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วิสัยทัศน์ 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) จะเปน็ผู้ผลิตและจ าหนา่ยแผ่นพื้น เสาเข็มบ้านพักอาศัย   
และบล็อกสุขภาพกันความรอ้น CLC  ท่ีมีก าลงัการผลิตและยอดขายสูงสุดในประเทศ 



 

ค่านิยม     มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ 
มุ่งมั่นบริการ พัฒนางาน 
พัฒนาคน 
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ข้อมูลบริษัท 
       บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้ง             บริษัท ดีคอนโปรดักส์  จ ากัด (มหาชน) 

                                                         3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล   
            เขตจตุจักร  กทม.  10900 

เลขทะเบียนนิติบุคคล        0107547000303 

ทุนจดทะเบียน                   206,000,000  บาท  

                                        (ช าระแล้ว) 200,000,000 บาท 
โทรศัพท์              0-2937-3312  (อัตโนมัต)ิ 

โทรสาร              0-2937-3328 

โฮมเพจ              Website :  www.dconproduct.com 

                                          E-mail    : dcon@dconproduct.com 

          โรงงาน -  ลพบุรี-1             33 หมู่ 8 ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม  
                                            จังหวัดลพบุรี  15140 

    โทรศัพท์                            036-491-484 

    โรงงาน -  ลพบุรี-2            280 หมู่ 1 ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม  
                                           จังหวัดลพบุรี  15140 

    โทรศัพท์                            036-436-500-1 

    โรงงาน -  สุราษฎร์ธาน ี    39/3 หมู่ 7 ต าบลนาใต้  อ าเภอบ้านนาเดิม   
                                             จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 

     โทรศัพท์                            081-822-5972             

              
ลักษณะการด าเนินงาน 

ผลิตและจ าหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อัน ได้แก่  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง , แผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรง ,    

คอนกรีตมวลเบา (CLC) ตลอดจนจะผลิตช้ินส่วนส าเร็จรูปต่าง ๆของอาคาร เช่น คาน เสา  ผนัง ร้ัว ฯลฯ   เป็นต้น 
 

จ านวนพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 200 คน 
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บริษัทย่อย 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             

บริษัท อรดา จ ากัด  (ถือหุ้น 99.99%) 

 

สถานที่ตั้ง   3300/59 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กทม.  10900 

ทุนจดทะเบียน 200  ล้านบาท 

โทรศัพท์                 0-2937-3312   

โทรสาร                 0-2937-4337 

โฮมเพจ  www.orrada.com       

E-mail       orrada@orrada.com 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ในโครงการ     -       อรดาแฟคเตอร่ีแลนด์  
                                 -       อรดาแลนด์  

   -        บ้านอรดา - ล าลูกกาคลอง 8  

   -       บ้านอรดา - โครงการดีซิโอ้ (ราชพฤกษ์) 
-        คอนโดมิเนยีม – โครงการดีซิโอ้คอนโด (งามวงศ์วาน)  

ลักษณะการด าเนินงาน 
 เป็นโครงการสาธิตใช้ผลิตภัณฑ์ของ   DCON 
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บริษัท ร่มโพธ์ิโปรดักส์ จ ากัด   (ถือหุ้น 99.99 %)   
  

สถานที่ตั้ง 170 หมู่ 4  ต าบลป่าสัก  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  51000 
ทุนจดทะเบียน   35  ล้านบาท 

โทรศัพท ์  053-584-941   

โทรสาร  053-584-866 

 

ลักษณะการด าเนินงาน 
 ผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ แผ่นพ้ืนส าเร็จรูปและอิฐมวลเบา  (CLC)  ใน

ท้องถิ่นภาคเหนือ   
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ผู้สอบบัญชี 
 นางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์  : 0-2259-5300 

 โทรสาร    : 0-2260-1553 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 ช้ัน 4 , 7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

 โทรสาร    : 0-2359-1259 

 โฮมเพจ    : Website  : www.tsd.co.th 

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

 

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

 โทรสาร    : 0-2434-5702 
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    สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท     
        

 
 
 
 
 
 
   
 
 
     

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 17 ปีของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด มหาชน  และยังเป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการมาก
เป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลที่ท าให้หุ้นของบริษัทฯ มีราคาขึ้นสูงสุดในรอบ 17 ปีด้วย 

ในการก้าวไปในอนาคต บริษัทฯจะได้มีการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด โดยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
อย่างไม่หยุดยั้ง ตัวอย่างเช่นการน าเสนอ อิฐมวลเบาส าเร็จรูปขนาดใหม่ ที่มีขนาดความหนา 20 เซนติเมตรซ่ึงเป็นขนาดที่หนา
ที่สุดในท้องตลาดขณะนี้ โดยสนองกับนโยบายประหยัดพลังงานของประเทศ 

ในด้านของการให้ความสนใจต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯได้น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้นที่มา
เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ าปี น ามาพิจารณาในการประชุมกรรมการ ด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้บริษัทฯยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองที่จะให้บรรจอุยู่ในวาระประชุมเพ่ิมเติมล่วงหน้าก่อนการประชุม ได้อีกด้วย 

 

     คณะกรรมการ ขอเรียนว่า บริษัทได้ยึดถือหลักการด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีการควบคุมภายในที่
ครอบคลุม และด้วยมีการใช้หลักบริหารความเสี่ยงตามหลักวิชาที่แท้จริง มาโดยตลอดอย่างเคร่งครัดและเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าด้วย
ความซ่ือตรงต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง จะส่งผลให้บริษัทฯ มีเจริญก้าวหน้ามีผลประกอบการที่ดี และรักษาให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯอยู่ในระดับที่เป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป 

 

     ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯอย่างดียิ่งเสมอมา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                          

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค                               
                  ประธานกรรมการ 
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สาส์นจากคณะกรรมการบริหาร   

            

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

 ในปี 2555  ภายหลังอุทกภัยหนักปลายป ี2554ได้ผ่านพ้นไป  เศรษฐกิจไทยก็เติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด  ถึงแมบ้ริษัทฯจะ
ไม่ได้ขยายโรงงานแต่ก็มี การวางแผนรองรับการเติบโต ในปี 2554 โดยส ารองเคร่ืองจักร อะไหล่ให้พร้อมไว้รองรับการชะงักการผลิต
เนื่องจากเคร่ืองจักรเสียขัดข้อง  จึงท าให้บริษัทมียอดผลิตต่อเนื่องดีขึ้น และมียอดรายได้ 1,050 ล้านบาทสูงขึ้นร้อยละ  25 จากปีก่อน  และ
มีก าไร 145.9 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ73 จากปี 2554  ซึง่ถือเป็นเร่ืองที่น่ายินดีที่บริษัทฯมียอดขายและก าไรสูงสุดท าลายสถิติอดีตที่ผ่านมา
ของบริษัทฯ 

 ในปี2555 บริษัทได้วางรากฐานการรับรู้รายได้ ด้านอสังหาฯ  จากโครงการบ้านเดี่ยว DZIO ราชพฤกษ์ ของ  บริษัทอรดา 
จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯไว้ ประมาณ  12% และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี  2556 อีก 32% และสามารถปิดโครงการขายในปี  2557 ใน
ส่วนที่เหลือ อีก50% สุดท้าย   นอกจากโครงการบ้านเดี่ยว ที่กล่าวมาแล้ว   บริษัทได้ซื้อที่ดิน  7 ไร่เศษ ส าหรับสร้างคอนโดมิเนียม  DZIO 

CONDO ซอยงามวงศ์วาน 2 ซ่ึงจะเปิดขายในปลายเดือนเมษายน 2555 และจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ป ี2557 เป็นต้นไป โดย
คาดว่าจะได้ใบอนุญาตและเร่ิมก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ (โครงการอรดา เป็นโครงการจัดสรรที่บริษัทถือหุ้น99.99% เพ่ือ
ใช้ในการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท  และเป็นสถานที่โชว์สินค้าทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีผลิตและจ าหน่ายอยู)่ 

 ในต้นปี 2556  บริษัทได้วางรากฐานการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ครบทุกภาคของประเทศ โดยอดีตมีฐาน
การผลิตภาคกลาง อยู่ที่จังหวัดลพบุรี   2 โรงงาน  ภาคเหนือ อยู่ที่จังหวัดล าพูน   1 โรงงาน   ภาคใต้ อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 โรงงาน  
ปัจจุบันบริษัทก าลัง ก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดระยองส าหรับตลาดภาคตะวันออก  1 โรงงาน  และก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดมหาสารคาม
ส าหรับตลาด ในจังหวัดขอนแก่นและ ภาคอิสาน อีก  1 โรงงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ภายใน ไตรมาส  3 ปี 2556  นี้ 
นอกจากนี้บริษัทก าลังหาทางลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากลพบุรีเข้ากรุงเทพ ซ่ึงเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ  โดยก าลังจัดหาซ้ือที่ดิน
บริเวณตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือ ก่อสร้างโรงงาน อีก 1 โรงงาน ส าหรับป้อนตลาดกรุงเ ทพมหานครอันเป็นตลาดหลัก   ซ่ึงถือว่า
โรงงานนี้จะเป็น Logistic ที่ส าคัญ อันจะท าก าไรให้บริษัทได้อย่างมีนัยส าคัญ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป และเป็นการลดต้นทุนต่อหน่วยค่า
ขนส่งเพ่ือรองรับต่อเศรษฐกิจในช่วงขาลงได้เป็นอย่างดี หากจะมีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นในอนาคต   

การวางรากฐาน ท าโครงการต่อเนื่อง ด้านอสังหาฯ  และด้านโรงงานวัสดุก่อสร้างทั้ง 7 แห่งที่กล่าวนี้จะเป็นการด าเนินงานเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
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                (บริษัทร่มโพธ์ิโปรดักส์ จ ากัด เป็นโรงงานสาขาทางภาคเหนือในเครือฯที่บริษัทถือหุ้น99.99%)          
 จากงบการเงินณ เดือนธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินค่อนข้างน้อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพียง  0.27 ประกอบ

กับการปล่อยสินเช่ือเครดิตลูกค้าอย่างรอบคอบเป็นระบบแทบจะไม่มีหนี้สูญ จึงท าให้บริษัทมีสภาพคล่องแข็งแกร่งทางการเงินสูง  น าเงิน
สดมาจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 43 สต.ต่อหุ้น (หรือจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ ส าหรับปี  2554 และปี 2555)  และคาดว่า
การขยายโรงงานแห่งใหม่ทั้ง3โรงงานกับโครงการคอนโด งามวงศ์วาน  2 ก็จะไม่ท าให้บริษัทมีอัต ราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเกินกว่า
0.90 ซ่ึงถือว่าไม่สูงนัก อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย (conservative) และจะไม่เป็นภาระมากหากเศรษฐกิจพลิกผัน   

 จากปี 2547 ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึงแมจ้ะเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ หลายบริษัทในหมวด 
วัตถุก่อสร้างจะประสบภาวะขาดทุน งดจ่ายปันผล กันหลายปี   แต่บริษัทก็ได้ประคองตั วผ่านพ้นมีก าไรทุกปี และสามารถจ่าย เงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นไดเ้ป็นประจ าทุกปีก็ด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 สรุปได้ว่าฝ่ายบริหารจะด าเนินธุรกิจ ตั้งม่ันค านึงถึง ความเสี่ยงต่ า   และมุ่งมั่นสร้างผลก าไร ตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตลอดจนก ากับดูแลบริษัทให้ด าเนินธุรกิจเป็นแบบอย่างท่ีดีในรูปแบบบรรษัทภิบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 
 
         

(นายวิทวัส  พรกุล) 
ประธานกรรมการบริหาร 

  

ประมาณการยอดขาย

หน่วย : ลา้นบาท

ป ี2557 ป ี2556 ป ี2555

DCON 1,201.07                              1,061.07                              901.02                                 

ร่มโพธิ์ 82.66                                   82.66                                   77.77                                   

อรดา 700.94                                 170.94                                 50.94                                   

รวม 1,984.67                              1,314.67                              1,029.73                              

