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วิสัยทัศน

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน) จะเปนผูผลิตและจำหนายแผนพื้น
เสาเข็มบานพักอาศัย และบล็อกสุขภาพกันความรอน CLC

ที่มีกำลังผลิตและยอดขายสูงสุดในประเทศ



คานิยม

มุงเนนผลิตภัณฑ มุงมั่นบริการ
พัฒนางาน พัฒนาคน



นโยบายคุณภาพของบริษัท

เรามุงมั่นที่จะใหบริการ และจำหนายสินคาที่มีคุณภาพ
เปนที่พึงพอใจของลูกคาและยึดมั่นจรรยาบรรณในการคา

จึงทำใหเราเติบโตมียอดขายแผนพื้นและเสาเข็ม
สำหรับบานพักอาศัยครองอันดับสูงสุดมาโดยตลอด



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 
ข้อมูลบริษทั 

       บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
สถานที�ตั�ง             บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

                                                         3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั�น 8 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล   

            เขตจตุจกัร  กทม.  10900 

เลขทะเบียนนิติบุคคล        0107547000303 

ทุนจดทะเบียน                   246,876,000  บาท  

                                        (ชาํระแลว้) 205,434,400 บาท 

โทรศพัท ์             0-2937-3312  (อตัโนมติั) 

โทรสาร              0-2937-3328 

โฮมเพจ              Website :  www.dconproduct.com 
                                          E-mail    : dcon@dconproduct.com 

โรงงาน -  ลพบุรี-1             33  หมู่  8  ตาํบลช่องสาริกา  อาํเภอพฒันานิคม            

                                            จงัหวดัลพบุรี  15140 

    โทรศพัท ์                           036-491-484 

โรงงาน -  ลพบุรี-2            280 หมู่  1  ตาํบลช่องสาริกา  อาํเภอพฒันานิคม      

                                           จงัหวดัลพบุรี  15140 

    โทรศพัท ์                           036-436-500-1 

    โรงงาน -  สุราษฎร์ธานี     39/3 หมู่  7  ตาํบลนาใต ้ อาํเภอบา้นนาเดิม   

                                             จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84240 

     โทรศพัท ์                           081-822-5972 

โรงงาน –  มหาสารคาม     236 หมู่ 11 ถนนโกสุม-ท่าพระ  ตาํบลแพง  อาํเภอโกสุมพิสัย   

                                             จงัหวดัมหาสารคาม  44140 

     โทรศพัท ์                           043-706-890-2 

โรงงาน –  ระยอง             567 หมู่ 1 ตาํบลมะขามคู่  อาํเภอนิคมพฒันา 

                                             จงัหวดัระยอง  21180 

     โทรศพัท ์                           038-029-162-4           

           

ลกัษณะการดาํเนินงาน 
ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑค์อนกรีต อนัไดแ้ก่  เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง , แผน่พื�นคอนกรีตอดัแรง    

คอนกรีต มวลเบา (CLC) ตลอด จนจะผลิตชิ�นส่วนสาํเร็จรูปต่างๆ   ของอาคาร   เช่น   คาน   เสา   ผนงั   รั� ว ฯลฯ   เป็นตน้ 
 

จาํนวนพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  มีพนกังานรวมทั�งสิ�น 225 คน 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 
บริษทัย             ่อย 

 
 
 
  

บริษทั อรดา จํากดั  (ถอืหุ้น 99.99%) 

 

สถานที�ตั�ง   3300/59 ตึกชา้ง อาคารบี ชั�น 10  ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กทม.  10900 

ทุนจดทะเบียน 300  ลา้นบาท 

โทรศพัท ์                0-2937-3312   

 
 
 
 โทรสาร                 0-2937-4337 
 

โฮมเพจ  www.orrada.com        
 E-mail       orrada@orrada.com 
 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ในโครงการ     -       อรดาแฟคเตอรี�แลนด ์ 
 

                                 -       อรดาแลนด ์   
    -       บา้นอรดา - ลาํลูกกาคลอง 8  
 

   -       บา้นอรดา - โครงการดีซิโอ ้(ราชพฤกษ)์ 
 

-        คอนโดมิเนียม – โครงการดีซิโอค้อนโด (งามวงศว์าน)  

ลกัษณะการดาํเนินงาน 
 ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพยโ์ดย เป็นโครงการสาธิตใชผ้ลิตภณัฑข์อง   DCON 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จํากดั   (ถอืหุ้น 99.99 %)   
  

 
สถานที�ตั�ง 170  หมู่  4  ตาํบลป่าสัก  อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู  51000 
ทุนจดทะเบียน   35  ลา้นบาท 

 
 
 

 
 

 
 

โทรศพัท ์  053-584-941   

โทรสาร  053-584-866 

 

ลกัษณะการดาํเนินงาน 
ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑค์อนกรีต อนัไดแ้ก่ แผน่พื�นสาํเร็จรูป ในทอ้งถิ�นภาคเหนือ    
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                  
 
 

                     
                                

ผู้สอบบัญชี 
 นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ : 0-2259-5300 
 โทรสาร    : 0-2260-1553 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขา้งศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ�  
 ชั�น 4 , 7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

 โทรสาร    : 0-2359-1259 

 โฮมเพจ    : Website  : www.tsd.co.th 

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

 

สํานักงานตรวจสอบภายในบริษทั เวล แพลนน่ิง โซลูช่ัน จํากดั 

 เลขที� 11  ซอยบรมราชชนนี 6   ถนนบรมราชชนนี  
 แขวงบางบาํหรุ   เขตบางพลดั 
 กรุงเทพฯ  10700 
 โทรศพัท ์ : 0-2434-3746 

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

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินการในปี 2557 ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ยงัสามารถขยายตวัขึ�นอีก
ต่อเนื�อง แมใ้นช่วงการถดถอยลงทางเศรษฐกิจของประเทศกต็าม 

ในการมองกา้วไปในอนาคต ปี 2558 จะเป็นปีของการออกไปลงทุนเปิดสาขาโรงงานของบริษทัฯ ใน
ต่างประเทศ หลงัจากที�ไดศึ้กษาลู่ทางในการขยายงานออกไปประเทศต่างๆมาเป็นเวลาหลายปี ส่วนในประเทศ
นั�นบริษทัฯ ก็พร้อมแลว้ที�จะมีการยกระดบัให้มีการผลิตชิ�นส่วนอาคารสําเร็จรูปขนาดใหญ่ ดว้ยเครื�องมืออนั
ทนัสมยั และดว้ยทีมงานคนรุ่นใหม่ของบริษทัที�มีความสามารถสูง เพื�อเป็นการรับประกนัความสําเร็จของ
บริษทัใหค้งอยูอ่ยา่งย ั�งยนืตลอดไป 

คณะกรรมการ ขอเรียนว่า บริษทัฯ ยงัไดย้ดึถือหลกัการดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทับรรษทัภิบาลที�ดี
อยา่งเคร่งครัดจริงจงั โดยมีระบบการควบคุมภายในที�ดีอยา่งต่อเนื�อง และถือหลกัว่าดว้ยความซื�อตรงต่อลูกคา้
และผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง นั�นไดส่้งผลทาํให้บริษทัฯ มีความเจริญกา้วหนา้มีผลประกอบการที�ดีต่อเนื�องไปอยา่ง
ไม่หยดุย ั�ง 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั  ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที�ไดมี้ไมตรีจิตและให้ความไวว้างใจ
บริษทัฯ โดยมาร่วมลงทุนเพื�ออนาคตอนัรุ่งโรจน์ร่วมกนัต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

               

 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู ยมนาค 

     ประธานกรรมการ 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

สาส์นจากคณะกรรมการบริหารบริษัท 

 

 

 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2557 ที�ผา่นมา เริ�มมีการชะลอตวัทางเศรษฐกิจตามคาดคะเน  หลายบริษทัอาจมีผลประกอบการ
ถดถอยลงบา้ง งานเมกกะโปรเจคภาครัฐยงัไม่มีออกมา พยงุเศรษฐกิจขาลงใดๆ   ความคาดหวงัที�งานภาครัฐจะมี
บทบาทออกมาเสริมสร้างรายไดพ้ยงุเศรษฐกิจ อาจมีผลหลงัไตรมาสที� 3 ของปี 2558 ไปแลว้  

 ในไตรมาสที� 4 ของปี 2557 ผูบ้ริหาร DCON ไดต้ดัสินใจขายยกโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

คอนโดมิเนียม 8 ชั�น 4 ตึก จาํนวน 794 ยนิูต ใหก้บับริษทัอสงัหาริมทรัพยร์ายหนึ�งโดยพิจารณาวา่ ผูจ้ดัสรรรายนี�
มีศกัยภาพดีเพียงพอที�จะดูแลลูกคา้ของเราใหดี้ไดไ้ม่ยิ�งหยอ่นไปกว่าที�เราปฏิบติักบัลูกคา้ของเรา อีกทั�งเป็นการ
แบ่งสรรกาํไรเป็นที�น่าพอใจ ขจดัความเสี�ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน 2-3 ปี ขา้งหนา้ ถึงแมเ้รามียอดจองแลว้
ทั�งสิ�นร้อยละ 63 ของโครงการแลว้กต็าม 

 บริษทัฯ มีนโยบาย สรรหาที�ดินใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในรัศมีไม่เกิน 500 เมตร เพื�อสร้างคอนโดมิเนียม
แห่งใหม่ เพื�อสนองต่อลูกคา้กลุ่มคอนโดที�ยงัมีจาํนวนความตอ้งการมากอยู่ เมื�อเทียบคอนโดที�ห่างสถานี
รถไฟฟ้า 

 จากการตดัสินใจดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้บริษทัมีผลประกอบการในปี 2557 มียอดขายสูงถึง 1,862.86  

ลา้นบาท และมีกาํไรสูงถึง 328.75 ลา้นบาท อนัเป็นการสร้างผลประกอบการสูงขึ�นกว่าปี 2556 ที�ผ่านมาซึ� งมี
กาํไรเท่ากบั 215.39 ลา้นบาท 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลับริษทัจดทะเบียนดีเด่นดา้นผลการดาํเนินงาน (Market Capitalization 

of 10,000,000,000 Bath or less) 

 ในปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลับริษทัผลประกอบการดีเด่นจากนิตยสาร Forbes ซึ� งจดัอนัดบั 200 

บริษทัในภูมิภาคเอเชีย (Best Under A Billion US dollars) โดยมีบริษทัไทยไดรั้บรางวลัทั�งสิ�น 9 บริษทัใน 200 

บริษทันั�น  อนัเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัฯ ที�ไดรั้บเกียรติดงักล่าวเป็นอยา่งยิ�ง 

 

                                               

 

  

 

 

 

 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้ตรียมปรับปรุงแท่นผลิตและขอมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับ
เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงที�ใช้ในเมกกะโปรเจคภาครัฐ อนัได้แก่ รถไฟรางคู่ หากเริ� มก่อสร้างในปี 2558 นี�                      
ทางผูบ้ริหารหวงัว่า คงจะไดมี้ส่วนร่วมในงานก่อสร้างดงักล่าว และจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทัฯ 

เป็นไปไดด้ว้ยดี 

ยอดขายและกาํไรสุทธิ 5 ปี 

รูปรับรางวลั Best Under A Billion US dollars จากนิตยาสาร 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี�บริษทัฯ ไดเ้ตรียมแผนงานลงทุน โดยใชง้บประมาณลงทุนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท สาํหรับ 

- ภาคอสังหาริมทรัพย ์จดัหาที�ดินใกลส้ถานีรถไฟฟ้าเพื�อรองรับโครงการคอนโดมิเนียมพกัอาศยั                  

2 โครงการ 

- ภาควสัดุก่อสร้าง เตรียมหารือบริษทัลูกคา้จดัสรร ร่วมลงทุนโรงงานหล่อผนงัคอนกรีต สาํเร็จรูป
ในงานบา้น ทาวน์เฮา้ส์ และคอนโดมิเนียม 

- ภาคพลงังานและการเกษตร ซึ� งประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงสรรหาโครงการร่วมลงทุน
ไวส้าํหรับสนบัสนุนผลการดาํเนินงานของบริษทัใหดี้ยิ�งๆ ขึ�นไป  

บริษทัฯ มีนโยบายในการทาํผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มาสมํ�าเสมอโดยตลอดมา สาํหรับผล
ดาํเนินงานปี 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราร้อยละ 96 ของกาํไรสุทธิ 

โดยเป็นหุน้ปันผล 25 หุน้ ต่อ 1 หุน้สามญั และจ่ายเป็นเงินสดปันผลหุน้ละ 0.15 บาท 

ซึ�งบริษทัฯ คาดวา่ในปี 2558 นี�  อตัราการปันผล (Dividen Yield) ของบริษทั น่าจะอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ  

ของหมวดวสัดุก่อสร้างเช่นเคยดงัที�ผา่นมา 

     

ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นายวิทวสั   พรกลุ) 

                                                                    ประธานกรรมการบริหาร 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

สรุปสารสนเทศสําคัญ 

คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของฝ่ายจัดการ ปี 2557 

 

 ในปี 2557 บริษทัยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดยมีรายไดร้วมเพิ�มขึ�นร้อยละ42  และมีกาํไรสุทธิรวมเพิ�มขึ�น
ร้อยละ53  มีอตัรากาํไรขั�นตน้อยูที่�ร้อยละ35 เมื�อเทียบกบัยอดขาย  ลดลงจากปีก่อนซึ� งอยูที่�ร้อยละ 39 ในขณะที�ค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินงานมีอตัราลดลงร้อยละ 2 เมื�อเทียบกบัปีก่อน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานปี 2557 

 ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิรวม 328.74 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2556 เท่ากบั 113.36 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 52.63 ( ปี 2556 มีกาํไรสุทธิรวม 215.38 ลา้นบาท) ซึ� งมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายที�เพิ�มขึ�น551.67 

ลา้นบาท คือจาก 1,311.25 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 1,862.86 ลา้นบาทในปี 2557 โดยเป็นยอดขายที�เพิ�มในส่วนของส่วน
งานอสังหาริมทรัพย ์639.59 ลา้นบาท ทาํใหมี้กาํไรขั�นตน้เพิ�มขึ�นจากปี 2556 เท่ากบั 142.97 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการ
ดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ�นจากปี 2556เท่ากบั 140.35 ลา้นบาท และมีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 1.60 บาท 

 

          หน่วย : ล้านบาท 

รายได้ และ ต้นทุนขาย 

 ส่วนงานขายวสัดุก่อสร้าง ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ 

ปี 2557 ปี 2556 เพิ�มขึ�น
(ลดลง) 

