บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อ ย (กลุ่ มบริ ษ ทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ดีค อนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู ้ถื อ หุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการข้างต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะ
การเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จาํ กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดีคอนโปร
ดักส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการ สํ าหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน เดี ยวกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาํ หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่มีน ัยสําคัญที่ สุดตามดุล ยพินิ จเยี่ ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มา
พิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แยกแสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

-2การรั บรู้ รายได้ จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริ การ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 จํานวน 932.11 ล้านบาท รายได้ส่ วนใหญ่ เกิ ดจากส่ วนงานขายวัส ดุก่ อสร้ าง จํานวน 861.00 ล้านบาท เป็ น
จํานวนเงินที่มีสาระสําคัญต่องบการเงิ น ตามที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31 รายได้จากการขาย
วัสดุก่อสร้ างดังกล่าวประกอบด้วย ขายสิ นค้าปกติ และขายสิ นค้าพร้ อมให้บริ การติดตั้ง ซึ่ งจุดรั บรู ้ รายได้มีความ
แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงพิจารณาความถูกต้องของการรับรู ้ รายได้จากการขายสิ นค้าเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องของการรับรู ้ รายได้จากการขายสิ นค้า โดย
● ทําความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับรู ้ รายได้จากการขายสิ นค้า
● ทดสอบการควบคุมภายในที่สําคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของการรับรู ้ รายได้จากการขายสิ นค้า
● ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
● ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังวันสิ้ นงวด และตรวจสอบการรั บรู ้
รายได้วา่ สอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้ รายได้ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
การประเมินการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ไม่ ได้ใช้ ดําเนินงาน
ตามที่ อ ธิ บ ายไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 16 ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 บริ ษัท ฯ
มีสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานสุ ทธิ จํานวน 35.77 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยของสิ นทรัพย์ จํานวน 35.84
ล้านบาท) ซึ่ งเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญในงบการเงิน และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีขอ้ บ่งชี้การด้อยค่า การกําหนดค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรั พย์เป็ นเรื่ องสําคัญที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์ เพือ่ ใช้เปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของสิ นทรั พย์ดงั กล่าว ข้าพเจ้าจึงพิจารณา
ความถูกต้องของประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานเป็ นเรื่ องสําคัญในการ
ตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่ อมัน่ เกี่ ยวกับความถูกต้องของประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน โดย
● ทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับการรวบรวมข้อ มู ล และสมมติ ฐ านที่ สํ าคัญ ของฝ่ ายบริ หารที่ ใช้ในการ
ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
● ประเมิ น ความรู ้ ความสามารถของผู ้เชี่ ย วชาญของฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัท ว่ า มี ค วามสามารถ
เพียงพอที่จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง
● ตรวจสอบข้อมูล และสมมติฐานที่ สําคัญ ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์กบั แหล่งข้อมูลภายนอกและภายในบริ ษทั ว่า เป็ นไปตามข้อเท็จจริ งแล้ว

-3ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกลุ่ม
บริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจําปี
นั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่คลอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคือ
การอ่ านและพิ จารณาว่าข้อ มู ล อื่ น มี ความขัดแย้ง ที่ มีส าระสํ าคัญ กับงบการเงิ น หรื อ กับความรู ้ ที่ไ ด้รับ จากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้าได้อ่ านรายงานประจําปี ของกลุ่ มบริ ษ ทั หากข้า พเจ้าสรุ ปได้ว่ามี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการ
กํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดําเนิ น งานต่อ เนื่ อ ง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ย วกับการดําเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งตามความ
เหมาะสมและการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินการต่อเนื่อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั
หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่สอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ ข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิ ดพลาดและถื อว่ามีสาระสําคัญ เมื่อ คาดการณ์ อย่างสมเหตุ สมผลได้ว่า
รายการที่ ข ดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ล ะรายการหรื อ ทุ กรายการรวมกัน จะมีผ ลต่ อการตัดสิ น ใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

