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( “ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน www.set.or.th หรือเวบไซตของบริษัท (ถามี)”)



วิสัยทัศน

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน) จะเปนผูผลิตและจำหนายแผนพื้น
เสาเข็มบานพักอาศัย และบล็อกสุขภาพกันความรอน CLC

ที่มีกำลังผลิตและยอดขายสูงสุดในประเทศ



คานิยม

มุงเนนผลิตภัณฑ มุงมั่นบริการ
พัฒนางาน พัฒนาคน



นโยบายคุณภาพของบริษัท

เรามุงมั่นที่จะใหบริการ และจำหนายสินคาที่มีคุณภาพ
เปนที่พึงพอใจของลูกคาและยึดมั่นจรรยาบรรณในการคา

จึงทำใหเราเติบโตมียอดขายแผนพื้นและเสาเข็ม
สำหรับบานพักอาศัยครองอันดับสูงสุดมาโดยตลอด



      เราพัฒนาความคิดทุกขณะจิต
และกาวเดินไปดวยวิสัยทัศนยาวไกล

นี่คือหัวใจของเรา



ไมเพียงแตสรางความแข็งแรงใหกับอาคาร สถานที่
แต DCON ยังสรางความแข็งแรงทางจิตใจ
ใหกับพนักงาน ไดเปนอยางดีอีกดวย



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 
 

                     
                                

 
ข้อมูลบริษัท 

       บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
สถานที่ตั้ง             บริษัท ดีคอนโปรดักส์  จ ากัด (มหาชน) 

                                                         3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ช้ัน 8 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล   
            เขตจตจุักร  กทม.  10900 

เลขทะเบียนนิตบิุคคล        0107547000303 
ทุนจดทะเบียน                   206,000,000  บาท  

                                        (ช าระแล้ว) 202,865,000 บาท 

โทรศัพท ์             0-2937-3312  (อัตโนมัติ) 
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 -  สุราษฎร์ธานี     39/3 หมู่  7  ต าบลนาใต้  อ าเภอบ้านนาเดิม   
                                             จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 

     โทรศัพท์                            081-822-5972 

โรงงาน –  มหาสารคาม     236 หมู่ 11 ถนนโกสุม-ท่าพระ  ต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย   
                                             จังหวัดมหาสารคาม  44140 

     โทรศัพท์                            043-706-890-2 

โรงงาน –  ระยอง             567 หมู่ 1 ต าบลมะขามคู่  อ าเภอนิคมพัฒนา 
                                             จังหวัดระยอง  21180 

     โทรศัพท์                            038-029-162-4           
           

ลักษณะการด าเนนิงาน 
ผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อันได้แก่  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง , แผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรง    

คอนกรีต มวลเบา (CLC) ตลอด จนจะผลิตชิ้นส่วนส าเร็จรูปต่างๆ   ของอาคาร   เช่น   คาน   เสา   ผนัง   ร้ัว ฯลฯ   เป็นต้น 
 

จ านวนพนักงานบริษัท และบริษทัย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 215 คน 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 
 

                     
                                

 
บริษัทย่อย 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

บริษัท อรดา จ ากัด  (ถือหุ้น 99.99%) 

 

สถานที่ตั้ง   3300/59 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 10  ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กทม.  10900 

ทุนจดทะเบียน 300  ล้านบาท 

โทรศัพท ์                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) 

-        คอนโดมิเนียม – โครงการดีซิโอ้คอนโด (งามวงศ์วาน)  

ลักษณะการด าเนนิงาน 
 ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพยโ์ดย เป็นโครงการสาธิตใช้ผลิตภัณฑ์ของ   DCON 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 
 

                     
                                

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท ร่มโพธ์ิโปรดักส์ จ ากัด   (ถือหุ้น 99.99 %)   
  

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

โทรศัพท์   053-584-941   
โทรสาร  053-584-866 

 

ลักษณะการด าเนนิงาน 
 ผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อันได้แก่ แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ในท้องถิน่ภาคเหนอื   

8



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 
 

                     
                                

 
ผู้สอบบัญชี 

 นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์  : 0-2259-5300 
 โทรสาร    : 0-2260-1553 

 

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

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

 โทรสาร    : 0-2359-1259 

 โฮมเพจ    : Website  : www.tsd.co.th 

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

 

ส านักงานตรวจสอบภายในบริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูช่ัน จ ากัด 

 เลขที่ 11  ซอยบรมราชชนนี 6   ถนนบรมราชชนนี  
 แขวงบางบ าหรุ   เขตบางพลัด 
 กรุงเทพฯ  10700 
 โทรศัพท์  : 0-2434-3746 

 โทรสาร    : 0-2434-5702 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                       
 

 

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท     
        
      

 
 
 
 
 
 
   
 
 
     

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 17 ปีของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด มหาชน และยังเป็นปีที่บริษัทฯ มีผลส าเร็จ
จากการประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการณ์  อันเป็นผลที่ท าให้หุ้นของบริษัทฯ มีราคาขึ้นสูงสุดในรอบ 17 ปีด้วย  

ในการก้าวไปในอนาคต บริษัทฯ จะได้มีการก่อสร้างโรงงานใหม่ 2 แห่ง ให้อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาคอีสานและภาคตะวันออก ซึ่งจะท าให้สามารถลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
การขนส่งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญลงได้มาก  

ในด้านของการให้ความสนใจต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯได้น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่น ามาพิจารณาด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น ในเร่ืองที่ให้บริษัทฯ พิจารณา
เพ่ิมทุน เพ่ือให้มีหุ้นหมุนเวียนในตลาดมากขึ้น ซึ่งต่อมาเป็นผลให้บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วว่าจะมีการ
เพ่ิมทุนในเวลาอีก 3 ปีข้างหน้านี้  

คณะกรรมการ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมมาโดยตลอดอย่างเคร่งครัด  และด้วยความเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าด้วยความซื่อตรงต่อ
ลูกค้าและผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง จะส่งผลให้บริษัทฯ มีเจริญก้าวหน้ามีผลประกอบการที่ดี ซึ่งได้บังเกิดผลดีที่เห็นได้
ชัดในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา ท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรเพ่ิมขึ้นและสามารถน ามาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้สูงสุดใน
ปีนี้ด้วย 

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯอย่างดียิ่งเสมอมา  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                           รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค                                                                                                                

                ประธานกรรมการ 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                       

 

 

สาส์นจากคณะกรรมการบริหารบริษัท   

  
        
      

 
 
         
 
                                                                                                                            
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ในปี 2556 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่มีการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ภาคเอกชน ค่อนข้างสูงเนื่องจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการเติบโตต่อเนื่องมาจากปี 2553 เป็นขาขึ้นมาโดยตลอด มีการจ าหน่ายเสาเข็มและบริการ
ตอกโครงการจัดสรรต่างๆอย่างเกือบเต็มก าลังผลิตตลอดปี 
 ผู้บริหารคาดว่ารอบเศรษฐกิจรอบนี้ เป็นไปตามกลไกเศรษฐกิจขึ้นลงสิบปีเป็นปกติ และเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัว
ในปี 2557  เพราะเป็นจุดใกล้อ่ิมตัว และจะเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป  ภาครัฐก าลังจะมีโครงการเมกกะโปรเจค
สองล้านล้านออกช่วงนี้อันจะเป็นการสร้างงานเพ่ือสอดรับกับการพยุงเศรษฐกิจขาลง ให้มีการเงินหมุนเวียนในระบบ 
ประชาชนมีอ านาจในการจับจ่ายใช้สอยต่อเนื่อง สร้างความต้องการก าลังซื้อ (Demand) ให้เศรษฐกิจขาลงของเรามี
ผลกระทบรอบนี้น้อยสุดกว่ารอบเศรษฐกิจที่ผ่านๆมาในบทเรียน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 2538 และ 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟจะพบว่าDCONก่อก าเนิดในปี 2539 เร่ิมผลิตสินค้าออกจ าหน่ายสู่ตลาดต้นปี 2540  อันเป็นช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจขาลงอย่างเห็นได้ชัด   บริษัทฯประสบภาวะขาดทุนในปี2541เป็นจ านวนเงิน 9ล้านบาท  แต่ด้วยประสบการณ์ที่
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                       

 

 

ผ่านมรสุมมาอย่างโชกโชน  เพียงปีเดียวก็สามารถปรับองค์กรให้หยุดการขาดทุน   และเร่ิมปรับตัวมีก าไรเติบโตตาม
เศรษฐกิจไทยขาขึ้นในปี 2543 และเติบโตต่อเนื่องคู่กับเศรษฐกิจไทย จนถึงปี  2547 มีก าไรสูงสุด 117 ล้านบาท  และได้
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีนั้นเอง 

 จากปี 2548 เป็นต้นมา หลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     ภาวะของเศรษฐกิจไทยก็ปรับตัวเป็น
ขาลงเร่ือยมา ก าไรของบริษัทก็ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ จนถึงปี  2552 อันเป็นจุดต่ าสุดเศรษฐกิจไทย   และเมื่อ
เศรษฐกิจไทยปรับตัวเป็นขาขึ้นในปี 2553    บริษัทก็มีก าไรเติบโตตามภาวะจนท านิวไฮมีก าไรถึง140ล้านบาท ในปี2555  
ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านผลการด าเนินงาน(outstanding company performance awards) ซึ่งจัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ในปี 2556 หลังจากได้รับรางวัลผลการด าเนินงานดีเด่น บริษัทก็มุ่งมั่นสร้างผลก าไรให้ผู้ถือหุ้นโดยมีก าไร
เพ่ิมขึ้นในปีต่อมาถึง 215ล้านบาท ท านิวไฮอีกในปี2556  ตลอดจนวางแผนส ารองในอนาคตรองรับเศรษฐกิจขาลง โดย
ศึกษาจากอดีต 2 รอบเศรษฐกิจที่ผ่านมา จึงได้ลงทุนสร้างโรงงานมหาสารคามส าหรับตลาดภาคอีสาน และโรงงาน
ระยองส าหรับตลาดภาคตะวันออก เพ่ือเป็นรายได้เสริมช่วงตลาดซบเซาขาลง นอกจากนี้ได้สร้างคอนโดดีซีโอ้ ที่งามวงศ์
วาน 792 ยูนิต เป็นรายได้เสริมขาลงเช่นกัน(ปัจจุบันท าสัญญาซื้อขายแล้วประมาณ 55% และคาดว่าจะขายหมดก่อนการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปลายปี2557  พร้อมรับรู้รายได้โครงการคอนโดนี้ทั้งหมดในปี 2558) 
 เป็นที่น่าเสียใจและเสียดายที่การเมืองของไทย ได้น าโครงการเมกกะโปรเจ็คสองล้านล้ านภาครัฐ  มาเป็น
ประเด็นทางการเมือง ไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยภาคเอกชนขาดตัวช่วย ในรอบนี้  เศรษฐกิจไทย
คงจะต้องร่วงหล่นลงตามรอบเศรษฐกิจปกติ ดั่งที่เคยปรับตัวลง ตามรอบทศวรรษก่อนๆที่ผ่านมา  
 อย่างไรก็ดี  ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลและประสบการท่ีสั่ งสมมานาน ของผู้บริหารดีคอน เราม่ันใจว่าปี 2557 
และปี2558 นอกจากผลประกอบการของบริษัทจะไม่ไหลลงตามเศรษฐกิจไทย  ด้วยการท าแผนส ารองดังกล่าวข้างต้น 
รองรับไว้ล่วงหน้า แต่กลับจะมีประมาณการยอดขายและผลก าไรปี 2557 ที่สวนทางกระแส  ยอดขาย 1,572ล้านบาทและ
ก าไร 261 ล้านบาท   นอกจากนี้ยังได้ท าประมาณการส าหรับปี 2558 จะมียอดขาย 2,865 ล้านบาทและผลก าไร 510 ล้าน
บาท ตามล าดับ เช่นกัน 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                       

 

 

บริษัทมีนโยบายและมีความภูมิใจ  ในการท าผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ตั้งแต่บริษัทฯเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เราจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรามาโดยตลอดอย่างสม่ าเสมอ ไม่เคยน้อยกว่า 50-60%

ของก าไรสุทธิในแต่ละปี และไม่เคยมีปีใดงดการจ่ายเงินปันผลเลย 

ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาตามกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว  จึงได้มีมติ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 98 ของก าไรสุทธิ คิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้นๆละ1.04บาท (ซึ่งคิดเป็นอัตราปัน
ผลตอบแทนการลงทุน ตามราคาหุ้น 10.90 บาท ณ วันที่30ธันวาคม 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของการลงทุน) ท าให้อัตรา
การปันผล (DIVIDEN  YIELD) ของ DCON กลับมาอยู่ครองอันดับ 1 สูงสุดของหมวดวัสดุก่อสร้างตามเดิม  

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจาณาออก DCON-W1 แจกให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นโดยจะมี
การประกาศ  XW ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 นี้อีกด้วย 

      

 

ขอแสดงความนับถือ 

   

      

(นายวิทวัส  พรกุล) 
                     ประธานกรรมการบริหาร 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                             

สรุปสารสนเทศส าคัญ 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ ปี2556 

 

 

ภาพรวม  
 ในปี 2556 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีทีม่ีการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ภาคเอกชน ค่อนข้างสูงเนื่องจากการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ มีการเติบโตต่อเนื่องมาจากปี 2553 มาโดยตลอด มีการจ าหน่ายเสาเข็มและบริการตอกโครงการจัดสรรต่างๆอย่าง
เกือบเต็มก าลังผลติตลอดปี ท าใหบ้ริษทัฯมียอดขายและก าไรสุทธิสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯมาคือมยีอดขาย 1,311.25 ล้านบาท และมีก าไร
สุทธิรวม 215.38 ล้านบาท  

ผู้บริหารคาดว่ารอบเศรษฐกิจรอบนี้ เป็นไปตามกลไกเศรฐกิจขึ้นลงสิบปีเป็นปกติ และเศรษฐกิจนา่จะชะลอตัวในปี 2557  เพราะ
เป็นจุดใกล้อ่ิมตัว และจะเปน็ขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปจึงได้วางแผนส ารองในอนาคตเพ่ือรองรับเศรษฐกิจขาลง โดยศึกษาจากอดีต 2 
รอบเศรษฐกิจที่ผ่านมา จึงได้ลงทุนสร้างโรงงานมหาสารคามส าหรับตลาดภาคอิสาน และโรงงานระยองส าหรับตลาดภาคตะวันออก เพ่ือ
เป็นรายไดเ้สริมช่วงตลาดซบเซาขาลง นอกจากนี้ได้สร้างคอนโดดีซีโอ้ ที่งามวงศ์วาน 792 ยูนิต เป็นรายได้เสริมขาลงเช่นกัน(ปจัจบุันท า
สัญญาซ้ือขายแล้วประมาณ 55% และคาดว่าจะขายหมดก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปลายปี2557  พร้อมรับรู้รายได้โครงการคอนโด
นี้ทั้งหมดในปี 2558) 

  

รายได้  
 ในป2ี556 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ รวม 1,311.25 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2555และปี 2554 เปน็
จ านวนเงนิ 281.52 ล้านบาทและ 490.42 ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้จากการขายและบริการในป2ี556 เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างร้อยละ 92และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ8 ส่วนรายได้จากการขายและบริการในปี
2555เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างร้อยละ 95และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ5 