ปี 2557 ปี 2556 เพิ�มขึ�น
(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย 1,113.92 1,201.90 (87.98) 748.94 109.35 639.59 

ตน้ทุนขาย (678.20) (738.69) (60.49) (529.20) (60.08) 469.12 

กาํไรขั�นตน้ 435.72 463.21 (27.49) 219.74 49.27 170.47 

%อตัรากาํไรขั�นตน้ 39.1% 38.5%  29.3% 45.1%  

 

 ในปี 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งซึ� งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ดมี้การขายสินคา้คงเหลือ (โครงการคอนโด
ระหวา่งก่อสร้างแห่งหนึ�ง) ใหแ้ก่บริษทัในประเทศรายหนึ�ง มูลค่าขายเป็นจาํนวนเงิน 602 ลา้นบาทและมีการขายที�ดินใน
โครงการอรดาแฟคตอรี�  -ลาํลูกกา มูลค่าขายที�ดินแปลงดงักล่าวเท่ากบั 60 ล้านบาท จึงทาํให้รายได้จากการขายและ
ใหบ้ริการในปี 2557 เพิ�มสูงขึ�นจากปี 2556 เป็นจาํนวนเงินรวม 551.67 ลา้นบาท 

 อตัรากาํไรขั�นตน้ของส่วนงานขายวสัดุก่อสร้างยงัคงใกลเ้คียงกบัปี 2556 คือที�ร้อยละ 39.1 ในขณะที�ส่วนงาน
อสังหาริมทรัพยมี์อตัรากาํไรขั�นตน้ลดลงจากร้อยละ 45.1 ในปี2556 เหลือร้อยละ 29.3 ในปี 2557 เนื�องจากในการ
คาํนวณตน้ทุนขายโครงการคอนโดระหวา่งก่อสร้างนั�นไดร้วมค่าใชจ่้ายต่างๆที�ไดจ่้ายไปเพื�อโครงการดงักล่าวเช่นค่า
โฆษณา ค่าดอกเบี�ยโครงการ เขา้เป็นตน้ทุนขายจึงทาํให้อตัรากาํไรขั�นตน้ในปี 2557 ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

          หน่วย: ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ปี 2557 ปี 2556 เพิ�มขึ�น 
(ลดลง) 

( ล้านบาท) % ต่อ
ยอดขาย 

( ล้านบาท) % ต่อ
ยอดขาย 

( ล้านบาท) & 

% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย      

    -ส่วนงานวสัดุก่อสร้าง 128.09 11.5% 148.69 12.4% (20.60)  

(13.9%) 

   - ส่วนงานอสงัหาริมทรัพย ์ 28.63 3.8% 20.69 18.9% 7.94 

38.4% 

รวมค่าใชจ่้ายในการขาย 156.72 8.4% 169.38 12.9% (12.66) 

(7.5%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78.90 4.2% 71.45 5.4% 7.45 

10.4% 

ตน้ทุนทางการเงิน 9.59 0.5% 4.85 0.4% 4.74 

97.7% 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2557ลดลงจากปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 12.66 ลา้นบาท เนื�องจากยอดขายวสัดุก่อสร้างปี 
2557 ลดลงทาํให้ค่าขนส่งลดลงนอกจากนี� ในปี 2557 ได้มีการเปลี�ยนรถบรรทุกใหม่ทาํให้ประหยดัค่าซ่อมและค่า
เชื�อเพลิง จึงทาํใหค้่าใชจ่้ายในการขายต่อยอดขาย ลดลงจากร้อยละ 12.4 ในปี2556 เหลือร้อยละ 11.5 ในปี 2557 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 เพิ�มขึ�นจากปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน7.45 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 

รายการหลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการพนกังาน และค่าใชจ่้ายสํานกังาน เนื�องจากในปี 2557 ไดมี้การเปิดโรงงาน
เพิ�ม 2 แห่งคือที�จงัหวดัระยองและจงัหวดัมหาสารคาม 

 ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงินในปี 2557 เพิ�มขึ�นจากปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 4.74 ลา้นบาท เนื�องจากในปี 2557 มี
การขยายงานก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ 2 แห่งคือที�จงัหวดัระยองและจงัหวดัมหาสารคาม ซึ� งบริษทัไดกู้เ้งินกูร้ะยะยาว
เป็นจาํนวนเงินรวม 110 ลา้นบาทรวมทั�งไดกู้ม้าเพื�อเปลี�ยนรถบรรทุกที�มีสภาพเก่าเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 38 ลา้น
บาท 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1,404.25 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2556 

ที�มีอยู่จาํนวน 1,292.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวนเงินรวม 111.86 ลา้นบาท เกิดจากรายการเงินสดที�เพิ�มขึ�น 106.46 

ลา้นบาท เนื�องจากไดรั้บชาํระคืนเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหนี� เฉลี�ยในปี 2557 เท่ากบั 28.78 วนัลดลงจากปีก่อนซึ� งอยูที่� 42.45 วนั เนื�องจากยอด
ลูกหนี� การคา้ลดลงประมาณ  23.77 ลา้นบาท ในขณะที�ยอดขายเพิ�มขึ�น 551.61 ลา้นบาท ซึ� งเป็นยอดขายจากส่วนงาน
อสังหาริมทรัพย ์ซึ� งไดรั้บชาํระหนี� เป็นเงินสดทั�งจาํนวน 

 ในปี 2557 บริษทัมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี�ยลดลงจากเดิมในปี 2556 เท่ากบั 169.04 วนั ลดลงเหลือ 132.82 

วนั เนื�องจากในปี 2557 ไดข้ายสินคา้คงเหลือ (โครงการคอนโดระหวา่งก่อสร้างแห่งหนึ�ง) ให้แก่บริษทัในประเทศราย
หนึ�ง มลูค่าขายเป็นจาํนวนเงิน 602 ลา้นบาท 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมในปี 2557-2555  เท่ากบัร้อยละ 35.34 , ร้อยละ 27.27 และร้อยละ 23.28 

ตามลาํดบั และอตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั 3.54 เท่า, 3.09 เท่า และ 3.34 เท่า ตามลาํดบั 

 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีหนี� สินรวมเท่ากบั 336.18 ลา้นบาท ซึ� งใกลเ้คียงกบั วนัที� 31 

ธนัวาคม 2556 ซึ� งมียอดรวมเท่ากบั 341.98 ลา้นบาท  โดยยอดเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นมียอดลดลงรวม  49.40 ลา้น
บาท ทาํให้ระยะเวลาชาํระหนี� เฉลี�ยลดลงจากเดิม 72.61 วนัในปี 2556 เหลือ 47.20 วนัในปี 2557 สาเหตุที�ยอดเจา้หนี�
การคา้และเจา้หนี� อื�นลดลงนั�นเนื�องจากเงินจองซื�อคอนโดมิเนียมซึ� งบริษทับนัทึกเป็นรายการเงินรับล่วงหน้าค่าสินคา้
และเป็นส่วนหนึ�งของรายการเจา้หนี� อื�นไดถู้กตดัรายการออกเนื�องจากโอนขายให้แก่ผูซื้�องานระหวา่งก่อสร้างดว้ยมียอด
รวมทั�งสิ�น 45.99 ลา้นบาท 

หนี�สิน 

  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเท่ากบั 1,068.06 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก
ปี 2556 ซึ� งมีอยู่เท่ากบั 950.41  เกิดจากกาํไรสะสมที�เพิ�มขึ�นจาํนวนเงิน 111.02 ลา้นบาท ในปี 2557บริษทัฯไดมี้การ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 1.04 บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99 ของกาํไรสุทธิหลงัหกั
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซึ� งจากเดิมในปี 2556 ไดมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.43 

บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ62 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2557 ถึงปี 2555 เท่ากบั 0.31 เท่า,0.36 เท่า, และ 
0.22 เท่า ตามลาํดบั 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ�มขึ�น 106.45 ลา้นบาท โดยกระแสเงิน
สดที�เพิ�มขึ�นดงักล่าวไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 359.57 ลา้นบาท และถูกใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหา
เงิน เป็นจาํนวนเงิน 58.80 ลา้นบาทและ 194.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สภาพคล่องทางการเงิน 

 การเพิ�มขึ�นของกระแสเงินสดที�ไดจ้ากการดาํเนินงานนั�นเกิดจากกาํไรสุทธิก่อน ดอกเบี� ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ค่าเสื�อมราคาและรายการตดัจ่าย  ( EBITDA) ที� เพิ�มขึ�น 476.48 ลา้นบาท บวกลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นที�ลดลง 
23.62 ลา้นบาท หกัสินคา้คงเหลือที�เพิ�มขึ�น 30.63 ลา้นบาทและเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นที�ลดลง 49.78 ลา้นบาท  ส่วน
กิจกรรมการลงทุนเป็นการลงทุนเป็นการจ่ายเพื�อการลงทุนในเครื�องจกัรและอุปกรณ์ของโรงงานแห่งใหม่2แห่ง คือที�
จงัหวดัระยองและจงัหวดัมหาสารคาม เป็นจาํนวนเงิน 63.77  ลา้นบาท สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน มียอดเงินกูร้ะยะสั� น
ลดลง 24.13 ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 21.82 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 213.65  ลา้นบาท โดยที�มี
ยอดเงินกูร้ะยะยาวเพิ�มขึ�น 62.73 ลา้นบาท 

 ในปี 2557 ถึงปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยงัมีสภาพคลองทางการเงินที�ดี โดยมีอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพ
คล่องเท่ากบั 3.09 เท่า, 2.32 เท่า และ 2.54 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากบั 1.17 เท่า, 

0.73 เท่า และ 0.99 เท่า ตามลาํดบั  
 

 ในปี 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งซึ� งประกอบธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์มีแผนการที�จะทาํโครงการคอนโดมิเนียม
แห่งใหม่  ซึ� งคาดวา่จะตอ้งใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษ  ระหวา่งปี2558 ถึงปี 2560  คาดวา่จะรับรู้รายไดใ้นปี 
2561 ขณะนี�อยูร่ะหวา่งการออกแบบ จดัทาํประมาณการค่าก่อสร้าง และงบประมาณของโครงการดงักล่าว รวมทั�งจดัทาํ
รายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้มเพื�อยื�นขอ EIA ต่อไป 

แผนงานการลงทุนในอนาคต 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
สรุปผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิทีผ่่านมา (โปรดดูรายละเอยีดในงบการเงนิรวม) 

ข้อมูลสําคญัจากงบการเงนิ     (หน่วย : 1,000 บาท) 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

รายไดจ้าการขายและใหบ้ริการ 1,862,857 1,311,250 1,119,894 

รายไดอื้�น 16,685 12,604 16,830 

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 6,603 6,465 

    

ตน้ทุนขาย 1,207,397 798,763 671,886 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 156,720 169,387 121,467 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 94,830 86,831 72,494 

ดอกเบี�ยจ่าย 9,619 4,852 1,884 

    

กาํไรขั�นตน้ 655,460 512,486 357,845 

กาํไรสุทธิเบด็เสร็จรวม 328,738 215,382 139,800 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.60 1.06 0.70 

    

สินทรัพยร์วม 1,404,245 1,292,387 1,044,639 

หนี� สินรวม 336,181 341,978 225,313 

ทุนจดทะเบียนที�ชาํระแลว้ 205,434 202,865 200,000 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,068,064 950,409 819,326 

มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท/หุน้) 5.20 4.68 4.10 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิ 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.09 2.32 2.54 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.17 0.73 0.99 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี�การคา้ (เท่า) 12.68 8.60 8.46 

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย (วนั) 28.78 42.45 43.16 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 2.75 2.16 2.55 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วนั) 132.82 169.04 142.93 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี�  (เท่า) 7.73 5.03 6.05 

ระยะเวลาชาํระหนี�  (วนั) 47.20 72.61 60.32 

Cash Cycle (วนั) 114.40 138.88 125.77 

 

(2) อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 35.19 39.08 34.75 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%)  22.58 21.01 18.18 

อตัรากาํไรสุทธิ (%)  17.65 16.43 14.18 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  32.57 21.66 15.55 

 

(3) อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 35.34 27.27 23.28 

อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร  (เท่า)  3.54 3.09 3.34 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

(4) อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.31 0.36 0.22 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย (เท่า)  49.53 65.51 116.04 

 

(5) อตัราการเติบโต (-ลดลง) 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

สินทรัพยร์วม (%) 9 24 24 

หนี� สินรวม (%)  -2 53 85 

รายไดจ้าการขายและใหบ้ริการ (%)  42 27 25 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (%)  -2 32 22 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิรวม (%)  53 48 74 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

    

งบดุล 

งบการเงนิรวม 

2557 2556 2555 

สินทรัพย์หมุนเวยีน      

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 144,533 38,079 56,940 

เงินลงทุนชั�วคราว 0 271 261 

ลกูหนี�การคา้และตัว๋เงิน 135,022 158,790 146,210 

เงินใหกู้ร้ะยะสั�น 3,570 3,570 3,570 

สินคา้คงเหลือ 454,665 424,040 315,803 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 737,792 624,750 522,784 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

ที�ดินรอการพฒันา 19,933 27,154 49,370 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 23,743 24,713 33,948 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 533,776 517,208 330,411 

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน  - สุทธิ 79,493 87,971 96,461 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,694 3,295 3,897 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,763 2,032 1,656 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,049 5,261 0 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 666,453 667,636 515,743 

รวมสินทรัพย์ 1,404,245 1,292,387 1,038,527 

หนีสิ้นหมุนเวยีน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น 1,573 25,705 42,053 

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 52,845 33,243 6,668 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 131,434 180,827 136,983 

เจา้หนี�ตามคาํพิพากษาศาล 0 0 0 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 52,818 29,914 19,829 

 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 238,671 269,689 205,532 

( พนับาท ) 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

    

( พนับาท )    

งบดุล 
งบการเงินรวม 

2557 2556 2555 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    

เ งนิกู้ระยะยาว 73,750 28,358 0 

ห นีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 12,949 35,845 13,017 

ภ าระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 6,933 5,331 4,266 

ห นีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 2,797 1,822 0 

ห
 
นีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 1,080 930 1,241 

ร
 
วมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 97,510 72,288 18,523 

ร
 
วมหนีสิ้น 336,181 341,978 224,056 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทุนจดทะเบียน 246,876 206,000 206,000 

ทุนทีอ่อกและเรียกชําระแล้ว 205,434 202,865 200,000 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 319,825 319,825 319,825 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 548,812 443,700 300,630 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนผู้ถอืหุ้น (5,992) ( 5,992 )    ( 5,992 ) 

ร วมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,068,079 950,407 814,464 

ส ่ วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย (15) 2 6 

ร วมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 1,068,064 950,409 814,470 