-4ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิ จและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
● ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ น
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ าน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ ย งที่ไม่พบข้อ มูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกิดจากการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
บัน ทึ ก รายการหรื อแสดงข้อมู ล การแสดงข้อมู ล ที่ ไม่ ตรงตามข้อ เท็จจริ ง หรื อ การแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
● ทําความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําโดยผูบ้ ริ หาร
● สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุด
การดําเนินงานต่อเนื่อง
● ประเมินการนําเสนอโครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่
ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
● รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อ ของกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ ม บริ ษัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้า พเจ้า
รับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

-5ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ท้ งั หมดตลอดจน
เรื่ อ งอื่ น ซึ่ งข้าพเจ้า เชื่ อ ว่ามี เหตุ ผ ลที่ บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อ ความเป็ นอิส ระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บนั และกําหนดเป็ นเรื่ อ งสํ าคัญ ในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
2560
2559

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�น
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดินรอการพัฒนา
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559

5
6
7
8, 26
9

103,529,849.61
394,613,676.34
141,945,738.38
0.00
1,266,968,197.81
1,907,057,462.14

83,135,723.02
442,233,414.76
172,378,100.28
0.00
817,307,517.14
1,515,054,755.20

36,036,756.91
394,613,676.34
118,379,930.63
736,000,000.00
64,182,560.13
1,349,212,924.01

39,314,715.84
442,233,414.76
118,914,568.13
305,000,000.00
61,090,929.54
966,553,628.27

10
11
12
13
14
15
16

19,933,323.78
0.00
46,460,033.86
445,699,015.87
1,125,590.53
9,537,813.31
35,768,652.15
4,218,816.02
562,743,245.52
2,469,800,707.66

19,933,323.78
0.00
49,089,602.87
496,769,227.98
1,381,990.25
8,376,228.02
47,957,543.91
2,337,816.02
625,845,732.83
2,140,900,488.03

0.00
0.00
459,163,495.71
443,663,520.71
0.00
0.00
404,095,799.98
448,490,142.01
725,995.85
1,381,990.25
8,775,429.28
8,048,092.24
35,768,652.15
47,957,543.91
2,541,816.02
2,337,816.02
911,071,188.99
951,879,105.14
2,260,284,113.00 1,918,432,733.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
งบการเงินนี�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� ………. เมื�อวันที� …………….
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงชื�อ ……………………………………………………………………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น

17

1,119,185.73

762,414.43

1,119,185.73

762,414.43

18

185,897,384.96

242,018,015.70

108,477,627.38

130,497,394.87

19

108,405.57

569,120.64

108,405.57

569,120.64

15,420,031.39

15,083,133.34

11,474,435.97

12,166,695.17

202,545,007.65

258,432,684.11

121,179,654.65

143,995,625.11

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

0.00

139,066.55

0.00

139,066.55

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

5,199,651.58

4,972,186.40

5,199,651.58

4,972,186.40

20

16,092,066.51

7,183,850.88

12,644,332.58

5,831,017.88

28,274,991.27

1,555,000.00

0.00

0.00

49,566,709.36

13,850,103.83

17,843,984.16

10,942,270.83

252,111,717.01

272,282,787.94

139,023,638.81

154,937,895.94

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

)

-3บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
2560
2559

หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 5,570,003,429 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

21

557,000,342.90

หุ้นสามัญ 5,463,161,080 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 4,751,599,991 หุ้น
หุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ 4,285,495,398 หุ้น
หุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559

557,000,342.90
546,316,108.00

475,159,999.10

475,159,999.10

1,187,565,885.12

428,549,539.80
1,067,908,344.29

55,700,034.29
54,631,610.80
55,700,034.29
497,860,821.73
320,583,247.95
402,834,555.68
(5,992,404.63)
(5,992,404.63)
0.00
2,210,294,335.61 1,865,680,338.21 2,121,260,474.19
7,394,655.04
2,937,361.88
0.00
2,217,688,990.65 1,868,617,700.09 2,121,260,474.19
2,469,800,707.66 2,140,900,488.03 2,260,284,113.00