% เพ่ิมจากปกีอ่น 51% 28%



อ ล  คญ
คอ ์  ( ช ) ล อ

2555 2554 2553 2552 2551

ง ก า าดทุ  (ล้า าท)

1,029.73       820.83          738.88          573.62          790.28          

ล ค ช 867.73          719.49          652.54          575.84          774.62          

 อ  
ค อ ค ล ค  (EBITDA) 218.62          157.86          142.54          113.22          105.16          

 อ ็   **1 145.99          83.92           71.43           35.29           23.44           

 **2 145.99          83.92           71.43           3.47             23.44           

ง สดงฐา ทางการเงิ

พ ์ ว 1,038.53       839.72          815.44          736.80          832.03          

ว 224.06          121.25          121.48          96.20           180.54          

ว อ อ 814.47          718.48          693.96          640.60          651.50          

ว อ อ ญ 814.46          718.47          679.23          625.80          636.33          

อตราส่ว ทางการเงิ

 ว ออ  (ล ) 200.0           200.0           200.0           200.0           200.0           

ลค ญช อ  ( ) 4.07             3.59             3.47             3.20             3.26             

 อ  ( ) 0.73             0.42             0.36             0.02             0.12             

ั ล อ  ( ) 0.43             0.25             0.18             0.09             0.07             

อ ั ล อ   (%) 58.9% 59.6% 50.4% 519.3% 59.7%

อ  อ  (%) 14.2% 10.2% 9.7% 0.6% 3.0%

อ ล อ อ ว อ อ  (%) 17.9% 11.7% 10.5% 0.6% 3.7%

อ ล อ พ ์ ว  (%) 14.1% 10.0% 8.8% 0.5% 2.8%

อ  (EBITDA) 

อ พ ์ (%) 21.1% 18.8% 17.5% 15.4% 12.6%

อ ว อ ว อ อ  ( ) 0.28             0.17             0.18             0.15             0.28             

**1   อ ค อ อ ค อ พ ์ 

**2   ว ็ อ อ ญ
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ผลประกอบการ(ต่อ)

บมจ.ดีคอน โปรดักส์และบริษัทย่อย
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ริ ท ดคอ  รดกส์ จ ากด ( หาช ) ล ริ ท อ่
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ริ ท ดคอ  รดกส์ จ ากด ( หาช ) ล ริ ท อ่
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ผลประกอบการแยกตามผลิตภัณฑ์
บมจ.ดีคอน โปรดักส์และบริษัทย่อย หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
655.44 

เรียลเอสเตท
26.69 

ยอดขาย 2550

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
745.87 

เรียลเอสเตท
44.41 

ยอดขาย 2551

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต

32.07 

เรียลเอสเตท
0.37 

ก าไรสุทธิ 2550

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต

22.94 

เรียลเอสเตท
1.32 

ก าไรสุทธิ 2551

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
515.56 

เรียลเอสเตท
58.05 

ยอดขาย 2552

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต

-2.02 เรียลเอสเตท
6.87 

ก าไรสุทธิ 2552
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ผลประกอบการแยกตามผลิตภัณฑ์
บมจ.ดีคอน โปรดักส์และบริษัทย่อย หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
684.39 

เรียลเอสเตท
54.49 

ยอดขาย 2553

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
786.64 

เรียลเอสเตท
40.19 

ยอดขาย 2554

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต

68.55 

เรียลเอสเตท
4.91 

ก าไรสุทธิ 2553

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต

82.17 

เรียลเอสเตท
1.75 

ก าไรสุทธิ 2554

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
975.48 

เรียลเอสเตท
54.25 

ยอดขาย 2555

ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
133.00 

เรียลเอสเตท
12.99 

ก าไรสุทธิ 2555
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รองศาตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค    ประธานกรรมการ  
Vice Professor Tortrakul   Yomnak    President  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                         
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
 M.S.C.E. Master of Science in  Civil Engineering (University of Washington  U.S.A) 

 D.B.A.( Doctor of  Business Administation)  Nova  Southeastern  University  

 วปรอ. รุ่นที่ 4111  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

ประวัติการท างาน 

 ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
 ประธานกรรมการ TACE  LTD. (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ต่อตระกูล ยมนาค และคณะจ ากัด) 

 อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (ประธานคณะท างาน ตป.) 

 อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548) 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ที่ปรึกษา สหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON) 

 อาจารย์สอนหลักสูตรปริญญาเอก “ การพัฒนาธรรมาภิบาล”  ม.ราชภัฎจันทรเกษม 

 คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รับชั่น (ค.ป.ต.) 

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Certification Program (DAP รุ่น 46)    2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 Thai   Institute of Director (IOD) 

 

นางพิสมัย      บุณยเกียรต ิ    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Mrs.Pismai   Boonyakiat    Chairman of Audit Committee & Director 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาโท  พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประวัติการท างาน 

 ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

 ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม ่
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นายวิทวัส   พรกุล      ประธานกรรมการบริหาร 

Mr. Wittawat  Pornkul     Chief Executive Officer 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                         
 ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 

 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์   พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน     

 นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย (ATCI)  พ.ศ.2546 -  2549     

 วิศวกร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด    พ.ศ.2518 -  2526     

 วิทยากร ศูนย์เพ่ิมผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2515 -  2518     

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

 

 

นายธนิต   ชรินทร์สาร      รองประธานกรรมการ 

Mr. Dhanit  Charinsarn     Vice President  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                         
 ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 

 รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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นายวันชัย    ตันติกุล      กรรมการตรวจสอบ 

Mr.Wanchai  Tantikul      Audit Committee & Director 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                  
 ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 

 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอตี ้
 กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ 

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

นายชนะ  โตวัน       กรรมการ 
Mr. Chana  Towan      Director 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                   
 ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา Asian Institute of Technology 

ประวัติการท างาน 

 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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นายธนัย     ชรินทร์สาร                        กรรมการ 

Mr.Tanai  Charinsarn             Director 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                         
 ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana-Champaign 

 ปริญญาเอก  -  Information Technology / University of  New South Wales , Australia 
 

ประวัติการท างาน 

 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
 สมาชิก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Consultant and Project Manager - IBM Global Services 

 The Boston Consulting Group – Associate 

 Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. - Senior Engineer 

 Wind Tunnel Laboratory, Chulalongkorn University - Research Assistant 

 Lecturer : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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นายนิรุธ     อินทรท่าฉาง      กรรมการ 

Mr.Nirut   Intratachang      Director 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                         
 ปริญญาตรี –  บัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 

 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์  
 รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน บมจ. ดีคอนโปรดักส์ 

 กรรมการ บจก. อรดา 
 กรรมการ บจก. ร่มโพธ์ิ  

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96)  

       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

 

นายจีรเดช     วิรัชชัย     กรรมการ 

Mr.Jeeradej      Viratchai     Director 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                         
 ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท –  วิศวกรรมโครงสร้าง M.Eng (Structure) AIT 

 ปริญญาโท –  บริหารธุรกิจ  MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 

 กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์ 

 กรรมการผู้จัดการ บจก. อรดา 
 กรรมการ บจก.อรดา 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ   
 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามส าคัญกับการดูแลองค์กรตามหลักบรรษทัภิบาล และเหน็ว่าการน าหลักบรรษทัภิบาลมา
ปฏิบตัิในองค์กรจะประสบความส าเร็จได้นั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน เสริมสร้าง และปลูกฝังให้พนักงานประพฤติปฏิบัตตินเปน็
แบบอย่างที่ดีมีความตระหนักและมีจิตส านึกในจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

  

บริษทัฯ เชื่อว่าระบบการก ากับดแูลที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการ
แข่งขนั ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน สถาบนัการเงิน และพันธมิตรธุรกิจในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกัน อันน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสังคม
และประเทศชาต ิ

 
สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระท าการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ท าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทพึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตน 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน ความ
แข็งแกร่งของกิจการ การรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

คณะกรรมการ  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  
การถ่วงดุลกรรมการ และการรวมหรือแยกต าแหน่ง  
 

ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มจี านวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล ไม่เกิน 10 คน ซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ร่วมกับกรรมการที่เปน็ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการทีม่าจากผู้บริหารภายใน  
ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการ ในฐานะผู้น าฝ่ายนโยบาย และประธานกรรมการบริหารในฐานะ

ผู้น าฝ่ายบริหาร บริษทัฯ จึงได้ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทัง้สองต าแหน่งต้องมิใช่บคุคลเดียวกันเพ่ือแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมี
ความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน 

ดังนั้น จึงสามารถม่ันใจได้ว่าการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อมเปน็ไปโดยกลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐาน
และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มคีุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมคีวามสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
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การประชุมคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด 

ปีอย่างชัดเจน รวมทัง้มีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ และผู้บริหารทุก
คนได้รับทราบ และจัดสรรเวลาเพ่ือเข้าร่วมการประชุม แต่อาจจดัการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเปน็ โดยก าหนดให้เลขานุการ
คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุมซ่ึงมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้มเีวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
- จัดการประชุมโดยก าหนดเวลาที่เพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสให้อภิปรายอย่างเต็มที่และเปดิเผย 
- จัดท ารายงานการประชุมที่มีสาระส าคัญครบถ้วน และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมคราวถัดไป 
ก่อนท าการจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นได ้
 
โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประชุมปกตจิ านวน 4 คร้ัง ประชุมพิเศษจ านวน 1 คร้ัง โดยการเข้าร่วมประชุม 

ของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ ดังนี ้
 

รายชื่อ วาระการด ารงต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
  

การประชมุปกติ 
การประชมุ

พิเศษ 
รวม 

1.นายต่อตระกูล  ยมนาค 26 เม.ย. 2550 - 31 มี.ค. 2553 

23 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2556 

4/4 1/1 5/5 

2.นางพิสมัย  บณุยเกียรต ิ 26 เม.ย. 2550 - 31 มี.ค. 2553 

23 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2556 

4/4 0/1 4/5 

3.นายธนิต  ชรินทร์สาร 31 มี.ค. 2549 - 31 มี.ค. 2552 

23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค. 2555 

26 เม.ย. 2555- 31 มี.ค. 2558 

4/4 1/1 5/5 

4.นายวิทวัส  พรกุล 31 มี.ค. 2548 - 31 มี.ค 2551 

21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค.2557 

4/4 1/1 5/5 

5.นายชนะ  โตวัน 31 มี.ค. 2548 - 31 มี.ค. 2551 

21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค.2557 

4/4 1/1 5/5 

6.นายธนัย  ชรินทร์สาร 31 มี.ค. 2548 - 31 มี.ค. 2551 

21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค.2557 

3/4 1/1 5/5 
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7.นายวันชัย  ตันติกุล 

 

 

31 มี.ค. 2549 - 31 มี.ค. 2552 

23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555 

26 เม.ย. 2555- 31 มี.ค. 2558 

4/4 

 

 

1/1 

 

 

5/5 

 

 

8.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 15 พ.ค. 2550 - 31 มี.ค. 2552 

23 เม.ย. 2552 - 31 มี.ค.2555 

26 เม.ย. 2555-  31 มี.ค. 2558 

4/4 

 

1/1 

 

5/5 

 

9. นายจีรเดช  วิรัชชัย 23 ก.พ. 2555 -  31 มี.ค. 2556 

 

4/4 1/1 5/5 

  

 
คณะอนุกรรมการ  
  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือช่วยในการกล่ันกรองงานที่จ าเป็นและส าคัญ หรืองาน
ที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะทางโดยได้ก าหนดให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท
ฯ จึงมั่นใจได้ว่า คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้องค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงปัจจุบันคณะอนุกรรมการบริษัทได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  1) อนุกรรมการ
ตรวจสอบ  2) อนุกรรมการบริหาร  3) อนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน   
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินการในเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 ท่าน  และกรรมการอิสระ  1 ท่าน ดังนี้ 
 

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร      กรรมการ  

2. นายชนะ  โตวัน   กรรมการบริหาร 

3. นายวันชัย  ตันติกุล   กรรมการอิสระ 
 

เป็นผู้ด าเนินการโดยให้มีความสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 

     ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และผู้บริหารระดับสูง ดงันี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ             1,422,500      บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร               6,116,333     บาท 

 

จริยธรรมธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใด
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มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองที่ก าลังมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง หรือไม่อยู่ร่วมประชุมขณะลงมติออกเสียง  

รวมทั้งยังได้มีการก าหนดจรรยาบรรณให้แก่พนักงานรวมถึงผู้บริหารได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ด้วยความยุติธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระท าที่ผิด
กฎหมาย  
 

 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 
  คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความส าคัญ
ของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร 
 แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุมก ากับ ประเมินผล และสอบทานการท างาน
ได้ด้วยตัวเอง เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมทั้งป้องกันการกระท าที่
ผิดกฎหมายด้วย 
  บริษัทฯ ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงและด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อ านาจด าเนินการและกฎระเบียบ รวมทั้งท า
หน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกช้ันหนึ่ง 
 ซ่ึงในปี 2555 บริษัทฯได้ ด าเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

  ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

  ไตรมาสที ่2 ตรวจติดตามระบบคุณภาพจาก SGS 

      ไตรมาสที่ 3 ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ 

      ไตรมาสที่ 4 ตรวจสอบภายใน Internal Audit 

   

รายงานของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ัดใหม้ีการท างบดุลและงบก าไรขาดทนุ ณ วันสิ้นสุดของรอบปบีัญชี เป็นรายงานประจ าปี
เสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ยังท ารายงานอธิบายถึงความรับผดิชอบของตนในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินควบคู่กนัไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีอีกด้วย 

เพ่ือให้การท ารายงานข้างต้นเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานดังกล่าวให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้งบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 

 



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED. 
 