ร วมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,404,245 1,292,387 1,038,527 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                                                                                                   

งบกาํไร-ขาดทุน 

งบการเงินรวม 

2557 2556 2555 

รายไดจ้ากการขาย 1,862,856 1,311,250 1,029,731 

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 0 6,603 6,465 

รายไดอื้�น 16,684 12,604 16,831 

รวมรายได้ 1,879,540 1,330,457 1,053,027 

ตน้ทุนขาย 1,207,396 798,763 671,886 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 156,720 169,387 121,468 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 94,829 86,831 72,494 

ค่าความเสียหายตามคาํพิพากษา 0 0 0 

ตน้ทุนทางการเงิน 9,619 4,852 1,884 

รวมค่าใช้จ่าย 1,468,564 1,059,833        867,731 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 410,975 270,624 185,295 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 82,237 55,241 39,300 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 328,753 215,385 145,992 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (16) (3) 2 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 328,737 215,382 145,994 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 1.60 1.60 0.73 

    

   ( พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม    

2557 2556 2555 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 359,569 215,024 68,015 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทุน (58,804) (153,935) ( 47,564 ) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (194,309) (79,950) ( 12,900 ) 

 

( พนับาท ) 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการ
บมจ.ดีคอน โปรดักส์และบริษัทย่อย หน่วย : ล้านบาท
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการแยกตามธุรกิจ
บมจ.ดีคอน โปรดักส์และบริษัทย่อย
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผลประกอบการ กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ปี 2541 - 2557

25



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการ(ต่อ)
บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร.ตอตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการบริษัท

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

นายวิทวัส พรกุล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายธนิต ชรินทรสาร
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ดร.ธนัย ชรินทรสาร
กรรมการ

นายนิรุธ อินทรทาฉาง
กรรมการ

นายจีรเดช วิรัชชัย
กรรมการ

ดร.กวิน วรกาญจนา
รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ

นายชนะ โตวัน
กรรมการ

นายวันชัย ตันติกุล
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

 

รองศาตราจารย ์ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค             ประธานกรรมการ  

Associate Professor   Tortrakul   Yomnak                           President  

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

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

 วปรอ. รุ่นที่ 4111  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
ประวัติการท างาน 

 ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดักส์   
 ประธานกรรมการ TACE  LTD. (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
2557

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
2557

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
2557

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
2557

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 
 

 

 

32



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการ   
 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะให้ความสําคญักบัการดูแลองค์กรตามหลกับรรษทัภิบาล และเห็นว่าการนาํหลกับรรษทัภิบาลมา
ปฏิบติัในองค์กรจะประสบความสําเร็จไดน้ั�น คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีบทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกัดนั เสริมสร้าง และปลูกฝังให้พนักงานประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งที�ดีมีความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในจรรยาบรรณอยา่งทั�วถึงทั�งองคก์ร 

บริษทัฯ เชื�อว่าระบบการกาํกบัดูแลที�ดีของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้องค์กรมีศกัยภาพในการ
แข่งขนั ทั�งในระยะสั�นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเชื�อมั�นของนกัลงทุน สถาบนัการเงิน และพนัธมิตรธุรกิจในการดาํเนิน
ธุรกิจร่วมกัน อันนําไปสู่การเพิ�มมูลค่าของผูถื้อหุ้น และประโยชน์ที�สมดุลร่วมกันของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและ
ประเทศชาติ 

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) แสดงถึงแนวปฏิบติัซึ�งเป็นวฒันธรรมองคก์รในเรื�องต่าง ๆไดแ้ก่ ความใส่ใจ
ต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และชุมชน การสื�อสารอยา่งเปิดเผยและโปร่งใส และการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด รวมทั�งการดาํเนินการ
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรามุ่งมั�นต่อการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีผา่นการจดัการ
อยา่งมีความรับผดิชอบ  

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) เป็นรากฐานที�มั�นคงสาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการ และเป็นความมุ่งมั�นของ
พนกังานทุกคน ในการนาํมาปฏิบติั หลกัสิบประการของนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจต่อไปนี� ชี� ใหเ้ห็นวธีิการกาํกบัดูแลกิจการที�เราปฏิบติั
หรือจดัการ และตั�งเป้าหมาย และยงัแสดงถึงวธีิการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของเรา 

ขอ้ 1 การเป็นบรรษทัภิบาล บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งมั�นปกป้องผลประโยชน์อนัชอบธรรมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั
ในวธีิที�เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ�งความเป็นบรรษทัภิบาลดงักล่าว จะสะทอ้นอยูใ่นโครงสร้างขององคก์ร และวธีิปฏิบติังานของ
บริษทัที�มีการปรับปรุงอยูเ่สมอ  

ขอ้ 2 ยดึมั�นในความรับผิดชอบตอ่สงัคม บริษทัคาํนึงถึงหนา้ที� และความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยมุ่งหวงัที�จะพฒันาคุณภาพชีวติ
ของพนกังาน ครอบครัวพนกังาน ตลอดจนชุมชนรอบขา้งสถานประกอบการของเรา ตามนโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมที�วา่ดว้ย
เรื�องการจา้งงาน การดูแลอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การมีส่วนรวมต่อชุมชน รวมถึงลูกคา้ และหุน้ส่วนทางธุรกิจ  

ขอ้ 3 สร้างผลงานดา้นการดูแลสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื พนกังาน และบริษทัจะดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม เพื�อชนรุ่นหลงั และพยายาม
สร้างสมดุลของสิ�งแวดลอ้มคู่ไปกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ อีกทั�งปรับปรุงผลงานดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง 

ขอ้ 4 ยดึมั�นในการปฏิบติัตามกฎหมาย พนกังาน และบริษทั ไม่พึงกระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อขอ้กาํหนด กฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของเรา และจะมุ่งคาํนึงในเรื�องต่อไปนี�โดยเฉพาะ  

• การแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม พนกังานจะเคารพหลกัเกณฑท์างกฎหมายดา้นการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม และ
ละเวน้พฤติกรรมอนัก่อใหเ้กิดการแข่งขนัทางการคา้อยา่งไม่เป็นธรรม รวมทั�งการใชอ้าํนาจเหนือตลาดในทางที�มิชอบ  

• การติดสินบนและคอรัปชั�น พนกังานจะไม่ติดสินบน และคอรับชั�นในการประกอบธุรกิจ โดยจะไม่เสนอผลประโยชน์ที�ไม่
ชอบ ธรรม ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งประโยชนท์างธุรกิจอนัไม่สมควร  

• การใชข้อ้มูลภายในเพื�อผลประโยชน ์พนกังานจะไม่พึงหาผลประโยชน์ จากขอ้มูลภายในที�เกี�ยวกบัผลประกอบการของบริษทั 

ซึ�งจะมีผลต่อ ราคาหุน้ หรือหลกัทรัพยข์องบริษทั  
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ขอ้ 5 การใชแ้ละป้องกนัทรัพยสิ์นและขอ้มูลบริษทั  

• พนกังานมีหนา้ที�รับผดิชอบดูแลรักษา และใชท้รัพยสิ์นขององคก์รอยา่งระมดัระวงั และก่อประโยชน์สูงสุดโดยลดค่าใชจ่้าย
ต่อทรัพยสิ์นดงักล่าว  

• พนกังานจะป้องกนัขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ของบริษทั ยกเวน้พนกังานซึ�งมีหนา้ที�เปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย  

• พนกังานจะป้องกนั และรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลทางเทคโนโลยสีารสนเทศภายในของบริษทั  

ขอ้ 6 การหลีกเลี�ยงผลประโยชนท์บัซอ้น  

• พนกังานจะเปิดเผยขอ้มูลใหบ้ริษทัทราบ หากพบสถานการณ์ที�ก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์างการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ซึ�งเป็นผลประโยชนที์�ขดัต่อนโยบายขององคก์ร  

• พนกังานไม่พึงเขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการตดัสินใจเพื�อผลประโยชนข์องบริษทั หากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทันั�นมีญาติพี�
นอ้งของพนกังานเขา้มาเกี�ยวขอ้ง  

• หากพนกังานพบสถานการณ์ที�มีผลประโยชนท์บัซอ้น พนกังานจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา หรือที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั เพื�อ
หาแนวทางการปฏิบติังานที�เหมาะสมที�สุด  

ขอ้ 7 ของกาํนลัและการบริจาค พนกังานจะไม่เสนอ ร้องขอ หรือยอมรับของกาํนลั หรือการบริจาค ที�มีมูลค่าเกินปกติวสิยัจาก
ผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจของบริษทั อยา่งไรก็ตาม การนนัทนาการ และของกาํนลัที�มีมูลค่าเลก็นอ้ย ที�เกิดจากการดูแลรับรองทางการคา้ อนั
เป็นธรรมเนียมปฏิบติัตามประเพณีวฒันธรรมของไทยเป็นสิ�งที�ยอมรับได ้ 

อนึ�ง สามารถบริจาคเพื�อการเมือง หรือสงัคมได ้หากดาํเนินการภายใตก้รอบของกฎหมาย และมีความโปร่งใส  

ขอ้ 8 การบนัทึกรายการ และบญัชี พนกังาน และบริษทั มุ่งมั�นที�จะปฏิบติัเพื�อใหก้ารบนัทึกรายการ และบญัชีของบริษทั เป็นไป
อยา่งน่าเชื�อถือ และถูกตอ้ง โดยธุรกรรมทางธุรกิจทั�งปวง จะถูกบนัทึกอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม ในเวลาอนัรวดเร็ว ภายใตว้ธีิปฏิบติัระบบ
ทางบญัชี รวมทั�งมีการควบคุมและตรวจสอบที�เหมาะสม 

ขอ้ 9 การสื�อสารอยา่งโปร่งใส่ บริษทัจะกาํหนดนโยบายดา้นการสื�อสารต่อผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง
ชดัเจน รวมทั�งมุ่งมั�นที�จะเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส เป็นกลาง และรวดเร็ว  

ขอ้ 10 การมีความรับผดิชอบ พนกังานมีหนา้ที�ทราบขอ้กาํหนดกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจฉบบันี�  
 

สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่กระทาํการใด ๆ ที�จะเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทั�งส่งเสริม
และสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนในความเป็นเจา้ของบริษทั โดยควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั�งคณะกรรมการให้ทาํหนา้ที�แทน
ตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของบริษทั ทั�งนี�  บริษทัพึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิขั�นพื�นฐานของตน 

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�มีตามบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบริษทั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมั�งคั�ง ความมั�นคงทางการเงิน ความแขง็แกร่งของกิจการ 
การรักษาสิ�งแวดลอ้มและสงัคม เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 
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คณะกรรมการ  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  
การถ่วงดุลกรรมการ และการรวมหรือแยกตาํแหน่ง  
 

กาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหมี้จาํนวนที�เหมาะสมและมีความสมดุล ไม่เกิน 10 คน ซึ�งประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระเท่ากบั 1 ใน 3 ร่วมกบักรรมการที�เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการที�มาจากผูบ้ริหารภายใน  
ดว้ยภาระหนา้ที�ที�แตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการ ในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย และประธานกรรมการบริหารในฐานะผูน้าํ

ฝ่ายบริหาร บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดให้ผูด้าํรงตาํแหน่งทั�งสองตาํแหน่งตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนัเพื�อแบ่งแยกบทบาทให้ชดัเจนและมีความ
สมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน 

ดงันั�น จึงสามารถมั�นใจไดว้า่การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ยอ่มเป็นไปโดยกลุ่มบุคคลผูท้รงคุณวฒิุที�มีพื�นฐานและ
ความเชี�ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วสิยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย รวมทั�งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 

การประชุมคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครั� ง โดยการประชุมแต่ละครั� งจะกาํหนดวาระการประชุมไวล่้วงหนา้ตลอด 

ปีอยา่งชดัเจน รวมทั�งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อให้คณะกรรมการ และผูบ้ริหารทุกคน
ได้รับทราบ และจัดสรรเวลาเพื�อเข้าร่วมการประชุม แต่อาจจัดการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจําเป็น โดยกําหนดให้เลขานุการ
คณะกรรมการรับผดิชอบงาน ดงันี� 

- จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมซึ�งมีวาระการประชุมที�ชดัเจน พร้อมจดัส่งเอกสารการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนั
ประชุม เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

- จดัการประชุมโดยกาํหนดเวลาที�เพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายอยา่งเตม็ที�และเปิดเผย 
- จดัทาํรายงานการประชุมที�มีสาระสาํคญัครบถว้น และเสนอใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯ รับรองในการประชุมคราวถดัไป 

ก่อนทาํการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และสามารถสืบคน้ได ้

 

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การประชุมปกติจาํนวน 4 ครั� ง ประชุมพิเศษจาํนวน 1 ครั�ง โดยการเขา้ร่วมประชุม 

ของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได ้ดงันี�  
 

รายช่ือ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การเข้ารว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

  การประชมุปกติ การประชมุ 

AGM 

รวม 

1.นายต่อตระกลู  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 

4/4 0/1 4/5 

2.นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 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 
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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.นายวทิวสั  พรกลุ 21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค. 2554 

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค. 2557 

24 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2560 

4/4 1/1 5/5 

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

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค. 2557 

24 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2560 

4/4 1/1 5/5 

6.ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร 21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค. 2554 

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค. 2557 

24 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2560 

 

4/4 1/1 5/5 

7.นายวนัชยั  ตนัติกลุ 

 

 

31 มี.ค. 2549 - 31 มี.ค. 2552 

23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค. 2555 

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  วรัิชชยั 23 ก.พ. 2555 -  31 มี.ค. 2556 

24 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2559 

 

4/4 

 

1/1 5/5 

  

 

คณะอนุกรรมการ  
  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ�นเพื�อช่วยในการกลั�นกรองงานที�จาํเป็นและสําคญั หรืองานที�
ตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะทางโดยไดก้าํหนดให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึง
มั�นใจไดว้า่ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษทัฯ มีอิสระอยา่งเตม็ที�ในการปฏิบติัหนา้ที� ภายใตอ้งคป์ระกอบ ขอบเขตหนา้ที� และความ
รับผิดชอบที�ได้กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน ซึ� งปัจจุบันคณะอนุกรรมการบริษทัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ                  
2) อนุกรรมการบริหาร  3) อนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดําเนินการในเรื�องการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนซึ�งประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 2 ท่าน  และกรรมการอิสระ  1 ท่าน ดงันี�  
 

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร       กรรมการ  

2. นายชนะ  โตวนั    กรรมการบริหาร 

3. นายวนัชยั  ตนัติกลุ   กรรมการอิสระ 
 

เป็นผูด้าํเนินการโดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกับรรษทัภิบาลที�ดี ใหมี้ความชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ทั�งนี� ในปี 2557 

บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ดงันี�  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ              2,425,000     บาท 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร               7,849,479     บาท 

 

จริยธรรมธุรกจิและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเรื�องการจดัการเกี�ยวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชนข์องผูเ้กี�ยวขอ้งอยา่งรอบคอบ 
เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลในเรื�องดงักล่าวอยา่งครบถว้น ในกรณีที�กรรมการบริษทัฯ คนหนึ�งคนใดมีส่วนไดส่้วน
เสียกบัผลประโยชนข์องเรื�องที�กาํลงัมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง หรือไม่อยูร่่วมประชุมขณะลงมติออกเสียง รวมทั�งยงัไดมี้การ
กาํหนดจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานรวมถึงผูบ้ริหารไดป้ระพฤติปฏิบติัตามเป็นแบบอยา่งที�ดี โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและ
ผูอื้�น และไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํหรือปกปิดการกระทาํใด ๆ ที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ หรือทาํใหไ้ม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดด้ว้ยความยติุธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทาํที�ผดิกฎหมาย  
 

 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 

 คณะกรรมการบริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนกัในความสาํคญัของระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน ดว้ยการจดัใหมี้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพทั�วทั�งองคก์ร 
 แต่ยงัคงรักษาความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เป็นระบบที�พนกังานสามารถควบคุมกาํกบั ประเมินผล และสอบทานการทาํงาน
ไดด้ว้ยตวัเอง เพื�อลดความเสี�ยงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรมรวมทั�งป้องกนัการกระทาํที�ผิด
กฎหมายดว้ย 
 บริษทัฯ กาํหนดให้มีผูต้รวจสอบภายใน ที�ขึ�นตรงและดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูท้าํ
หนา้ที�ตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อาํนาจดาํเนินการและกฎระเบียบ รวมทั�งทาํหนา้ที�ประเมินการ
บริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั�นหนึ�ง 
 ซึ�งในปี 2557 บริษทัฯได ้ดาํเนินการประเมินการบริหารความเสี�ยง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงันี� 
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ไตรมาสที ่1 ตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือ การจดัส่งสินค้า การจดัการคลงัสินค้า  
และการควบคมุคณุภาพ (โรงงานสุราษฎร์ธานี) 

ไตรมาสที ่2 ตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือ และการควบคมุคณุภาพ (โรงงานลพบุรี) 

ไตรมาสที ่3 ตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือ  การจดัส่งสินค้า การจดัการคลงัสินค้า  
และการควบคมุคณุภาพ (โรงงานมหาสารคาม) 

 ไตรมาสที ่4 ตรวจสอบกระบวนการบริหารคลงัสินค้า และกระบวนการจดัส่งสินค้า (โรงงานลพบุรี) 

   

รายงานของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชี เป็นรายงานประจาํปีเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้ตามที�กฎหมายกาํหนด นอกจากนี�ยงัทาํรายงานอธิบายถึงความรับผดิชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงินควบคู่กนั
ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปีอีกดว้ย 

เพื�อใหก้ารทาํรายงานขา้งตน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานดงักล่าวใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพื�อให ้

งบการเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตข้อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุนและผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ที�ดูแล ติดต่อสื�อสารและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา แก่นกัลงทุน สื�อมวลชน และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกลุ่มอื�น ๆ ทั�งการใชสื้�อทางอิเลก็ทรอนิกส์ที�สามารถรับ-ส่งขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ทั�งนี�ขอ้มูลที�เปิดเผยจะตอ้งเป็นขอ้มูลที�ไม่ขดัต่อกฎระเบียบของ ก.ล.ต.  

 

 

 

38



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

                        

 

แผนผงัองค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายบัญชี 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการบญัชีและการเงนิ 

ฝ่ายการเงนิ 

ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายขาย 
แผ่นพืน้สําเร็จรูป 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการตลาด 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายวศิวกรรมและพฒันาผลติภัณฑ์ 

ฝ่ายขาย 
คอนกรีตมวลเบา 

ผู้จดัการโรงงาน 3 

(สุราษฎร์ธานี) 

ส่วน 
การบุคคลกลาง 

ส่วน 
ธุรการและจัดซ้ือ 

ส่วน 
คอมพวิเตอร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 

ผู้จดัการโรงงาน 4 

(มหาสารคาม) 

ผู้จดัการโรงงาน 5 

(ระยอง) 

คณะกรรมการบริษทั 

ฝ่ายขาย 
เสาเข็ม 

ฝ่าย 
การตลาด 

ผู้จดัการโรงงาน 1 

(แผ่นพืน้-เสาเขม็) 

ผู้จดัการโรงงาน 2 

(คอนกรีตมวลเบา) 
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การจัดการ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ 
           ณ  วนัที�  31 ธนัวาคม 2557 

 

 

ลาํดบั                      ช่ือ – สกลุ                 ตาํแหน่ง 
รศ.ดร.ต่อตระกลู   1 ยมนาค ประธานกรรมการ 

บุณยเกียรติ นางพิสมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ      2 

3 นายวทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

4 นายธนิต  ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

5 นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ 

6 นายชนะ โตวนั กรรมการ 

7 ดร.ธนยั ชรินทร์สาร กรรมการ 

อินทรท่าฉาง 8 นายนิรุธ กรรมการ 

9 นายจีรเดช วรัิชชยั กรรมการ 

 

 

ขอบเขต อาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. กาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายใน
การบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ 

2. พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุน และกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายที�ตั�งไว ้ และกาํหนดแนวทางแกไ้ขในกรณีที�มีอุปสรรค
ในการบรรลุเป้าหมายนั�น 

4. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลโดยทั�วไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั�วไปอยา่งถกูตอ้ง   

ทนักาล และเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด 

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที�สาํคญั และกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีที�พบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั 

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ 

7. จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงขึ�นมาทดแทนอยา่งต่อเนื�อง (Succession Plan) 

8. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจที�คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 
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คณะกรรมการบริหาร 
    ณ  วนัที�  31 ธนัวาคม 2557 

 

 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ                 ตาํแหน่ง 
1 นายวทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายชนะ โตวนั รองประธานกรรมการบริหาร 

อินทรท่าฉาง 3 นายนิรุธ กรรมการบริหาร 

4 

5 

นายจีรเดช วรัิชชยั กรรมการบริหาร 

ดร.กวนิ วรกาญจนา กรรมการบริหาร 

6 นางสาวเพญ็ทิพา ยิ�มพยคัฆ ์ กรรมการบริหาร 

7 นางสาวจาํนงค ์ ปัญญาสมบติั กรรมการบริหาร 

8 นางสาวประดิษฐา วรชาติ กรรมการบริหาร 

อ่อนส้มกิจ 9 นางสาววรินทรา กรรมการบริหาร 

10 นางสาวสมนึก รักสนิท กรรมการบริหาร 

 

  

  ผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิทวสั พรกุล ลงลายมือชื�อพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ                     

นายชนะ โตวนั   นายธนยั ชรินทร์สาร  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  และนายจีรเดช   วิรัชชยั  กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชื�อ
ร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

 

ขอบเขต อาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ
พิจารณาอนุมติั 

2. วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

3. ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯที�กาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เอื�อต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

4. จา้งและเลิกจา้งพนกังานระดบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยกเวน้ในตาํแหน่งผูบ้ริหารที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

5. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจที�คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

6. ปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯเป็นคราว ๆ ไป  

7. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินของบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการใด ๆ ในหรือเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�เป็นปกติทางการคา้ รายการการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญัของบริษทัฯ และ/หรือ รายการหรือเรื�องที�บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดที�จะทาํขึ�นกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ซึ� งมีราคาตลาดอา้งอิงไดใ้นวงเงิน
ไม่เกิน 20 ลา้นบาท และตอ้งนาํเสนอใหที้�ประชุมกรรมการบริษทัฯในคราวถดัไปรับทราบในเรื�องนั�นๆ ดว้ย  

8. 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ  วนัที�  31 ธนัวาคม 2557 

 

 

ลาํดบั                     ช่ือ – สกลุ               ตาํแหน่ง 
บุณยเกียรติ 1 นางพิสมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ 

3 นายธนิต    ชรินทร์สาร   กรรมการตรวจสอบ 

 

  

ขอบเขต อาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอกและผูบ้ริหารที�รับผดิชอบ จดัทาํรายงานทางการเงินทั�งรายไตรมาส และประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที�เห็นวา่จาํเป็นและเป็นเรื�องสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบ
บญัชีของบริษทัฯได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบ
ทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยคาํนึงถึง
ความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั� น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที�ไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีที�เกิดรายการเกี�ยวโยง หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
มีความถกูตอ้งและครบถว้น 

5. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี�ยง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวน
ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯในรายงานสาํคญั ๆ ที�ตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามที�กฎหมายบญัญติั ไดแ้ก่ บทรายงานและ
การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซึ� งรายงานดงักล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัต่อไปนี�  
6.1 ความเห็นเกี�ยวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น 

เป็นที�เชื�อถือได ้

6.2 ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

6.3 เหตุผลที�เชื�อวา่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เหมาะสมที�จะไดรั้บการแต่งตั�งต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

6.4 ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6.5 รายงานอื�นใดที�เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรับผดิชอบที�ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

ผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก (ณ วนัที ่ 8 มกราคม 2558)  

 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดับแรก 
 

ช่ือ – สกลุ 
 ร้อยละ จํานวนหุ้น 

 
ของหุ้นทั้งหมด 

1. นายวทิวสั             พรกลุ 103,290,970 50.28 

2. นายชนะ                โตวนั 21,050,000 10.25 

6. นายวเิชียร             ตรีสุทธาชีพ 5,518,600 2.69 

3. นางสาวอสมา        โตวนั 5,400,000 2.63 

4. นางสาวอริสรา      โตวนั 5,040,000 2.45 

5. นางสาววศิรา        พรกลุ 2,994,480 1.46 

7. กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta 2,756,800 1.34 

8. นายชาย                 มโนภาส 2,604,000 1.27 

9. บริษัท สารสิน จํากดั 2,575,000 1.25 

10. นายชัยสิทธ์ิ         วริิยะเมตตากลุ 2,170,000 1.06 
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กจิกรรมในรอบปี 2557 

กจิกรรมทาํบุญเดก็พกิารบ้านราชาวดหีญงิ 
เมื�อวนัที� 30 ตุลาคม ทางบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ได้จดักิจกรรมเลี� ยงอาหารกลางวนัและร่วม

บริจาคสิ�งของแก่เด็กพิการที�สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บา้นราชาวดีหญิง”ตาํบลบางตลาด อาํเภอ
ปากเกร็ด จ.นนนทบุรี เนื�องจากเห็นถึงความสําคญัของการแบ่งปันโอกาสและสร้างความสุขให้กบัผูพ้ิการที�ขาดโอกาส
ทางสังคม โดยในการจดักิจกรรมในวนันั�นไดรั้บการตอ้นรับจากเด็กๆบา้นราชาวดีอยา่งอบอุ่นเป็นกนัเอง มีการแสดง
ต่างๆ อาทิ การร้องเพลงและการเตน้ประกอบเพลง นอกจากนี� ทางบริษทัฯยงัไดเ้ลี� ยงอาหารกลางวนั ร่วมแจกสิ�งของ
เครื�องใชแ้ละขนมใหเ้ด็กบา้นราชาวดีหญิงอีกดว้ย 
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กจิกรรมกฬีาเชื�อมความสามคัค ีต่อต้านยาเสพย์ตดิ 
บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการเพิ�มศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รให้ร่างกายแข็งแรงและปลอดภยั

จากสิ�งเสพยติ์ด ทางบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ลพบุรี จึง จดักีฬาเชื�อมความสามคัคี ต่อตา้นยาเสพยติ์ด โดย
ใชกี้ฬา ฟุตบอล เซปักตะกร้อและเปตอง  เป็นกีฬาเชื�อมความสามคัคี และมีการตรวจหาสารเสพยติ์ดในร่างกายสําหรับ
พนกังานของบริษทัฯ ซึ� งลว้นแต่ทาํให้พนกังานมีสุขภาพร่างกายที�แข็งแรง และยงัห่างไกลยาเสพยติ์ด ทาํให้สามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุขในการทาํงานไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
กจิกรรมวนัสงกรานต์ 

เพราะวนัสงกรานต์นอกจากจะเป็นวนัปีใหม่หรือวนัมหาสงกรานต์ของคนไทยแล้ว ยงัถือว่าเป็นวนัผูสู้งอายุ
แห่งชาติและยงัเป็นวนัครอบครัวของไทยอีกดว้ย เป็นช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่น  ทาง บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ 
จาํกดั (มหาชน) สาขาลพบุรี เล็งเห็นความสําคญัและไดจ้ดักิจกรรมวนัสงกรานต ์เพื�อให้พนกังานไดมี้โอกาสทาํบุญตกั
บาตร รดนํ� าดาํหัว ร่วมรับประทานอาหารร่วมกนั เพื�อเสริมสร้างความสามคัคี และมีโอกาสแสดงความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่
เสียสละ ช่วยเหลือเกื�อกลูกนัระหวา่งพรักงานในบริษทั ดว้ยบรรยากาศของความเอื�ออาทร ผกูพนั อบอุ่น มีนํ�าใจ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
  

ในการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั(มหาชน)และบริษทัยอ่ยมีปัจจยัความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ดงันี�  

 

1.  ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกั 
  ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนสูง  เนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั�งการเปลี�ยนแปลงดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปาทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต ์, เหลก็เส้น, PC-Wire, หินและทราย ซึ� งเป็นวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นกระบวนการผลิตที�จะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจทั�งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษทัฯตอ้งติดตามประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั�งกาํหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี�ยงที�
เหมาะสม ไดแ้ก่การบริหารการจดัหาวตัถุดิบเพื�อลดความเสี�ยงทางดา้นราคา การวจิยัคน้ควา้เพื�อหาวตัถุดิบทดแทน การควบคุมและบริหาร
สินคา้คงคลงัที�มีประสิทธิภาพ 
 