 ในระหว่างปี 2555 - 2556 บริษทัฯและบริษัทย่อย มีอัตราการเตบิโตของยอดขายเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเนื่องโดยอยู่ที่ร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 27 ตามล าดบั (เทียบกับปกี่อนหน้า) โดยในปี 2556 รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 และรายไดจ้ากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซ่ึงยอดขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นในปี 2556  นั้นเปน็ผลสืบเนื่อง
จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง ท าใหบ้ริษทัฯสามารถขายสินค้าได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 และสามารถ
ปรับราคาขายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบัปี 2555  นอกจากนีใ้นปี2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซ่ึงประกอบธุรกิจค้า
อสังหาริมทรัพย์ไดข้ายและโอนบ้านพร้อมที่ดนิ ในโครงการ Dzio ราชพฤกษ์ ได้จ านวน 18 หลงัและขายทีด่ินเปล่าได้จ านวน 6 แปลง 
(1,440 ตร.วา) 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 ในป2ี556 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการปรับลดลงอยู่ที่อัตราร้อยละ 60.92 ลดลงจากปี2555 ซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 65.25 (เทียบกับยอด
รายได้จากการขายและการให้บริการ) ตามล าดับ เปน็ผลจากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึน้เฉลี่ยร้อยละ 10 ถึงแม้นว่าราคาวัตถุดิบในป2ี556 จะมี
การปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 5-10 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี2556 เพ่ิมขึน้ 62.27 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 คิดเปน็ร้อยละ32เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งทีเ่พ่ิมขึ้นตามยอดขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพ่ิมขึ้น 30.97 ล้านบาทและมคี่าใช้จ่ายในการโฆษณา-ส่งเสริมการขาย โครงการ
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Dzio Condo (เปิดโครงการเดอืน มีนาคม 2556 และยงัไม่ได้รับรู้รายได้ในปี 2556 )เป็นจ านวนเงิน 16.08 ล้านบาท  ซ่ึงเมื่อหักค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา-ส่งเสริมการขายของโครงการDzio Condoดังกล่าวออก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับยอดรายได้จาก
การขายและการให้บริการของปี 2556 ก็ต่ ากว่าปี 2555 เล็กน้อย คอืเท่ากับร้อยละ 18.31 ,ร้อยละ 18.84 ตามล าดับ 

 

ก าไรสุทธิ 

 ในปี 2556 บริษทัฯและบริษัทยอ่ย มีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุคลรวม 215.38 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 
75.59 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54 และมีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.06 บาทต่อหุ้น และป2ี555 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรวม 139.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 55.88 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเปน็ร้อยละ 67 และมีก าไรต่อหุ้นเทา่กับ 
0.70 บาทต่อหุ้น 

 

สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,292.39 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2555และปี 2554ที่มี
อยู่จ านวน 1,044.64 ล้านบาทและ 839.72 ล้านบาท ตามล าดับ การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์รวมเมือ่เทียบกับปี 2555 จ านวนเงินรวม 247.75 
ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพ่ิมขึน้ในส่วนของสินค้าคงเหลือซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือค้าจ านวน 108.38 ล้านบาท ลูกหนี้
การค้าซ่ึงเพ่ิมขึ้นเนื่องจากยอดขายที่เพ่ิมขึน้จ านวน 12.58 ล้านบาทและเงนิสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 18.86 ล้านบาท 
นอกจากนี้เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นจ านวนเงนิ 186.80 ล้านบาทเนื่องจากการลงทุน
ในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหมจ่ านวน 2 โรงงานคือที่จังหวัดระยอง , จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังได้ลงทุนซ้ือรถบรรทุกเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการขนส่งและลดตน้ทุนค่าเชื้อเพลิงในการขนส่งจ านวน 20 คนัและรถพ่วงอีก 10คัน   
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปี 2556 – ปี 2554 เท่ากับร้อยละ 16.67 , ร้อยละ 13.38 และร้อยละ 9.99 ตามล าดับ และ
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1.01 เท่า, 0.99 เท่า และ 0.98 เท่า ตามล าดับ 

  

หนี้สิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 341.98 ล้านบาทเพ่ิมขึน้เมือ่เทียบกบัปี 2555 และปี 2554 
ซ่ึงมีจ านวนหนี้สินรวมเท่ากับ 225.31 ล้านบาทและ 121.25 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเพ่ิมขึน้ของหนี้สินรวมเมื่อเทียบกับปี 2555 
จ านวนเงนิ 116.67 ล้านบาทเปน็การเพ่ิมในส่วนของหนี้สินหมนุเวียนเท่ากับ 64.16 ล้านบาทซ่ึงเกดิจากรายการ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อ่ืนเพ่ิมขึน้จ านวน 43.84 ล้านบาท, หนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระคือภายในหนึง่ปีเพ่ิมขึ้น 26.58 ล้านบาท และรายการหนี้สนิไม่
หมุนเวียนที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 28.36 ล้านบาทและหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือเพ่ิมขึ้น 22.83 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมเท่ากับ 950.41 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากป ี 2555 และป ี
2554 ซ่ึงมีอยูเ่ท่ากับ 819.32 ล้านบาทและ 718.48 ล้านบาท ตามล าดับ เกิดจากก าไรสะสมที่เพ่ิมขึ้นจ านวนเงนิ 128.23 ล้านบาท ในปี 2556 
บริษทัฯได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้นคดิเปน็ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซ่ึงจากเดิมในปี 2555 ได้มีการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุน้ หรือ
คิดเป็นร้อยละ58 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิุคคล 

 อัตราส่วยหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2556 –ปี 2554 เท่ากับ 0.36 เท่า, 0.28 เทา่ และ 0.17 เท่า ตามล าดับ 
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สภาพคล่องทางการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีกระแสเงนิสดสุทธิปลายงวดลดลง 18.86 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าว
เกิดจากเงนิสดสุทธิที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้จ านวน 215.02 ล้านบาท หักเงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนจ านวน 153.94 ล้านบาท
และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 79.95 ล้านบาท การเพ่ิมขึ้นของกระแสเงินสดที่ได้จากการด าเนนิงานนัน้เกิดจากก าไร
สุทธิก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบคุคล ค่าเส่ือมราคาและรายการตัดจ่าย  ( EBITDA) ที่เพ่ิมขึน้ 317.86 ล้านบาท บวกเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อ่ืนที่เพ่ิมขึน้ 39.50 ล้านบาท หักลูกหนี้การค้าเพ่ิมขึน้เนื่องจากยอดขายที่เพ่ิมขึน้ 13.50 ล้านบาท สินค้าคงเหลือที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของบริษทัย่อยแห่งหนึง่ จ านวน 79.54 ล้านบาท จ่ายช าระค่าดอกเบี้ย 4.85 ล้านบาทและจ่าย
ช าระค่าภาษีเงินได้ 43.75 ล้านบาท ส่วนกิจกรรมการลงทุนเปน็การลงทุนเป็นการจ่ายเพ่ือการลงทนุในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของโรงงาน
แห่งใหม่2แห่งและซ้ือรถบรรทุก จ านวน 164.07 ล้านบาทและมเีงินสดรับจากการขายทรัพย์สินจ านวน 8.40 ล้านบาท ส าหรับกจิกรรม
จัดหาเงิน มียอดเงินกู้ระยะส้ันลดลง 16.35 ล้านบาท จ่ายช าระหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 7.66 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลจ านวน 87.16 ล้าน
บาท โดยที่มียอดเงนิกู้ระยะยาวเพ่ิมขึ้น 28.36 ล้านบาท 

ในปี 2556 – ปี 2554 บริษัทฯและบริษทัย่อย ยังมีสภาพคลองทางการเงินทีด่ี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเท่ากับ 2.32 
เท่า , 2.54 เท่าและ 3.12 เท่า ตามล าดับ และมีอัตราส่วนเงินทนุหมนุเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ 0.74 เท่า, 1.01 เท่าและ 1.30 เท่า ตามล าดับ 
นอกจากนี้มีอัตราส่วน EBITDA/ก าไรสุทธิหลังภาษีเท่ากับ 1.48 เท่า, 1.56 เท่า และ 1.88 เท่า ตามล าดับ 

 

แผนงานการลงทุนในอนาคต 

 ในปี 2557 บริษัทฯไม่มีแผนการลงทุนที่ต้องใช้เงินจ านวนมากเนือ่งจากได้มีการลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่2แห่ง เพ่ือขยายฐาน
การผลิตออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ไปแล้วในปี2556 คือที่จงัหวัดระยองและจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงจะแล้วเสร็จในเดือนมนีาคม 2557  
 ในปี 2557 บริษทัย่อยแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมจ านวน 792 ยูนิต มูลค่า
ขายของโครงการดังกล่าวเท่ากับ 1,120 ล้านบาท เงินลงทุนที่จะต้องใช้ส าหรับโครงการนีท้ั้งส้ินประมาณ 772 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายเงิน
ลงทุนส าหรับโครงการดังกล่าวไปในปี 2555-2556 แล้วเป็นจ านวนเงิน 141.60 ล้านบาท และจะใช้เงินกูจ้ากสถาบันการเงินในประเทศ
ประมาณร้อยละ 60 ของเงินลงทนุ ส่วนที่เหลือใช้จะเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ การลงทุนก่อสร้างคอนโดมเินียมดังกล่าวคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปลายปี 2557 และจะรับรู้รายได้ในปี 2558  
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ис娃ч яё г 阿คอз悪йсг яРш ์Ч ำР яг (пщำชз) 穐ลюис娃ч яёр委อр
ค ำอж娃иำр穐ลюРำсว娃茜คсำющС์อЦл委 ำрЧ ягРำс
шс挨йкลРำсг ำ茜з 娃зЦำз穐ลюฐำзюРำс茜Ц 娃зё阿к่委ำзпำ (悪йсгг姶сำрลю茜อ阿рг握зЦиРำс茜Ц 娃зсวп)

  (щз委วр : 1,000 и亜ё)

С威อп姶ลш ำค яญЧำРЦиРำс茜Ц 娃з й阿  2556 й阿  2555 й阿  2554 й阿  2553

с亜р渥г 威Ч亜РР亜сС亜р穐ลюР亜с握щ 威ис娃Р亜с 1,311,250   1,029,731  820,826     738,877      

д 威зё挨зС亜р 798,764      671,886     554,224     500,838      

ค委亜握ช 威Ч委亜р握зР亜сС亜р 169,387      121,467     95,470      85,278        

Р 亜渥сСя 梓зд 威з 512,486      357,845     266,603     238,039      

Р 亜渥сш挨ёж娃茜и芦г茜шс芦Чсวп 215,385      139,798     83,921      73,461        

Р 亜渥сд委อщ挨 威з (и亜ё/щ挨 威з) 1.06           0.70          0.42          0.37           

ш娃зёсяพрс์วп 1,292,387   1,044,639  839,723     815,444      

щз阿梓ш 娃зсวп 341,978      225,313     121,247     121,483      

ё挨зЧгёю茜и阿рзё阿鯵ช 亜сю穐ล 威ว 202,865      200,000     200,000     200,000      

ш委วзСอЦк姶 威е愛อщ挨 威з 950,407      819,320     718,476     693,960      

п姶ลค委亜щ挨 威зд亜пияญช阿 (и亜ё/щ挨 威з) 4.68           4.10          3.59          3.47           

茜Ц娃зшгш挨ёж娃渥г 威п亜Ч亜Р(握ช 威渥й握з)Р娃ЧРсспг 亜茜з娃зЦ亜з 215,024 67,829 107,708 39,522

茜Ц娃зшгш挨ёж娃渥г 威п亜Ч亜Р(握ช 威渥й握з)Р娃ЧРсспลЦё挨з (153,935) (47,378) (46,229) (13,475)

茜Ц娃зшгш挨ёж娃渥г 威п亜Ч亜Р(握ช 威渥й握з)Р娃ЧРсспЧягщ亜茜Ц娃з (79,950) (12,900) (42,296) (30,706)

茜Ц娃зшг穐ลюс亜рР亜с茜ё阿ри茜ё委亜茜Ц娃зшг茜พ娃鯵пС哀梓з(ลгลЦ)ш挨ёж娃 (18,861) 7,551 19,183 (4,659)

EBITDA 317,862      218,615     157,862     142,538      

อ ядсำш委วзёำЦРำс茜Ц 娃зё阿ш่ ำค яญ
อядс亜ш委วзшо亜พคล委อЦ 2.32           2.54          3.12          3.23           

อядс亜ш委วз茜Ц娃зё挨зщп挨з茜с芦ว 0.74           1.01          1.30          1.47           

อядс亜ш委วзEBITDA/Р 亜渥сш挨ёж娃 1.48           1.56          1.88          1.94           

อядс亜Р 亜渥сСя 梓зд 威з 39.08% 34.75% 32.48% 32.22%

อядс亜Р 亜渥сш挨ёж娃 16.43% 13.58% 10.22% 9.94%

อядс亜кลдอи穐ёзк姶 威е愛อщ挨 威з 22.66% 17.06% 11.68% 10.59%

อядс亜кลдอи穐ёзЧ亜Рш娃зёсяพрс์วп 16.67% 13.38% 9.99% 9.01%

อядс亜Р亜сщп挨зСอЦш娃зёсяพрс์วп 1.01           0.99          0.98          0.91           

อядс亜ш委วзщз阿梓ш 娃зд委อш委วзСอЦк姶 威е愛อщ挨 威з 0.36           0.28          0.17          0.18           
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ปี 2540 - 2556

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผลประกอบการ ก าไร(ขาดทนุ) สุทธิ
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 D.B.A.( Doctor of  Business Administation)  Nova  Southeastern  University  

 วปรอ. รุ่นที่ 4111  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
ประวัติการท างาน 

 ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
 ประธานกรรมการ TACE  LTD. (บริษัทวิศวกรทีป่รึกษา ต่อตระกูล ยมนาค และคณะจ ากัด) 
 อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (ประธานคณะท างาน ตป.) 
 อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548) 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ที่ปรึกษา สหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON) 

 อาจารย์สอนหลักสูตรปริญญาเอก “ การพัฒนาธรรมาภิบาล”  ม.ราชภัฎจันทรเกษม 

 คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับช่ัน (ค.ป.ต.) 
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      บุณยเกียรติ       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Mrs.Pisamai   Boonyakiat                           Chairman of Audit Committee  & Director 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาโท  พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 

ประวัติการท างาน 

 ผู้พิพากษาสมทบศาลจงัหวัดนนทบุรี แผนกคดเียาวชนและครอบครัว 

 ประธานสถาบันคลืน่ลูกใหม ่
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 

 

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 มิถนุายน 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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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 

นายวันชัย    ตันติกุล                         กรรมการตรวจสอบ 

Mr.Wanchai  Tantikul                            Audit  Committee  & Director 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา                  
 ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการท างาน 

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

 
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) เมื่อวันที่ 9 กมุภาพันธ์ 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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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 

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  

 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าทีก่รรมการ 

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 

นายนิรุธ     อินทรท่าฉาง                        กรรมการ 

Mr.Nirut    Intarathachang                         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 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 

 

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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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ   
 

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

  

บริษทัฯ เชื่อว่าระบบการก ากับดูแลทีด่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการ
แข่งขนั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจในการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกัน อันน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและ
ประเทศชาต ิ

 
สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระท าการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทน
ตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทพึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นไดใ้ช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตน 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ 
การรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

คณะกรรมการ  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  
การถ่วงดุลกรรมการ และการรวมหรือแยกต าแหน่ง  
 

ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีจ านวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล ไม่เกิน 10 คน ซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน  
ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการ ในฐานะผู้น าฝ่ายนโยบาย และประธานกรรมการบริหารในฐานะผู้น า

ฝ่ายบริหาร บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทั้งสองต าแหน่งต้องมิใช่บุคคลเดียวกันเพ่ือแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความ
สมดุลในอ านาจการด าเนินงาน 

ดังนั้น จึงสามารถม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อมเป็นไปโดยกลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 
 
การประชุมคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด 

ปีอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกคน
ได้รับทราบ และจัดสรรเวลาเพ่ือเข้าร่วมการประชุม แต่อาจจัดการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 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 2556 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประชุมปกตจิ านวน 4 คร้ัง ประชุมพิเศษจ านวน 1 คร้ัง โดยการเข้าร่วมประชุม 

ของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ ดังนี ้
 

รายชือ่ วาระการด ารงต าแหน่ง การเข้าร่วมประชมุ/การประชมุท้ังหมด (คร้ัง) 
  การประชมุปกติ การประชมุ

พิเศษ 

รวม 

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

23 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2556 

24 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2559 

3/4 1/1 4/5 

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

23 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2556 

24 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2559 

4/4 1/1 5/5 

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

23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค. 2555 

26 เม.ย. 2555- 31 มี.ค. 2558 

4/4 1/1 5/5 

4.นายวิทวสั  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 
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6.ดร.ธนัย  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 