                                                                                           รายงานประจ าปี 2555   

 

 

- 26 - 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแล ติดต่อส่ือสารและเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน ส่ือมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งการใช้ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ ก.ล.ต.  
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แผนผังองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการบัญชีและการเงนิ 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 

ผู้จัดการโรงงาน 1 
(แผ่นพื้น-เสาเข็ม) 

ผู้จัดการทั่วไป 
แผ่นพื้นส าเร็จรูป 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการตลาด 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ผู้จัดการทั่วไป 
เสาเข็ม 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผู้จัดการฝ่ายขาย
คอนกรีตมวลเบา 

ผู้จัดการโรงงาน 2 
(คอนกรีตมวลเบา) 

ผู้จัดการโรงงาน 3 
(สุราษฎร์ธาน)ี 

หัวหน้าส่วน 
การบุคคลกลาง 

หัวหน้าส่วน 
ธุรการและจัดซื้อ 

หัวหน้าส่วน 
คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
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การจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
           ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2555 

 

ล าดับ                      ช่ือ – สกุล                 ต าแหน่ง 
1 นายต่อตระกูล   ยมนาค ประธานกรรมการ 

     2 นางพิสมัย บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นายวิทวัส  พรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
4 นายธนิต  ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
5 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ 
6 นายชนะ โตวัน กรรมการ 
7 นายธนัย ชรินทร์สาร กรรมการ 
8 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 
9 นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ 

 

 

ขอบเขต อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ก าหนดนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายใน
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุน และก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน 

3. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และก าหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
ในการบรรลุเป้าหมายนั้น 

4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของ บริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง   

ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคัญ และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) 

8. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานประจ าวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติไว้แล้ว 
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คณะกรรมการบริหาร 
    ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2555 

 

ล าดับ ช่ือ – สกุล                 ต าแหน่ง 
1 นายวิทวัส  พรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายชนะ โตวัน รองประธานกรรมการบริหาร 
3 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการบริหาร 
4 

5 

นายจีรเดช 

ดร.กวิน 
วิรัชชัย 

วรกาญจนา 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

6 นางสาวเพ็ญทิพา ยิ้มพยัคฆ์ กรรมการบริหาร 
7 นางสาวจ านงค์ ปัญญาสมบัติ กรรมการบริหาร 
8 นางสาวประดิษฐา วรชาติ กรรมการบริหาร 
9 นางสาววรินทรา อ่อนส้มกิจ กรรมการบริหาร 
10 นางสาวสมนึก รักสนิท กรรมการบริหาร 

 
  

  ผู้มีอ านาจลงนามแทน บริษัทฯ  คือ นายวิทวัส พรกุล ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราส าคัญของ บริษัทฯ  หรือ                             
นายชนะ โตวัน   นายธนัย ชรินทร์สาร  นายนิรุธ  อินทรท่าฉ าง  และนายจีรเดช   วิรัชชัย   กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือช่ือ
ร่วมกันพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

 

ขอบเขต อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ 

2. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของ บริษัทฯ  เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามน โยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของ บริษัทฯที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

4. จ้างและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ยกเว้นในต าแหน่งผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

5. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานประจ าวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯเป็นคราว ๆ ไป  
7. พิจารณาอนุมัติและด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท 

8. พิจารณาอนุมัติและด าเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส าคัญของ บริษัทฯ  และ/หรือ รายการหรือเร่ืองที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดที่จะท าขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้าม)ี ซ่ึงมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงิน
ไม่เกิน 20 ล้านบาท และต้องน าเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯในคราวถัดไปรับทราบในเร่ืองนั้นๆ ด้วย  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2555 

 

ล าดับ                     ช่ือ – สกุล               ต าแหน่ง 
1 นางพิสมัย บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ 
3 นายธนิต    ชรินทร์สาร   กรรมการตรวจสอบ 

 

  

ขอบเขต อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯได ้

2. สอบทานใหบ้ริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค านึงถึง
ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรว จสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลปร ะโยชน์ให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน 

5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ บริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี ้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯถึงความถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นที่เชื่อถือได ้

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

6.3 เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6.5 รายงานอ่ืนใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556) 
 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

ชื่อ – สกุล จ านวนหุ้น 
ร้อยละ 

ของหุ้นท้ังหมด 
1. นายวิทวัส             พรกุล 112,190,970 55.35 

2. นายชนะ                โตวัน 20,702,800 10.21 

3. นางสาวอัสมา        โตวัน 8,500,000 4.19 

4. นางสาวอริสรา      โตวัน 8,500,000 4.19 

5. นางสาววิศรา        พรกุล 6,260,060 3.09 

6. นายวิเชียร             ตรีสุทธาชีพ 5,290,600 2.61 

7. บริษัท สารสิน จ ากัด 2,575,000 1.27 

8. นายพงส์                สารสิน 2,087,500 1.03 

9. นางสาวพัชรีพร     พรกุล 2,000,000 0.99 

10. นายศุภโรจ           โรจน์วีระ 1,260,000 0.62 
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 กิจกรรมในรอบปี 2555 

 

 งานเปิดโครงการบ้านดีซิโอ้ ราชพฤกษ ์ 

 วันที่ 18 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท อรดา จ ากัด ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือของ บริษัท ดีคอนโปร
ดักส์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดงานเปิดตัวโครงการบ้านดีซิโอ้ ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ท าเลความ
เจริญแห่งใหม่ที่ปี่ยมศักยภาพ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น3 ห้องนอน 3 ห้องน้ า จ านวน 94 ยูนิต พร้อมการออกแบบที่
แตกต่างเพ่ือให้ใกล้ชิดธรรมชาติที่ท าให้ทุกห้องนอนสามารถมองเห็นสวนหน้าบ้านได้ ก่อสร้างแบบเสา-คานท าให้หมด
กังวลเร่ืองการร่ัวซึม เพ่ิมความพิเศษให้บ้านด้วยการก่อสร้างผนังที่สามารถกันความร้อนจากอิฐมวลเบาชนิดพิเศษของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)และครบครันด้วยสิ่งอ านวนความสะดวก ทั้งคลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ า สวนสาธารณะ 
นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคและห้างสรรพสินค้ามากมาย อาทิ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลทาวน์รัตนาธิ
เบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษร์รัตนาธิเบศร์ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี เพ่ือเป็นอีกทางเลือกส าหรับผู้ที่ต้องการบ้านที่
อบอุ่นส าหรับทุกคนในครอบครัว        
 

 
 
งานด้านสังคม 

 ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด 
(มหาชน) ได้ให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบทางสังคม 
โดยได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ืองซึ่ง
ในปี 2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม
เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการที่
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บ้าน
ราชาวดี” ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จ.นนนทบุรี 

เน่ืองจากเห็นถึงความส าคัญของการแบ่งปันโอกาสและ  
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สร้างความสุขให้กับผู้พิการที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยในการจัดกิจกรรมในวันนั้นได้รับการต้อนรับจากเด็กๆบ้าน
ราชาวดีอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง มีการแสดงต่างๆ อาทิ การร้องเพลงและการเต้นประกอบเพลงกังนัมสไตล์ นอกจากนี้ ทาง
บริษัทฯยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมแจกขนมแก่เด็กบ้านราชาวดีอีกด้วย  

    

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
 

  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ และ
การน าหลักธรรมะมาใช้ในการ ด าเนินงาน ซึ่งในปี 2555 นั้น ทางบริษัทฯได้จัดการอบร มพนักงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 14 

ธันวาคม 2555 ในหัวข้อ “การบรรยายธรรมะและการปฏิบัติธรรม” โดยอาจารย์นิสารัตน์ ลาวัณยากุล และหัวข้อ “ธรรมะ
ในองค์กร” โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รัตนวังโส ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงาน ได้ศึกษาแนวทางธรรมะท่ีสามารถน ามาประยุกต์
และปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานเพ่ือให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและยังเป็นการฝึกการน าหลักธรรมพื้นฐานมาใช้ในการ
บริหารจิตเพ่ือน าไปสู่องค์กรตัวอย่างที่มีความสุข มีการสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน และการท างานเป็นทีม ซึ่งล้วนแต่
เป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการท างานและสร้างความสุขได้ดีอีกด้วย 
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 รางวัลแห่งความส าเร็จ 

รางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น 

 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน ) ได้เข้าร่วมงานมหกรรมน าเสนอ
ผลงาน LEAN BEST PRACTICE 40 FACTORIES ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญ่ีปุ่น) เพ่ือน าเสนอผลงานจากการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต แบบลีน (Lean Manufacturing) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะมุ่งเน้นก าจัดความสูญเปล่าที่มัก
เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน อาทิ การบริหารลูกค้า การออกแบบ ผลิตภัณฑ์  การติดต่อกับผู้ผลิต หรือการบริหารภายใน
โรงงาน เป็นต้น โดยทางบริษั ทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่น 1 ใน 3 บริษัท   จากบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก
ทั้งสิ้น 40 บริษัท ซึ่งทางบริษัทฯ มีการด าเนินการ ภายในโรงงานดีคอน 1 จ.ลพบุรี โดยเร่ิมจากส่วนที่มีปัญหามากที่สุด  

เน่ืองจากเห็นความส าคัญของการลดความสูญเปล่าซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคั ญอย่างยิ่งในการลดต้นทุนในการด าเนินการของ
ธุรกิจเพ่ือสร้างก าไรให้กับองค์กรโดยเน้นให้ความความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ 
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รางวัล SET Awards 

 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ คือการ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเกยีรติยศแห่ง
ความส าเร็จ (SET Award of Honor) ซึ่งจัดขึ้นโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิธีประกาศ และ
มอบรางวัล SET Awards 2012 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2555 ภายใต้แนวคิด “สานโอกาสการ
ลงทุน เพ่ือคุณ เพ่ือธุรกิจ” หรือ Matching Your Right 

Financial Opportunities เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการ
ท าหน้าที่เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ และการลงทุนกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยอดเยี่ยมด้านต่างๆ  อาทิ ด้านผล
การด าเนินงาน ด้านผู้บริหารสูงสุด ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance 

Awards) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างจริงจัง
ต่อเน่ือง 
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สรุปสารสนเทศส าคัญ 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

1.ผลการด าเนินงานโดยรวม 
 บริษัทดีคอน โปรดักส์ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทฯย่อย ยังคงมีรายได้จากยอดขายและผลก าไรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปี
ที่สีติดต่อกัน  ในปี 2555 บริษัทฯมียอดขายรวม 1,029.73 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2554 ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภทที่เพ่ิมขึ้น และมีอัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 32.48 ในปี2554 เป็นร้อยละ 34.75 ในปี2555 