2.  ความผนัผวนของราคานํา้มันเช้ือเพลงิ 
  นํ�ามนัเชื�อเพลิงเป็นตน้ทุนหลกัในการขนส่งสินคา้ และเป็นรายจ่ายที�มีจาํนวนเงินสูงมากรองจากค่าวตัถุดิบ แต่ความ
ผนัผวนของราคานํ� ามนัเชื�อเพลิง ลว้นเป็นปัจจยัที�อยูน่อกเหนือการควบคุม เนื�องจากมีความเกี�ยวเนื�องกบัเหตุการณ์อื�นหลายปัจจยั เช่น
ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหวา่งประเทศ มีผลทาํให้เกิดความผนัผวนต่อราคานํ� ามนั  บริษทัฯไดบ้ริหารความเสี�ยงโดยได้
ซื�อรถบรรทุกใหม่เพื�อทดแทนรถบรรทุกเดิมที�มีประสิทธิภาพตํ�า รวมทั�งบาํรุงรักษาให้รถบรรทุกมีประสิทธิภาพที�ดีอยูต่ลอดเวลา บริษทั
ไดท้าํการจดัฝึกอบรมพนกังานขบัรถใหข้บัรถอยา่งถูกวิธีเพื�อความปลอดภยัและเพื�อความประหยดัอยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนี� ยงัไดติ้ดตั�ง
ระบบ GPS ในรถบรรทุกทุกคนัเพื�อการควบคุมความเร็วและป้องกนัการทุจริตนํ�ามนัของพนกังานขบัรถ 

 

3. การแข่งขนั 

  จากภาวะเศรษฐกิจที�เริ�มฟื� นตวั และความผนัผวนขอราคาวตัถุดิบ ทาํใหต้ลาดสินคา้วสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัที�รุนแรง
เพื�อเร่งระบายสินคา้ ดงันั�นเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั ฝ่ายบริหารจึงใหค้วามสาํคญักบัการวิจยัและพฒันาสินคา้ การควบคุม
คุณภาพ การบริการ การบริหารและจดัการสินคา้คงคลงั การพฒันาบุคลากร การบริหารการจดัส่งและขนส่ง  เพื�อให้การบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น และคงความเป็นผูน้าํในธุรกิจนี� ต่อไป 

  นอกจากนี�บริษทัฯยงัไดเ้ตรียมการขยายฐานการตลาดไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยไดล้งทุนสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่ 2 แห่ง ซึ� งจะเริ�มผลิตไดใ้นตน้ปี 2557 ไดแ้ก่ภาคตะวนัออกที�จงัหวดัระยอง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที�จงัหวดัมหาสารคาม ซึ� งทั�งสอง
แห่งถือไดว้า่เป็นตลาดใหม่ของบริษทั และเชื�อมั�นวา่เป็นตลาดที�มีศกัยภาพ เนื�องจากเป็นจงัหวดัใหญ่และมีโครงการก่อสร้างเป็นจาํนวน
มาก 
 

4. การขาดแคลนแรงงาน 

  แรงงานเป็นปัจจยัหนึ� งซึ� งมีความสําคญัต่อกระบวนการผลิตและตน้ทุนการผลิต  การขาดแคลนแรงงานเริ�มเกิดขึ�น
ในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมาและมีแนวโน้มรุนแรงเพิ�มขึ�นโดยเฉพาะเมื�อรัฐบาลประกาศนโยบายค่าแรงขั�นตํ�า 300 บาททั�วประเทศ ทาํให้
แรงงานอยากทาํงานในทอ้งถิ�นของตวัเองมากกวา่จะเดินทางมาทาํงานในต่างจงัหวดั บริษทัไดบ้ริหารความเสี�ยงโดยไดป้รับอตัราค่าจา้ง
ใหสู้งเกินกวา่ค่าแรงขั�นตํ�ามากเพื�อเพิ�มแรงจูงใจ และจดัหาแรงงานต่างดา้วเขา้มาเสริม ซึ� งบริษทัมั�นใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหา
ดงักล่าว 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 

-ไม่มี- 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำป
2557

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท  ดคีอนโปรดักส์  จํากดั (มหาชน) 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั(มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ� งเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้น
บญัชี-การเงิน กฎหมาย การบริหารองคก์ร โดยกรรมการตรวจสอบทั�ง 3 ท่าน ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯและไม่มีส่วนไดเ้สียใดๆ 

กบับริษทัฯ ดงันี�  
 

 นางพิสมยั บุณยเกียรติ กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายธนิต  ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวนัชยั ตนัติกลุ  กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 

 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที�  อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัใหก้าํกบัดูแลตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบที�สาํคญัไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  โดยไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารระดบัสูง 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานตรวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน โดยไดมี้การประชุมรวมทั�งสิ�น 3 ครั� งซึ� งสามารถสรุปสาระสาํคญั
ไดด้งันี�  
 

 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2557 โดยให้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นเพื�อให้มั�นใจว่างบการเงิน
ดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึ�นอยา่งถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญั มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีที�
รับรองทั�วไป รวมทั�งสอบทานการเปิดเผยรายการระหวา่งกนั รายการระหวา่งบริษทัฯกบับริษทัยอ่ย และสอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

 2.สอบทานใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ากรรมการและพนกังานไดป้ฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

โดยเฉพาะรายการที�เกี�ยวโยงและรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนี� ไดย้ ํ�าเนน้ให้ดาํเนินการตามการเปลี�ยนแปลง
ของกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 

 3.สอบทานระบบการควบคุมภายในและกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในทุกไตรมาส
พบวา่การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีที�รายงาน
วา่จากการสอบทานยงัไม่พบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัซึ� งมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี� ไดเ้สนอแนะและติดตามการพฒันา
ปรับปรุงการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯใหมี้ประสิทธิภาพ,ประสิทธิผลมากยิ�งขึ�น 

  

 4.พิจารณาและให้ความเห็นเสนอการคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชีและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯเพื�อขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดเ้สนอให ้บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีประจาํปี 2558 
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5.ไดส้อบทานและติดตามการลงทุนในโครงการต่างๆที�มีมูลค่าสูง เพื�อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงการ
บริหารการลงทุน ที�ตอ้งดาํเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ดและโปร่งใส 

 

 

 ทั� งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนให้ทราบว่าในปี 2557 ได้ปฏิบัติงานที�ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ  เต็ม
กาํลงัสติปัญญา ดว้ยความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นต่างๆแก่ทุกฝ่ายอยา่งตรงไปตรงมา เพื�อประโยชน์
ต่อบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ทุกรายและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 

 

 

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

          ( นางพิสมยั   บุณยเกียรติ ) 

                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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บริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที�   31  ธนัวาคม  พ.ศ.  2557 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถอืหุ้นบริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ� งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที�  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปี
สิ�นสุดวนัเดียวกนั 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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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินรวมและ 

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดีคอน 
โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 

 

วนัที�  26  กมุภาพนัธ์  2558  

 

52



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 144,533,660.52 38,078,922.46 43,953,790.69 29,699,094.90 

     เงินลงทุนชั�วคราว 0.00 271,487.80 0.00 271,487.80 

     ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7 135,022,675.30 158,790,048.84 274,836,478.10 148,212,882.61 

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

     สินค้าคงเหลือ 8 454,665,419.09 424,039,849.50 58,933,711.68 53,550,073.66 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 737,792,104.91 624,750,658.60 381,294,330.47 255,303,888.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     ที�ดินรอการพัฒนา 9 19,933,323.78 27,154,366.11 0.00 0.00 

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

     อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 11 23,743,031.03 24,713,992.97 0.00 0.00 

     ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12 533,776,337.45 517,208,661.74 483,907,507.59 466,165,752.90 

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 2,693,979.05 3,295,307.25 2,693,979.05 3,295,307.25 

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 5,049,104.65 5,260,984.52 4,805,053.71 5,108,593.98 

     สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน 15 79,493,904.50 87,971,642.10 79,493,904.50 87,971,642.10 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 1,763,656.02 2,031,693.40 1,763,656.02 2,031,693.40 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 666,453,336.48 667,636,648.09 914,327,621.58 906,236,510.34 

รวมสินทรัพย์ 1,404,245,441.39 1,292,387,306.69 1,295,621,952.05 1,161,540,399.31 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

สินทรัพย์
งบการเงินรวม (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี�สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น
          จากสถาบันการเงิน 16 1,573,035.31 25,705,041.46 1,073,035.31 24,705,041.46 

     เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 17 131,434,168.71 180,827,291.23 115,689,978.63 143,108,698.83 

     เงินกู้ยืมระยะสั�น 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 

     ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนด
          ชําระภายในหนึ�งปี 18, 19 52,845,237.45 33,243,190.12 52,845,237.45 33,198,590.87 

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 52,818,691.15 29,914,032.68 18,580,183.29 25,299,855.43 

     รวมหนี�สินหมุนเวียน 238,671,132.62 269,689,555.49 208,188,434.68 226,312,186.59 

หนี�สินไม่หมุนเวียน
     เงินกู้ยืมระยะยาว 18 73,750,000.00 28,358,029.44 73,750,000.00 8,358,029.44 

     หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 19 12,949,133.19 35,845,797.24 12,949,133.19 35,845,797.24 

     หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 2,797,775.25 1,822,883.00 2,797,775.25 1,822,883.00 

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6,933,234.00 5,331,854.57 5,837,133.00 4,707,787.57 

     หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 1,080,000.00 930,000.00 0.00 0.00 

     รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 97,510,142.44 72,288,564.25 95,334,041.44 50,734,497.25 

     รวมหนี�สิน 336,181,275.06 341,978,119.74 303,522,476.12 277,046,683.84 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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    หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น
          ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 246,876,000  หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20 246,876,000.00 246,876,000.00 

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

          ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 205,434,400 หุ้น 
      หุ้นละ 1 บาท 20 205,434,400.00 205,434,400.00 

หุ้นสามัญ 202,865,000 หุ้น 
      หุ้นละ 1 บาท 202,865,000.00 202,865,000.00 

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

     กําไรสะสม
          จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 24,687,600.00 20,600,000.00 24,687,600.00 20,600,000.00 

          ยังไม่ได้จัดสรร 22 524,124,351.65 413,109,743.72 442,152,475.93 341,203,715.47 

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

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,068,078,947.02 950,407,339.09 992,099,475.93 884,493,715.47 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (14,780.69) 1,847.86 0.00 0.00 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,068,064,166.33 950,409,186.95 992,099,475.93 884,493,715.47 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,404,245,441.39 1,292,387,306.69 1,295,621,952.05 1,161,540,399.31 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,862,856,919.65 1,311,249,815.22 1,022,890,865.25 1,119,894,380.89

ต้นทุนขายและการให้บริการ (1,207,396,543.75) (798,763,377.72) (627,661,184.50) (687,130,338.11)

กําไรขั�นต้น 655,460,375.90 512,486,437.50 395,229,680.75 432,764,042.78

รายได้อื�น
     เงินปันผลรับ 0.00 0.00 151,149,388.90 9,519,453.28

     กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
          เพื�อการลงทุน 0.00 6,603,012.31 0.00 0.00

     อื�นๆ 16,684,594.43 12,604,247.01 22,578,685.08 13,621,654.52

ค่าใช้จ่ายในการขาย (156,720,325.56) (169,386,712.22) (126,712,718.86) (146,784,228.20)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (94,829,745.35) (86,831,169.33) (71,817,190.20) (63,165,363.53)

ต้นทุนทางการเงิน (9,619,190.55) (4,852,242.47) (9,697,171.87) (4,648,761.27)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 410,975,708.87 270,623,572.80 360,730,673.80 241,306,797.58

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (82,237,742.39) (55,241,390.51) (42,042,537.34) (46,548,971.26)

กําไรสําหรับปี 328,737,966.48 215,382,182.29 318,688,136.46 194,757,826.32

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 0.00 0.00 0.00 0.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 328,737,966.48 215,382,182.29 318,688,136.46 194,757,826.32

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนที�เป็นของส่วนของบริษัทใหญ่ 328,753,983.93 215,385,442.09 318,688,136.46 194,757,826.32

     ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (16,017.45) (3,259.80) 0.00 0.00

328,737,966.48 215,382,182.29 318,688,136.46 194,757,826.32

กําไรต่อหุ้น
     กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 24 1.60 1.06 1.55 0.96

     จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 24 205,220,283 202,547,083 205,220,283 202,547,083

     กําไรต่อหุ้นปรับลด 24 1.49 1.05 1.44 0.95

     จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 24 220,600,758 205,132,844 220,600,758 205,132,844

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557
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ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

ทุนที�ออก ส่วนเกิน องค์ประกอบอื�นของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผลต่างจากการ

เปลี�ยนแปลงสัดส่วน

หมายเหตุ เงินลงทุนในบริษัทย่อย

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:

          ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ

               ใบสําคัญแสดงสิทธิ

               ซื�อหุ้นสามัญ 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 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

     สําหรับปี 2557:

          ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ

               ใบสําคัญแสดงสิทธิ

               ซื�อหุ้นสามัญ 20 2,569,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,569,400.00 0.00 2,569,400.00 

          สํารองตามกฎหมาย 21 0.00 0.00 4,087,600.00 (4,087,600.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

          เงินปันผลจ่าย 22 0.00 0.00 0.00 (213,651,776.00) 0.00 (213,651,776.00) (611.10) (213,652,387.10)

          กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 328,753,983.93 0.00 328,753,983.93 (16,017.45) 328,737,966.48 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 205,434,400.00 319,825,000.00 24,687,600.00 524,124,351.65 (5,992,404.63) 1,068,078,947.02 (14,780.69) 1,068,064,166.33 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบการเงินรวม (บาท)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

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

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:

          ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ
              ใบสําคัญแสดงสิทธิ
              ซื�อหุ้นสามัญ 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 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
     สําหรับปี 2557:

          ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ
              ใบสําคัญแสดงสิทธิ
              ซื�อหุ้นสามัญ 20 2,569,400.00 0.00 0.00 0.00 2,569,400.00 

          สํารองตามกฎหมาย 21 0.00 0.00 4,087,600.00 (4,087,600.00) 0.00 

          เงินปันผลจ่าย 22 0.00 0.00 0.00 (213,651,776.00) (213,651,776.00)

          กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 318,688,136.46 318,688,136.46 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 205,434,400.00 319,825,000.00 24,687,600.00 442,152,475.93 992,099,475.93 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
        กําไรก่อนภาษีเงินได้ 410,975,708.87 270,623,572.80 360,730,673.80 241,306,797.58 

        รายการปรับปรุง
กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 0.00 (9,767.06) 0.00 (9,767.06)

หนี�สงสัยจะสูญ 144,537.08 71,673.45 0.00 59,173.45 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดจําหน่าย 0.00 862,531.00 0.00 0.00 

ค่าเสื�อมราคา 55,039,268.54 46,727,041.67 49,234,465.23 42,124,509.83 

ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย 0.00 138,589.43 0.00 138,589.43 

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

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (1,504,700.84) (283,464.86) (749,189.41) 598,261.65 