4/4 1/1 5/5 

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 

24 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2559 

24 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2559 

4/4 

 

1/1 5/5 

  

 
คณะอนุกรรมการ  
  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือช่วยในการกลั่นกรองงานที่จ าเป็นและส าคัญ หรืองานที่
ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะทางโดยได้ก าหนดให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึง
มั่นใจได้ว่า คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้องค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงปัจจุบันคณะอนุกรรมการบริษัทได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ                  
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 าเนนิการโดยให้มีความสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลทีด่ี ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ในปี 2556 
บริษทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการ              2,393,500     บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร               6,623,498     บาท 
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จริยธรรมธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชนข์องผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 
เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษทัฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วน
เสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองที่ก าลังมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง หรือไม่อยู่ร่วมประชุมขณะลงมติออกเสียง รวมทั้งยังไดม้ีการ
ก าหนดจรรยาบรรณให้แก่พนักงานรวมถึงผู้บริหารได้ประพฤตปิฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและ
ผู้อ่ืน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปดิการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระท าที่ผิดกฎหมาย  
 

 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 
 คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทกุระดับมีจติส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความส าคัญของระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร 
 แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุมก ากับ ประเมินผล และสอบทานการท างาน
ได้ด้วยตัวเอง เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมทั้งป้ องกันการกระท าที่ผิด
กฎหมายด้วย 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงและด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ท า
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อ านาจด าเนินการและกฎระเบียบ รวมทั้งท าหน้าที่ประเมินการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกช้ันหนึ่ง 
 ซ่ึงในปี 2556 บริษัทฯได้ ด าเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

 ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบการบริหารจัดการใบอนุญาตภายในบริษัท (งานเก็บลูกปูนและขับรถขนส่ง) 
 ไตรมาสที ่2 ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเงินผู้รับเหมา  

ไตรมาสที่ 3 ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ  
 ไตรมาสที่ 4 ตรวจติดตามระบบคุณภาพจาก SGS 
   

รายงานของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ัดใหม้ีการท างบดุลและงบก าไรขาดทนุ ณ วันสิ้นสุดของรอบปบีัญชี เป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ยังท ารายงานอธิบายถึงความรับผดิชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงินควบคู่กัน
ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปอีีกด้วย 

เพ่ือให้การท ารายงานข้างต้นเปน็ไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
บริษทัฯ จงึได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานดังกล่าวให้ทันสมัยอยูเ่สมอ เพ่ือให้ 
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งบการเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตข้้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแล ติดต่อส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทนุ ส่ือมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งการใช้ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งนีข้้อมูลที่เปิดเผยจะตอ้งเปน็ข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ ก.ล.ต.  
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แผนผังองค์กร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายบัญชี 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการบัญชีและการเงิน 

ฝ่ายการเงิน 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายขาย 

แผ่นพื้นส าเร็จรูป 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการตลาด 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายวิศวกรรมและพฒันาผลิตภัณฑ ์

ฝ่ายขาย 
คอนกรีตมวลเบา 

ผู้จัดการโรงงาน 3 
(สุราษฎร์ธานี) 

ส่วน 
การบุคคลกลาง 

ส่วน 
ธุรการและจัดซื้อ 

ส่วน 
คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดการโรงงาน 4 
(มหาสารคาม) 

ผู้จัดการโรงงาน 5 
(ระยอง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายขาย 

เสาเข็ม 

ฝ่าย 

การตลาด 

ผู้จัดการโรงงาน 1 
(แผ่นพืน้-เสาเข็ม) 

ผู้จัดการโรงงาน 2 
(คอนกรตีมวลเบา) 
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การจัดการ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
           ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ                      ช่ือ – สกุล                 ต าแหน่ง 
1 รศ.ดร.ต่อตระกูล   ยมนาค ประธานกรรมการ 

     2 นางพิสมัย บุณยเกียรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 นายวิทวัส  พรกุล ประธานกรรมการบริหาร 

4 นายธนิต  ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

5 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ 

6 นายชนะ โตวัน กรรมการ 

7 ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการ 

8 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 

9 นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ 
 

 

ขอบเขต อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ก าหนดนโยบายหลักในการด าเนนิธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงนิ นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายใน
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทนุ และก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน 

3. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และก าหนดแนวทางแก้ไขในกรณีทีม่ีอุปสรรค
ในการบรรลุเป้าหมายนั้น 

4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้สว่นเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง   
ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ าคัญ และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯ 

7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) 

8. ดูแลและตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานประจ าวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจทีค่ณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติไว้แล้ว 
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คณะกรรมการบริหาร 
    ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 

 

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 ยิ้มพยัคฆ ์ กรรมการบริหาร 

7 นางสาวจ านงค ์ ปัญญาสมบัต ิ กรรมการบริหาร 

8 นางสาวประดิษฐา วรชาต ิ กรรมการบริหาร 

9 นางสาววรินทรา อ่อนส้มกิจ กรรมการบริหาร 

10 นางสาวสมนึก รักสนิท กรรมการบริหาร 

 
  

  ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิทวัส พรกุล ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทฯ หรือ                             
นายชนะ โตวัน   นายธนัย ชรินทร์สาร  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  และนายจีรเดช   วิรัชชัย  กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือช่ือ
ร่วมกันพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

 

ขอบเขต อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ
พิจารณาอนุมัติ 

2. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัต ิ

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯทีก่ าหนดไว้ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

4. จ้างและเลิกจ้างพนักงานระดบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยกเว้นในต าแหน่งผูบ้ริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

5. ดูแลและตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานประจ าวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว 

6. ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯเป็นคราว ๆ ไป  
7. พิจารณาอนุมัติและด าเนนิการต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงนิของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกนิ 20 ล้านบาท 

8. พิจารณาอนุมัติและด าเนนิการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นปกติทางการค้า รายการการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษทัฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองที่บคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดที่จะท าขึน้กับบริษทัฯ และบริษัทย่อย (ถ้าม)ี ซ่ึงมีราคาตลาดอ้างอิงได้ในวงเงนิ
ไม่เกิน 20 ล้านบาท และต้องน าเสนอให้ทีป่ระชุมกรรมการบริษัทฯในคราวถัดไปรับทราบในเร่ืองนั้นๆ ด้วย  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 

 

ล าดับ                     ช่ือ – สกุล               ต าแหน่ง 
1 นางพิสมัย บุณยเกียรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ 

3 นายธนิต    ชรินทร์สาร   กรรมการตรวจสอบ 

 

  

ขอบเขต อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปดิเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดท ารายงานทางการเงนิทั้งรายไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริษทัฯได ้

2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค านึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีทีเ่กิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน 

5. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงนิและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษทัฯในรายงานส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญตัิ ได้แก่ บทรายงานและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เปน็ต้น 

6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปขีองบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี ้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจดัท าและการเปดิเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯถึงความถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นที่เช่ือถือได ้

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

6.3 เหตผุลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมทีจ่ะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษทัฯ 

6.5 รายงานอ่ืนใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่  5 มีนาคม 2556) 
 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

 

ช่ือ – สกุล 

 

จ านวนหุ้น 

 

ร้อยละ 

ของหุน้ทั้งหมด 

1. นายวิทวัส             พรกุล 112,190,970 55.35 

2. นายชนะ                โตวัน 20,702,800 10.21 

3. นางสาวอสมา        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 5,290,000 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 2556 

 

งานเปิดโครงการดีซิโอ้ คอนโดงามวงศ์วาน 

 วันที่ 27เมษายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัท อรดา จ ากัด ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือของ บริษัท ดีคอนโปร
ดักส์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดงานเปิดตัวโครงการดีซิโอ้คอนโดงามวงศ์วานที่ ซอยดวงมณี ต.บางเขน อ าเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรี ท าเลแห่งใหม่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ติดกระทรวงสาธารณสุข 
ใกล้เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น 4 อาคาร จ านวน 792 ยูนิตโดยภายในสวนส่วนกลาง
ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอยมากมาย อาทิ อาคารส่วนกลาง (Clubhouse), ฟิตเนส, สระว่ายน้ า, พ้ืนที่ออกก าลัง
กายในสวน (Outdoor Fitness Station), ทางวิ่งออกก าลังกาย (Jogging Track), พ้ืนที่พักผ่อน และพ้ืนที่เอนกประสงค์
ต่างๆที่สอดประสานกันอยู่ภายในสวน ก่อสร้างแบบเป็นรูปแบบอาคารทันสมัย Eco & Modern Living Style เป็นการน า
รูปทรงเลขาคณิตมาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งอาคาร วัสดุที่ใช้เป็นโทนสีแนวธรรมชาติ (Earth Tone) เพ่ิมความ
พิเศษให้บ้านด้วยการก่อสร้างผนังที่สามารถกันความร้อนจากอิฐมวลเบาชนิดพิเศษของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด 
(มหาชน)  
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กิจกรรมงานครบรอบ 17 ปี 

งานครบรอบ 17 ปีของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด มหาชน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องConvention Centre , Centara 

Grand at CentralWorld เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ในโอกาสดีๆแบบนี้จึงของประมวลภาพงานในวันนั้นตั้งแต่
เร่ิมงานให้ได้ชมกัน งานในวันนั้นได้
ถูกเนรมิตขึ้นในธีม "Dinning Under 

the Sea" ภายในงานมีการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิ แผ่นพ้ืน
ส าเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ร้ัว
ส าเร็จรูป อิฐมวลเบาส าเร็จรูป และที่
เป็นไฮไลท์ของงานก็คือ อิฐมวลเบา
ส าเร็จรูปขนาดใหม่20 cm. ที่ได้ถูก
น ามาจัดวางเป็น  display สวยงาม
แสดงถึงคุณภาพ คุณสมบัติต่างๆ ทั้ง
ป้องกันเชื้อรา กันความร้อน สร้างมิติ
ให้กับผนัง และความแข็งแรง พร้อม
โชว์พิเศษจากพนักงานดีคอน "มาร์ชดีคอน"และ"Gangnam Style" และพิเศษสุดๆ ด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก นิว-จิ๋ว และ 
ไอซ์ ศรัณยู ที่สร้างความประทับใจและก่อนจบงานได้มีการแจกรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกมากมาย 
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งานด้านสังคม 

โครงการรองเท้าเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร 

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบทางสังคม 
โดยได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม“รองเท้าเพ่ือ
น้องในถิ่นทุรกันดาร”ที่ โรงเรียนบ้านปากช่อง  ต. กกตูม อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร เนื่องจากโรงเรียนบ้านปากช่องเป็น
โรงเรียนเล็กๆ และนักเรียนยังเดินเท้าเปล่ามาโรงเรียน ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนันบสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยการน า
รองเท้าไปมอบให้น้องๆ เพ่ือที่น้องๆจะสามารถเดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมไปถึงสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
และแจกขนมเลี้ยงน้องๆอีกด้วย 

กิจกรรมท าบุญเด็กพิการชายบ้านราชาวดี 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วม

บริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บ้านราชาวดี”ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก
เกร็ด จ.นนนทบุรี เนื่องจากเห็นถึงความส าคัญของการแบ่งปันโอกาสและสร้างความสุขให้กับผู้พิการที่ขาดโอกาสทาง
สังคม โดยในการจัดกิจกรรมในวันนั้นได้รับการต้อนรับจากเด็กๆบ้านราชาวดีอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง มีการแสดงต่างๆ 
อาทิ การร้องเพลงและการเต้นประกอบเพลงขอใจแลกเบอร์โทร นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันและ
ร่วมแจกขนมแก่เด็กบ้านราชาวดีอีกด้วย 

 
 
 

 

41



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 
 
 

 

กิจกรรมกีฬาเช่ือมความสามัคคี ต่อตา้นยาเสพย์ตดิ 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้ร่างกายแข็งแรงและปลอดภัย
จากสิ่งเสพย์ติด ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ลพบุรี ได้ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรพัฒนานิคม จัดกีฬาเชื่อม
ความสามัคคี ต่อต้านยาเสพย์ติด เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2556  โดยใช้กีฬา ฟุตบอลกับเซปักตะกร้อ เป็นกีฬาเชื่อมความ
สามัคคี และมีการตรวจหาสารเสพย์ติดในร่างกายส าหรับพนักงานของบริษัทฯ  ซึ่งล้วนแต่ท าให้พนักงานมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง และยังห่างไกลยาเสพย์ติด ท าให้สามารถท างานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในการท างานได้อีก
ด้วย 
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กิจกรรมกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอ าเภอบ้านนาเดิม 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุราษฏร์ธานี ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม กับอ าเภอบ้านนาเดิม จ.
สุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการแข่งกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจ าปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่1-2 สิงหาคม 2556 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา มีทักษะทางด้านกีฬาและ
เชือ่มความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ เน่ืองจากเล็งเห็นว่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เล่นกีฬาเป็นประจ า จะท าให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและคุณค่าต่อสังคม ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาสังคมสืบเนื่องต่อไป 
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ปัจจัยความเสี่ยง  ปี 2556 
  

ในการด าเนินธุรกิจของ บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด(มหาชน)และบริษทัย่อยมีปจัจัยความเสี่ยงทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ดังนี ้

 

1.  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก 

  ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง  เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และ
อุปาทานโดยเฉพาะราคาปนูซิเมนต์ , เหล็กเส้น, PC-Wire, หินและทราย ซ่ึงเป็นวัตถุดบิหลักทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษทัฯต้องติดตามประเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม ได้แก่การบริหารการจดัหาวัตถุดิบเพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านราคา การวิจัยค้นคว้าเพ่ือหาวัตถุดิบทดแทน การควบคุมและบริหาร
สินค้าคงคลังที่มปีระสิทธิภาพ 

 

2.  ความผันผวนของราคาน้ ามันเช้ือเพลิง 

  ความผันผวนของราคาน้ ามนั ลว้นเป็นปัจจัยที่อยูน่อกเหนือการควบคุม เนื่องจากมคีวามเกี่ยวเนือ่งกับเหตุการณ์อ่ืน
หลายปัจจัย เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ มีผลท าให้เกดิความผันผวนต่อราคาน้ ามัน  บริษทัฯไดบ้ริหาร
ความเสี่ยงโดยในปี 2555-2556 ได้ซ้ือรถบรรทุกใหม่เพ่ือทดแทนรถบรรทุกเดิมที่มปีระสิทธิภาพต่ า จ านวน 33 คัน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สงูมากรองจากต้นทนุสินค้า 
 

3. การแข่งขัน 

  จากภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟ้ืนตัว และความผันผวนขอราคาวัตถุดบิ ท าให้ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างมีการแข่งขนัที่รุนแรง
เพ่ือเร่งระบายสินค้า ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกบัการวิจัยและพัฒนาสินค้า การควบคุม
คุณภาพ การบริการ การบริหารและจัดการสินค้าคงคลงั การพัฒนาบุคลากร การบริหารการจัดส่งและขนส่ง  เพ่ือให้การบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคงความเป็นผู้น าในธุรกิจนีต้่อไป 

  นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เตรียมการขยายฐานการตลาดไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยได้ลงทนุสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่2แห่ง ซ่ึงจะเร่ิมผลิตไดใ้นตน้ปี 2557 ได้แก่ภาคตะวันออกทีจ่ังหวัดระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืทีจ่ังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงทั้งสอง
แห่งถือได้ว่าเปน็ตลาดใหม่ของบริษัท และเชื่อม่ันว่าเป็นตลาดทีม่ีศักยภาพ เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่และมีโครงการก่อสร้างเปน็จ านวน
มาก 

 

4. การขาดแคลนแรงงาน 

  แรงงานเป็นปจัจัยหนึง่ซึ่งมีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตและตน้ทุนการผลิต  การขาดแคลนแรงงานเร่ิมเกิดขึ้น
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ า 300 บาททั่วประเทศ ท าให้
แรงงานอยากท างานในท้องถิน่ของตัวเองมากกว่าจะเดนิทางมาท างานในต่างจังหวัด บริษทัไดบ้ริหารความเสี่ยงโดยในปี 2556  บริษัทได้
ปรับอัตราค่าจ้างให้สูงเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ ามากเพ่ือเพ่ิมแรงจงูใจ และจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเสริม ซ่ึงบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
 