54,631,610.80
212,405,342.58
0.00
1,763,494,837.47
0.00
1,763,494,837.47
1,918,432,733.41

1,187,565,885.12

22
23

546,316,108.00

428,549,539.80
1,067,908,344.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ
2560
2559
932,113,400.14 1,012,980,967.52
(604,327,367.32) (629,125,254.45)
327,786,032.82
383,855,713.07

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
กําไรจากการขายที�ดินไม่ได้ใช้ดําเนินงาน
กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
รายได้เงินปันผล
อื�น ๆ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
- กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ที�กําหนดไว้
- ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

16

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559
777,891,001.00
840,975,880.17
(519,025,402.23) (529,503,872.79)
258,865,598.77
311,472,007.38

132,594,002.79
7,222,722.48
0.00
22,685,931.49
(127,486,265.78)
(78,471,764.70)
(289,419.76)
284,041,239.34
(59,922,854.02)
224,118,385.32
(2,247,104.53)
221,871,280.79

0.00
0.00
0.00
21,755,649.51
(118,083,115.99)
(112,281,718.33)
(1,754,410.26)
173,492,118.00
(35,390,366.21)
138,101,751.79
0.00
138,101,751.79

132,594,002.79
0.00
24,498,593.00
41,977,461.50
(115,164,009.65)
(56,587,608.17)
(235,316.76)
285,948,721.48
(51,061,429.72)
234,887,291.76
0.00
234,887,291.76

0.00
0.00
20,018,850.28
26,991,073.99
(106,127,441.32)
(89,429,805.51)
(1,699,326.01)
161,225,358.81
(27,597,157.64)
133,628,201.17
0.00
133,628,201.17

20

(8,717,767.63)

0.00

(6,754,954.70)

0.00

15

1,743,553.53
(6,974,214.10)
214,897,066.69

0.00
0.00
138,101,751.79

1,350,990.94
(5,403,963.76)
229,483,328.00

0.00
0.00
133,628,201.17

24
3

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

-2บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
รวม
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
รวม
รวมทั�งสิ�น
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
รวม
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
รวม
รวมทั�งสิ�น
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
25
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
25
กําไรต่อหุ้นปรับลด
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

25
25

งบการเงินรวม (บาท)
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559

225,017,227.13
(898,841.81)
223,305,745.75

138,143,666.37
0.00
138,143,666.37

234,887,291.76
0.00
234,887,291.76

133,628,201.17
0.00
133,628,201.17

(86,202.24)
(1,348,262.72)
(1,434,464.96)
221,871,280.79

(41,914.58)
0.00
(41,914.58)
138,101,751.79

0.00
0.00
0.00
234,887,291.76

0.00
0.00
0.00
133,628,201.17

217,230,530.49
(898,841.81)
216,331,688.68

138,143,666.37
0.00
138,143,666.37

229,483,328.00
0.00
229,483,328.00

133,628,201.17
0.00
133,628,201.17

(86,359.27)
(1,348,262.72)
(1,434,621.99)
214,897,066.69

(41,914.58)
0.00
(41,914.58)
138,101,751.79

0.00
0.00
0.00
229,483,328.00

0.00
0.00
0.00
133,628,201.17

0.05
4,702,681,025

0.03
4,093,859,238

0.05
4,702,681,025

0.03
4,093,859,238

0.04
4,998,683,939

0.03
4,618,615,372

0.05
4,998,683,939

0.03
4,618,615,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ทุนที�ออก

ส่วนเกิน

และชําระแล้ว

มูลค่าหุ้น

องค์ประกอบอื�นของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนได้เสียที�ไม่มี

รวม

อํานาจควบคุม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่

ผลต่างจากการ
เปลี�ยนแปลงสัดส่วน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

213,957,811.80

319,825,000.00 32,412,776.44

375,822,337.22

(5,992,404.63)

936,025,520.83

(19,573.82)

