (Loss) of common 

    shareholders assumed 

    as conversion to 

    common share 83,920,689.76 71,430,088.79 203,832,649 202,253,738 0.41   0.35   

2011        Baht        2010 2011      shares      2010 2011 Baht 2010

         Basic earnings per share

Net profit (loss)of common 

    shareholders 78,314,929.61 69,700,448.07 200,000,000 200,000,000 0.39   0.35   

         Effects of potential common share

(exercise rights)                  -                  - 3,832,649 2,253,738 

         Diluted earnings per share

Profit (Loss) of common 

    shareholders assumed 

    as conversion to 

    common share 78,314,929.61 69,700,448.07 203,832,649 202,253,738 0.38   0.34   

Net profit Number of shares Earnings / share
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24. 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 :

            24.1 General information

Name Type of Business Relationship Description Princing policy

     Subsidiaries

        Orrada Co., Ltd. Sales and lease Shareholders and Revenues from At cost

 of real estate directorship sales of goods

Interest income Under loans contract and promissory 

     notes 

Management fee At agreed of Baht 60,000.00 per month

        Rompo Products 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 

            24.2  Assets and liabilities transaction with related persons and parties consist of:

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

2011 2010 2011 2010

Orrada Co., Ltd.

     Trade and other receivables 0.00 0.00 125,451.08 736,315.07 

          24.3  Revenues and expenses transaction with related persons and parties, are  presented  belows:

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

2011 2010 2011 2010

     Sales of goods

           Orrada Co., Ltd. 0.00 0.00 4,778,376.57 472,321.06 

          Rompo Products Co., Ltd. 0.00 0.00 17,981.60 516,949.90 

     Other income (interest income)

           Orrada Co., Ltd. 0.00 0.00 0.00 1,086,583.32 

     Other income (Management fee)

           Orrada Co., Ltd. 0.00 0.00 120,000.00 480,000.00 

     Other income

          Rompo Products Co., Ltd. 0.00 0.00 60,791.59 0.00 

- 23 -



25. 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.

26. 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.

27. EXPENSES ANALYZED BY NATURE

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

2011 2010 2011 2010

Changes in inventories of finished 

     goods and work in progress (13,989,058.80) (78,143,018.21) 4,868,743.56 (9,291,639.04)

Raw materials and supplies used 396,631,951.98 347,938,595.15 361,898,690.23 319,693,348.54

Directors' remuneration 916,800.00 914,300.00 916,800.00 914,300.00

Management benefit expenses 5,670,861.64 7,175,090.06 4,006,853.00 4,932,210.00

Employees benefit expenses 66,837,497.06 56,970,825.55 56,248,860.78 49,492,873.45

Depreciation 38,605,382.32 44,874,221.57 34,147,817.48 39,628,645.42

28.  RIGHTS AND PRIVILEGES FROM PROMOTION CERTIFICATE

               28.1  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 respectively. 

       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.

- 24 -



28.  RIGHTS AND PRIVILEGES FROM PROMOTION CERTIFICATE

               28.2 The results of operation of the Company and two subsidiaries separated into promoted business and non-promoted  business for the years ended 

       December 31, 2011 and 2010 as follows: 

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Sales and services 67,076,047.45 73,787,345.17 753,750,372.35 665,089,582.54 820,826,419.80 738,876,927.71 

Cost of sales and services (52,450,603.55) (61,712,967.85) (501,773,231.31) (439,125,347.83) (554,223,834.86) (500,838,315.68)

Gross profit 14,625,443.90 12,074,377.32 251,977,141.04 225,964,234.71 266,602,584.94 238,038,612.03 

Other income 324,423.18 313,449.68 16,556,857.34 11,674,604.93 16,881,280.52 11,988,054.61 

Selling expenses (8,951,713.89) (8,594,731.67) (86,518,128.74) (76,683,714.01) (95,469,842.63) (85,278,445.68)

Administrative expenses (14,079,743.83) (16,912,954.59) (55,362,124.35) (49,153,499.09) (69,441,868.18) (66,066,453.68)

Finance costs (2,361.12) (133,373.91) (351,550.57) (221,211.36) (353,911.69) (354,585.27)

Income tax  expesnes 0.00 0.00 (34,296,449.66) (24,866,483.36) (34,296,449.66) (24,866,483.36)

Total comprehensive income 

   for the year (8,083,951.76) (13,253,233.17) 92,005,745.06 86,713,931.82 83,921,793.30 73,460,698.65 

Unidentifiable selling expenses, administrative expenses and finance costs were allocated to the separately income segment. 
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29. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

      29.1  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)

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Statement of comprehensive income 

       Revenues 787,114,319.80 684,390,327.71 26,856,700.00 47,454,000.00 6,855,400.00 7,032,600.00 820,826,419.80 738,876,927.71 

       Costs (530,454,362.51) (464,276,927.75) (22,524,282.34) (35,224,365.07) (1,245,190.01) (1,337,022.86) (554,223,834.86) (500,838,315.68)

              Segment profit 256,659,957.29 220,113,399.96 4,332,417.66 12,229,634.93 5,610,209.99 5,695,577.14 266,602,584.94 238,038,612.03 

Statement of financial position

       Segment assets 597,184,207.08 590,229,168.34 158,977,997.41 189,794,396.88 22,697,340.12 26,262,409.54 778,859,544.61 806,285,974.76 

       Unallocated assets 60,863,516.83 9,157,891.16 

              Total assets 839,723,061.44 815,443,865.92 

       Segment liabilities 96,255,511.24 106,391,915.38 19,270,190.98 10,050,896.42 990,000.00 1,240,000.00 116,515,702.22 117,682,811.80 

       Unallocated liabilities 4,731,419.86 3,800,669.29 

              Total liabilities 121,247,122.08 121,483,481.09 

      29.2  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.
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30. 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. 4.10.

            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 statements 

       of financial position 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  bank 

      overdrafts   and  short - term  loans   from  financial  institutions  and  liabilities  under  financial  lease  agreement.   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  statemets  of  financial  position  consist  of  cash and cash equivalents,  current

        investment, trade and other receivables. Financial liabilities shown in statemets of financial position  consist of  bank 

       overdrafts  and  short - term  loans from  financial  institutions, trade and other payables and liabilities under financial 

       lease agreement.

               Book value of  financial assets and liabilities are close to their fair value. 

31. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

     31.1  The  Company  and  subsidiary  have  commitment  under hire contractors  agreement and  lease  land  agreement  

                as  at  December  31,  2011 and  2010  totally   Baht  13.54  million  and  Baht  7.18  million  in  the  consolidated 

                financial statements.

      31.2  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, 2011 and 2010  amounting to Baht  72.96

                million and Baht 60.90 million in the consolidated financial statements, and amounting to Baht 60.20 million and

                Baht 57.59 million  in the separate financial statements respectively. Contingent liabilities are guaranteed by land 

                held  for development (note 10) and land, building, machinery and equipment (note 13 and 15).

- 27 -



      31.3  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.

     31.4  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 31.3  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. 

32. 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.

33. 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.

34. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

These  financial  statements  were  approved  and  authorized  for issue by the Company's Board of directors on 

      February 23, 2012.
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