-ไม่ม-ี 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป     ณ   วันท่ี  31  ธันวาคม  2556 

    (พันบาท) 

งบดุล 
งบเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

2554 2555 2556 2556 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงนิ 39,746 44,308 29,699 38,079 

เงินลงทุนช่ัวคราว 261 262      271      271 

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงนิ 90,435 137,849 148,213 158,790 

เงินให้กู้ระยะส้ัน 3,570 109,570 23,570    3,570 

สินค้าคงเหลือ 49,300 54,170 53,550 424,040 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 183,313 346,158 255,304 624,751 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อย 241,663 241,663 341,664 - 

ที่ดินรอการพัฒนา - - - 27,154 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - - 24,714 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 249,663 289,156 466,166 517,209 

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ด าเนนิงาน  - สุทธ ิ 105,416 96,461 87,971 87,971 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 4,498 3,896 3,295 3,295 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 896 1,656 2,032 2,032 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี - 7,176 5,108 5,262 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 601,940 632,884 906,236 667,637 

รวมสินทรัพย์ 785,253 978,992 1,161,540 1,292,387 

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ัน 1,534 41,106 24,705 25,705 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 6,167 33,199 33,243 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 78,909 127,356 143,109 180,827 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลค้างจ่าย 9,400 17,599 25,300 29,914 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 89,843 192,227 226,312 269,689 
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    (พันบาท) 

งบดุล 
 งบการเงินรวม 

2554 2555 2556 2556 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ระยะยาว - - 8,358 28,358 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ - 12,950 35,846 35,846 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,231 3,750 4,708 5,332 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตดับัญชี  1,256 1,823 1,823 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน 317 241 - 930 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,548 16,940 50,734 72,288 

รวมหนี้สิน 93,391 209,168 277,047 341,978 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

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

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 200,000 200,000 202,865 202,865 

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

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 172,037 249,999 361,804 433,710 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู้ถือหุน้ - - -    ( 5,992 ) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 691,862 769,825 884,494 950,407 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - 2 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 691,862 769,825 884,494 950,409 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 785,253 978,992 1,161,540 1,292,387 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                       

                                          
    

 

    (พันบาท) 

งบก าไร-ขาดทุน 
 งบการเงินรวม 

2554 2555 2556 2556 

งบก าไรขาดทุน       

รายได้จากการขาย 721,273 901,021 1,119,894 1,311,250 

ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - - - 6,603 

รายได้อ่ืน 15,249   26,147 23,141 12,604 

รวมรายได ้ 736,522 927,168 1,143,035 1,330,457 

ต้นทุนขาย 491,072 592,555 687,130 798,763 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 140,486 170,019 209,950 256,218 

รวมค่าใช้จ่าย 631,558 762,574 897,080 1,054,981 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 104,964 164,594 245,955 275,476 

ดอกเบี้ยจ่าย 31       1,755 4,649 4,852 

ก าไร (ขาดทุน) หลังดอกเบี้ยจ่าย - 162,839 241,307 270,624 

-ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 26,618   34,876 46,549 55,241 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 127,963 194,758 215,358 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -  ( 3 ) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 78,315 127,963 194,758 215,382 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 0.39 0.64 0.96 1.06 

     

    (พันบาท) 

งบกระแสเงินสด  

  งบเฉพาะ
บริษทั   งบการเงินรวม 

2554 2555 2556 2556 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 111,270 160,378 239,181 215,024 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (57,873)       (143,294)      ( 154,311 ) ( 153,935 ) 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (36,989)   (12,522) ( 99,478 ) ( 79,950 ) 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2556

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ากัด (มหาชน) 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
บัญชี-การเงิน กฎหมาย การบริหารองค์กร โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ 
กับบริษัทฯ ดังนี้ 

 

 นางพิสมัย บุณยเกียรติ กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายธนิต  ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวันชัย ตันติกุล  กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 

 ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่  อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ก ากับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่ส าคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง 
หุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ังซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญ
ได้ดังนี้ 
 

 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2556 โดยให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นเพ่ือให้มั่นใจว่างบการเงิน
ดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

 

 2.สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ากรรมการและพนักงานได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ได้ย้ าเน้นให้ด าเนินการตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 3.สอบทานระบบการควบคุมภายในและก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
พบว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงาน
ว่าจากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี้ ได้เสนอแนะและติดตามการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ,ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

  
 4.พิจารณาและให้ความเห็นเสนอการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีประจ าปี 2557 
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5.ได้สอบทานและติดตามการลงทุนในโครงการต่างๆที่มีมูลค่าสูง เพ่ือเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงการ
บริหารการลงทุน ที่ต้องด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและโปร่งใส 

 

 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนให้ทราบว่าในปี 25 56 ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ เต็ม
ก าลังสติปัญญา ด้วยความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นต่างๆแก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆอย่างเหมาะสมแล้ว 

 

 

 

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

          ( นางพิสมัย   บุณยเกียรติ ) 
                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�   31  ธนัวาคม  2556 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถอืหุ้นบริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดีคอนโปรดักส์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดีคอน โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุด 

วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�นๆ 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ� งกาํหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมถึงการ
ประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
จดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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- 2 - 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินรวมและ 

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดีคอน 
โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไข ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

และข้อ 5 ซึ� งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัฯ จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่เนื�องจากการนํา
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

 

วนัที�  27  กมุภาพนัธ์  2557  
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 38,078,922.46 56,939,591.66 49,388,593.06 29,699,094.90 44,307,698.08 39,746,060.71 

     เงินลงทุนชั�วคราว 271,487.80 261,720.74 261,072.87 271,487.80 261,720.74 261,072.87 

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 158,790,048.84 146,209,527.30 97,314,656.70 148,212,882.61 137,848,725.07 90,435,112.77 

     เงินให้กู้ยืมระยะสั�น 3,570,350.00 3,570,350.00 3,570,350.00 23,570,350.00 109,570,350.00 3,570,350.00 

     สินค้าคงเหลือ 8 424,039,849.50 315,802,390.15 210,405,164.41 53,550,073.66 54,169,976.23 49,300,487.10 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 624,750,658.60 522,783,579.85 360,939,837.04 255,303,888.97 346,158,470.12 183,313,083.45 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ที�ดินรอการพัฒนา 9 27,154,366.11 49,370,259.64 49,370,259.64 0.00 0.00 0.00 

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 0.00 0.00 0.00 341,663,520.71 241,663,520.71 241,663,520.71 

     อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 11 24,713,992.97 33,947,601.52 31,840,100.20 0.00 0.00 0.00 

     ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12 517,208,661.74 330,411,318.59 286,763,057.35 466,165,752.90 289,156,134.16 249,466,727.07 

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 3,295,307.25 3,896,635.45 4,497,963.65 3,295,307.25 3,896,635.45 4,497,963.65 

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 5,260,984.52 6,111,694.78 12,129,990.65 5,108,593.98 5,465,939.84 7,175,627.96 

     สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน 15 87,971,642.10 96,461,449.42 105,415,757.54 87,971,642.10 96,461,449.42 105,415,757.54 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 2,031,693.40 1,656,202.84 896,086.02 2,031,693.40 1,656,202.84 896,086.02 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 667,636,648.09 521,855,162.24 490,913,215.05 906,236,510.34 638,299,882.42 609,115,682.95 

รวมสินทรัพย์ 1,292,387,306.69 1,044,638,742.09 851,853,052.09 1,161,540,399.31 984,458,352.54 792,428,766.40 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินนี�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� ………. เมื�อวันที� …………….

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

          (                                                                                                                     )

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

สินทรัพย์
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น
          จากสถาบันการเงิน 16 25,705,041.46 42,052,955.48 2,207,773.46 24,705,041.46 41,105,711.80 1,534,023.89 

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 17 180,827,291.23 136,983,176.30 85,085,684.03 143,108,698.83 127,356,140.03 78,908,823.83 

     เจ้าหนี�ตามคําพิพากษาศาล 0.00 0.00 16,108,998.59 0.00 0.00 0.00 

     ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนด
          ชําระภายในหนึ�งปี 18 , 19 33,243,190.12 6,667,915.85 651,820.24 33,198,590.87 6,166,775.01 0.00 

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 29,914,032.68 19,828,769.84 11,804,737.45 25,299,855.43 17,598,743.56 9,399,712.09 

     รวมหนี�สินหมุนเวียน 269,689,555.49 205,532,817.47 115,859,013.77 226,312,186.59 192,227,370.40 89,842,559.81 

หนี�สินไม่หมุนเวียน
     เงินกู้ยืมระยะยาว 18 28,358,029.44 0.00 0.00 8,358,029.44 0.00 0.00 

     หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 19 35,845,797.24 13,016,935.42 568,148.19 35,845,797.24 12,949,936.17 0.00 

     หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 1,822,883.00 1,256,467.25 1,079,716.56 1,822,883.00 1,256,467.25 1,079,716.56 

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5,331,854.57 4,265,966.57 3,512,764.52 4,707,787.57 3,749,685.57 3,231,374.52 

     หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 930,000.00 1,240,854.00 1,307,195.60 0.00 240,854.00 317,195.60 

     รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 72,288,564.25 19,780,223.24 6,467,824.87 50,734,497.25 18,196,942.99 4,628,286.68 

     รวมหนี�สิน 341,978,119.74 225,313,040.71 122,326,838.64 277,046,683.84 210,424,313.39 94,470,846.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                                     )

- 2 -

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

55

  



    หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น
          ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 206,000,000  หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00 

          ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 202,865,000 หุ้น 
      หุ้นละ 1 บาท 20 202,865,000.00 202,865,000.00 

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

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00 319,825,000.00 

     กําไรสะสม
          จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 20,600,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00 20,600,000.00 

          ยังไม่ได้จัดสรร 22 413,109,743.72 284,887,451.63 195,089,893.87 341,203,715.47 233,609,039.15 157,532,919.91 

     องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (5,992,404.63) (5,992,404.63) (5,992,404.63) 0.00 0.00 0.00 

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 950,407,339.09 819,320,047.00 729,522,489.24 884,493,715.47 774,034,039.15 697,957,919.91 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,847.86 5,654.38 3,724.21 0.00 0.00 0.00 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 950,409,186.95 819,325,701.38 729,526,213.45 884,493,715.47 774,034,039.15 697,957,919.91 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,292,387,306.69 1,044,638,742.09 851,853,052.09 1,161,540,399.31 984,458,352.54 792,428,766.40 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                                     )

- 3 -

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

56



งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,311,249,815.22 1,029,730,786.83 1,119,894,380.89 901,021,052.56

ต้นทุนขายและการให้บริการ (798,763,377.72) (671,885,516.25) (687,130,338.11) (592,555,097.89)

กําไรขั�นต้น 512,486,437.50 357,845,270.58 432,764,042.78 308,465,954.67

รายได้อื�น
     กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
          เพื�อการลงทุน 6,603,012.31 6,464,948.04 0.00 0.00

     อื�นๆ 12,604,247.01 16,830,741.60 23,141,107.80 26,146,881.08

ค่าใช้จ่ายในการขาย (169,386,712.22) (121,467,395.94) (146,784,228.20) (114,378,456.37)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (86,831,169.33) (72,494,272.80) (63,165,363.53) (55,640,601.07)

ต้นทุนทางการเงิน (4,852,242.47) (1,883,929.70) (4,648,761.27) (1,754,750.14)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 270,623,572.80 185,295,361.78 241,306,797.58 162,839,028.17

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (55,241,390.51) (45,495,471.85) (46,548,971.26) (36,762,908.93)

กําไรสําหรับปี 215,382,182.29 139,799,889.93 194,757,826.32 126,076,119.24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 0.00 0.00 0.00 0.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 215,382,182.29 139,799,889.93 194,757,826.32 126,076,119.24

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนที�เป็นของส่วนของบริษัทใหญ่ 215,385,442.09 139,797,557.76 194,757,826.32 126,076,119.24

     ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (3,259.80) 2,332.17 0.00 0.00

215,382,182.29 139,799,889.93 194,757,826.32 126,076,119.24

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 1.06 0.70 0.96 0.63

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 202,547,083 200,000,000 202,547,083 200,000,000

กําไรต่อหุ้นปรับลด 24 1.05 0.68 0.95 0.62

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 24 205,132,844 204,533,758 205,132,844 204,533,758

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
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หมายเหตุ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

ทุนที�ออก ส่วนเกิน องค์ประกอบอื�นของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผลต่างจากการ

เปลี�ยนแปลงสัดส่วน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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 

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
     เกี�ยวกับภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 11,049,778.65 0.00 11,049,778.65 495.44 11,050,274.09 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555

     ที�ปรับปรุงแล้ว 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 195,089,893.87 (5,992,404.63) 729,522,489.24 3,724.21 729,526,213.45 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
     สําหรับปี 2555:

          เงินปันผลจ่าย 22 0.00 0.00 0.00 (50,000,000.00) 0.00 (50,000,000.00) (402.00) (50,000,402.00)

          กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 139,797,557.76 0.00 139,797,557.76 2,332.17 139,799,889.93 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 284,887,451.63 (5,992,404.63) 819,320,047.00 5,654.38 819,325,701.38 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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 

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่

     เกี�ยวกับภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 4,855,162.95 0.00 4,855,162.95 64.58 4,855,227.53 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555

     ที�ปรับปรุงแล้ว 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 284,887,451.63 (5,992,404.63) 819,320,047.00 5,654.38 819,325,701.38 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
     สําหรับปี 2556:

          เพิ�มทุนหุ้นสามัญ 20 2,865,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,865,000.00 0.00 2,865,000.00 

          เงินปันผลจ่าย 22 0.00 0.00 0.00 (87,163,150.00) 0.00 (87,163,150.00) (546.72) (87,163,696.72)

          กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 215,385,442.09 0.00 215,385,442.09 (3,259.80) 215,382,182.29 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 202,865,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 413,109,743.72 (5,992,404.63) 950,407,339.09 1,847.86 950,409,186.95 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                                     )

กําไรสะสม

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบการเงินรวม (บาท)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวม
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 151,437,008.51 691,862,008.51 

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
     เกี�ยวกับภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 6,095,911.40 6,095,911.40 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555

     ที�ปรับปรุงแล้ว 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 157,532,919.91 697,957,919.91 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
     สําหรับปี 2555:

          เงินปันผลจ่าย 22 0.00 0.00 0.00 (50,000,000.00) (50,000,000.00)

          กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 126,076,119.24 126,076,119.24 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 233,609,039.15 774,034,039.15 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 229,399,566.56 769,824,566.56 

ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
     เกี�ยวกับภาษีเงินได้ 5 0.00 0.00 0.00 4,209,472.59 4,209,472.59 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555

     ที�ปรับปรุงแล้ว 200,000,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 233,609,039.15 774,034,039.15 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
     สําหรับปี 2556:

          เพิ�มทุนหุ้นสามัญ 20 2,865,000.00 0.00 0.00 0.00 2,865,000.00 

          เงินปันผลจ่าย 22 0.00 0.00 0.00 (87,163,150.00) (87,163,150.00)

          กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 194,757,826.32 194,757,826.32 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 202,865,000.00 319,825,000.00 20,600,000.00 341,203,715.47 884,493,715.47 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                                     )

กําไรสะสม

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
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2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
        กําไรก่อนภาษีเงินได้ 270,623,572.80 185,295,361.78 241,306,797.58 162,839,028.17 

        รายการปรับปรุง
กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (9,767.06) (647.87) (9,767.06) (647.87)

หนี�สงสัยจะสูญ 71,673.45 34,065.75 59,173.45 0.00 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย ตัดจําหน่าย 862,531.00 0.00 0.00 0.00 

ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย 138,589.43 0.00 138,589.43 0.00 

ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยกลับรายการ 0.00 (537,535.39) 0.00 (537,535.39)

กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (6,787,804.31) (6,651,587.96) 0.00 0.00 

ค่าเสื�อมราคา 46,727,041.67 40,117,434.25 42,124,509.83 36,471,092.52 

(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ (283,464.86) (3,067,256.53) 598,261.65 (3,089,715.76)