936,005,947.01

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี 2559:
ทุนหุ้นสามัญ

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

เพิ�มทุนหุ้นสามัญ

21

213,957,811.80

746,454,179.66

0.00

0.00

0.00

960,411,991.46

0.00

960,411,991.46

21

633,916.20

1,629,164.63

0.00

0.00

0.00

2,263,080.83

0.00

2,263,080.83

สํารองตามกฎหมาย

22

0.00

0.00 22,218,834.36

(22,218,834.36)

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินปันผลจ่าย

23

0.00

0.00

0.00

(171,163,921.28)

0.00

(171,163,921.28)

0.00

0.00

0.00

138,143,666.37

0.00

138,143,666.37

(41,914.58)

138,101,751.79

1,067,908,344.29 54,631,610.80

320,583,247.95

(5,992,404.63)

1,865,680,338.21

2,937,361.88

1,868,617,700.09

ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื�อหุ้นสามัญ

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

428,549,539.80

(1,149.72) (171,165,071.00)

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี 2560:
ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื�อหุ้นสามัญ

21

46,610,459.30

119,657,540.83

0.00

0.00

0.00

166,268,000.13

0.00

166,268,000.13

ทุนหุ้นสามัญ

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,500,025.00

10,500,025.00

เงินปันผลจ่าย

23

0.00

0.00

0.00

(37,985,691.41)

0.00

(37,985,691.41)

(1,407.00)

(37,987,098.41)

สํารองตามกฎหมาย

22

0.00

0.00

1,068,423.49

(1,068,423.49)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223,305,745.75

0.00

223,305,745.75

(1,434,464.96)

221,871,280.79

0.00

0.00

0.00

(6,974,057.07)

0.00

(6,974,057.07)

(157.03)

(6,974,214.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(4,606,702.85)

(4,606,702.85)

1,187,565,885.12 55,700,034.29

497,860,821.73

(5,992,404.63)

2,210,294,335.61

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
สําหรับปี
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�
ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง 11
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

475,159,999.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการ
(

)

7,394,655.04 2,217,688,990.65

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ทุนที�ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

ส่วนเกิน

กําไรสะสม

มูลค่าหุ้น

จัดสรรแล้ว

213,957,811.80

319,825,000.00 32,412,776.44

21

213,957,811.80

746,454,179.66

21
22
23

633,916.20
0.00
0.00

รวม

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนของผู้ถือหุ้น

272,159,897.05

838,355,485.29

0.00

960,411,991.46

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี 2559:
เพิ�มทุนหุ้นสามัญ
ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื�อหุ้นสามัญ
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

428,549,539.80

0.00

1,629,164.63
0.00
0.00
2,263,080.83
0.00 22,218,834.36 (22,218,834.36)
0.00
0.00
0.00 (171,163,921.28) (171,163,921.28)
0.00

0.00

1,067,908,344.29 54,631,610.80

133,628,201.17

133,628,201.17

212,405,342.58 1,763,494,837.47

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี 2560:
ทุนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื�อหุ้นสามัญ

21

46,610,459.30

119,657,540.83

0.00

0.00

166,268,000.13

เงินปันผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย

23

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1,068,423.49

(37,985,691.41)
(1,068,423.49)

(37,985,691.41)
0.00

0.00

0.00

0.00

234,887,291.76

234,887,291.76

22

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

0.00
475,159,999.10

0.00
0.00
1,187,565,885.12 55,700,034.29

(5,403,963.76)
(5,403,963.76)
402,834,555.68 2,121,260,474.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลงชื�อ ……………………………………………………………………………….กรรมการ
(
)

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
284,041,239.34
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
(2,247,104.53)
รายการปรับปรุง
กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
(1,948,070.72)
หนี�สงสัยจะสูญ
76,340.30
ค่าเสื�อมราคา
60,046,133.04
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(928,864.77)
กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
(7,222,722.48)
ค่าความนิยมตัดจําหน่าย
314,776.80
(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
209.04
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
0.00
กําไรจากการจําหน่ายที�ดินไม่ได้ใช้ดําเนินงาน
(132,594,002.79)
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
685,416.38
ผลประโยชน์พนักงาน
449,566.00
รายได้เงินปันผล
0.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจ่าย
289,419.76
200,962,335.37
การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์
ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น)ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
29,964,271.39
สินค้าคงเหลือ
(455,428,930.25)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
(520,786.86)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
(1,881,000.00)
การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี�สิน
ดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
(10,856,121.02)
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
26,719,991.27
เงินสดรับ (จ่าย)จากการดําเนินงาน
(211,040,240.10)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(510,710.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย
(37,827.76)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(58,776,522.55)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
(270,365,300.41)