ในปี2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวมเท่ากับ 145.99 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 74 (ในปี2554 มีก าไรสุทธิ
รวม 83.92 ล้านบาท ) มีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้นและ มี EBITDA เท่ากับ  218.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.23 ของ
ยอดขาย  
 

2. ผลการด าเนินงานแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

  มียอดขายรวมเพ่ิมสูงขึ้ น 186.66 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.56  เมื่อเทียบกับปี  2554 ทั้งนี้เนื่องจากความ
ต้องการวัสดุก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นจากเหตุอุทกภัยและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555   บมจ.ดีคอนโปร
ดักส์  และ บจ.ร่มโพธ์ิ โปรดักส์  ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต มียอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ทั้งสอง
บริษัทฯ คือ บมจ.ดีคอนฯ มียอดขาย 901.02 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.90 และบจ.ร่มโพธ์ิ มียอดขาย 77.77 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
9.7  โดย บมจ.ดีคอนฯ มีก าไรสุทธิ 127.96 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 63.4 และบจ.ร่มโพธ์ิ มีก าไรสุทธิ 14.64 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ
58  

 2.2 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

  ในปี 2555 บจ.อรดา ซ่ึงเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มียอดขาย 54.25 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 

ร้อยละ 60.9 และมีก าไรสุทธิ 12.99 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 642  

 

3. ฐานะทางการเงิน 

 3.1 สินทรัพย์ 

  ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,038.52 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 198.80 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 23.67 จากวันที่เดียวกันของปีก่อน รายการสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นได้แก่ลูกหนี้การค้าเพ่ิ มขึ้น 48.90 ล้านบาทเนื่องจาก
ยอดขายที่เพ่ิมขึ้น ,สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 100.04 ล้านบาทเป็นการเพ่ิมของต้นทุนพัฒนาที่ดินเพ่ือขาย ( บจ.อรดา )  และเป็นการ
เพ่ิมขึ้นของเคร่ืองจักร,รถบรรทุกรวม 43.65ล้านบาท (สุทธิจากค่าเส่ือมราคา 40.12 ล้านบาท) ทั้งนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นรายการ
ที่ดิน อาคาร,เคร่ืองจักร และสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า คิดเป็นร้อยละ 32  , 30 และร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 

  สินทรัพย์หมุนเวียน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 522.78 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.8 จาก
ปีก่อน ประกอบด้วยเงินสด 56.94 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 315.80 ล้านบาทและลูกหนี้การค้า 146.21 ล้านบาท ณ วันสิ้ นปี มีเงินทุน
หมุนเวียนรวม 317.25 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องและ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเท่ากับ 2.54 เท่า และ 0.99 เท่า 
ตามล าดับ 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 515.74 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 7.7 ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร ,อุปกรณ์ 330.41 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ ไม่ได้ใช้ด าเนินงาน 96.46 ล้านบาทและที่ ดินรอการ
พัฒนา 49.37 ล้านบาท ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้มีการลงทุน ซ้ือรถบรรทุกใหม่เพ่ือลดต้นทุน ค่าขนส่งจ านวน 56.15 ล้านบาท 
และลงทุนในการปรับปรุงเคร่ืองจักร อุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน 13.33 ล้านบาท 

 

 3.2 หนี้สิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหนี้สินรวม 224.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากวันที่เดียวกันของปีก่อน 102.81 ล้านบาท ซ่ึง
รายการที่เพ่ิมขึ้นประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีเพ่ิมขึ้น 39.84 ล้านบาท ,เจ้าหนี้การค้าเพ่ิมขึ้น 51.89 ล้านบาทและหนี้สินตามสัญญา
เช่าเพ่ิมขึ้น 12.44 ล้านบาท  
 

4. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 ในปี 2555 บริษัทฯมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีโดยเฉพาะความมั่นคงทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องและ อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องเท่ากับ 2.54 เท่า และ0.99 เท่า ตามล าดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า และอัตราส่วน
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน(EBITDA) ต่อก าไรสุทธิเท่ากับ 1.50 เท่า 
 จากฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 
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ปัจจัยความเสี่ยง  ปี 2555 
  

ในการด าเนินธุรกิจของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อยมีปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี ้

 

1.  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก 

  ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง  เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และ
อุปาทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต์ , เหล็กเส้น, PC-Wire, หินและทราย ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่จะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษัทฯต้องติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ได้แก่การบริหารการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านราคา การวิจัยค้นคว้าเพ่ือหาวัตถุดิบ
ทดแทน การควบคุมและบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 

 

2.  ความผันผวนของราคาน้ ามันเช้ือเพลิง 

  ความผันผวนของราคาน้ ามัน ล้วนเป็นปัจจัย ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์อ่ืน
หลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก  ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ มีผลท าให้เกิดความผันผวนต่อราคาน้ ามัน  บริษัทฯได้
บริหารความเสี่ยงโดยในปี 2553-2554 ไดเ้ปลี่ยนเคร่ืองยนต์รถบรรทุกให้ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จ านวน 43  คันจากจ านวน
ทั้งส้ิน 71 คัน และในปี 2555 ได้ซ้ือรถบรรทุกใหม่เพ่ือทดแทนรถบรรทุกเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ า จ านวน 13 คัน เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากรองจากต้นทุนสินค้า 
 

3. การแข่งขัน 

  จากภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟ้ืนตัว และความผันผวนขอราคาวัตถุดิบ ท าให้ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างมีการแข่งขันที่รุนแรง
เพ่ือเร่งระบายสินค้า ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้า การ
ควบคุมคุณภาพ การบริการ การบริหารและจัดการสินค้าค งคลัง การพัฒนาบุคลากร  การบริหารการจัดส่งและขนส่ง  เพ่ือให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคงความเป็นผู้น าในธุรกิจนี้ต่อไป 

 

4. การขาดแคลนแรงงาน 

  แรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิต  การขาดแคลนแรงงานเร่ิมเกิดขึ้น
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ า 300 บาททั่วประเทศ ท าให้
แรงงานอยากท างานในท้องถิ่นของตัวเอง มากกว่าจะเดินทางมาท างานในต่างจังหวัด  บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดย ในปี2555 

บริษัทได้ปรับอัตราค่าจ้างให้สูงเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ ามากเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ และจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเสริม ซ่ึงบริษัทมั่นใจว่า
จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 บุคคลธรรมดา  2 ท่านได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งและศาลอาญา  ให้ด าเนินคดีกับบริษัทฯ และ
กรรมการของบริษัทท่านหนึ่ง ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการน าเอกสารที่มีข้อความในลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาท แพร่หลาย
แนบเข้าไปในค าฟ้องที่บริษัท ฯ ยื่นฟ้องบริษัทแห่งหนึ่ง เพ่ือให้ ด าเนินคดี ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตร (ซ่ึงคดีดังกล่าวคู่คดีความทั้ง
สองฝ่ายได้ยอมรับค าพิพากษายกฟ้องของศาลช้ันต้นในไตรมาส 3 ปี2553) และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน รวม 400 ล้านบาท บวก
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้คดีแพ่งดังกล่าวตกไปด้วย โดยบริษัทฯและกรรมการของบริษัทฯไม่ได้รับความเสียหายใดๆ 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป     ณ   วันท่ี  31  ธันวาคม  2555 

    (พันบาท) 

งบดุล 
งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 23,339 39,746 44,308 56,940 

เงินลงทุนชั่วคราว 20,172 261 262 262 

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงิน 96,251 90,435 137,849 146,210 

เงินให้กู้ระยะส้ัน 3,570 3,570 109,570 3,570 

สินค้าคงเหลือ 49,884 49,300 54,170 315,802 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 5,355 - - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 198,570 183,313 346,158 522,783 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 223,333 241,663 241,663 - 

ที่ดินรอการพัฒนา - - - 49,370 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - - - 33,948 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 215,129 249,663 289,156 330,411 

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ด าเนินงาน  - สุทธิ 115,062 105,416 96,461 96,461 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 5,209 4,498 3,896 3,897 

เงินมัดจ าซ้ือที่ดินและอาคาร 3,700 - - - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,240 896 1,656 1,656 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 563,674 601,940 632,884 515,743 

รวมสินทรัพย์ 762,244 785,253 978,992 1,038,527 

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 2,523 1,534 41,106 42,053 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี - - 6,167 6,668 

เจ้าหนี้การค้า 73,605 78,909 127,356 136,983 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 9,449 9,400 17,599 19,829 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,739 - - - 

เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า 4,062 - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 12,064 - - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 109,441 89,843 192,227 205,533 
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    (พันบาท) 

งบดุล 
งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน     

หนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ - - 12,950 13,017 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  3,231 3,750 4,266 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 570 317 241 1,241 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 570 3,548 16,940 18,524 

รวมหนี้สิน 110,012 93,391 209,168 224,057 

สว่นของผู้ถือหุ้น     

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

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

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

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 132,407 172,037 249,999 300,632 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุ้น - - - (5,992) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 652,232 691,862 769,825 814,465 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - 6 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 652,232 691,862 769,825 814,470 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 762,244 785,253 978,992 1,038,527 
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(พันบาท) 

งบก าไร-ขาดทุน 
งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

งบก าไรขาดทุน        

รายได้จากการขาย 628,610 721,273 901,021 1,029,731 

ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - - -       6,465 

รายได้อ่ืน 17,465 15,249   26,147       16,831 

รวมรายได ้ 646,075 736,522 927,168 1,053,027 

ต้นทุนขาย 422,279 491,072 592,555    671,886 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 133,000 140,486 170,019    193,962 

รวมค่าใช้จ่าย 555,279 631,558 762,574 865,848 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 90,795 104,964 164,594 187,179 

ดอกเบี้ยจ่าย 52 31       1,755     1,884 

ก าไร (ขาดทุน) หลังดอกเบี้ยจ่าย 90,795 - 162,839 185,295 

-ภาษีเงินได้นิติบุคคล 21,042 26,618   34,876    39,300 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 69,700 - 127,963 145,995 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -           3 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 69,700 78,315 127,963 145,992 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.35 0.39 0.64 0.73 

     

    (พันบาท) 

งบกระแสเงินสด 
งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 93,286 111,270 160,378 68,015 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (76,950) (57,873)       (143,294) (47,564) 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (26,124) (36,989)   (12,522) (12,900) 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากัด (มหาชน) 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ดีคอนโปรดักส์  จ ากัด (มหาชน ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี-การเงิน กฎหมาย การบริหารองค์กร โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ดังนี้ 

 

 นางพิสมัย บุณยเกียรติ กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายธนิต  ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวันชัย ตันติกุล  กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 

  ในรอบป ี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ก ากับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่ส าคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบ
ทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
ระดับสูง หุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ังซ่ึงสามารถ
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
 

  1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าป ี 2555 โดยให้ค าแนะน าและข้อคิดเหน็เพ่ือให้มั่นใจว่างบ
การเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย และสอบ
ทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

 

  2.สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สอบทานการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ากรรมการและพนักงานได้ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ได้ย้ าเน้นให้ ด าเนินการ
ตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 

  3.สอบทานระบบการควบคุมภายในและก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุก
ไตรมาสพบว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบ
บัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี้ ได้เสนอแนะ
และติดตามการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ,ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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  4.พิจารณาและให้ความเห็นเสนอการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 

 

5.ได้สอบทานและติดตามการลงทุนในโครงการต่างๆที่มีมูลค่าสูงเพ่ือเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯได้
ตระหนักถึงการบริหารการลงทุน ที่ต้องด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและ
โปร่งใส 

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนให้ทราบว่าในปี 2555 ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ เต็ม
ก าลังสติปัญญา ด้วยความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นต่างๆแก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือ
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆอย่างเหมาะสมแล้ว 

 

 

 

                  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

( นางพิสมัย   บุณยเกียรติ ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส ์ จ ากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555  และ  2554 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  ดีคอน โปรดักส์  จ ากัด  (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและ 

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ดีคอน 
โปรดักส ์จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 

 

 

(นางวิไลรัตน์    โรจน์นครินทร์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 

 

 