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 601,328.20 601,328.20 601,328.20 601,328.20 

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 1,065,888.00 753,202.05 958,102.00 518,311.05 

รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 (9,519,453.28) (6,999,598.00)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจ่าย 4,852,242.47 1,883,929.70 4,648,761.27 1,754,750.14 

317,861,830.79 218,428,293.98 280,906,303.07 191,557,013.06 

        การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
     ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง 
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (13,499,228.53) (46,678,835.25) (10,407,833.53) (46,026,042.20)

สินค้าคงเหลือ (79,542,534.34) (104,859,690.35) 481,313.14 (4,331,953.74)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (375,490.56) (760,116.82) (375,490.56) (760,116.82)

        การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี�สิน
           ดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 39,497,570.20 51,897,492.27 11,406,014.07 48,447,316.20 

เจ้าหนี�ตามคําพิพากษาของศาล 0.00 (16,108,998.59) 0.00 0.00 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (310,854.00) (66,341.60) (240,854.00) (76,341.60)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                                     )

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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2556 2555 2556 2555

        เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 263,631,293.56 101,851,803.64 281,769,452.19 188,809,874.90 

        เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย (4,852,242.47) (1,883,929.70) (4,648,761.27) (1,754,750.14)

        เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (43,754,499.12) (32,138,923.90) (37,939,595.24) (26,677,438.65)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 215,024,551.97 67,828,950.04 239,181,095.68 160,377,686.11 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะสั�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง 0.00 0.00 86,000,000.00 (106,000,000.00)

เงินสดจ่ายซื�อหุ้นสามัญเพิ�มในบริษัทย่อย 0.00 0.00 (100,000,000.00) 0.00 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 0.00 0.00 9,519,453.28 6,999,598.00 

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร (164,072,624.17) (54,197,562.42) (149,830,617.67) (47,616,353.86)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,737,268.71 3,441,176.25 0.00 3,322,308.03 

เงินสดจ่ายซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 0.00 (5,021,228.13) 0.00 0.00 

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 0.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (153,935,355.46) (47,377,614.30) (154,311,164.39) (143,294,447.83)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น
        จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) (16,347,914.02) 39,845,182.02 (16,400,670.34) 39,571,687.91 

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ�มขึ�น 28,358,029.44 0.00 17,108,029.44 0.00 

เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (7,661,284.41) (2,745,117.16) (15,887,743.57) (2,093,288.82)

เงินสดรับค่าหุ้นเพิ�มทุน 2,865,000.00 0.00 2,865,000.00 0.00 

เงินสดจ่ายปันผล (87,163,696.72) (50,000,402.00) (87,163,150.00) (50,000,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (79,949,865.71) (12,900,337.14) (99,478,534.47) (12,521,600.91)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (18,860,669.20) 7,550,998.60 (14,608,603.18) 4,561,637.37 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที� 1 มกราคม 56,939,591.66 49,388,593.06 44,307,698.08 39,746,060.71 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที� 31 ธันวาคม 38,078,922.46 56,939,591.66 29,699,094.90 44,307,698.08 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                                     )

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

- 2 -
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1. ข้อมูลทั�วไป
      1.1   บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื�อวันที� 6 สิงหาคม 2539 ทะเบียนเลขที� (1) 1955/2539  และเมื�อวันที� 24 มีนาคม
              2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขที� 0107547000303

      1.2   บริษัทฯ  มีสถานประกอบการสํานักงานตั�งอยู่เลขที�  3300/57  ตึกช้าง  อาคารบี  ชั�น  8   ถนนพหลโยธิน   แขวงลาดยาว
              กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานดังนี�

โรงงาน 1       เลขที� 33 หมู่ที� 8 ตําบลช่องสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โรงงาน 2       เลขที� 280 หมู่ที� 1 ถนนเลี�ยงเมือง ตําบลช่องสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
โรงงาน 3       เลขที� 39/3 หมู่ที� 7 ตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โรงงาน 4       เลขที� 191 , 192 , 193 หมู่ที� 11 ถนนขอนแก่น-มหาสารคาม ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสาร
โรงงาน 5       เลขที� 15 , 19 ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

      1.3   ประกอบธุรกิจ
              1.3.1  บริษัทฯ   ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง   แผ่นพื�นคอนกรีตสําเร็จรูป ,   เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, 

                       บล็อคมวลเบาและอื�น ๆ 
              1.3.2  บริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นพื�นสําเร็จรูป   ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  สําหรับธุรกิจขาย
                       อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ�ง มีอสังหาริมทรัพย์ที�อยู่ในระหว่างดําเนินงาน ดังนี�

      1)  โครงการที�มียอดขายแล้ว
2556 2555

   โครงการบ้านอรดา
          มูลค่าขายที�ได้ทําสัญญาแล้ว   (บาท) 215,731,496.00 215,731,496.00

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 85.19 85.19

   โครงการบ้านราชพฤกษ์
          มูลค่าขายที�ได้ทําสัญญาแล้ว   (บาท) 138,072,000.00 60,105,000.00

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 40.41 17.59

   โครงการคอนโดมิเนียมงามวงศ์วาน
          มูลค่าขายที�ได้ทําสัญญาแล้ว   (บาท) 537,020,750.00 0.00

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 58.30 0.00

      2)  โครงการอรดาแลนด์  เริ�มดําเนินงานในปี 2552  ยังไม่มียอดขาย
      3)  โครงการคอนโดมิเนียม  เริ�มดําเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555  ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                                                                                                                                       (                                                                                                     )

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 
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2.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
      2.1  งบการเงินนี�ได้จัดทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง
             รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์   ลงวันที�  28  กันยายน 2554   เรื�องกําหนดรายการย่อ
             ที�ต้องมีในงบการเงิน  พ.ศ.  2554     และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
             การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   พ .ศ.  2535  

งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
            ยกเว้นรายการที�เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที�เกี�ยวข้อง
     2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี
                    สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบัญชี  และ

  แนวปฏิบัติทางบัญชี  ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียด
  ข้างล่างนี�

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 12 เรื�อง  ภาษีเงินได้
ฉบับที� 20   เรื�อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2552)  เรื�อง  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 8 เรื�อง  ส่วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 10 เรื�อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที� 21 เรื�อง  ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที�ไม่ได้คิดค่าเสื�อมราคาที�ตีราคาใหม่
ฉบับที� 25 เรื�อง  ภาษีเงินได้ - การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

            มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบัญชี  และแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้น
  ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินนี� 
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  2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่  

 1)  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่     ซึ�งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที�

เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2557  เป็นต้นไป  และบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  ไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํา

งบการเงินนี� มีดังต่อไปนี�

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที� 7 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  งบกระแสเงินสด

ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ภาษีเงินได้ 

ฉบับที� 17 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สัญญาเช่า

ฉบับที� 18 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  รายได้

ฉบับที� 19 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที� 24 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ฉบับที� 28 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที� 31 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที� 34 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที� 36 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที� 38 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที�  2 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที�  3 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  การรวมธุรกิจ

ฉบับที�  5 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการดําเนินงานที�ยกเลิก

ฉบับที�  8 (ปรับปรุง 2555)  เรื�อง  ส่วนงานดําเนินงาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 15 เรื�อง  สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที� 27 เรื�อง  การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทําขึ�นตามรูป
ฉบับที� 29 เรื�อง  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที� 32 เรื�อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 1 เรื�อง  การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ และหนี�สินที�มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที� 4 เรื�อง  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
ฉบับที� 5 เรื�อง  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที� 7 เรื�อง  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 29 เรื�อง การรายงานทางการเงินใน

   สภาพเศรษฐกิจที�มีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที� 10 เรื�อง  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที� 12 เรื�อง  ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที� 13 เรื�อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที� 17 เรื�อง  การจ่ายสินทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที� 18 เรื�อง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 2)  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่   ซึ�งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที�
  เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  และบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํา

งบการเงินนี� มีดังต่อไปนี�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที�  4 เรื�อง  สัญญาประกันภัย

          ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที�เริ�มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
      การเงินฉบับดังกล่าว
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3.  หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
            งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย  ซึ�งบริษัท ดีคอนโปรดักส์ 
     จํากัด (มหาชน)  ได้ควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานทั�งหมด ดังต่อไปนี�

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) ประเภทธุรกิจ
2556 2555

          บริษัท อรดา จํากัด 99.99 99.99 ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
          บริษัท ร่มโพธิ� โปรดักส์ จํากัด 99.99 99.99 ผลิตและจําหน่ายแผ่นพื�นคอนกรีต

    สําเร็จรูป
            งบการเงินรวมจัดทําขึ�นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน       สําหรับรายการบัญชีที�เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที�
     คล้ายคลึงกัน 
            ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ   กับบริษัทย่อย   ยอดกําไรที�คิดระหว่างกันที�ยังไม่ได้เกิดขึ�นของบริษัทฯ 
     กับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว 
4.  สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ
     4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
            4.1.1  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง   
            4.1.2  รายได้จากการขายสินค้า    บริษัทฯ   และบริษัทย่อยรับรู้เป็นรายได้เมื�อมีการส่งมอบและได้โอนความเสี�ยงและ
                      ผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื�อแล้ว
            4.1.3  รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์   บริษัทย่อยรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการให้เช่าที�กําหนด
                      ในสัญญา
     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารซึ�งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
     นับจากวันฝากและไม่มีข้อกําหนดในการเบิกใช้ 
     4.3   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 
            ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น แสดงในราคาตามสิทธิที�จะได้รับ /ใบแจ้งหนี� หักค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
            บริษัทฯ  และบริษัทย่อยตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างชําระของลูกหนี�  และกําหนดค่าเผื�อหนี�
    สงสัยจะสูญของลูกหนี�จากผลการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี�ของลูกหนี�แต่ละราย 
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     4.4  สินค้าคงเหลือ

           บริษัทฯ   และบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน    โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่

     ราคาใดจะตํ�ากว่า

           ต้นทุนการพัฒนาที�ดินแสดงในราคาทุน      ซึ�งประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ�งที�ดิน   ค่าพัฒนาที�ดินและค่าใช้จ่ายที�

     เกี�ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั�งดอกเบี�ยจ่าย

     4.5  เงินลงทุน

            เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า  แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม  

     รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

            เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

     4.6  อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

            4.6.1 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  เป็นอสังหาริมทรัพย์ที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ�มขึ�น

                      ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั�งสองอย่าง  

            4.6.2 บริษัทย่อย แสดงที�ดินด้วยราคาทุน อาคารแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมที�เกี�ยวข้อง และค่าเผื�อการลดมูลค่า

                      ของสินทรัพย์   (ถ้ามี)   ราคาทุนได้รวมต้นทุนที�ประมาณในเบื�องต้น  สําหรับการรื�อถอน  การขนย้ายและการบูรณะ

                      สถานที�ตั�งของสินทรัพย์ ซึ�งเป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อย

            4.6.3 บริษัทย่อย  คิดค่าเสื�อมราคาอาคาร โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์   โดยประมาณของสินทรัพย์นั�น  และคิด

                      ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื�อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั�นมีต้นทุนที�มีนัยสําคัญ

                      เมื�อเทียบกับต้นทุนทั�งหมดของสินทรัพย์นั�น นอกจากนี�ยังกําหนดให้ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ

                      และวิธีการคิดค่าเสื�อมราคาอย่างน้อยที�สุดทุกสิ�นของบัญชี

                            อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคาร  จํานวน 20 ปี   

                            ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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     4.7  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

            4.7.1  บริษัทฯ   และบริษัทย่อย แสดงที�ดินด้วยราคาทุน     อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมที�

                      เกี�ยวข้องและค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์  (ถ้ามี)    ราคาทุนรวมต้นทุนที�ประมาณในเบื�องต้นสําหรับการรื�อถอน 

                      การขนย้ายและการบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพย์ ซึ�งเป็นภาระผูกพันของบริษัท   
            4.7.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัดค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
                      ของสินทรัพย์นั�น     และคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน     เมื�อส่วนประกอบ
                      แต่ละส่วนนั�นมีต้นทุนที�มีนัยสําคัญเมื�อเทียบกับต้นทุนทั�งหมดของสินทรัพย์นั�น       นอกจากนี�ยังกําหนดให้ต้อง
                      ทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ  และวิธีการคิดค่าเสื�อมราคาอย่างน้อยที�สุดทุกสิ�นรอบบัญชี 
                      อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

จํานวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10 และ 20

เครื�องจักร  เครื�องมือและอุปกรณ์ 5, 10 และ 15

บ่อบาดาล 5 และ 10

เครื�องตกแต่งและเครื�องใช้สํานักงาน 5

ยานพาหนะ 5 และ 10

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
     4.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
            บริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
            บริษัทฯ ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรง  ดังนี�

จํานวนปี
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 10

รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 15

     4.9  การด้อยค่าของสินทรัพย์
            บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื�อมีข้อบ่งชี�ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
     และบริษัทย่อยสูงกว่ามูลค่า ที�คาดว่าจะได้รับคืน   (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั�น ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลค่าการใช้แล้ว
     แต่อย่างใดจะสูงกว่า)    โดยที�การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ    หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด
     แล้วแต่กรณี  ในกรณีที�ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน     บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผล
     ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าก็ต่อเมื�อมีข้อบ่งชี�ว่า
     การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที�ลดลง
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     4.10  เครื�องมือทางการเงิน
            เครื�องมือทางการเงินที�แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน
     ชั�วคราว    ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นและเงินให้กู้ยืมระยะสั�น    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 
     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น  และหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน  นโยบายการบัญชี เกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าสําหรับแต่ละ
     รายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที�เกี�ยวข้อง 
     4.11  สัญญาเช่าระยะยาว
            บริษัทฯ  และบริษัทย่อยบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่า /สัญญาเช่าซื�อ     เป็นสินทรัพย์และหนี�สินด้วยราคายุติธรรม
     ของสินทรัพย์ที�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า        ส่วนดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจะบันทึกตาม
     ระยะเวลาของสัญญาเช่า
     4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
             4.12.1  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนักงาน
                         บริษัทฯ  จัดให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ  ซึ�งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที�ได้กําหนดการจ่ายสมทบ
             ไว้แล้ว  สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท  และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการ
             กองทุนภายนอก     กองทุนสํารองเลี�ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน    และเงินสมทบจากบริษัท
             เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิด
             รายการนั�น
             4.12.2  ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง 
                         บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื�อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 
             มูลค่าปัจจุบันของหนี�สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
             ประกันภัยจากผู้เชี�ยวชาญอิสระ   (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย)    ด้วยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้   (Projected

              Unit  Credit  Method)     ภายใต้สมมติฐานเกี�ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที�บริษัทฯ   กําหนดขึ�นอย่างเหมาะสม   
                         สมมติฐานทางสถิติที�สําคัญที�ใช้ในการคํานวณสรุปผลประโยชน์พนักงาน สรุปไว้ดังนี�

อัตราคิดลด ร้อยละ 4.42 ต่อปี
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน
อัตราการตาย อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์ตามเพศชาย

และเพศหญิง
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     4.13 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 1.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
     ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  เว้นแต่ในส่วนที�เกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวข้อง
     ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

  -  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ     โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
  สําหรับงวดที�ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคับใช้  ณ วันที�รายงาน ตลอดจน
  การปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกับรายการในปีก่อนๆ

  -  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึก        โดยคํานวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
  สินทรัพย์และหนี�สินและจํานวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้หาก
  เป็นไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้ 

2.  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที�คาดว่า   จะใช้กับผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการปรับปรุงโดยใช้
     อัตราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที�รายงาน

3. ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยคํานึงถึง

    ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที�ต้องจ่ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบี�ยที�ต้องชําระ

    บริษัทฯ และบริษัทย่อย  เชื�อว่าได้ตั�งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที�จะจ่ายในอนาคต ซึ�งเกิดจากการ

    ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี�

    อยู่บนพื�นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน   และอาจจะเกี�ยวข้องกับการตัดสินใจเกี�ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต

    ข้อมูลใหม่ ๆ   อาจจะทําให้บริษัทฯ  และบริษัทย่อยเปลี�ยนการตัดสินใจ  โดยขึ�นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้

    ค้างจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง
4. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้         เมื�อบริษัทฯ    และ
    บริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี�สินภาษีเงินได้ของงวด
    ปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี�ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วย
    ภาษีต่างกันสําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั�น       บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีความตั�งใจจะจ่ายชําระหนี�สินและสินทรัพย์
    ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี�สินในเวลาเดียวกัน
5. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต
    จะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดังกล่าว    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
    ทบทวน ณ ทุกวันที�รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

              บริษัทฯ   และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล     โดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามที�กําหนดไว้ในประมวล
     รัษฎากร
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     4.14  ประมาณการทางบัญชี

              การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและ

     การตั�งข้อสมมุติฐานบางประการ   ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงไว้ในงบการเงิน    และการเปิดเผยในหมายเหตุ

     ประกอบงบการเงิน ซึ�งผลที�เกิดขึ�นจริงในภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที�ประมาณไว้

              บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ตั�งประมาณการและข้อสมมุติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชี

     อาจจะไม่ตรงกับผลที�เกิดขึ�นจริง  ประมาณการและข้อสมมุติฐานที�อาจมีความเสี�ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่า

     สินทรัพย์ยกไป  ณ  วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน   ได้แก่   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�   ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้า

     คงเหลือ ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ การประมาณการในเรื�องต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที�เกี�ยวข้องของหมายเหตุ

     ประกอบงบการเงินแล้ว

     4.15  ประมาณการหนี�สิน 

             บริษัทฯ   และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี�สิน    เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน

     ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต      ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผล

     ให้สูญเสียทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ     เพื�อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที�ต้องจ่าย     สามารถประมาณการได้

     อย่างน่าเชื�อถือ        หากบริษัทฯ   และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที�จ่ายชําระไปตามประมาณหนี�สินทั�งหมด   หรือ

     บางส่วนอย่างแน่นอน       บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที�ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจํานวน

     ประมาณการหนี�สินที�เกี�ยวข้อง

     4.16  กําไรต่อหุ้น

              กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น  ที�แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน  ซึ�งคํานวณโดยการ

     หารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�จําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 

              กําไรต่อหุ้นปรับลด    คํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�จําหน่าย

     และเรียกชําระแล้ว บวกด้วยจํานวนหุ้นสามัญที�บริษัทฯ ต้องออกให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ�ซื�อหุ้นสามัญของบริษัท

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

                                                                                                                                       (                                                                                                                     )
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5.  ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก
            บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที�  12    เรื�อง  ภาษีเงินได้   มาใช้เพื�อให้เป็นไปตามประกาศของสภา
     วิชาชีพบัญชี  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจึงนําค่าใช้จ่าย (รายได้)  ภาษีเงินได้มาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวดของปี  2556   และ
     ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินของปี  2555  ใหม่   ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว มาใช้ทําให้งบการเงิน
     สําหรับปี สิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2556  มีกําไรสะสมต้นงวดเพิ�มขึ�น จํานวน  4.86  ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจํานวน  
     4.21  ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามลําดับ สินทรัพย์/หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ�มขึ�นด้วยจํานวนเดียวกัน    
     และทําให้งบการเงินของปี 2555  มีการเปลี�ยนแปลง ดังนี�

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 6,111,694.78 6,111,694.78 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 1,256,467.25 1,256,467.25 

     กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 280,032,288.68 284,887,451.63 4,855,162.95 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 5,589.80 5,654.38 64.58 

งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที� 1 มกราคม 2555

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 12,129,990.65 12,129,990.65 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 1,079,716.56 1,079,716.56 

     กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 184,040,115.22 195,089,893.87 11,049,778.65 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 3,228.77 3,724.21 495.44 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 39,300,425.29 45,495,471.85 6,195,046.56 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 145,994,936.49 139,799,889.93  (6,195,046.56)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.73 0.70  (0.03)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 200,000,000 200,000,000 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (                                                                                                     )
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 5,465,939.84 5,465,939.84 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 1,256,467.25 1,256,467.25 

     กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 229,399,566.56 233,609,039.15 4,209,472.59 

งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที� 1 มกราคม 2555

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 7,175,627.96 7,175,627.96 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 1,079,716.56 1,079,716.56 

     กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 151,437,008.51 157,532,919.91 6,095,911.40 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 34,876,470.12 36,762,908.93 1,886,438.81 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 127,962,558.05 126,076,119.24  (1,886,438.81)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.64 0.63  (0.01)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 200,000,000 200,000,000 

6. ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับงบกระแสเงินสด 
      6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2556 2555 2556 2555

เงินสด 922,000.00 732,000.00 740,000.00 590,000.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 4,666,558.74 8,724,260.07 1,789,439.16 8,724,260.07

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 31,245,915.01 46,273,766.78 25,925,207.03 33,783,873.20

เงินฝากธนาคารประจํา 3 เดือน 1,244,448.71 1,209,564.81 1,244,448.71 1,209,564.81

รวม 38,078,922.46 56,939,591.66 29,699,094.90 44,307,698.08

      6.2  รายการที�ไม่เกี�ยวกับเงินสด 
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

บริษัทใหญ่
        บริษัทฯ ได้ทําสัญญาซื�อยานพาหนะ 20 คัน  จํานวน  57.07 ล้านบาท  แสดงไว้เป็นหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

      และค่าซื�อสินทรัพย์ถาวรค้างชําระ  จํานวน 4.35  ล้านบาท แสดงไว้เป็นเจ้าหนี�อื�น 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (                                                                                                     )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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      6.2  รายการที�ไม่เกี�ยวกับเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555

บริษัทใหญ่
        บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่าซื�อยานพาหนะ  7 คัน  ในราคา 19.82 ล้านบาท แสดงไว้เป็นหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทย่อย
        บริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าซื�อยานพาหนะ  1 คัน   ในราคา   2.98  ล้านบาท  โดยจ่ายชําระเงินเริ�มแรกจํานวน  0.05 

ล้านบาท ส่วนที�เหลือผ่อนชําระแสดงไว้เป็นหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

7.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี�การค้า 159,724,397.21 148,831,057.12 148,378,732.16 136,535,884.92

ลูกหนี�อื�น 11,555,769.06 9,796,914.16 4,246,331.75 5,665,848.00

รวม 171,280,166.27 158,627,971.28 152,625,063.91 142,201,732.92

หัก   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�การค้า (11,072,605.43) (11,000,931.98) (4,412,181.30) (4,353,007.85)

                                            - ลูกหนี�อื�น (1,417,512.00) (1,417,512.00) 0.00 0.00

สุทธิ 158,790,048.84 146,209,527.30 148,212,882.61 137,848,725.07

ลูกหนี�การค้าแยกตามอายุที�ค้างชําระได้ดังนี� 

2556 2555 2556 2555

     ลูกหนี�ยังไม่ครบกําหนดชําระ 95,231,892.80 82,016,980.01 91,828,701.45 77,689,670.46

     ลูกหนี�เกินกําหนดชําระ
     -  น้อยกว่า 3 เดือน 50,186,639.38 51,103,781.23 49,364,126.89 50,658,379.79

     -  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,406,170.31 2,836,500.95 1,281,170.31 2,706,500.95

     -  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 845,404.48 997,222.06 845,404.48 610,023.78

     -  มากกว่า 12 เดือน ขึ�นไป 12,054,290.24 11,876,572.87 5,059,329.03 4,871,309.94

รวม 159,724,397.21 148,831,057.12 148,378,732.16 136,535,884.92

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                                                                                                                                       (                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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8.  สินค้าคงเหลือ  

2555 2555 2555 2555

สินค้าสําเร็จรูป 26,678,066.51 33,170,362.07 25,202,977.77 32,446,662.58

สินค้าสําเร็จรูประหว่างผลิต 0.00 475,676.02 0.00 475,676.02

วัตถุดิบและวัสดุ 30,897,304.37 23,299,665.14 28,836,490.44 21,598,442.75

ต้นทุนการพัฒนาที�ดิน
     - ที�ดิน 218,789,360.77 195,462,061.07 0.00 0.00

     - ค่าพัฒนาที�ดิน 37,730,191.51 26,391,046.61 0.00 0.00

     - งานระหว่างก่อสร้าง 358,054,852.49 225,662,148.36 0.00 0.00

รวม 672,149,775.65 504,460,959.27 54,039,468.21 54,520,781.35

หัก  ต้นทุนการพัฒนาที�ดินที�โอน
          เป็นต้นทุนขาย (247,620,531.60) (188,307,764.00) 0.00 0.00

รวม 424,529,244.05 316,153,195.27 54,039,468.21 54,520,781.35

หัก  ค่าเผื�อสินค้าล้าสมัย (489,394.55) (350,805.12) (489,394.55) (350,805.12)

สุทธิ 424,039,849.50 315,802,390.15 53,550,073.66 54,169,976.23

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 สินค้าคงเหลือ-โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทย่อย ราคาทุน 141.62 ล้านบาท ติดคํ�าประกัน
     เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 18)

9.  ที�ดินรอการพัฒนา
สําหรับไตรมาส 3  ปี 2556 บริษัทย่อยได้โอนที�ดินรอการพัฒนา จํานวน 22.22 ล้านบาท ไปเป็นสินค้าคงเหลือ  เนื�องจาก

     ได้นําที�ดินดังกล่าวไปจัดสรรเพื�อขาย
ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2556  และ  2555    ที�ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อย   (ประกอบด้วย  ที�ดิน ค่าปรับปรุงที�ดิน

      และค่าสาธารณูปโภค)  จํานวนเงิน  21.42  ล้านบาท    ได้จดจํานองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น
      จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ  16) และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือ (หมายเหตุ 32.2)

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                                                                                                                                       (                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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10.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ลักษณะ

ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

     บริษัท อรดา จํากัด ขายและให้เช่า ผู้ถือหุ้นและ 300,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 300,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00

อสังหาริมทรัพย์ กรรมการ

     บริษัท ร่มโพธิ� โปรดักส์ จํากัด ผลิตและจําหน่าย ผู้ถือหุ้นและ 35,000,000.00 35,000,000.00 99.99 99.99 41,663,520.71 41,663,520.71 9,519,423.28 6,999,598.00

แผ่นพื�นคอนกรีต กรรมการ

สําเร็จรูป

รวม 341,663,520.71 241,663,520.71 9,519,423.28 6,999,598.00

        เมื�อวันที� 29 มีนาคม 2556 บริษัทย่อย (บริษัท อรดา จํากัด) ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนจาก 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทฯ 

     มีสัดส่วนในการถือหุ้นเท่าเดิม ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ�มทุนดังกล่าวแล้วทั�งจํานวน

งบการเงินสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที�นํามาจัดทํางบการเงินรวม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

          (                                                                                                     )
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เงินปันผลรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ร้อยละ)

ชื�อบริษัท

ราคาทุน

สัดส่วนเงินลงทุน 

ทุนชําระแล้ว  (บาท)
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11.  อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

ที�ดิน อาคาร สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง รวม
     สินทรัพย์ - ราคาทุน :
           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 19,396,068.59 24,198,602.55 0.00 43,594,671.14

           เพิ�มขึ�น 0.00 0.00 5,207,868.05 5,207,868.05

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

           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 18,398,458.06 21,920,410.05 5,207,868.05 45,526,736.16

           เพิ�มขึ�น 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

           จําหน่าย (987,975.96) (2,154,592.00) 0.00 (3,142,567.96)

           โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ (1,374,960.86) 0.00 (5,207,868.05) (6,582,828.91)

           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 16,185,521.24 19,765,818.05 0.00 35,951,339.29

     ค่าเสื�อมราคาสะสม :
           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 0.00 11,754,570.94 0.00 11,754,570.94

           ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 1,165,314.77 0.00 1,165,314.77

           ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย 0.00 (1,340,751.07) 0.00 (1,340,751.07)

           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 0.00 11,579,134.64 0.00 11,579,134.64

           ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 1,003,791.95 0.00 1,003,791.95

           ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย 0.00 (1,345,580.27) 0.00 (1,345,580.27)

           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 0.00 11,237,346.32 0.00 11,237,346.32

     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 18,398,458.06 10,341,275.41 5,207,868.05 33,947,601.52

           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 16,185,521.24 8,528,471.73 0.00 24,713,992.97

ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2556 และ 2555   อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน เป็นที�ดินพร้อมอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าของ
      บริษัทย่อย มีมูลค่ายุติธรรม จํานวน 67.20 ล้านบาท (จํานวน 8 หลัง) และ 75.82 ล้านบาท (จํานวน 9 หลัง) ตามลําดับ
     

 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                                                                                                                                       (                                                                                                                     )
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12.  ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์    

ที�ดินและส่วน อาคารและส่วน เครื�องจักร เครื�องมือ บ่อบาดาล เครื�องตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง รวม
ปรับปรุงที�ดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เครื�องใช้สํานักงาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :
          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 

          ซื�อ/โอน 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 

          จําหน่าย 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 

          ซื�อ 38,898,856.80 838,671.51 15,223,531.90 0.00 4,531,621.16 78,635,773.27 87,356,134.76 225,484,589.40 

          จําหน่าย 0.00 (72,730.74) (1,284,079.04) 0.00 (164,450.00) (3,375,724.70) 0.00 (4,896,984.48)

          โอนระหว่างประเภท 464,268.41 0.00 21,615.02 0.00 0.00 0.00 (485,883.43) 0.00 

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 122,679,184.22 192,500,290.41 247,052,029.82 3,972,629.50 32,362,806.84 301,936,351.38 87,470,376.76 987,973,668.93 

     ค่าเสื�อมราคาสะสม :
          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 

          ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 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 

          ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย 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 

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 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 

          ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 7,309,731.28 10,682,890.25 66,615.19 1,993,580.70 17,180,624.98 0.00 37,233,442.40 

          ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย 0.00 (47,027.60) (685,784.39) 0.00 (164,438.00) (2,545,930.64) 0.00 (3,443,180.63)

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 0.00 95,098,724.33 195,634,989.25 3,734,072.87 24,798,874.68 151,498,346.06 0.00 470,765,007.19 

     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
          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 

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 122,679,184.22 97,401,566.08 51,417,040.57 238,556.63 7,563,932.16 150,438,005.32 87,470,376.76 517,208,661.74 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                            )
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12.  ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ)

ที�ดินและส่วน อาคารและส่วน เครื�องจักร เครื�องมือ บ่อบาดาล เครื�องตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่าง รวม
ปรับปรุงที�ดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ เครื�องใช้สํานักงาน ก่อสร้าง

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :
          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 

          ซื�อ/โอน 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 

          จําหน่าย 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 

          ซื�อ 38,530,869.25 0.00 12,552,926.05 0.00 2,975,157.20 76,498,390.10 80,685,240.30 211,242,582.90 

          จําหน่าย 0.00 0.00 (1,130,687.38) 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,130,687.38)

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 96,551,451.35 180,273,000.75 225,015,809.42 3,857,136.73 26,797,106.58 288,506,650.08 80,799,482.30 901,800,637.21 

     ค่าเสื�อมราคาสะสม :
          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 

          ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 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 

          ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย 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 

          ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 6,706,993.56 9,962,569.30 56,000.04 1,535,444.95 15,373,694.66 0.00 33,634,702.51 

          ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย 0.00 0.00 (532,425.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 (532,425.73)

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 0.00 89,644,557.44 177,283,415.36 3,643,691.83 21,094,497.35 143,968,722.33 0.00 435,634,884.31 

     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
          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 

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 96,551,451.35 90,628,443.31 47,732,394.06 213,444.90 5,702,609.23 144,537,927.75 80,799,482.30 466,165,752.90 

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2556  และ  2555   ที�ดิน  อาคาร  เครื�องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจํานวนเงิน  157.17 ล้านบาท    

       และ  156.40  ล้านบาท  ในงบการเงินรวม  ตามลําดับ   และจํานวนเงิน  138.18  ล้านบาท   ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ได้

       จดจํานองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน   (หมายเหตุ  16)   เงินกู้ยืมระยะยาว 