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

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 1,601,379.43 1,065,888.00 1,129,345.43 958,102.00 

รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 (151,149,388.90) (9,519,453.28)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจ่าย 9,619,190.55 4,852,242.47 9,697,171.87 4,648,761.27 

476,476,711.83 317,861,830.79 269,494,406.22 280,906,303.07 

        การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
             ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 23,622,836.46 (13,499,228.53) (126,623,595.49) (10,407,833.53)

สินค้าคงเหลือ (30,625,569.55) (79,542,534.34) (5,383,637.98) 481,313.14 

ที�ดินรอการพัฒนา 7,221,042.33 0.00 0.00 0.00 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 268,037.34 (375,490.56) 268,037.34 (375,490.56)

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

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (49,778,117.62) 39,497,570.20 (27,418,720.20) 11,406,014.07 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 150,000.00 (310,854.00) 0.00 (240,854.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557
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        เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 427,334,940.79 263,631,293.56 110,336,489.89 281,769,452.19 

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย (9,619,190.55) (4,852,242.47) (9,697,171.87) (4,648,761.27)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (58,146,311.80) (43,754,499.12) (47,483,776.96) (37,939,595.24)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 359,569,438.44 215,024,551.97 53,155,541.06 239,181,095.68 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว 271,487.80 0.00 271,487.80 0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นลดลง 0.00 0.00 20,000,000.00 86,000,000.00 

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

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 0.00 0.00 151,149,388.90 9,519,453.28 

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์
        เพื�อการลงทุน 0.00 8,400,000.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร (63,767,847.85) (164,072,624.17) (60,201,863.02) (149,830,617.67)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 4,691,588.78 1,737,268.71 3,644,859.81 0.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (58,804,771.27) (153,935,355.46) 114,863,873.49 (154,311,164.39)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น
        จากสถาบันการเงินลดลง (24,132,006.15) (16,347,914.02) (23,632,006.15) (16,400,670.34)

เงินกู้ยืมระยะสั�นเพิ�มขึ�น 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ�มขึ�น 62,725,966.09 28,358,029.44 84,141,970.56 17,108,029.44 

เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (21,820,901.95) (7,661,284.41) (23,192,307.17) (15,887,743.57)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสําคัญ
        แสดงสิทธิหุ้นสามัญ 2,569,400.00 2,865,000.00 2,569,400.00 2,865,000.00 

เงินสดจ่ายปันผล (213,652,387.10) (87,163,696.72) (213,651,776.00) (87,163,150.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (194,309,929.11) (79,949,865.71) (153,764,718.76) (99,478,534.47)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 106,454,738.06 (18,860,669.20) 14,254,695.79 (14,608,603.18)

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที� 1 มกราคม 38,078,922.46 56,939,591.66 29,699,094.90 44,307,698.08 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที� 31 ธันวาคม 144,533,660.52 38,078,922.46 43,953,790.69 29,699,094.90 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม (บาท)
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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 ถนนพหลโยธิน 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� 236 หมู่ที� 11 ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โรงงาน 5     เลขที� 567 หมู่ที� 1 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
2557 2556

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

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 85.19 85.19

   โครงการบ้านราชพฤกษ์
          มูลค่าขายที�ได้ทําสัญญาแล้ว   (บาท) 187,822,000.00 138,072,000.00

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 54.96 40.41

   โครงการคอนโดมิเนียมงามวงศ์วาน
          มูลค่าขายที�ได้ทําสัญญาแล้ว   (บาท) 1,141,770,428.01 537,020,750.00

          คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 100.00 58.30

      2)  โครงการอรดาแลนด์  เริ�มดําเนินงานในปี 2552  ยังไม่มียอดขาย
      3)  โครงการคอนโดมิเนียม - DZIO งามวงศ์วาน เริ�มดําเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555 ในระหว่างไตรมาส 4 

            ปี 2557 บริษัทย่อยได้ตกลงขายคอนโดมิเนียมโครงการดังกล่าวทั�งหมดให้กับผู้ซื�อรายหนึ�ง 
            

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 
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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  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�ได้ใช้ในระหว่างปี
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ

            ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือหลังวันที�  1  มกราคม  2557   ตาม
            รายละเอียดข้างล่างนี�

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
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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

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที� 15 เรื�อง  เรื�องสัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที� 27 เรื�อง  การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทําขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย

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

            มาตรฐานการบัญชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบัญชี  และการตีความมาตรฐาน

  การรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินนี� 
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     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยังไม่ได้ใช้
            บริษัทฯ  ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี�  ณ  วันที�รายงาน  เนื�องจาก
     ยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่         ซึ�งกําหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง ปีที�มีผลบังคับใช้
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 2558

   (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2557) การนําเสนองบการเงิน 2558

ฉบับที� 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ 2558

ฉบับที� 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558

ฉบับที� 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ 2558

   ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที� 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558

ฉบับที� 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง 2558

ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 2558

ฉบับที� 16 (ปรับปรุง 2557) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558

ฉบับที� 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 2558

ฉบับที� 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้ 2558

ฉบับที� 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนักงาน 2558

ฉบับที� 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 2558

   ข้อมูลเกี�ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน 2558

   เงินตราต่างประเทศ
ฉบับที� 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม 2558

ฉบับที� 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรือกิจการ 2558

   ที�เกี�ยวข้องกัน
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เรื�อง ปีที�มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 2558

   เมื�อออกจากงาน
ฉบับที� 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558

ฉบับที� 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2558

ฉบับที� 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 2558

   ที�เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที� 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรต่อหุ้น 2558

ฉบับที� 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล 2558

ฉบับที� 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2558

ฉบับที� 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และ 2558

   สินทรัพย์ที�อาจเกิดขึ�น
ฉบับที� 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2558

ฉบับที� 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2558

ฉบับที� 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 2558

ฉบับที� 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย 2559

ฉบับที� 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการ 2558

   ดําเนินงานที�ยกเลิก
ฉบับที� 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2558

ฉบับที� 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดําเนินงาน 2558

ฉบับที� 10 งบการเงินรวม 2558

ฉบับที� 11 การร่วมการงาน 2558

ฉบับที� 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื�น 2558

ฉบับที� 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 2558
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เรื�อง ปีที�มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวข้อง 2558

   อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที� 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ�งจูงใจให้แก่ผู้เช่า 2558

ฉบับที� 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ – การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 2558

   ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที� 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทําขึ�นตามรูปแบบ 2558

   กฎหมาย
ฉบับที� 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 2558

ฉบับที� 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริการโฆษณา 2558

ฉบับที� 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน 2558

   การบูรณะ และหนี�สินที�มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที� 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 2558

ฉบับที� 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะ 2558

   และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที� 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 2558

   ฉบับที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การรายงานทาง
   การเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที� 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2558

ฉบับที� 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 2558

ฉบับที� 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2558

ฉบับที� 14 ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกําหนด 2558

   เงินทุนขั�นตํ�าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี� 
   สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์
   ของพนักงาน
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เรื�อง ปีที�มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 2558

ฉบับที� 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2558

ฉบับที� 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2558

ฉบับที� 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ 2558

   เหมืองผิวดิน
            ผู้บริหารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้  และ
     ถือปฏิบัติ      โดยผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
     การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ�งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสําคัญต่องบการเงินใน
     งวดที�ถือปฏิบัติ
3.  หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
            งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย  ซึ�งบริษัท ดีคอนโปรดักส์ 
     จํากัด (มหาชน)  ได้ควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานทั�งหมด ดังต่อไปนี�

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) ประเภทธุรกิจ
2557 2556

          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�
                      กําหนดในสัญญา
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     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 
     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    เงินกู้ยืมระยะสั�น    เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน    นโยบายการบัญชี 
     เกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าสําหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที�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 3.99 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
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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
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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    
6. ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับงบกระแสเงินสด 
      6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2557 2556 2557 2556

เงินสด 942,000.00 922,000.00 800,000.00 740,000.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 12,261,459.67 4,666,558.74 6,687,311.13 1,789,439.16

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 131,329,198.04 31,245,915.01 36,466,479.56 25,925,207.03

เงินฝากธนาคารประจํา 3 เดือน 1,002.81 1,244,448.71 0.00 1,244,448.71

รวม 144,533,660.52 38,078,922.46 43,953,790.69 29,699,094.90

      6.2  รายการที�ไม่เกี�ยวกับเงินสด 
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

               บริษัทใหญ่
        บริษัทฯ  ได้ทําสัญญาเช่าซื�อยานพาหนะ 3 คัน จํานวน 1.59 ล้านบาท  โดยจ่ายชําระเงินแล้วจํานวน 0.40 ล้านบาท 

               ส่วนที�เหลือแสดงไว้เป็นหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
               บริษัทย่อย

        บริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าซื�อยานพาหนะ 1 คัน จํานวน 2.88 ล้านบาท โดยจ่ายชําระเงินแล้วจํานวน 2.49 ล้านบาท 
               ส่วนที�เหลือผ่อนชําระแสดงไว้เป็นเจ้าหนี�อื�น

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 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)
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7.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี�การค้า 140,806,630.52 159,724,397.21 128,827,666.53 148,378,732.16

ลูกหนี�อื�น 

     -  เงินปันผลค้างรับ 0.00 0.00 140,999,971.80 0.00

     -  อื�น ๆ 6,836,967.29 11,555,769.06 9,421,021.07 4,246,331.75

รวม 147,643,597.81 171,280,166.27 279,248,659.40 152,625,063.91

หัก   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�การค้า (11,203,410.51) (11,072,605.43) (4,412,181.30) (4,412,181.30)

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

สุทธิ 135,022,675.30 158,790,048.84 274,836,478.10 148,212,882.61

ลูกหนี�การค้าแยกตามอายุที�ค้างชําระได้ดังนี� 

2557 2556 2557 2556

     ลูกหนี�ยังไม่ครบกําหนดชําระ 85,715,934.13 95,231,892.80 81,319,535.59 91,828,701.45

     ลูกหนี�เกินกําหนดชําระ

     -  น้อยกว่า 3 เดือน 42,768,641.80 50,186,639.38 42,064,932.56 49,364,126.89

     -  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,269,860.74 1,406,170.31 1,182,233.74 1,281,170.31

     -  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 42,024.19 845,404.48 42,024.19 845,404.48

     -  มากกว่า 12 เดือน ขึ�นไป 11,010,169.66 12,054,290.24 4,218,940.45 5,059,329.03

รวม 140,806,630.52 159,724,397.21 128,827,666.53 148,378,732.16

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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8.  สินค้าคงเหลือ  

2557 2556 2557 2556

สินค้าสําเร็จรูป 31,388,704.97 26,678,066.51 30,122,938.40 25,202,977.77

วัตถุดิบและวัสดุ 31,054,980.97 30,897,304.37 29,300,167.79 28,836,490.44

ต้นทุนการพัฒนาที�ดิน
     - ที�ดิน 396,389,618.07 218,789,360.77 0.00 0.00

     - ค่าพัฒนาที�ดิน 39,455,737.12 37,730,191.51 0.00 0.00

     - งานระหว่างก่อสร้าง 714,555,550.43 358,054,852.49 0.00 0.00

รวม 1,212,844,591.56 672,149,775.65 59,423,106.19 54,039,468.21

หัก  ต้นทุนการพัฒนาที�ดินที�โอน
          เป็นต้นทุนขาย (757,689,777.96) (247,620,531.60) 0.00 0.00

รวม 455,154,813.60 424,529,244.05 59,423,106.19 54,039,468.21

หัก  ค่าเผื�อสินค้าล้าสมัย (489,394.51) (489,394.55) (489,394.51) (489,394.55)

สุทธิ 454,665,419.09 424,039,849.50 58,933,711.68 53,550,073.66

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  2557  และ  2556    ที�ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อย   (ประกอบด้วย  ที�ดิน ค่าปรับปรุงที�ดินและ

      ค่าสาธารณูปโภค) บางส่วน จํานวนเงิน 14.20 ล้านบาท และ 21.42 ล้านบาท ตามลําดับ ได้จดจํานองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิก
      เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน  (หมายเหตุ  16)   และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออก
      หนังสือคํ�าประกัน (หมายเหตุ 32.2)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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10.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ลักษณะ

ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

     บริษัท อรดา จํากัด ขายและให้เช่า ผู้ถือหุ้นและ 300,000,000.00 300,000,000.00 99.99 99.99 300,000,000.00 300,000,000.00 140,999,971.80 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 10,149,417.10 9,519,453.28

แผ่นพื�นคอนกรีต กรรมการ

สําเร็จรูป

รวม 341,663,520.71 341,663,520.71 151,149,388.90 9,519,453.28

งบการเงินสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที�นํามาจัดทํางบการเงินรวม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

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 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

           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 16,185,521.24 19,765,818.05 0.00 35,951,339.29

     ค่าเสื�อมราคาสะสม :
           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

           ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 970,961.94 0.00 970,961.94

           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 0.00 12,208,308.26 0.00 12,208,308.26

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

           ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 16,185,521.24 7,557,509.79 0.00 23,743,031.03

ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2557 และ 2556   อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน เป็นที�ดินพร้อมอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าของ
      บริษัทย่อย (จํานวน 8 หลัง)  มีมูลค่ายุติธรรม จํานวน 67.20 ล้านบาท 
     

 

งบการเงินรวม  (บาท)
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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 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 

          ซื�อ 8,727,630.57 8,661,055.04 27,829,337.41 321,306.22 3,796,731.80 16,232,524.29 132,896.00 65,701,481.33 

          จําหน่าย 0.00 0.00 (44,874.66) 0.00 (436,281.64) (6,815,827.77) (178,174.34) (7,475,158.41)

          โอนระหว่างประเภท 10,525,470.37 17,671,459.20 57,695,304.12 1,399,968.73 0.00 0.00 (87,292,202.42) 0.00 

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 141,932,285.16 218,832,804.65 332,531,796.69 5,693,904.45 35,723,257.00 311,353,047.90 132,896.00 1,046,199,991.85 

     ค่าเสื�อมราคาสะสม :
          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 

          ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 7,588,275.17 16,296,812.22 152,377.81 2,897,188.97 18,655,914.83 0.00 45,590,569.00 

          ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย 0.00 0.00 (30,549.99) 0.00 (159,393.77) (3,741,978.03) 0.00 (3,931,921.79)

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 0.00 102,686,999.50 211,901,251.48 3,886,450.68 27,536,669.88 166,412,282.86 0.00 512,423,654.40 

     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
          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 

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 141,932,285.16 116,145,805.15 120,630,545.21 1,807,453.77 8,186,587.12 144,940,765.04 132,896.00 533,776,337.45 

งบการเงินรวม  (บาท)
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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 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 