วันที ่ 14  กุมภาพันธ์  2556  
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2555 2554 2555 2554

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

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

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่เงินลงทุน (647.87) 0.00 (647.87) 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ 34,065.75 0.00 0.00 0.00

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

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

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

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

คา่ความเสียหายตามค าพิพากษาศาล 0.00 6,098,998.59 0.00 0.00

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

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

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

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

        การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
     ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน (46,678,835.25) 8,912,387.30 (46,026,042.20) 11,170,820.95

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554



2555 2554 2555 2554

        การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน
           ด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

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

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

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

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

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

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

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

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

เงินให้กูยื้มระยะสัน้เพ่ิมขึน้ 0.00 0.00 (106,000,000.00) 0.00

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

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 0.00 3,142.86 0.00 3,142.86

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

เงินสดจ่ายซือ้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (5,207,868.05) 0.00 0.00 0.00

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม (บาท)

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554



2555 2554 2555 2554

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ขอรับรองว่ารายการขา้งต้นเป็นความจริงและถกูต้องทุกประการ 

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

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (บาท)

สินทรัพย์



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

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

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

     เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาศาล 16 0.00 16,108,998.59 0.00 0.00

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

 หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น 18

          ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 206,000,000  หุ้น 
      มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00

          ทุนที่ออกและช าระแลว้
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น 
      หุ้นละ 1 บาท 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

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

     ก าไรสะสม
          จัดสรรแลว้

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

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

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

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

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 5,589.80 3,228.77 0.00 0.00

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (บาท)

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,029,730,786.83 820,826,419.80 901,021,052.56 721,273,082.80

ต้นทุนขายและการให้บริการ -671,885,516.25 -554,223,834.86 -592,555,097.89 -491,072,466.16

ก าไรขัน้ต้น 357,845,270.58 266,602,584.94 308,465,954.67 230,200,616.64

รายได้อ่ืน
     ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
            เพ่ือการลงทุน 6,464,948.04 6,004,589.09 0.00 0.00

     อ่ืนๆ 16,830,741.60 10,876,691.43 26,146,881.08 15,249,365.06

คา่ใชจ่้ายในการขาย -121,467,395.94 -95,469,842.63 -114,378,456.37 -91,528,127.70

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -72,494,272.80 -63,342,869.59 -55,640,601.07 -48,956,990.01

คา่ความเสียหายตามค าพิพากษาศาล 16 0.00 -6,098,998.59 0.00 0.00

ต้นทุนทางการเงิน -1,883,929.70 -353,911.69 -1,754,750.14 -31,846.65

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

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 -39,300,425.29 -34,296,449.66 -34,876,470.12 -26,618,087.73

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00

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

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนที่เป็นของส่วนของบริษัทใหญ่ 145,992,173.46 83,920,689.76 127,962,558.05 78,314,929.61

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 2,763.03 1,103.54 0.00 0.00

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

ก าไรต่อหุ้น 22

ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 0.73 0.42 0.64 0.39

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนัก 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.71 0.41 0.63 0.38

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนัก 204,533,758 203,832,649 204,533,758 203,832,649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554



ทุนที่ออก ส่วนเกนิ รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น จัดสรรแลว้ ยังไมไ่ดจั้ดสรร ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น 
     ส าหรับปี 2554 :

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

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

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น 
     ส าหรับปี 2555 :

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ก าไรสะสม

บริษัท  ดคีอนโปรดกัส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ อ านาจควบคมุ ส่วนของผู้ถอืหุน้

และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ส่วนของผู้ถอืหุน้ บริษัทใหญ่

จัดสรรแลว้ ยังไม่ได้จัดสรร ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

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

ผลกระทบจากการใชน้โยบายบัญชใีหม่

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุน้ 

     ส าหรับปี 2554 :

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

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

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุน้ 

     ส าหรับปี 2555 :

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

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

ก าไรสะสม

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  

งบการเงินรวม (บาท)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ส่วนของผู้ถอืหุน้บริษัทใหญ่



1. ขอ้มูลทัว่ไป
      1.1   บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม 2539 ทะเบียนเลขที่ (1) 1955/2539 และเมือ่วันที่ 24 มีนาคม 
              2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ทะเบียนเลขที่ 0107547000303

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

โรงงาน 1       ต้ังอยู่เลขที่ 33 หมูท่ี่ 8 ต าบลชอ่งสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โรงงาน 2       ต้ังอยู่เลขที่ 280 หมูท่ี่ 1 ถนนเลีย่งเมือง ต าบลชอ่งสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
โรงงาน 3       ต้ังอยู่เลขที่ 39/3 หมูท่ี่ 7 ต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

      1.3   ประกอบธรุกจิ
              1.3.1  บริษัทฯ   ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง   แผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป ,   เสาเขม็คอนกรีตอัดแรง, 

                         บลอ็คมวลเบาและอ่ืน ๆ 
              1.3.2  บริษัทย่อยประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป   และขายและให้เชา่อสังหาริมทรัพย์   ส าหรับธรุกจิ
                         ขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง        มีอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างด าเนินงาน ดังนี้

      1)  โครงการที่มียอดขายแลว้
2555 2554

   โครงการบ้านอรดา

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

          คดิเป็นร้อยละของยอดขายรวม 85.19 83.34

   โครงการบ้านราชพฤกษ์

          มูลคา่ขายที่ได้ท าสัญญาแลว้   (บาท) 60,105,000.00 0.00

          คดิเป็นร้อยละของยอดขายรวม 17.59 0.00

      2) โครงการอรดาแลนด์  เร่ิมด าเนินงานในปี 2552  ยังไม่มียอดขาย
      3) โครงการคอนโดมิเนียม  เร่ิมด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555  ปัจจุบันอยู่ระหว่างกอ่สร้าง

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

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2555  และ  2554  



2.  เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน
      2.1  งบการเงินนี้ได้จัดท าขึน้ตามหลกัการบัญชทีี่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชพีบัญช ีพ .ศ. 2547 และแสดงรายการ
             ตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้โดยกระทรวงพาณิชย์     ลงวันที่  28  กนัยายน  2554    เร่ืองก าหนดรายการย่อที่ต้องมี
             ในงบการเงิน  พ.ศ.  2554     และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า ด้วยการจัดท า
             และน าเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   พ.ศ.  2535  

                        งบการเงินของบริษัทฯ      จัดท าขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการใน
            งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชทีี่เกีย่วขอ้ง
      2.2  สภาวิชาชพีบัญชไีด้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และมาตรฐานการบัญชใีหม่     ซึง่ได้ประกาศใน
            ราชกจิจานุเบกษาแลว้ แต่ยังไม่มีผลบังคบัใชใ้นปี 2555  ดังนี้   

วันที่มีผลบังคบัใช้
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556

ฉบับที่ 20 การบัญชสี าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ 1 มกราคม 2556

     เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 1 มกราคม 2556

     เงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ 1 มกราคม 2556

     เกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ 1 มกราคม 2556

     ไม่ได้คดิคา่เสือ่มราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานะภาพทางภาษี 1 มกราคม 2556

     ของกจิการหรือของผู้ถอืหุ้น
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเชา่หรือไม่   1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธพิิเศษแกล่กูคา้ 1 มกราคม 2557

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 1 มกราคม 2556

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

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง



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

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

ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ
3.  หลักเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม
            งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย  ซึง่บริษัท ดีคอนโปรดักส์ 
     จ ากดั (มหาชน)  ได้ควบคมุนโยบายการเงินและการด าเนินงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) ประเภทธรุกจิ
2555 2554

          บริษัท อรดา จ ากดั 99.99 99.99 ขายและให้เชา่อสังหาริมทรัพย์
          บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จ ากดั 99.99 99.99 ผลติและจ าหน่ายแผ่นพ้ืนคอนกรีต

    ส าเร็จรูป
            งบการเงินรวมจัดท าขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชเีดียวกนั       ส าหรับรายการบัญชทีี่เหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบัญชทีี่
     คลา้ยคลงึกนั 
            ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ   กบับริษัทย่อย   ยอดก าไรที่คดิระหว่างกนัที่ยังไม่ได้เกดิขึน้ของบริษัทฯ 
     กบัสินทรัพย์สุทธขิองบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแลว้ 
4.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ
     4.1  การรับรู้รายได้และคา่ใชจ่้าย
            4.1.1  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และคา่ใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง   
            4.1.2  รายได้จากการขายสินคา้    บริษัทฯ   และบริษัทย่อย   รับรู้เป็นรายได้เมือ่มีการส่งมอบและได้โอนความเสีย่งและ
                      ผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กบัผู้ซือ้แลว้
            4.1.3  รายได้จากการให้เชา่อสังหาริมทรัพย์   บริษัทย่อย   รับรู้เป็นรายได้ตามวิธเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของการให้เชา่ที่ก าหนด
                      ในสัญญา
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     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินสดและเงินฝากธนาคารซึง่ก าหนดรับคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน
     นับจากวันฝากและไม่มีขอ้ก าหนดในการเบิกใช ้
     4.3  คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
            บริษัทฯ   และบริษัทย่อยต้ังคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ    ส าหรับผลขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากการเรียกเกบ็เงินจากลกูหนี้ไม่ได้ 
    ทั้งนี้บริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนขึน้จากประสบการณ์การเรียกเกบ็หนี้ในอดีต ควบคูก่บัการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลกูหน้ี
     ในปัจจุบัน
     4.4  สินคา้คงเหลอื
           บริษัทฯ   และบริษัทย่อย    ตีราคาสินคา้คงเหลอืแสดงในราคาทุน    โดยวิธเีขา้กอ่นออกกอ่น   หรือมูลคา่สุทธทิี่จะได้รับ
     แลว้แต่ราคาใดจะต่ ากว่า
           ต้นทุนการพัฒนาที่ดินแสดงในราคาทุน      ซึง่ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึง่ที่ดิน     คา่พัฒนาที่ดินและคา่ใชจ่้ายที่
     เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบี้ยจ่าย
     4.5  เงินลงทุน
            เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือคา้  แสดงด้วยมูลคา่ยุติธรรม  ก าไรหรือขาดทุนที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุติธรรม  
     รับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
            เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงด้วยราคาทุนสุทธจิากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถา้มี) 
     4.6  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
            4.6.1 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถอืครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้คา่เชา่หรือจากการเพ่ิมขึน้
                      ของมูลคา่ของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง  
            4.6.2 บริษัทย่อย แสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารแสดงด้วยราคาทุนหักคา่เสือ่มราคาสะสมที่เกีย่วขอ้ง และคา่เผ่ือการลดมูลคา่
                      ของสินทรัพย์   (ถา้มี)   ราคาทุนได้รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้น  ส าหรับการร้ือถอน  การขนย้ายและการบูรณะ
                      สถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผูกพันของบริษัท   
            4.6.3 บริษัทย่อย  คดิคา่เสือ่มราคาอาคาร โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์   โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น  และคดิ
                      คา่เสือ่มราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เมือ่ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส าคญั
                      เมือ่เทียบกบัต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น นอกจากนี้ยังก าหนดให้ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลคา่คงเหลอื
                      และวิธกีารคดิคา่เสือ่มราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้ของบัญชี
                            อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคาร  จ านวน 20 ปี   
                            ไม่มีการคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง
     4.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
            4.7.1  บริษัทฯ   และบริษัทย่อย แสดงที่ดินด้วยราคาทุน     อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักคา่เสือ่มราคาสะสมที่
                      เกีย่วขอ้งและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์  (ถา้มี)    ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการร้ือถอน 
                      การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ซึง่เป็นภาระผูกพันของบริษัท   
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            4.7.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัดคา่เสือ่มราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
                      ของสินทรัพย์นั้น     และคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั     เม่ือส่วนประกอบ
                      แต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส าคญัเมือ่เทียบกบัต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น       นอกจากนี้ยังก าหนดให้ต้อง
                      ทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลคา่คงเหลอื  และวิธกีารคดิคา่เสือ่มราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้รอบบัญช ี
                      อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