       (หมายเหตุ 18) และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกัน  (หมายเหตุ 32.2)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

2556 2555 2556 2555 2556 2555

     สินทรัพย์ - ราคาทุน :

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

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

     ค่าตัดจําหน่ายสะสม :

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

          ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 601,328.20 601,328.20 0.00 0.00 601,328.20 601,328.20

          ยอดคงเหลือปลายปี 3,354,112.84 2,752,784.64 2,168,347.36 2,168,347.36 5,522,460.20 4,921,132.00

     ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :

          ยอดคงเหลือต้นปี 0.00 0.00 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02 10,547,222.02

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

     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี

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

          ยอดคงเหลือปลายปี 3,295,307.25 3,896,635.45 0.00 0.00 3,295,307.25 3,896,635.45

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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14. สินทรัพย์/หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิ�มขึ�นและลดลงของสินทรัพย/์หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สรุปได้ดังนี�

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)

ณ วันที� 31 ธันวาคม รายได้ในกําไร ณ วันที� 31 ธันวาคม รายได้ในกําไร ณ วันที� 31 ธันวาคม
2554 หรือขาดทุน 2555 หรือขาดทุน 2556

(หมายเหตุ 23.2) (หมายเหตุ 23.2)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 1,343,148.47 (444,969.76) 898,178.71 0.00 898,178.71

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 266,502.15 (196,341.13) 70,161.02 0.00 70,161.02

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 0.00 1,054,722.20 1,054,722.20 (210,944.42) 843,777.78

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 4,633,811.49 (1,913,293.56) 2,720,517.93 (338,021.82) 2,382,496.11

ประมาณการหนี�สินจากคดีความ 4,832,699.18 (4,832,699.18) 0.00 0.00 0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,053,829.36 (200,636.04) 853,193.32 213,177.58 1,066,370.90

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงานของบริษัทย่อย 0.00 514,921.60 514,921.60 (514,921.60) 0.00

รวม 12,129,990.65 (6,018,295.87) 6,111,694.78 (850,710.26) 5,260,984.52

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเสื�อมราคา) (1,079,716.56) (176,750.69) (1,256,467.25) (566,415.75) (1,822,883.00)

สุทธิ 11,050,274.09 (6,195,046.56) 4,855,227.53 (1,417,126.01) 3,438,101.52

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)

ณ วันที� 31 ธันวาคม รายได้ในกําไร ณ วันที� 31 ธันวาคม รายได้ในกําไร ณ วันที� 31 ธันวาคม
2554 หรือขาดทุน 2555 หรือขาดทุน 2556

(หมายเหตุ 23.2) (หมายเหตุ 23.2)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 1,305,902.36     (435,300.39) 870,601.57        0.00 870,601.57

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 266,502.15        (196,341.13) 70,161.02          0.00 70,161.02

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 0.00 1,054,722.20 1,054,722.20     (210,944.42) 843,777.78

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 4,633,811.49     (1,913,293.56) 2,720,517.93     (338,021.82) 2,382,496.11

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 969,412.36        (219,475.24) 749,937.12        191,620.38 941,557.50

รวม 7,175,628.36     (1,709,688.12) 5,465,939.84     (357,345.86) 5,108,593.98     

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเสื�อมราคา) (1,079,716.56) (176,750.69) (1,256,467.25) (566,415.75) (1,822,883.00)

สุทธิ 6,095,911.80 (1,886,438.81) 4,209,472.59 (923,761.61) 3,285,710.98

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานจ
          (                                                                                                     )

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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15.  สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน   

ที�ดินและส่วน อาคารและส่วน เครื�องจักร เครื�องมือ รวม
ปรับปรุงที�ดิน ปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์

            สินทรัพย์ - ราคาทุน :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

            ค่าเสื�อมราคาสะสม :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 0.00 15,091,114.54 38,059,024.43 53,150,138.97

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 2,961,185.22 5,993,122.90 8,954,308.12

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 0.00 18,052,299.76 44,052,147.33 62,104,447.09

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 2,953,094.55 5,536,712.77 8,489,807.32

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 0.00 21,005,394.31 49,588,860.10 70,594,254.41

            ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 0.00 3,339,102.98 17,933,111.48 21,272,214.46

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 0.00 3,339,102.98 17,933,111.48 21,272,214.46

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 0.00 3,339,102.98 17,933,111.48 21,272,214.46

            มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 17,448,452.47 41,374,752.61 37,638,244.34 96,461,449.42

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 17,448,452.47 38,421,658.06 32,101,531.57 87,971,642.10

ในไตรมาส 3  ปี 2552  บริษัทฯ ได้โอนที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิบางส่วน จํานวน  136.87  ล้านบาท  มาเป็นสินทรัพย์
     ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน   เนื�องจากบริษัทฯ ได้หยุดใช้โรงงานแห่งหนึ�งบางส่วนในการผลิตสินค้าชั�วคราว   และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
     ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ�งได้ประเมินราคาอาคารตามวิธีวิเคราะห์มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ตามสภาพ 
     (New Replacement Cost) และเครื�องจักรและอุปกรณ์ตามวิธีมูลค่าตลาด (Fair  Market  Value) โดยมูลค่ารวมที�ประเมินได้มีมูลค่า
     ตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชี จํานวน 21.27 ล้านบาท

                   ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                             (                                                                                                                     )
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ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2556 และ 2555   ที�ดิน  อาคาร  เครื�องจักรและอุปกรณ์  ราคาทุนจํานวนเงิน  134.02 ล้านบาท ในงบ
      การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดจํานองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 
      (หมายเหตุ 16)   เงินกู้ยืมระยะยาว  (หมายเหตุ 18)    และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกัน 
      (หมายเหตุ 32.2)

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชี 4,705,041.46 1,552,955.48 4,705,041.46 1,105,711.80

เงินกู้ยืมระยะสั�น 21,000,000.00 40,500,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00

รวม 25,705,041.46 42,052,955.48 24,705,041.46 41,105,711.80

ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2556  และ  2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร วงเงิน 82 ล้านบาท (5 แห่ง) 

       และ 72 ล้านบาท (4 แห่ง) ในงบการเงินรวม ตามลําดับ และวงเงิน 60 ล้านบาท (4 แห่ง) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี�ย
       ร้อยละ MOR ถึง MOR + 0.25 ต่อปี  และเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร 5 แห่งวงเงิน  216 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  และวงเงิน   
      211  ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามลําดับ  อัตราดอกเบี�ยร้อยละ  MLR - 2.75  ถึง  MLR - 0.5 ต่อปี  และอัตราดอกเบี�ย
     ร้อยละ MOR ต่อปี       
            หนี�สินดังกล่าวข้างต้นคํ�าประกันโดยจดจํานองที�ดินรอการพัฒนา  (หมายเหตุ  9)  ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง  และเครื�องจักรและ
      อุปกรณ์  (หมายเหตุ 12  และ 15) 

17. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น  

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี�การค้า 112,566,667.74 99,993,337.24 108,648,913.95 96,677,412.37

เจ้าหนี�อื�น 
      เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 36,532,832.97 14,078,497.87 10,255,913.24 13,408,497.87

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19,185,439.32 15,389,624.96 15,548,347.93 12,412,671.52

      เจ้าหนี�ค่าซื�อสินทรัพย์ถาวร 4,346,544.73 0.00 4,346,544.73 0.00

      อื�น ๆ 8,195,806.47 7,521,716.23 4,308,978.98 4,857,558.27

รวม 180,827,291.23 136,983,176.30 143,108,698.83 127,356,140.03

                   ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                             (                                                                                                                     )
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว

2556 2555 2556 2555

เงินกู้ยืมจากธนาคาร 37,108,029.44 0.00 17,108,029.44 0.00

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึง
        กําหนดชําระภายใน 1 ปี (8,750,000.00) 0.00 (8,750,000.00) 0.00

สุทธิ 28,358,029.44 0.00 8,358,029.44 0.00

     บริษัทใหญ่
              บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ�ง วงเงิน 70 ล้านบาท เพื�อใช้ในการก่อสร้างโรงงานชําระดอกเบี�ย
      รายเดือน    อัตราดอกเบี�ยร้อยละ  MLR-2  ต่อปี   จ่ายชําระคืนเงินต้นภายใน  36  เดือน  นับจากเบิกเงินกู้ยืมงวดแรกโดยงวดแรกจ่าย
      เมื�อครบเดือนที� 9 นับจากเบิกเงินกู้งวดแรก  งวดต่อไปจ่ายทุก 3 เดือน ชําระงวดละ 4.38 ล้านบาท    บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ยืมงวดแรก
      แล้วเมื�อวันที� 2 ธันวาคม 2556 จํานวน 17.11 ล้านบาท 
              เงินกู้ยืมข้างต้นคํ�าประกันโดยที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างของบริษัทฯ (หมายเหตุ 12 และ 15)

     บริษัทย่อย
              บริษัทย่อยได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ�ง  วงเงิน  450  ล้านบาท   เพื�อใช้ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
      (สินค้า)   ชําระดอกเบี�ยรายเดือน   อัตราดอกเบี�ยร้อยละ  MLR-2  ต่อปี   จ่ายชําระคืนเงินต้นภายใน  36  เดือน     นับจากเบิกเงินกู้ยืม
      งวดแรก เมื�อบริษัทย่อย โอนกรรมสิทธิ�ห้องชุดให้ลูกค้าชําระคืนขั�นตํ�าร้อยละ  75 ของราคาขาย  บริษัทย่อย ได้เบิกเงินกู้ยืมงวดแรก
      แล้วเมื�อวันที�20 ธันวาคม 2556 จํานวน 20 ล้านบาท
              เงินกู้ยืมข้างต้นคํ�าประกันโดยสินค้าคงเหลือ - ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างของบริษัทย่อย  (หมายเหตุ 8)

19. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน  
      19.1  หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี�ยจ่ายในอนาคต มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี�ตามสัญญาเช่า 60,338,987.36 19,684,851.27 60,294,388.11 19,116,711.18

หัก  ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึง
        กําหนดชําระภายในหนึ�งปี (24,493,190.12) (6,667,915.85) (24,448,590.87) (6,166,775.01)

สุทธิ 35,845,797.24 13,016,935.42 35,845,797.24 12,949,936.17

                   ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

                             (                                                                                                                     )
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      19.2  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยานพาหนะราคาทุน จํานวน 78.05 ล้านบาท และ 22.31 ล้านบาท  ในงบการเงินรวม
               และจํานวน 76.89 ล้านบาท  และ 19.82 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ  อยู่ระหว่างการจ่ายชําระหนี�ตาม
               ตามสัญญา 
       19.3  จํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

ภายใน  1  ปี 25,946,877.32 7,512,251.94 25,902,077.32 7,001,652.00

เกิน  1  ปี  แต่ไม่เกิน  3  ปี 38,730,210.00 13,690,917.22 38,730,210.00 13,623,717.22

รวม 64,677,087.32 21,203,169.16 64,632,287.32 20,625,369.22

หัก   ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของ
         สัญญาเช่าการเงิน (4,338,099.96) (1,518,317.89) (4,337,899.21) (1,508,658.04)

มูลค่าปัจจุบันของหนี�สินตาม
         สัญญาเช่าการเงิน 60,338,987.36 19,684,851.27 60,294,388.11 19,116,711.18

20. ทุนเรือนหุ้น 
       20.1  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2553 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2553  มีมติเห็นชอบให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
                ซื�อหุ้นสามัญของบริษัท  ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวน 6 ล้านหน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 
                1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 1 บาท ใช้สิทธิภายใน 5 ปี  นับจากวันที�ออกและเสนอขาย  (ใช้สิทธิครั�งแรกวันที� 31 มกราคม 2556  ครั�ง
                ต่อไปทุก 3 เดือน ช่วงวันที� 31 มกราคม 2556 ถึงวันที� 30 พฤศจิกายน 2556 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 50)  เมื�อวันที� 1 มิถุนายน 2553 

                บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญแล้ว จํานวน 5.73 ล้านหน่วย
       20.2  การเพิ�มขึ�นของทุนเรือนหุ้น   มีดังนี�

จํานวนหุ้น จํานวนเงิน(บาท) จํานวนหุ้น จํานวนเงิน(บาท)

ยอด ณ วันที� 1 มกราคม 2556 206,000,000 206,000,000.00 200,000,000 200,000,000.00 

ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสําคัญ
     แสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท 0 0.00 2,865,000 2,865,000.00 

ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 206,000,000 206,000,000.00 202,865,000 202,865,000.00 

                   ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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              ในระหว่างปี 2556  พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ ดังนี�

                1. เมื�อวันที� 31 มกราคม 2556 มีการใช้สิทธิ จํานวน 2,705,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2,705,000 หุ้น  บริษัทฯ ได้จด

                    ทะเบียนเพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 4 กุมภาพันธ์ 2556

                2. เมื�อวันที� 30 เมษายน 2556 มีการใช้สิทธิ จํานวน 30,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 30,000 หุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียน

                    เพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 15 พฤษภาคม  2556

                3. เมื�อวันที� 31 กรกฎาคม 2556  มีการใช้สิทธิ จํานวน 130,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน  130,000  หุ้น   บริษัทฯ ได้จด

                    ทะเบียนเพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 14 สิงหาคม 2556  

                ทําให้  ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2556  บริษัทฯ  มีทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว เพิ�มขึ�นจาก  200 ล้านบาท  เป็น  202.87 ล้านบาท 

       (หุ้นสามัญ 202,865,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

       20.3  การลดลงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท   มีดังนี�

จํานวนหน่วย
ยอด ณ วันที� 1 มกราคม 2556 5,730,000 

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (2,865,000)

ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 2,865,000 

       20.4  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน   เมื�อวันที�  13  กุมภาพันธ์  2557    พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิ

                ตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญแล้วจํานวน 2,569,400 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2,569,400 หุ้น ทําให้บริษัทฯ

                มีทุนที�ออกและชําระแล้วเพิ�มขึ�นจาก  202.87 ล้านบาท เป็น  205.44 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ 205,434,400 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้

                หุ้นละ 1 บาท) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 7 กุมภาพันธ์ 2557

    

21. สํารองตามกฎหมาย
            ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด        บริษัทฯ   ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

       ร้อยละ   5   ของกําไรสุทธิประจําปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา   (ถ้ามี)    จนกว่าสํารองตามกฎหมายนี�จะมียอดไม่น้อยกว่า

       ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี�ไม่อาจนําไปจ่ายเงินปันผลได้

     

                   ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

                             (                                                                                                                     )
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22. การจัดสรรกําไรสะสม
       บริษัทใหญ่

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2555  เมื�อวันที�  26  เมษายน  2555  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไร

       สําหรับปี  2554  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท  จํานวน 200 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ

       ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2556  เมื�อวันที�  25  เมษายน  2556  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไร

       สําหรับปี  2555  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท  จํานวน 202.70 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 87.16 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ

       ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี

       บริษัทย่อย
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2555  เมื�อวันที�  25  มษายน  2555   มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไร

       สําหรับปี  2554  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  2  บาท  จํานวน 3.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 7 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย

       ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2556  เมื�อวันที�  26  มษายน  2556   มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไร

       สําหรับปี  2555  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  2.72  บาท  จํานวน 3.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 9.52 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย

       ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี

23. ภาษีเงินได้
      23.1  การคํานวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

            ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ   และบริษัทย่อย   คํานวณขึ�นในอัตราร้อยละ  20  (สําหรับปี  2556)   และร้อยละ  23

      (สําหรับปี  2555)    ของกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ    ที�ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

     คํานวณภาษีหักรายการอื�นๆ (ถ้ามี) ยกเว้นกําไรทางภาษีในส่วนของกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยใช้อัตราตามที�

     ระบุในสิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ตามหมายเหตุ 29)

                   ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ

                             (                                                                                                                     )
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      23.2  ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
     สําหรับปีปัจจุบัน 53,824,264.50 39,300,425.29 45,625,209.65 34,876,470.12

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
     การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว 1,417,126.01 6,195,046.56 923,761.61 1,886,438.81

รวมภาษีเงินได้ 55,241,390.51 45,495,471.85 46,548,971.26 36,762,908.93

  23.3 การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษีที�แท้จริง

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ในส่วนที�ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 279,808,607.45 185,773,009.56 250,491,832.23 163,316,675.95

อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 23 20 23

ภาษีเงินได้ 55,961,721.49 42,727,792.20 50,098,366.45 37,562,835.47

การลดภาษีเงินได้ 0.00 4,403,235.74 0.00 2,751,781.51

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 833,844.91 346,524.36 383,122.79 198,181.86

ค่าใช้จ่ายที�หักได้เพิ�มทางภาษี (2,045,016.23) (2,579,680.28) (2,028,627.32) (2,139,982.37)

รายได้ที�ได้รับยกเว้นภาษี 0.00 0.00 (1,903,890.66) (1,609,907.54)

ผลกระทบจากการตัดรายการกับ
บริษัทย่อย 490,840.34 597,599.83 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 55,241,390.51 45,495,471.85 46,548,971.26 36,762,908.93

อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 24 19 23

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                     )
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24. กําไรต่อหุ้น

กําไรสุทธิ จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น
2556      บาท      2555 2556      หุ้น      2555 2556  บาท  2555

    กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
             ของผู้ถือหุ้นสามัญ 215,378,922.49 139,797,557.76 202,547,083 200,000,000 1.06 0.70

    ผลกระทบของหุ้นสามัญ
       เทียบเท่าปรับเพิ�ม
         (สิทธิที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้น) -                    -                    2,585,761 4,533,758     

    กําไรต่อหุ้นปรับลด
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
             ของผู้ถือหุ้นสามัญ
             สมมติว่ามีการเปลี�ยน
             แปลงเป็นหุ้นสามัญ 215,378,922.49 139,797,557.76 205,132,844 204,533,758 1.05 0.68

กําไรสุทธิ จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น
2556      บาท      2555 2556      หุ้น      2555 2556  บาท  2555

    กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
             ของผู้ถือหุ้นสามัญ 194,757,826.32 126,076,119.24 202,547,083 200,000,000 0.96 0.63

    ผลกระทบของหุ้นสามัญ
       เทียบเท่าปรับเพิ�ม
         (สิทธิที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้น) -                    -                    2,585,761 4,533,758

    กําไรต่อหุ้นปรับลด
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
             ของผู้ถือหุ้นสามัญ
             สมมติว่ามีการเปลี�ยน
             แปลงเป็นหุ้นสามัญ 194,757,826.32 126,076,119.24 205,132,844 204,533,758 0.95 0.62

(ลงชื�อ) …………………………………....................…….................... กรรมการตามอํานาจ
            (                                                                                               )
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25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
            ส่วนหนึ�งในทรัพย์สิน   หนี�สิน   รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยเกิดขึ�นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�

      เกี�ยวข้องกัน รายการที�เกี�ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที�ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี�

            25.1  ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อ ประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการกําหนดราคา

     บริษัทย่อย

        บริษัท อรดา จํากัด ขายและให้เช่า ผู้ถือหุ้นและ รายได้จากการขายสินค้า ราคาทุน

อสังหาริมทรัพย์ กรรมการร่วม ดอกเบี�ยรับ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

        บริษัท ร่มโพธิ�   ผลิตและจําหน่าย ผู้ถือหุ้นและ ซื�อยานพาหนะ ราคาทุนสุทธิ

โปรดักส์ จํากัด แผ่นพื�น กรรมการร่วม

            25.2  รายการทรัพย์สินและหนี�สินกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

บริษัท อรดา จํากัด

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 0.00 0.00 218,402.99 247,265.29

     เงินให้กู้ยืมระยะสั�น 0.00 0.00 20,000,000.00 106,000,000.00

     การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั�น มีดังนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555

          ยอดคงเหลือต้นงวด 106,000,000.00 0.00

          เพิ�มขึ�นระหว่างงวด 85,747,749.30 122,000,000.00

          ลดลงระหว่างงวด (171,747,749.30) (16,000,000.00)

          ยอดคงเหลือปลายงวด 20,000,000.00 106,000,000.00
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            25.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

นายวิทวัส   พรกุล

   รายได้อื�น (กําไรจากการ

          ขายยานพาหนะ) 0.00 1,542,055.08 0.00 1,542,055.08

บริษัท อรดา จํากัด

   รายได้จากการขายสินค้า 0.00 0.00 3,102,284.91 3,303,082.05

   รายได้อื�น (ดอกเบี�ยรับ) 0.00 0.00 2,282,163.83 2,776,530.75

            25.4   รายการอื�นกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน  มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

บริษัท ร่มโพธิ� โปรดักส์ จํากัด

   ซื�อยานพาหนะ 0.00 0.00 829,789.06 0.00

26. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทตามมาตรา     90      ของพระราชบัญญัติบริษัท

      มหาชนจํากัด    โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องที�จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร

27. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเงินเดือน         ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นให้แก่กรรมการเฉพาะใน

      ฐานะผู้บริหาร   และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์    อันได้แก่   ผู้จัดการหรือ

      ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี�รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา      และผู้ซึ�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร

      รายที� 4 ทุกราย  
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
            ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที�สําคัญ  มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

การเปลี�ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป
      และงานระหว่างทํา (100,778,409.55) (104,823,173.90) 7,719,360.83 (5,408,146.83)

วัตถุดิบและวัสดุใช้ไป 521,804,064.76 487,189,277.03 481,498,351.87 450,522,477.71

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,393,500.00 1,422,500.00 2,393,500.00 1,422,500.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6,623,497.63 6,116,333.00 4,494,659.00 3,996,055.00

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 102,871,736.79 82,384,759.26 87,125,362.10 69,740,334.44

ค่าเสื�อมราคา 46,727,041.67 40,117,434.25 42,124,509.83 36,471,092.52

29.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
            29.1  บริษัทฯ  และบริษัทย่อย   (บริษัท  ร่มโพธิ�  โปรดักส์  จํากัด)   ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการ
      ส่งเสริมการลงทุน    ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน    พ. ศ.    2520    ในผลิตภัณฑ์บล็อคมวลเบา    โดยการอนุมัติของ
      คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริม  ลงวันที�  30 เมษายน 2550 ซึ�งได้รับสิทธิพิเศษที�สําคัญ  ดังนี�
                     1)  ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื�องจักรตามที�คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
                     2)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั�งแต่วันที�เริ�มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
                           นั�น    และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการลงทุนในอัตราร้อยละ  50  ของอัตราปกติ 
                           อีก  5 ปี นับจากวันที�พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
                     3)  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    จักได้รับประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลที�ได้รับจากบริษัทฯ 
                           ตลอดระยะเวลาที�บริษัทฯ  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
                     ทั�งนี�บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขต่าง ๆ  ตามที�กําหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

(ลงชื�อ) …………………………………....................…….................... กรรมการตามอํานาจ

            (                                                                                               )

- 31 -

92



29.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
                 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน มีดังนี� 

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้จากการขายและการให้บริการ 67,727,770.84 80,327,299.67 1,243,522,044.38 949,403,487.16 1,311,249,815.22 1,029,730,786.83 

ต้นทุนขายและการให้บริการ (57,639,135.12) (58,466,397.10) (741,124,242.60) (613,419,119.15) (798,763,377.72) (671,885,516.25)

กําไรขั�นต้น 10,088,635.72 21,860,902.57 502,397,801.78 335,984,368.01 512,486,437.50 357,845,270.58 

รายได้อื�น 1,096,723.88 1,048,487.14 18,110,535.44 22,247,202.50 19,207,259.32 23,295,689.64 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (6,424,078.15) (8,397,236.48) (162,962,634.07) (113,070,159.46) (169,386,712.22) (121,467,395.94)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (13,946,316.10) (14,898,938.21) (72,884,853.23) (57,595,334.59) (86,831,169.33) (72,494,272.80)

ต้นทุนทางการเงิน 0.00 (90,862.80) (4,852,242.47) (1,793,066.90) (4,852,242.47) (1,883,929.70)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (9,185,034.65) (477,647.78) 279,808,607.45 185,773,009.56 270,623,572.80 185,295,361.78 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (55,241,390.51) (45,495,471.85) (55,241,390.51) (45,495,471.85)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (9,185,034.65) (477,647.78) 224,567,216.94 140,277,537.71 215,382,182.29 139,799,889.93 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงินที�ไม่สามารถระบุได้ ปันส่วนตามยอดรายได้ของแต่ละส่วน

     ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
          (                                                                                                     )
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30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
               ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที�ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ

ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร
               บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการขายวัสดุก่อสร้าง(แผ่นพื�นคอนกรีตสําเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, บล็อกมวลเบาและอื�นๆ) การขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหา-

ริมทรัพย์  โดยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั�นรายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว  
30.1  เพื�อวัตถุประสงค์ในการเสนอข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวม การดําเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือขายวัสดุก่อสร้าง (แผ่นพื�นคอนกรีตสําเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, บล็อคมวลเบาและอื�น ๆ)  

               ขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานมีดังนี�
(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม
2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
       รายได้ 1,201,895,065.22 975,483,386.83 102,738,350.00 47,486,000.00 6,616,400.00 6,761,400.00 1,311,249,815.22 1,029,730,786.83 

       ต้นทุน (738,686,977.55) (638,930,143.13) (59,072,608.22) (31,790,058.35) (1,003,791.95) (1,165,314.77) (798,763,377.72) (671,885,516.25)

              กําไรขั�นต้นตามส่วนงาน 463,208,087.67 336,553,243.70 43,665,741.78 15,695,941.65 5,612,608.05 5,596,085.23 512,486,437.50 357,845,270.58 

       รายได้อื�น 12,341,860.72 17,016,243.64 6,603,012.31 6,464,948.04 19,207,259.32 23,295,689.64 

       ค่าใช้จ่ายในการขาย (148,694,225.74) (115,856,650.50) (20,692,486.48) (5,610,745.44) 0.00 0.00 (169,386,712.22) (121,467,395.94)

       ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (71,445,352.09) (63,153,929.29) (86,831,169.33) (72,494,272.80)

       ต้นทุนทางการเงิน (4,845,500.83) (1,867,938.20) (4,852,242.47) (1,883,929.70)

              กําไรก่อนภาษีเงินได้ 250,564,869.73 172,690,969.35 270,623,572.80 185,295,361.78 

       ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (50,769,242.31) (41,174,367.77) (55,241,390.51) (45,495,471.85)

              กําไรสําหรับปี 199,795,627.42 131,516,601.58 215,382,182.29 139,799,889.93 

          ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์และส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายในการบริหารตามส่วนงาน สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวนเงิน 15.39 ล้านบาท
และ 9.34 ล้านบาท ตามลําดับ

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (                                                                                                     )
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(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม
2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

งบแสดงฐานะการเงิน
       สินทรัพย์ตามส่วนงาน 861,396,679.90 694,218,566.02 398,914,134.86 309,054,785.89 16,160,308.93 26,219,835.40 1,276,471,123.69 1,029,493,187.31 

       สินทรัพย์ที�แยกตามส่วนงานไม่ได้ 15,916,183.00 15,145,554.78 

              สินทรัพย์รวม 1,292,387,306.69 1,044,638,742.09 

       หนี�สินตามส่วนงาน 286,170,880.89 217,684,602.63 50,243,310.76 3,577,999.79 930,000.00 1,000,000.00 337,344,191.65 222,262,602.42 

       สินทรัพย์ที�แยกตามส่วนงานไม่ได้ 4,633,928.09 3,050,438.29 

              หนี�สินรวม 341,978,119.74 225,313,040.71 

      30.2  บริษัทฯ ไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงานสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื�องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพียงอย่างเดียวและส่วนงานทางภูมิศาสตร์
          ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว

      30.3  ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
          ในปี 2556  และ 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่  จํานวน 5 ราย  เป็นจํานวนเงิน 177.27 ล้านบาท  และ 220.79 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งมาจากส่วนงานขายวัสดุก่อสร้าง  

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
                (                                                                                                     )

ส่วนงานขายวัสดุก่อสร้าง
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31. การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงิน
            1)  นโยบายการบัญชี

         รายละเอียดนโยบายบัญชีที�สําคัญ       วิธีการที�ใช้ซึ�งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลค่าเกี�ยวกับ
      สินทรัพย์   และหนี�สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 4.10

            2)  ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
         ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา   เกิดจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา   ซึ�ง

      ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ    และบริษัทย่อย   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกันความเสี�ยงนี�     
      โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า เรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบสินค้า สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
      ที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหักค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ      ถือเป็นมูลค่าสูงสุด
      ของความเสี�ยงที�เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
            3)  ความเสี�ยงเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ย

         ความเสี�ยงเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ย   เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยในตลาดในอนาคต   การ
      เปลี�ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  บริษัทฯ  
      และบริษัทย่อยมีความเสี�ยงเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ย       เนื�องจากมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบัน
      การเงิน  เงินกู้ยืมระยะยาว  และหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทาง
      การเงินเพื�อป้องกันความเสี�ยงดังกล่าว
            4)  ราคายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

         สินทรัพย์ทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
      เงินลงทุนชั�วคราว ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นและเงินให้กู้ยืมระยะสั�น หนี�สินทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะ
      การเงิน  ประกอบด้วย  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น  
      เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
               ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน  มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

32. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้า
      32.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา  สัญญาซื�อสินค้า  สัญญาเช่าที�ดินและอื�น ๆ 
               ณ วันที�  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวนเงิน  594.79 ล้านบาท และ 26.99 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 
               และ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงิน  19.26 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงชื�อ ………………………..…………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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      32.2  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นจากการให้ธนาคารแห่งหนึ�งออกหนังสือคํ�าประกันค่าวัตถุดิบ
               ที�ซื�อจากผู้ขายหลายราย      คํ�าประกันการปฏิบัติงานแก่ผู้ว่าจ้างและคํ�าประกันการใช้สาธารณูปโภคกับหน่วย
               งานราชการ  ณ  วันที�  31  ธันวาคม 2556  และ 2555  มียอดคํ�าประกันรวม  จํานวนเงิน  126.68  ล้านบาท  และ
                91.83 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  และจํานวนเงิน  99.53 ล้านบาท และ 77.93 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะ
                กิจการ  ตามลําดับ  หนี�สินที�อาจเกิดขึ�นดังกล่าวคํ�าประกันโดยที�ดินรอการพัฒนา  (หมายเหตุ 9), ที�ดิน  อาคาร 
                เครื�องจักรและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12) และสินทรัพย์ไม่ได้ดําเนินงาน (หมายเหตุ 15) 

      32.3  บริษัทฯ มีหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นจากการคํ�าประกันวงเงินสินเชื�อของบริษัทย่อยต่อธนาคารแห่งหนึ�ง ณ วันที� 31 ธันวาคม
               2556 มียอดคํ�าประกันรวมจํานวนเงิน 460 ล้านบาท

33. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนักงาน
            เมื�อวันที�  1  มิถุนายน  2547   บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี�ยงชีพชื�อ   "กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
      เพิ�มขวัญมั�นคง"  ซึ�งจดทะเบียนแล้ว  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ  พ.ศ. 2530  และที�แก้ไขเพิ�มเติมโดย
      ให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุนฯ   ซึ�งตามระเบียบของกองทุนฯ   พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
      ในอัตราร้อยละ  3  ของค่าจ้าง   และบริษัทฯ  จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน ส่วนที�พนักงานจ่าย
      สะสมและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกเมื�อสมาชิกนั�น ๆ ครบเกษียณ ตายหรือลาออกจากการเป็นสมาชิก 

34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  ในการบริหารทางการเงินคือ   การดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงาน

       อย่างต่อเนื�อง  และดํารงไว้ซึ�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท  ครั�งที�  1/2557  เมื�อวันที�  27 กุมภาพันธ์ 2557  มีมติเห็นชอบ

       ให้เสนอขออนุมัติต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลจากผลกําไรปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.04 บาท
       จํานวน 202.87 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 210.98 ล้านบาท 

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� 27 กุมภาพันธ์ 2557
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          (                                                                                                             )

- 36 -

97



3300/57 ตึกชาง อาคาร บี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  109000
โทรศัพท 0 2937 3312 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0 2937 3328, 0 2937 4762 

www.dconproduct.com

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
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