          ซื�อ 8,727,630.57 8,555,365.60 27,503,978.43 321,306.22 3,592,104.96 12,917,219.62 132,896.00 61,750,501.40 

          จําหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,820,740.39) (178,174.34) (5,998,914.73)

          โอน 10,525,470.37 14,929,797.71 53,766,071.15 1,399,968.73 0.00 0.00 (80,621,307.96) 0.00 

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 115,804,552.29 203,758,164.06 306,285,859.00 5,578,411.68 30,389,211.54 295,603,129.31 132,896.00 957,552,223.88 

     ค่าเสื�อมราคาสะสม :
          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 

          ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 6,844,929.69 14,579,336.81 141,745.85 2,253,026.83 16,937,688.45 0.00 40,756,727.63 

          ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,746,895.65) 0.00 (2,746,895.65)

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 0.00 96,489,487.13 191,862,752.17 3,785,437.68 23,347,524.18 158,159,515.13 0.00 473,644,716.29 

     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
          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 

          ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 115,804,552.29 107,268,676.93 114,423,106.83 1,792,974.00 7,041,687.36 137,443,614.18 132,896.00 483,907,507.59 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

79



ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2557  และ  2556      ที�ดิน  อาคาร   เครื�องจักรและอุปกรณ์   ราคาทุนจํานวนเงิน   174.35  ล้านบาท    

       และ  157.17  ล้านบาท  ในงบการเงินรวม  และจํานวนเงิน  155.01 ล้านบาท  และ  138.18 ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

       ตามลําดับ   ได้จดจํานองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน  (หมายเหตุ  16)   เงินกู้ยืม

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

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

2557 2556 2557 2556 2557 2556

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

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

          ยอดคงเหลือปลายปี 3,955,441.04 3,354,112.84 2,168,347.36 2,168,347.36 6,123,788.40 5,522,460.20

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

          ยอดคงเหลือปลายปี 2,693,979.05 3,295,307.25 0.00 0.00 2,693,979.05 3,295,307.25

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวม
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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
2555 หรือขาดทุน 2556 หรือขาดทุน 2557

(หมายเหตุ 23.2) (หมายเหตุ 23.2)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 898,178.71 0.00 898,178.71 (2,746.40) 895,432.31

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 70,161.02 0.00 70,161.02 0.00 70,161.02

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 1,054,722.20 (210,944.42) 843,777.78 (210,944.44) 632,833.34

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 2,720,517.93 (338,021.82) 2,382,496.11 (337,244.94) 2,045,251.17

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 853,193.32 213,177.58 1,066,370.90 339,055.91 1,405,426.81

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

รวม 6,111,694.78 (850,710.26) 5,260,984.52 (211,879.87) 5,049,104.65

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเสื�อมราคา) (1,256,467.25) (566,415.75) (1,822,883.00) (974,892.25) (2,797,775.25)

สุทธิ 4,855,227.53 (1,417,126.01) 3,438,101.52 (1,186,772.12) 2,251,329.40

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)

ณ วันที� 31 ธันวาคม รายได้ในกําไร ณ วันที� 31 ธันวาคม รายได้ในกําไร ณ วันที� 31 ธันวาคม
2555 หรือขาดทุน 2556 หรือขาดทุน 2557

(หมายเหตุ 23.2) (หมายเหตุ 23.2)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 870,601.57        0.00 870,601.57        0.00 870,601.57

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 70,161.02          0.00 70,161.02          0.00 70,161.02

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 1,054,722.20 (210,944.42) 843,777.78        (210,944.44) 632,833.34

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 2,720,517.93     (338,021.82) 2,382,496.11     (337,244.94) 2,045,251.17

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 749,937.12        191,620.38 941,557.50        244,649.11 1,186,206.61

รวม 5,465,939.84     (357,345.86) 5,108,593.98     (303,540.27) 4,805,053.71     

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเสื�อมราคา) (1,256,467.25) (566,415.75) (1,822,883.00) (974,892.25) (2,797,775.25)

สุทธิ 4,209,472.59 (923,761.61) 3,285,710.98 (1,278,432.52) 2,007,278.46

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 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

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 17,448,452.47 62,766,155.35 99,623,503.15 179,838,110.97

            ค่าเสื�อมราคาสะสม :
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

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 0.00 2,953,094.55 5,524,643.05 8,477,737.60

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 0.00 23,958,488.86 55,113,503.15 79,071,992.01

            ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :
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

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 0.00 3,339,102.98 17,933,111.48 21,272,214.46

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

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 17,448,452.47 35,468,563.51 26,576,888.52 79,493,904.50

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2557 และ 2556   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)

2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบัญชี 1,073,035.31 4,705,041.46 1,073,035.31 4,705,041.46

เงินกู้ยืมระยะสั�น 500,000.00 21,000,000.00 0.00 20,000,000.00

รวม 1,573,035.31 25,705,041.46 1,073,035.31 24,705,041.46

ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2557  และ  2556  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร วงเงิน 72 ล้านบาท (4 แห่ง) 

       และ 82 ล้านบาท (5 แห่ง) ในงบการเงินรวม ตามลําดับ และวงเงิน 60 ล้านบาท (4 แห่ง) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี�ย
       ร้อยละ  MOR  ถึง  MOR + 0.25  ต่อปี    และเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร  5  แห่งวงเงิน  266  ล้านบาท  และ  226  ล้านบาท ใน
       งบการเงินรวม และวงเงิน 261 ล้านบาท และ 211 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ MLR - 2.75

       ถึง  MLR - 0.5 ต่อปี  และอัตราดอกเบี�ยร้อยละ MOR ต่อปี  
หนี�สินดังกล่าวข้างต้นคํ�าประกันโดยจดจํานองที�ดินรอการพัฒนา  (หมายเหตุ  9)   ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง  และเครื�องจักรและ

       อุปกรณ์  (หมายเหตุ 12  และ 15) 

17. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น  

2557 2556 2557 2556

เจ้าหนี�การค้า 93,077,200.60 112,566,667.74 85,388,774.63 108,648,913.95

เจ้าหนี�อื�น 
      เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 6,743,870.98 36,532,832.97 5,877,469.38 10,255,913.24

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,475,859.22 19,185,439.32 18,562,011.52 15,548,347.93

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

      อื�น ๆ 10,137,237.91 8,195,806.47 5,861,723.10 4,308,978.98

รวม 131,434,168.71 180,827,291.23 115,689,978.63 143,108,698.83

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว

2557 2556 2557 2556

เงินกู้ยืมจากธนาคาร 101,250,000.00 37,108,029.44 101,250,000.00 17,108,029.44

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึง

        กําหนดชําระภายใน 1 ปี (27,500,000.00) (8,750,000.00) (27,500,000.00) (8,750,000.00)

สุทธิ 73,750,000.00 28,358,029.44 73,750,000.00 8,358,029.44

     บริษัทใหญ่

              บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสองแห่ง ดังนี� 

              วงเงินที� 1  จํานวนเงิน  70   ล้านบาท     เพื�อใช้ในการก่อสร้างโรงงาน   ชําระดอกเบี�ยรายเดือน   ในอัตราดอกเบี�ยร้อยละ

                MLR-2  ต่อปี   และจ่ายชําระคืนเงินต้นภายใน  60  เดือน  เริ�มจ่ายชําระเงินต้นงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2557 

                       งวดต่อไปจ่ายทุก 3 เดือน ชําระงวดละ 4.38 ล้านบาท   

              วงเงินที� 2  จํานวนเงิน  40 ล้านบาท   เพื�อใช้ในการก่อสร้างขยายโรงงาน  ชําระดอกเบี�ยรายเดือน  ในอัตราดอกเบี�ยร้อยละ

                MLR-2.5  ต่อปี  และจ่ายชําระคืนเงินต้นภายใน  48  เดือน   เริ�มจ่ายชําระเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม 2558  

                       งวดต่อไปจ่ายทุก 3 เดือน ชําระงวดละ 2.50 ล้านบาท   

              เงินกู้ยืมข้างต้นคํ�าประกันโดยที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างของบริษัทฯ (หมายเหตุ 12 และ 15)

     บริษัทย่อย

              ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ�ง วงเงิน 450 ล้านบาท เพื�อใช้ในการก่อสร้าง

      คอนโดมิเนียม (สินค้า)  ชําระดอกเบี�ยรายเดือน อัตราดอกเบี�ยร้อยละ  MLR-2  ต่อปี จ่ายชําระคืนเงินต้นภายใน 36 เดือน นับจาก

      เบิกเงินกู้ยืมงวดแรก เมื�อบริษัทย่อย โอนกรรมสิทธิ�ห้องชุดให้ลูกค้าชําระคืนขั�นตํ�าร้อยละ 75 ของราคาขาย ในระหว่างไตรมาส 4

      ปี 2557 บริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวแล้วทั�งหมด  เนื�องจากบริษัทย่อยได้โอนขายสินค้าคงเหลือที�ใช้เป็น

      หลักประกันเงินกู้ยืมแล้ว (หมายเหตุ 1.3)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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19. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน  
      19.1  หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี�ยจ่ายในอนาคต มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

เจ้าหนี�ตามสัญญาเช่า 38,294,370.64 60,338,987.36 38,294,370.64 60,294,388.11

หัก  ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึง
        กําหนดชําระภายในหนึ�งปี (25,345,237.45) (24,493,190.12) (25,345,237.45) (24,448,590.87)

สุทธิ 12,949,133.19 35,845,797.24 12,949,133.19 35,845,797.24

      19.2  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยานพาหนะราคาทุน จํานวน 78.08 ล้านบาท และ 78.05 ล้านบาท  ในงบการเงินรวม
               และจํานวน 78.08 ล้านบาท  และ 76.89 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ  อยู่ระหว่างการจ่ายชําระหนี�ตาม
               ตามสัญญา 
       19.3  จํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

ภายใน  1  ปี 25,541,244.98 25,946,877.32 25,541,244.98 25,902,077.32

เกิน  1  ปี  แต่ไม่เกิน  3  ปี 14,400,380.56 38,730,210.00 14,400,380.56 38,730,210.00

เกิน  3  ปี  แต่ไม่เกิน  5  ปี 109,502.71 0.00 109,502.71 0.00

รวม 40,051,128.25 64,677,087.32 40,051,128.25 64,632,287.32

หัก   ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของ
         สัญญาเช่าการเงิน (1,756,757.61) (4,338,099.96) (1,756,757.61) (4,337,899.21)

มูลค่าปัจจุบันของหนี�สินตาม
         สัญญาเช่าการเงิน 38,294,370.64 60,338,987.36 38,294,370.64 60,294,388.11

20. ทุนเรือนหุ้น 
       20.1  มติที�ประชุมผู้ถือหุ้น
                 20.1.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 เมื�อวันที� 24 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติ  ดังนี�

           1)  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากเดิม 206 ล้านบาท  เป็น 205.73 ล้านบาท  ตัดหุ้นที�ยังมิได้จําหน่าย  0.27 ล้านหุ้น  
                 มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ  1   บาท    โดยบริษัทฯ  ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว   เมื�อวันที�  
                 2 พฤษภาคม 2557

           2)  เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท      เพื�อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ  จากทุนจด
                 ทะเบียนเดิม 205.73 ล้านบาท  เป็น 246.88 ล้านบาท  ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวน 41.15 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้
                 หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 6 พฤษภาคม 2557
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                 20.1.2 ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั�งที�  1/2558    เมื�อวันที�  8  มกราคม  2558 

           ผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี�
           1)  เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้จากมูลค่าหุ้น หุ้นละ 1 บาท  เป็นมูลค่าที�ตราไว้  หุ้นละ  0.10 บาท  ทําให้บริษัทฯ มี
                 ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ จํานวน 2,468,760,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
                 เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 13 มกราคม 2558

           2)  ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 2 (DCON-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที�มีชื�ออยู่ ณ วันที� 28

                 มกราคม  2558  จํานวนไม่เกิน  342,400,000 หน่วย ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
                 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ  1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ  0.50 บาท ใช้สิทธิภายใน
                 2  ปี  นับจากวันที�ออก   โดยเมื�อวันที�  29  มกราคม  2558    บริษัทฯ   ได้จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ 
                 (DCON-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 341,894,035 หน่วย ที�เหลือจํานวน 505,965 หน่วย บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิก
           3)  เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 38.86 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 388,600,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

                 เพื�อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ   (DCON-W1 และ DCON-W2)  โดยบริษัทฯ  ได้จดทะเบียน
                 เพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 14 มกราคม 2558

       20.2  การเพิ�มขึ�นและลดลงของทุนเรือนหุ้น   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 

ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสําคัญ 
     แสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท 0 0.00 2,569,400 2,569,400.00 

ลดทุนจดทะเบียน (270,000) (270,000.00) 0 0.00 

เพิ�มทุนจดทะเบียน 41,146,000 41,146,000.00 0 0.00 

ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 246,876,000 246,876,000.00 205,434,400 205,434,400.00 

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและชําระแล้ว
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       20.3  ใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท
                1) เมื�อ วันที� 12 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCON-W1)  ให้แก่ผู้ถือหุ้น
      เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ROWarrant) จํานวน 41.09 ล้านหน่วย  โดยไม่คิดราคาขาย  อัตราในการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ  
      1 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ  5 บาท  ใช้สิทธิภายใน  5 ปีนับจากวันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ  กําหนดให้ใช้สิทธิวันทํา
      การสุดท้ายของทุก 6 เดือน โดยวันแรกของการใช้สิทธิวันที� 31 กรกฎาคม 2560  และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิวันที� 8 พฤษภาคม 
      2562  ต่อมาเมื�อวันที�  8 มกราคม 2558  ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั�งที�  1/ 2558  มีมติลดมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ  1 บาท เป็นหุ้นละ 
      0.10 บาท ผลกระทบต่อการใช้สิทธิเป็น 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 11.2008 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.4464 บาทต่อหุ้น
                2)  เมื�อวันที�  1  มิถุนายน  2553  บริษัทฯ  ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  (ESOP-1)   ให้แก่พนักงาน
      ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จํานวน 5.73 ล้านหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท ใช้สิทธิ
      ภายใน 5 ปี นับจากวันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ กําหนดใช้สิทธิครั�งแรกวันที� 31 มกราคม 2556 ครั�งต่อไปทุก 3 เดือน 
      ช่วงวันที� 31 มกราคม 2556 ถึงวันที� 30 พฤศจิกายน 2556 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 50

                3)  การเพิ�มขึ�นและลดลงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท   มีดังนี�
จํานวนหน่วย

ESOP-1 DCON-W1 รวม
ยอด ณ วันที� 1 มกราคม 2556 5,730,000 0 5,730,000 

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (2,865,000) 0 (2,865,000)

ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 2,865,000 0 2,865,000 

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (2,569,400) 0 (2,569,400)

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 0 41,086,819 41,086,819 

ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 295,600 41,086,819 41,382,419 

                4)  ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  เมื�อวันที� 30 มกราคม 2558  มีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
      (ESOP-1)  จํานวน 2,956,000 หน่วย  คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2,956,000 หุ้น  ทําให้บริษัทฯ  มีทุนที�ออกและชําระแล้ว  เพิ�มขึ�นจาก 
      205.43 ล้านบาท  เป็น 205.73 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ 2,057,300,000 หุ้น  มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)  และบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
      เพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 4 กุมภาพันธ์ 2558

21. สํารองตามกฎหมาย
            ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด        บริษัทฯ   ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
       ร้อยละ   5   ของกําไรสุทธิประจําปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา   (ถ้ามี)    จนกว่าสํารองตามกฎหมายนี�จะมียอดไม่น้อยกว่า
       ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี�ไม่อาจนําไปจ่ายเงินปันผลได้
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22. การจัดสรรกําไรสะสม
       บริษัทใหญ่

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557   เมื�อวันที�  24  เมษายน  2557   มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไร

       สําหรับปี  2556    ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.04  บาท  จํานวน  205.43  ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน  213.65  ล้านบาท   โดย

       บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี

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
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 3/2557  เมื�อวันที�  22 ธันวาคม  2557  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจาก

       กําไรจากการดําเนินงานสะสมจนถึงปี 2557  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.70 บาท จํานวน 30 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 141 

       ล้านบาท โดยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เมื�อวันที� 19 มกราคม 2558 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วทั�งจํานวน

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2557   เมื�อวันที�  25  เมษายน  2557  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไร

       สําหรับปี 2556  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.90 บาท จํานวน 3.50 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 10.15 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

            สําหรับปี 2557 และ 2556 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คํานวณขึ�นในอัตราร้อยละ  20   ของกําไร

     (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีหักรายการอื�นๆ (ถ้ามี) 

     ยกเว้นกําไรทางภาษีในส่วนของกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน      โดยใช้อัตราตามที�ระบุในสิทธิและประโยชน์ตาม

     บัตรส่งเสริมการลงทุน (ตามหมายเหตุ 29)
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      23.2  ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

     สําหรับปีปัจจุบัน 81,050,970.27 53,824,264.50 40,764,104.82 45,625,209.65

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว 1,186,772.12 1,417,126.01 1,278,432.52 923,761.61

รวมภาษีเงินได้ 82,237,742.39 55,241,390.51 42,042,537.34 46,548,971.26

  23.3 การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษีที�แท้จริง

2557 2556 2557 2556

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 410,975,708.87 270,623,572.80 360,730,673.80 241,306,797.58

อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 20 20 20

ภาษีเงินได้ 82,195,141.77 54,124,714.56 72,146,134.76 48,261,359.52

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 263,285.85 648,092.62 126,280.36 191,502.40

ค่าใช้จ่ายที�หักได้เพิ�มทางภาษี (15,740.97) (22,257.01) 0.00 0.00

รายได้ที�ได้รับยกเว้นภาษี 0.00 0.00 (30,229,877.78) (1,903,890.66)

ผลกระทบจากการตัดรายการกับ

บริษัทย่อย (204,944.26) 490,840.34 0.00 0.00

รวมภาษีเงินได้ 82,237,742.39 55,241,390.51 42,042,537.34 46,548,971.26

อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 20 12 19

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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24. กําไรต่อหุ้น

กําไรสุทธิ จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น
2557      บาท      2556 2557      หุ้น      2556 2557  บาท  2556

    กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
             ของผู้ถือหุ้นสามัญ 328,753,983.93 215,385,442.09 205,220,283 202,547,083 1.60 1.06

    ผลกระทบของหุ้นสามัญ
       เทียบเท่าปรับเพิ�ม
         (สิทธิที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้น) -                    -                    15,380,475 2,585,761     

    กําไรต่อหุ้นปรับลด
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
             ของผู้ถือหุ้นสามัญ
             สมมติว่ามีการเปลี�ยน
             แปลงเป็นหุ้นสามัญ 328,753,983.93 215,385,442.09 220,600,758 205,132,844 1.49 1.05

กําไรสุทธิ จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น
2557      บาท      2556 2557      หุ้น      2556 2557  บาท  2556

    กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
             ของผู้ถือหุ้นสามัญ 318,688,136.46 194,757,826.32 205,220,283 202,547,083 1.55 0.96

    ผลกระทบของหุ้นสามัญ
       เทียบเท่าปรับเพิ�ม
         (สิทธิที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้น) -                    -                    15,380,475 2,585,761

    กําไรต่อหุ้นปรับลด
         กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
             ของผู้ถือหุ้นสามัญ
             สมมติว่ามีการเปลี�ยน
             แปลงเป็นหุ้นสามัญ 318,688,136.46 194,757,826.32 220,600,758 205,132,844 1.44 0.95

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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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

ค่าบริหาร ราคาตามที�ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี�ยจ่าย อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

        บริษัท ร่มโพธิ�   ผลิตและจําหน่าย ผู้ถือหุ้นและ ซื�อยานพาหนะ ราคาทุนสุทธิ

โปรดักส์ จํากัด แผ่นพื�น กรรมการร่วม ค่าบริหาร ราคาตามที�ตกลงร่วมกัน

     25.2  รายการทรัพย์สินและหนี�สินกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง มีดังนี�
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

        บริษัท อรดา จํากัด

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 0.00 0.00 603,527.31 218,402.99

ลูกหนี�อื�น - เงินปันผลค้างรับ 0.00 0.00 140,999,971.80 0.00

ลูกหนี�อื�น - ค่าบริหารจัดการค้างรับ 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00

การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั�น มีดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556

ยอดคงเหลือต้นงวด 20,000,000.00 106,000,000.00

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด 140,500,000.00 85,747,749.30

ลดลงระหว่างงวด (160,500,000.00) (171,747,749.30)

ยอดคงเหลือปลายงวด 0.00 20,000,000.00
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

บริษัท อรดา จํากัด
     เงินกู้ยืมระยะสั�น 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00

     การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั�น มีดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556

          ยอดคงเหลือต้นงวด 0.00 0.00

          เพิ�มขึ�นระหว่างงวด 40,000,000.00 0.00

          ลดลงระหว่างงวด (20,000,000.00) 0.00

          ยอดคงเหลือปลายงวด 20,000,000.00 0.00

            25.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน มีดังนี�
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

บริษัท อรดา จํากัด
   รายได้จากการขายสินค้า 0.00 0.00 2,070,690.79 3,102,284.91

   รายได้อื�น (ดอกเบี�ยรับ) 0.00 0.00 2,705,187.47 2,282,163.83

   รายได้อื�น (ค่าจ้างบริหาร) 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

   ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี�ยจ่าย) 0.00 0.00 179,726.03 0.00

บริษัท ร่มโพธิ� โปรดักส์ จํากัด
   รายได้อื�น (ค่าจ้างบริหาร) 0.00 0.00 550,000.00 0.00

            25.4   รายการอื�นกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน  มีดังนี�
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

บริษัท ร่มโพธิ� โปรดักส์ จํากัด
   ซื�อยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 829,789.06
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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  
28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
            ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที�สําคัญ  มีดังนี�

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2557 2556 2557 2556

การเปลี�ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป
      และงานระหว่างทํา (29,448,737.39) (100,778,409.55) (4,919,960.63) 7,719,360.83

วัตถุดิบและวัสดุใช้ไป 502,570,748.95 521,804,064.76 460,720,921.45 481,498,351.87

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,425,000.00 2,393,500.00 2,425,000.00 2,393,500.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7,849,479.37 6,623,497.63 5,709,994.00 4,494,659.00

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 111,243,007.39 102,871,736.79 95,105,936.86 87,125,362.10

ค่าเสื�อมราคา 55,039,268.54 46,727,041.67 49,234,465.23 42,124,509.83

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
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29.  สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
                 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน มีดังนี� 

(หน่วย : บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 2556

รายได้จากการขายและการให้บริการ 54,239,241.86 67,727,770.84 1,808,617,677.79 1,243,522,044.38 1,862,856,919.65 1,311,249,815.22 

ต้นทุนขายและการให้บริการ (46,447,390.75) (57,639,135.12) (1,160,949,153.00) (741,124,242.60) (1,207,396,543.75) (798,763,377.72)

กําไรขั�นต้น 7,791,851.11 10,088,635.72 647,668,524.79 502,397,801.78 655,460,375.90 512,486,437.50 

รายได้อื�น 1,052,271.30 1,096,723.88 15,632,323.13 18,110,535.44 16,684,594.43 19,207,259.32 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (4,228,736.41) (6,424,078.15) (152,491,589.15) (162,962,634.07) (156,720,325.56) (169,386,712.22)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (13,255,611.83) (13,946,316.10) (81,574,133.52) (72,884,853.23) (94,829,745.35) (86,831,169.33)

ต้นทุนทางการเงิน (349,300.45) 0.00 (9,269,890.10) (4,852,242.47) (9,619,190.55) (4,852,242.47)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (8,989,526.28) (9,185,034.65) 419,965,235.15 279,808,607.45 410,975,708.87 270,623,572.80 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.00 0.00 (82,237,742.39) (55,241,390.51) (82,237,742.39) (55,241,390.51)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (8,989,526.28) (9,185,034.65) 337,727,492.76 224,567,216.94 328,737,966.48 215,382,182.29 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงินที�ไม่สามารถระบุได้ ปันส่วนตามยอดรายได้ของแต่ละส่วน

     

ส่วนที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม
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30. ส่วนงานดําเนินงาน
30.1  ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที�ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
           ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร
30.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการขายวัสดุก่อสร้าง(แผ่นพื�นคอนกรีตสําเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, บล็อกมวลเบาและอื�นๆ) การขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหา-

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

          ขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานมีดังนี�
(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
       รายได้ 1,113,915,841.34 1,201,895,065.22 740,059,678.31 102,738,350.00 8,881,400.00 6,616,400.00 1,862,856,919.65 1,311,249,815.22 

       ต้นทุน (678,200,299.60) (738,686,977.55) (528,225,282.21) (59,072,608.22) (970,961.94) (1,003,791.95) (1,207,396,543.75) (798,763,377.72)

              กําไรขั�นต้นตามส่วนงาน 435,715,541.74 463,208,087.67 211,834,396.10 43,665,741.78 7,910,438.06 5,612,608.05 655,460,375.90 512,486,437.50 

       รายได้อื�น 15,358,318.97 12,341,860.72 1,313,007.50 6,603,012.31 16,684,594.43 19,207,259.32 

       ค่าใช้จ่ายในการขาย (128,089,389.04) (148,694,225.74) (28,630,936.52) (20,692,486.48) (156,720,325.56) (169,386,712.22)

       ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (78,899,316.55) (71,445,352.09) (94,829,745.35) (86,831,169.33)

       ต้นทุนทางการเงิน (9,592,959.60) (4,845,500.83) (9,619,190.55) (4,852,242.47)

              กําไรก่อนภาษีเงินได้ 234,492,195.52 250,564,869.73 410,975,708.87 270,623,572.80 

       ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (47,121,527.75) (50,769,242.31) (82,237,742.39) (55,241,390.51)

              กําไรสําหรับปี 187,370,667.77 199,795,627.42 328,737,966.48 215,382,182.29 

          ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์และส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายในการบริหารตามส่วนงาน สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวนเงิน 15.93 ล้านบาท
และ 15.39 ล้านบาท ตามลําดับ

ส่วนงานขายวัสดุก่อสร้าง
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(หน่วย : บาท)

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

       สินทรัพย์ตามส่วนงาน 859,618,903.74 861,396,679.90 425,955,725.58 398,914,134.86 14,544,554.99 16,160,308.93 1,300,119,184.31 1,276,471,123.69 

       สินทรัพย์ที�แยกตามส่วนงานไม่ได้ 104,126,257.08 15,916,183.00 

              สินทรัพย์รวม 1,404,245,441.39 1,292,387,306.69 

       หนี�สินตามส่วนงาน 313,123,223.18 286,170,880.89 8,287,954.61 50,243,310.76 1,320,000.00 930,000.00 322,731,177.79 337,344,191.65 

       สินทรัพย์ที�แยกตามส่วนงานไม่ได้ 13,450,097.27 4,633,928.09 

              หนี�สินรวม 336,181,275.06 341,978,119.74 

      30.4  บริษัทฯ ไม่ได้เสนอข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื�องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพียงอย่างเดียวและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

          เพียงแห่งเดียว

      30.5  ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่ที�มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม สําหรับปี 2557 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวนเงิน 604.75 ล้านบาท เกิดจากการขายคอนโดมิเนียมให้กับผู้ซื�อรายหนึ�ง (หมายเหตุ 1.3)

          และสําหรับปี 2556 ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่

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 เงินกู้ยืม

      ระยะสั�น เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

               ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน  มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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32. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้า
      32.1  บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา   สัญญาซื�อสินค้า   สัญญาเช่าที�ดินและอื�น ๆ 
               ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2557  และ  2556  จํานวนเงิน  12.46 ล้านบาท และ 594.79 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 
               และ จํานวนเงิน  0.50 ล้านบาท และ 19.26 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
      32.2  บริษัทฯ    และบริษัทย่อยมีหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นจากการให้ธนาคารแห่งหนึ�งออกหนังสือคํ�าประกันค่าวัตถุดิบ
               ที�ซื�อจากผู้ขายหลายราย  คํ�าประกันการปฏิบัติงานแก่ผู้ว่าจ้างและคํ�าประกันการใช้สาธารณูปโภคกับหน่วยงาน
               ราชการ  ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2557  และ  2556   มียอดคํ�าประกันรวม  จํานวนเงิน   130.33  ล้านบาท  และ 
               126.68 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 102.93 ล้านบาท และ 99.53 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�  1/2558  เมื�อวันที�  26 กุมภาพันธ์ 2558  มีมติเห็นชอบ
       ให้เสนอขออนุมัติต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลจากผลกําไรปี  2557  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.154 

       บาท จํานวน 2,057.30 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 316.82 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็น  
1)  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ  0.15  บาท  รวมจํานวนเงิน 308.60  ล้านบาท
2)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา  25  หุ้นเดิม ต่อ  1 หุ้นปันผล  ไม่เกิน  8.22  

      ล้านบาท   คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล  0.10 บาท ต่อ 25 หุ้น (กรณีมีเศษหุ้นตํ�ากว่า 25 หุ้น ให้จ่ายเป็นเงินสดอัตรา
      หุ้นละ 0.004 บาท)

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� 26 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)
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