จ านวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10 และ 20

เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5, 10 และ 15

บ่อบาดาล 5 และ 10

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านักงาน 5

ยานพาหนะ 5 และ 10

ไม่มีการคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง
     4.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
            บริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุนหักคา่ตัดจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถา้มี)
            บริษัทฯ ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธเีส้นตรง  ดังนี้

จ านวนปี
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 10

รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ 15

     4.9  การด้อยคา่ของสินทรัพย์
            บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยคา่ของสินทรัพย์ เมือ่มีขอ้บ่งชีว่้าราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
     และบริษัทย่อยสูงกว่ามูลคา่ ที่คาดว่าจะได้รับคนื   (ราคาขายสุทธขิองสินทรัพย์นั้น ๆ ตามปกติธรุกจิ หรือมูลคา่การใชแ้ลว้
     แต่อย่างใดจะสูงกว่า)    โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ    หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่กอ่ให้เกดิเงินสด
     แลว้แต่กรณี  ในกรณีที่ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์สูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื     บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผล
     ขาดทุนจากการด้อยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยคา่กต่็อเมือ่มีขอ้บ่งชีว่้า
     การด้อยคา่ดังกลา่วไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
     4.10  เคร่ืองมือทางการเงิน
            เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน
     ชัว่คราว    ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืนและเงินให้กูยื้มระยะสัน้    เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 
     เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  และหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน  นโยบายการบัญช ีเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลคา่ส าหรับแต่ละ
     รายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวขอ้ที่เกีย่วขอ้ง 
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     4.11  สัญญาเชา่ระยะยาว
            บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  บันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชา่/สัญญาเชา่ซือ้     เป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรม
     ของสินทรัพย์ที่เชา่หรือมูลคา่ปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเชา่        ส่วนดอกเบี้ยที่เกดิขึน้จะบันทึกตาม
     ระยะเวลาของสัญญาเชา่
     4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
             4.12.1  กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงาน
                         บริษัทฯ  จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชพี  ซึง่เป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก าหนดการจ่ายสมทบ
             ไว้แลว้  สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลีย้งชพี ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท  และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการ
             กองทุนภายนอก     กองทุนส ารองเลีย้งชพีดังกลา่วได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงาน    และเงินสมทบจากบริษัท
             เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบันทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เกดิ
             รายการนั้น
             4.12.2  ผลประโยชน์พนักงานหลงัการเลกิจ้าง 
                         บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัการเลกิจ้าง เพ่ือจ่ายให้แกพ่นักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 
             มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถกูรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
             ประกนัภัยจากผู้เชีย่วชาญอิสระ   (นักคณิตศาสตร์ประกนัภัย)    ด้วยใชวิ้ธคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้   (Projected

              Unit  Credit  Method)     ภายใต้สมมติฐานเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ   ก าหนดขึน้อย่างเหมาะสม   
                         สมมติฐานทางสถติิที่ส าคญัที่ใชใ้นการค านวณสรุปผลประโยชน์พนักงาน สรุปไว้ดังนี้

อัตราคดิลด ร้อยละ 4.42 ต่อปี
อัตราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน
อัตราการตาย อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์ตามเพศชาย

และเพศหญิง
     4.13  ภาษีเงินได้
              บริษัทฯ   และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล     โดยค านวณจากก าไรสุทธทิางภาษีตามที่ก าหนดไว้ในประมวล
     รัษฎากร
     4.14  ประมาณการทางบัญชี
              การจัดท างบการเงินเป็นไปตามหลกัการบัญชทีี่รับรองทั่วไป        ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใชก้ารประมาณและ
     การต้ังขอ้สมมุติฐานบางประการ   ซึง่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน    และการเปิดเผยในหมายเหตุ
     ประกอบงบการเงิน ซึง่ผลที่เกดิขึน้จริงในภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้

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



              บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ต้ังประมาณการและขอ้สมมุติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชี
     อาจจะไม่ตรงกบัผลที่เกดิขึน้จริง  ประมาณการและขอ้สมมุติฐานที่อาจมีความเสีย่งต่อการปรับปรุงบัญชใีนปีถดัไปต่อมูลคา่
     สินทรัพย์ยกไป  ณ  วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน   ได้แก ่  คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลกูหนี้   คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้
     คงเหลอื คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ ได้ถกูเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกีย่วขอ้งของหมายเหตุ
     ประกอบงบการเงินแลว้
     4.15  ประมาณการหนี้สิน 
             บริษัทฯ   และบริษัทย่อย   จะบันทึกประมาณการหนี้สิน    เมือ่มีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ของการเกดิภาระผูกพันใน
     ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต      ภาระผูกพันดังกลา่วคาดว่าจะส่งผล
     ให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ     เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่าย     สามารถประมาณการได้
     อย่างน่าเชือ่ถอื        หากบริษัทฯ   และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคนืรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณหนี้สินทั้งหมด   หรือ
     บางส่วนอย่างแน่นอน       บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคนืเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกนิจ านวน
     ประมาณการหนี้สินที่เกีย่วขอ้ง
     4.16  ก าไรต่อหุ้น
              ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น  ที่แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน  ซึง่ค านวณโดยการ
     หารยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนักที่จ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ 
              ก าไรต่อหุ้นปรับลด    ค านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธสิ าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนักที่จ าหน่าย
     และเรียกช าระแลว้ บวกด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ต้องออกให้กบัผู้ถอืใบส าคญัแสดงสิทธิ์ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
5.  ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้เป็นครั้งแรก
           ในปี  2554     บริษัทฯ  ได้น ามาตรฐานการบัญชฉีบับที่  19    ผลประโยชน์พนักงานมาใช ้  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
     สภาวิชาชพี  บริษัทฯ จึงน าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมาปรับปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวดของปี 2554  ผลกระทบจาก
     การน ามาตรฐานการบัญชฉีบับดังกลา่วมาใช ้ท าให้งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีก าไรสะสมต้นงวด
     ลดลง 2.69 ลา้นบาท  และหนี้สินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ด้วยจ านวนเดียวกนั  
6. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 
      6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2555 2554 2555 2554

เงินสด 732,000.00 556,351.81 590,000.00 436,835.81

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 8,724,260.07 10,432,532.97 8,724,260.07 10,432,532.97

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 46,273,766.78 37,201,409.71 33,783,873.20 27,678,393.36

เงินฝากธนาคารประจ า 3 เดือน 1,209,564.81 1,198,298.57 1,209,564.81 1,198,298.57

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

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



      6.2  รายการที่ไม่เกีย่วกบัเงินสด 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555

บริษัทใหญ่
        บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ  7 คนั  ในราคา 19.82 ลา้นบาท แสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน
บริษัทย่อย
        บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ  1 คนั   ในราคา   2.98  ลา้นบาท  โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกจ านวน  0.05 

ลา้นบาท ส่วนที่เหลอืผ่อนช าระแสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2554

        บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเชา่ซือ้ยานพาหนะ  1 คนั   ในราคา   1.33  ลา้นบาท  โดยจ่ายช าระเงินเร่ิมแรกจ านวน  0.53 

ลา้นบาท ส่วนที่เหลอืผ่อนช าระแสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน
7.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  ประกอบด้วย

2555 2554 2555 2554

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

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

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

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

                                           - ลกูหนี้อ่ืน (1,417,512.00) (1,417,512.00) 0.00 0.00

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

ลกูหนี้การคา้ที่เรียกเกบ็เงินแลว้แยกตามอายุที่คา้งช าระได้ดังนี้ 

2555 2554 2555 2554

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

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

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

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

     -  มากกว่า 12 เดือน ขึน้ไป 11,876,572.87 11,989,291.10 4,871,309.94 5,289,871.17

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

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

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



8.  สินค้าคงเหลือ  ประกอบด้วย

2555 2554 2555 2554

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

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

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

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน

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

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

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

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

หัก  ต้นทุนการพัฒนาที่ดินที่โอน

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

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

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

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

9. ทีดิ่นรอการพัฒนา

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

      และคา่สาธารณูปโภค)  จ านวนเงิน  21.42  ลา้นบาท ได้จดจ านองไว้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้

      จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ  15) และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือ (หมายเหตุ 30.2)

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

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)



10.  เงินลงทนุในบรษัิทย่อย  ประกอบด้วย

ลกัษณะ เงินปันผลรับ

ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ์ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

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

อสังหาริมทรัพย์ กรรมการ

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

          จ ากดั แผ่นพ้ืนคอนกรีต กรรมการ

ส าเร็จรูป

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

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

        

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

          (                                                                                                                     )

(ร้อยละ)

ชือ่บริษัท

ราคาทุน

สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

ทุนช าระแลว้  (บาท)



            ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2554 เมือ่วันที่ 24 กมุภาพันธ ์2554  มีมติให้ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท

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

     บาท เป็นจ านวนเงิน 18.33 ลา้นบาท  คดิเป็นร้อยละ 33.33  ท าให้บริษัทฯ  มีสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 

     99.99 ของทุนที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทย่อยดังกลา่ว  ส่วนต่างที่เกดิจากราคาซือ้หุ้นสามัญกบัราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์

     สุทธติามสัดส่วนในบริษัทย่อย บริษัทฯ บันทึกไว้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น

            ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์สุทธขิองบริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ณ วันซือ้หุ้นสามัญ ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

2554 (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 7,668,502.38

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 45,116,289.50

รวมสินทรัพย์ 52,784,791.88

หัก  หนี้สินหมุนเวียน (15,761,701.33)

สินทรัพย์สุทธิ 37,023,090.55

ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์สุทธทิี่ซือ้ (ร้อยละ 33.33) 12,339,796.08

หัก  เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนเพ่ิม (18,333,343.57)

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (5,993,547.49)

            ภายหลงัจากการซือ้หุ้นสามัญในบริษัทย่อยเพ่ิม  บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้แกผู้่บริหารท่านหนึ่ง  (จ านวน 

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

     3,142.86 บาท ไม่ท าให้สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เปลีย่นแปลงไปจากเดิม

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

                         (                                                                                                                 )



11.  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   ประกอบด้วย

ที่ดิน อาคาร สินทรัพย์ระหว่างกอ่สร้าง รวม
     สินทรัพย์ - ราคาทุน :
           ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 19,753,883.90 27,347,157.55 0.00 47,101,041.45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2555 และ 2554   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นที่ดินพร้อมอาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เชา่ของ
      บริษัทย่อย จ านวน 10 หลงั มีมูลคา่ยุติธรรม จ านวน 75.82 ลา้นบาท และ 80.17 ลา้นบาท ตามล าดับ

ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2554   ที่ดินพร้อมอาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เชา่ของบริษัทย่อย ราคาทุน  จ านวนเงิน  5.89  ลา้นบาท  
      น าไปวางค้ าประกนัการย่ืนฎีกาต่อศาล  ไตรมาส 2 ปี 2555 บริษัทย่อย ได้รับคนืโฉนดที่ดินดังกลา่ว เนื่องจากเมือ่วันที่ 1 กมุภาพันธ ์
      2555    ศาลฏีกาได้พิพากษาให้บริษัทฯ   ช าระหนี้แกโ่จทก ์  และในระหว่างปี  2555   บริษัทฯ  ได้จ่ายช าระหนี้ตามค าพิพากษาศาล
     ดังกลา่วแลว้
 

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

งบการเงินรวม  (บาท)



12.  ทีดิ่น  อาคารและอุปกรณ์    ประกอบด้วย

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

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 79,038,730.98 183,388,435.32 203,496,836.91 3,692,629.50 23,491,049.91 146,090,856.40 2,464,660.86 641,663,199.88 

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

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

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

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 82,967,976.93 186,197,587.35 212,679,440.81 3,692,629.50 26,850,227.82 178,685,471.76 11,540,333.47 702,613,667.64 

          ซือ้ 34,748.23 2,036,937.36 13,331,974.20 280,000.00 1,225,070.47 56,155,319.84 955,942.22 74,019,992.32 

          จ าหน่าย 0.00 0.00 (328,046.11) 0.00 (71,662.61) (8,672,488.79) (175,398.44) (9,247,595.95)

          โอนระหว่างประเภท 313,333.85 3,499,824.93 7,407,593.04 0.00 (8,000.00) 508,000.00 (11,720,751.82) 0.00 

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 83,316,059.01 191,734,349.64 233,090,961.94 3,972,629.50 27,995,635.68 226,676,302.81 600,125.43 767,386,064.01 

     ค่าเสือ่มราคาสะสม :
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 0.00 73,722,037.48 163,032,601.43 3,599,115.34 19,359,024.71 129,241,061.52 0.00 388,953,840.48 

          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 6,655,909.27 11,922,870.64 37,987.75 1,872,102.19 7,230,627.83 0.00 27,719,497.68 

          ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่ าหน่าย 0.00 0.00 (50,733.04) 0.00 (52,123.33) (719,871.50) 0.00 (822,727.87)

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 0.00 80,377,946.75 174,904,739.03 3,637,103.09 21,179,003.57 135,751,817.85 0.00 415,850,610.29 

          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 7,458,073.90 10,906,880.20 30,354.59 1,818,185.01 9,784,317.66 0.00 29,997,811.36 

          ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่ าหน่าย 0.00 0.00 (181,234.84) 0.00 (19,957.60) (8,672,483.79) 0.00 (8,873,676.23)

          โอนระหว่างประเภท 0.00 0.00 7,499.00 0.00 (7,499.00) 0.00 0.00 0.00 

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 0.00 87,836,020.65 185,637,883.39 3,667,457.68 22,969,731.98 136,863,651.72 0.00 436,974,745.42 

     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 82,967,976.93 105,819,640.60 37,774,701.78 55,526.41 5,671,224.25 42,933,653.91 11,540,333.47 286,763,057.35 

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 83,316,059.01 103,898,328.99 47,453,078.55 305,171.82 5,025,903.70 89,812,651.09 600,125.43 330,411,318.59 

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

งบการเงินรวม  (บาท)



12.  ทีดิ่น  อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ)  ประกอบด้วย

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

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 53,996,380.76 171,927,086.43 185,484,490.71 3,577,136.73 19,868,993.01 137,603,608.65 2,336,823.65 574,794,519.94 

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

          จ าหน่าย 0.00 0.00 (119,200.00) 0.00 0.00 (519,875.00) 0.00 (639,075.00)

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

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 57,896,380.76 174,736,238.46 194,131,474.25 3,577,136.73 22,935,762.62 168,373,975.66 11,450,718.03 633,101,686.51 

          ซือ้ 34,748.23 2,036,937.36 12,467,896.30 280,000.00 886,186.76 51,618,773.11 114,242.00 67,438,783.76 

          จ าหน่าย 0.00 0.00 (273,456.79) 0.00 0.00 (8,492,488.79) (85,783.00) (8,851,728.58)

          โอนระหว่างประเภท 89,453.11 3,499,824.93 7,267,656.99 0.00 0.00 508,000.00 (11,364,935.03) 0.00 

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 58,020,582.10 180,273,000.75 213,593,570.75 3,857,136.73 23,821,949.38 212,008,259.98 114,242.00 691,688,741.69 

     ค่าเสือ่มราคาสะสม :
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 0.00 69,968,928.94 147,708,271.72 3,542,253.65 16,383,682.19 122,062,157.11 0.00 359,665,293.61 

          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 6,085,200.24 10,248,481.30 26,300.11 1,603,849.17 6,537,726.49 0.00 24,501,557.31 

          ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่ าหน่าย 0.00 0.00 (12,017.98) 0.00 0.00 (519,873.50) 0.00 (531,891.48)

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 0.00 76,054,129.18 157,944,735.04 3,568,553.76 17,987,531.36 128,080,010.10 0.00 383,634,959.44 

          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 6,883,434.70 10,035,188.27 19,138.03 1,571,521.04 9,007,502.36 0.00 27,516,784.40 

          ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่ าหน่าย 0.00 0.00 (126,651.52) 0.00 0.00 (8,492,484.79) 0.00 (8,619,136.31)

          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 0.00 82,937,563.88 167,853,271.79 3,587,691.79 19,559,052.40 128,595,027.67 0.00 402,532,607.53 

     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
          ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 57,896,380.76 98,682,109.28 36,186,739.21 8,582.97 4,948,231.26 40,293,965.56 11,450,718.03 249,466,727.07 

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)



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

       ในงบการเงินรวม และ 138.18 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดบั ไดจ้ดจ านองไว้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกนิ

       บัญชแีละเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (หมายเหตุ  15)  และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารออก

       หนังสือค้ าประกนั  (หมายเหตุ 30.2)

13. สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน  ประกอบด้วย 

2555 2554 2555 2554 2555 2554

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :

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

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

     คา่ตัดจ าหน่ายสะสม :

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

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

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

     คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ :

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

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

     มลูคา่สินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี

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

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

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

                         (                                                                                                    )          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ รวม



14.  สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ด าเนินงาน    ประกอบด้วย

ที่ดินและส่วน อาคารและส่วน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ รวม
ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ในไตรมาส 3  ปี 2552  บริษัทฯ ได้โอนที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธบิางส่วน จ านวน  136.87  ลา้นบาท  มาเป็นสินทรัพย์
     ไม่ได้ใชด้ าเนินงาน   เนื่องจากบริษัทฯ ได้หยุดใชโ้รงงานแห่งหนึ่งบางส่วนในการผลติสินคา้ชัว่คราว   และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
     ประเมินมูลคา่สินทรัพย์ดังกลา่วโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่ได้ประเมินราคาอาคารตามวิธวิีเคราะห์มูลคา่ต้นทุนทดแทนใหม่ตามสภาพ 
     (New Replacement Cost) และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามวิธมีูลคา่ตลาด (Fair  Market  Value) โดยมูลคา่รวมที่ประเมินได้มีมูลคา่
     ต่ ากว่ามูลคา่ตามบัญช ีจ านวน 21.27 ลา้นบาท

ณ  วันที่  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554   ที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  ราคาทุนจ านวนเงิน  134.02 ลา้นบาท ในงบ
      การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ได้จดจ านองไว้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 
      การเงิน (หมายเหตุ 15)  และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกนั (หมายเหตุ 30.2)

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน  ประกอบด้วย 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

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

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

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

             ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกนิบัญชกีบัธนาคาร วงเงิน 72 ลา้นบาท (1 แห่ง) และ 
      52 ลา้นบาท  (3 แห่ง)  ในงบการเงินรวม  และวงเงิน 60 ลา้นบาท (1 แห่ง) และ 40 ลา้นบาท (3 แห่ง)  ในงบการเงินเฉพาะกจิการ 
      ตามล าดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ถงึ MOR + 0.25 ต่อปี  และเงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร 5 แห่ง วงเงิน 216 ลา้นบาท และ 
      126 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และวงเงิน 211 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามล าดับ อัตราดอกเบี้ย
      ร้อยละ MLR - 2.75 ถงึ MLR - 0.5 ต่อปี  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
             ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกนิบัญชกีบัธนาคาร 3 แห่ง วงเงิน 52 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม   
            หนี้สินดังกลา่วขา้งต้นค้ าประกนัโดยจดจ านองที่ดินรอการพัฒนา  (หมายเหตุ  9)  ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง  และเคร่ืองจักรและ
      อุปกรณ์  (หมายเหตุ 12  และ 14) 

16. เจา้หนี้ตามค าพิพากษาศาล
             ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554  บริษัทย่อยมีหนี้สินที่ต้องจ่ายช าระแกล่กูคา้รายหนึ่ง จ านวนเงิน  16.11 ลา้นบาท (รวมดอกเบี้ยจ่าย)

      ซึง่เป็นหนี้สินที่เกดิจากค าพิพากษาศาลฎีกาเมือ่วันที่ 1 กมุภาพันธ ์2555 โดยให้บริษัทย่อยจ่ายช าระเงินแกล่กูหนี้ดังกลา่ว เนื่องจาก
      บริษัทย่อยผิดสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง (สินคา้) ในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยจ่ายช าระเงินดังกลา่วให้แกล่กูคา้แลว้
17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ประกอบด้วย
      1)  หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

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

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

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

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

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



       2)  จ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายส าหรับสัญญาเชา่การเงิน มีดังนี้

2555 2554 2555 2554

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

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

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

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

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

18. ทุนเรือนหุ้น - ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
            ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2553 เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2553  มีมติเห็นชอบให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
     ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  ให้แกพ่นักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 6 ลา้นหน่วย อัตราการใชส้ิทธ ิ1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 
     1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 1 บาท ใชส้ิทธภิายใน 5 ปี  นับจากวันที่ออกและเสนอขาย  (ใชส้ิทธคิร้ังแรกวันที่ 31 มกราคม 2556  คร้ัง
     ต่อไปทุก 3 เดือน ชว่งวันที่ 31 มกราคม 2556 ถงึวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ใชส้ิทธไิด้ร้อยละ 50)  เมือ่วันที่ 1 มิถนุายน 2553 

     บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญแลว้ จ านวน 5.73 ลา้นหน่วย
            เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน เมือ่วันที่ 31 มกราคม 2556 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ใชส้ิทธติามใบ
     ส าคญัแสดงสิทธซิือ้หุ้นสามัญแลว้จ านวน 2,705,000 หน่วย คดิเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,705,000 หุ้น ท าให้บริษัทฯ มีทุนที่ออก
     และช าระแลว้เพ่ิมขึน้จาก 200 ลา้นบาท เป็น 202.71 ลา้นบาท  (หุ้นสามัญ 202,705,000 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และ
     บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แลว้ เมือ่วันที่ 4 กมุภาพันธ ์2556

19. ส ารองตามกฎหมาย
            ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั      บริษัทฯ   ต้องจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไว้เป็นส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
     ร้อยละ   5    ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลงัหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา   (ถา้มี)    จนกว่าส ารองตามกฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่า
     ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายนี้ไม่อาจน าไปจ่ายเงินปันผลได้

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

                             (                                                                                                                     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)



20. การจดัสรรก าไรสะสม
       บริษัทใหญ่
           ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น  คร้ังที่  1/2554   เมือ่วันที่  21  เมษายน  2554   มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจาก
     ก าไรปี  2553   ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.18  บาท  จ านวน  200  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  36  ลา้นบาท  โดยในระหว่างปี   
     บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ทั้งจ านวน
            ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น  ประจ าปี 2555   เมือ่วันที่  26 เมษายน 2555  มีมติจ่ายเงินปันผลจากก าไรปี 2554 

       ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.25  บาท  จ านวน  200  ลา้นหุ้น  เป็นจ านวนเงิน  50  ลา้นบาท   โดยในระหว่างปี   บริษัทฯ
      จ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ทั้งจ านวน
       บริษัทย่อย
            ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย   คร้ังที่  1/2554   เมือ่วันที่  29  มกราคม  2554   มีมติเห็นชอบให้
      จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลก าไรสะสมต้นปี 2553  และผลการด าเนินงานเดือนมกราคม  2554  ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตรา
       หุ้นละ  1.95864  บาท   จ านวน  3.50  ลา้นหุ้น   รวมเป็นเงิน  6.86   ลา้นบาท  โดยในระหว่างปี   บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล
       ดังกลา่วแลว้ทั้งจ านวน
            ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย  คร้ังที่ 3/2554  เมือ่วันที่  16  มีนาคม  2554   มีมติเห็นชอบให้จ่าย
      เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 - 11 กมุภาพันธ ์2554 ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09524 บาท
       จ านวน 3.50  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน  0.32   ลา้นบาท  โดยในระหว่างปี  บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ทั้งจ านวน
            ตามรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น  ประจ าปี 2555  เมือ่วันที่ 25  เมษายน 2555  มีมติจ่ายเงินปันผลจากก าไรปี 2554 

       ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ  2  บาท  จ านวน  3.50  ลา้นหุ้น   เป็นจ านวนเงิน  7  ลา้นบาท   โดยในระหว่างปี   บริษัทย่อย
      จ่ายเงินปันผลดังกลา่วแลว้ทั้งจ านวน
21. การค านวณภาษีเงินได้
            ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ   และบริษัทย่อย   ค านวณขึน้ในอัตราร้อยละ  23  (ส าหรับปี  2555)   และร้อยละ  30

      (ส าหรับปี  2554)    ของก าไร(ขาดทุน)กอ่นหักภาษีบวกกลบัด้วยคา่ใชจ่้ายต่าง  ๆ    ที่ไม่อนุญาตให้ถอืเป็นคา่ใชจ่้ายในการ
     ค านวณภาษีหักรายการอ่ืน ๆ (ถา้มี) ยกเว้นก าไรทางภาษีในส่วนของกจิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยใชอั้ตราตามที่
     ระบุในสิทธแิละประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ตามหมายเหตุ 27)

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

                             (                                                                                                                     )



22. ก าไรต่อหุ้น

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

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

    ผลกระทบของหุ้นสามัญ
       เทียบเท่าปรับเพ่ิม
         (สิทธทิี่จะใชส้ิทธซิือ้หุ้น) -                    -                  4,533,758 3,832,649     

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

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

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

    ผลกระทบของหุ้นสามัญ
       เทียบเท่าปรับเพ่ิม
         (สิทธทิี่จะใชส้ิทธซิือ้หุ้น) -                    -                  4,533,758 3,832,649

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

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

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



23. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน
            ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และคา่ใชจ่้ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกดิขึน้จากรายการบัญชกีบับุคคลและกจิการที่
      เกีย่วขอ้งกนั รายการที่เกีย่วขอ้งกนัดังกลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกนั มีรายละเอียดดังนี้
            23.1  ขอ้มูลทั่วไป 

ชื่อ ประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการก าหนดราคา
     บุคคล
        นายวิทวัส   พรกุล กรรมการและผู้ถือหุน้ ขายยานพาหนะ ราคาตลาด

     บริษัทย่อย
        บริษัท อรดา จ ากัด ขายและใหเ้ช่า ผู้ถือหุน้และ รายได้จากการขายสินค้า ราคาทุน

อสังหาริมทรัพย์ กรรมการร่วม ดอกเบีย้รับ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี
ค่าบริหารจัดการ เดือนละ 60,000.00 บาท

        บริษัท ร่มโพธิ์ ผลิตและจ าหน่าย ผู้ถือหุน้และ รายได้จากการขายสินค้า ใกล้เคียงกับราคาขายใหลู้กค้ารายอ่ืน
โปรดักส์ จ ากัด แผ่นพ้ืนคอนกรีต กรรมการร่วม ซือ้วัตถุดิบ ใกล้เคียงกับราคาซือ้จากผู้ค้ารายอ่ืน

ส าเร็จรูป
            23.2  รายการทรัพย์สินและหนี้สินกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้ง มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

บริษัท อรดา จ ากดั
     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 0.00 0.00 247,265.29 125,451.08

     เงินให้กูยื้มระยะสัน้ 0.00 0.00 106,000,000.00 0.00

     การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินให้กูยื้มระยะสัน้  มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554

          ยอดคงเหลอืต้นงวด 0.00 0.00

          เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 122,000,000.00 0.00

          ลดลงระหว่างงวด (16,000,000.00) 0.00

          ยอดคงเหลอืปลายงวด 106,000,000.00 0.00

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



            23.3  รายการรายได้และคา่ใชจ่้ายกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

นายวิทวัส   พรกลุ

   รายได้อ่ืน (ก าไรจากการ

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

บริษัท อรดา จ ากดั

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

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

   รายได้อ่ืน (คา่บริหารจัดการ) 0.00 0.00 0.00 120,000.00

บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จ ากดั

   รายได้จากการขายสินคา้ 0.00 0.00 0.00 17,981.60

   รายได้อ่ืน 0.00 0.00 0.00 60,791.59

24. ค่าตอบแทนกรรมการ

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แกก่รรมการบริษัทตามมาตรา     90      ของพระราชบัญญัติบริษัท

      มหาชนจ ากดั    โดยไม่รวมถงึเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกีย่วขอ้งที่จ่ายให้กบักรรมการในฐานะผู้บริหาร

25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัเงินเดือน         คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แกก่รรมการเฉพาะใน

      ฐานะผู้บริหาร   และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์    อันได้แก ่  ผู้จัดการหรือ

      ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสีร่ายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา      และผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร

      รายที่ 4 ทุกราย  

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

          (                                                                                                                     )



26. ค่าใช้จา่ยตามลักษณะ
            คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะที่ส าคญั มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 2554 2555 2554

การเปลีย่นแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป

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

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

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

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

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

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

27.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
            27.1  บริษัทฯ  และบริษัทย่อย   (บริษัท  ร่มโพธิ์  โปรดักส์  จ ากดั)   ได้รับสิทธปิระโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการ

      ส่งเสริมการลงทุน    ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน    พ. ศ.    2520    ในผลติภัณฑ์บลอ็คมวลเบา    โดยการอนุมัติของ

      คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริม  ลงวันที่  30 เมษายน 2550 ซึง่ได้รับสิทธพิิเศษที่ส าคญั  ดังนี้

                     1)  ยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ

                     2)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับต้ังแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกจิการ

                           นั้น    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธจิากการลงทุนในอัตราร้อยละ  50  ของอัตราปกติ 

                           อีก  5 ปี นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกลา่วขา้งต้น

                     3)  ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ    จักได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ 

                           ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

                     ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

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

          (                                                                                                                     )



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

(หนว่ย : บาท)

2555 2554 2555 2554 2555 2554

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทนุทางการเงินทีไ่ม่สามารถระบไุด้ ปนัส่วนตามยอดรายได้ของแต่ละส่วน

     ลงชื่อ ………………………………………………………………………………. กรรมการ
          (                                                                                                                     )

ส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ ส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ รวม



28. การเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามสว่นงาน
      28.1  เพ่ือวัตถปุระสงคใ์นการเสนอขอ้มลูทางการเงินในงบการเงินรวม การด าเนินธุรกจิบนส่วนงานหลกัคอืขายวัสดกุอ่สร้าง (แผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป, เสาเขม็คอนกรีตอัดแรง, บลอ็คมวลเบาและอ่ืน ๆ)  

               ขายอสังหาริมทรัพย์และให้เชา่อสังหาริมทรัพย์ ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานมดีงันี้
(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เชา่อสังหาริมทรัพย์ รวม
2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

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

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

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

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

       สินทรัพย์ที่ไมไ่ดป้ันส่วน 9,033,860.00 60,863,516.83 

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

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

       หนี้สินที่ไมไ่ดป้ันส่วน 19,161,018.78 4,731,419.86 

              หนี้สินรวม 224,056,573.46 121,247,122.08 

      28.2  บริษัทฯ ไมไ่ดเ้สนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกส่วนงานส าหรับงบการเงินเฉพาะกจิการ เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกจิภายใต้ส่วนงานทางธุรกจิผลติภัณฑ์วัสดกุอ่สร้างเพียงอย่างเดยีวและส่วนงาน
          ทางภูมศิาสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดยีว

     ลงชือ่ ………………………………………………………………………………. กรรมการ
          (                                                                                                                     )

ส่วนงานขายวัสดกุอ่สร้าง



29. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน
            1)  นโยบายการบัญชี

         รายละเอียดนโยบายบัญชทีี่ส าคญั       วิธกีารที่ใชซ้ึง่รวมถงึเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลคา่เกีย่วกบั
      สินทรัพย์   และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แลว้ในหมายเหตุขอ้ 4.10

            2)  ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
         ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา   เกดิจากการที่คูส่ัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญา   ซึง่

      กอ่ให้เกดิความเสียหายแกบ่ริษัทฯ    และบริษัทย่อย   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสีย่งน้ี     
      โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูคา้ เรียกเกบ็เงินลว่งหน้ากอ่นส่งมอบสินคา้ ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
      ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์หลงัหักคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ      ถอืเป็นมูลคา่สูงสุด
      ของความเสีย่งที่เกดิจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
            3)  ความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย

         ความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย   เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต   การ
      เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  บริษัทฯ  
      และบริษัทย่อยมีความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย       เนื่องจากมีเงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบัน
      การเงิน  และหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมิได้ใชต้ราสารอนุพันธท์างการเงินเพ่ือป้องกนั
      ความเสีย่งดังกลา่ว
            4)  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

         สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
      เงินลงทุนชัว่คราว ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืนและเงินให้กูยื้มระยะสัน้ หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ
      การเงิน  ประกอบด้วย  เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน   เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  และ
      หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน
               ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน  มีมูลคา่ใกลเ้คยีงกบัมูลคา่ยุติธรรม
30. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า
      30.1  บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาและสัญญาเชา่ที่ดิน ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

               จ านวนเงิน  26.99 ลา้นบาท และ 13.54 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
      30.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อย   มีหนี้สินที่อาจเกดิขึน้จากการให้ธนาคารแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ าประกนัคา่วัตถดุิบ
               ที่ซือ้จากผู้ขายหลายราย      ค้ าประกนัการปฏิบัติงานแกผู้่ว่าจ้างและค้ าประกนัการใชส้าธารณูปโภคกบัหน่วย
               งานราชการ  ณ  วันที่  31  ธนัวาคม 2555  และ 2554  มียอดค้ าประกนัรวม  จ านวนเงิน  91.83  ลา้นบาท  และ
                72.96 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  และจ านวนเงิน  77.93 ลา้นบาท และ 60.58 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ
                กจิการ  ตามล าดับ  หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ดังกลา่วค้ าประกนัโดยที่ดินรอการพัฒนา  (หมายเหตุ 9), ที่ดิน  อาคาร 
                เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12) และสินทรัพย์ไม่ได้ด าเนินงาน (หมายเหตุ 14) 

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



      30.3  เมือ่วันที่  7  ธนัวาคม  2547   บุคคลธรรมดา  2  ท่าน   ได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง     ให้ด าเนินคดีกบับริษัทฯ   และ
               กรรมการของบริษัทท่านหนึ่ง    ในขอ้หาหมิน่ประมาทโดยการน าเอกสารที่มีขอ้ความในลกัษณะที่เป็นการ
               หมิน่ประมาท    โดยแพร่หลายแนบเขา้ไปในค าฟ้องที่บริษัทฯ  ย่ืนฟ้องบริษัทแห่งหนึ่งให้ด าเนินคดี   (คดีละเมิด
               สิทธบิัตร ซึง่คูค่ดีความทั้ง 2 ฝ่าย ได้ยอมรับค าพิพากษายกฟ้องคดีดังกลา่วของศาลชัน้ต้นในไตรมาส 3 ปี 2553)

               และเรียกคา่เสียหายจากบริษัทฯ   เป็นเงินรวมประมาณ   400  ลา้นบาท   บวกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี
               เมือ่วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องคดีอาญาที่เกีย่วเนื่องกบัคดีแพ่งดังกลา่วขา้งต้น  ท าให้
               คดีแพ่งดังกลา่วตกไปด้วย  โดยบริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
31. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน
            เมือ่วันที่  1  มิถนุายน  2547   บริษัทฯ  ได้เขา้ร่วมเป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพีชือ่   "กองทุนส ารองเลีย้งชพี
      เพ่ิมขวัญมัน่คง"  ซึง่จดทะเบียนแลว้  ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชพี  พ .ศ. 2530  และที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
      ให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุนฯ   ซึง่ตามระเบียบของกองทุนฯ   พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน
      ในอัตราร้อยละ  3  ของคา่จ้าง   และบริษัทฯ  จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอัตราเดียวกนั ส่วนที่พนักงานจ่าย
      สะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแกส่มาชกิเมือ่สมาชกินั้น ๆ ครบเกษียณ ตายหรือลาออกจากการเป็นสมาชกิ 
32. การบริหารจดัการทุน

วัตถปุระสงคข์องบริษัทฯ  ในการบริหารทางการเงินคอื   การด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
       อย่างต่อเนื่อง  และด ารงไว้ซึง่โครงสร้างทุนที่เหมาะสม
33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัท  คร้ังที่  1/2556  เมือ่วันที่  14 กมุภาพันธ ์2556  มีมติเห็นชอบ
       ให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรปี 2555 ให้แกผู้่ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท
       จ านวน 20,270,500 หุ้น รวมเป็นเงิน 87.16 ลา้นบาท 
34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เมือ่วันที่ 14 กมุภาพันธ ์2556

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