173,492,118.00
0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559
285,948,721.48
0.00

161,225,358.81
0.00

(2,829,619.48) (1,948,070.72)
7,706,264.69
0.00
64,105,238.81 52,572,227.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(4,979,853.25)
0.00
14,568,680.83
0.00
0.00 (132,594,002.79)
655,994.40
655,994.40
481,876.00
371,581.00
0.00 (24,498,593.00)
1,754,410.26
235,316.76
254,955,110.26 180,743,174.92

(2,829,619.48)
7,502,800.16
57,366,936.50
0.00
0.00
0.00
(4,214,941.26)
14,568,680.83
0.00
655,994.40
401,195.00
(20,018,850.28)
1,699,326.01
216,356,880.69

(41,278,127.24)
(378,659,743.21)
0.00
676,493.25

534,637.50
(3,091,630.59)
0.00
(204,000.00)

4,199,633.71
(3,128,662.47)
0.00
676,493.25

87,122,826.49 22,971,840.01
130,000.00
0.00
(77,053,440.45) 200,954,021.84
0.00
(510,710.00)
(1,505,890.26)
(37,827.76)
(45,905,019.23) (50,902,569.84)
(124,464,349.94) 149,502,914.24

(7,295,803.76)
0.00
210,808,541.42
0.00
(1,502,568.01)
(35,775,821.65)
173,530,151.76
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บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม (บาท)
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั�วคราว(เพิ�มขึ�น)ลดลง
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นเพิ�มขึ�น
เงินสดจ่ายซื�อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับล่วงหน้าค่าที�ดิน
เงินสดรับจากการขายที�ดินไม่ได้ใช้ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น
จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ�มทุน
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื�อหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559

49,567,809.14 (439,403,795.28) 49,567,809.14 (439,403,795.28)
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 (431,000,000.00) (305,000,000.00)
0.00
0.00 (19,499,975.00) (2,000,000.00)
974,246.41
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00 24,498,593.00
20,018,850.28
(7,158,737.45) (39,379,781.43) (5,224,791.21) (36,059,734.76)
0.00
5,887,793.32
0.00
4,214,953.26
0.00 44,991,607.50
0.00
44,991,607.50
96,838,192.50
0.00 96,838,192.50
0.00
152,221,510.60 (427,904,175.89) (280,820,171.57) (713,238,119.00)

356,771.30 (172,670,575.94)
0.00 (73,750,000.00)
(599,781.62) (14,116,796.50)
0.00 960,411,991.46
10,500,025.00
3,000,000.00
(37,987,098.41) (171,165,071.00)
166,268,000.13
138,537,916.40
20,394,126.59
83,135,723.02
103,529,849.61

356,771.30 (172,670,575.94)
0.00 (73,750,000.00)
(599,781.62) (14,116,796.50)
0.00 960,411,991.46
0.00
0.00
(37,985,691.41) (171,163,921.28)

2,263,080.83 166,268,000.13
533,972,628.85 128,039,298.40
(18,395,896.98) (3,277,958.94)
101,531,620.00 39,314,715.84
83,135,723.02 36,036,756.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2,263,080.83
530,973,778.57
(8,734,188.67)
48,048,904.51
39,314,715.84

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
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
2560
2559
โครงการบ้านอรดา
มูลค่าขายที�ได้ทําสัญญาแล้ว (บาท)
223,611,496.00
219,029,496.00
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม
90.73
86.49
โครงการบ้านราชพฤกษ์
มูลค่าขายที�ได้ทําสัญญาแล้ว (บาท)
351,443,000.00
306,076,000.00
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม
77.83
67.78
โครงการคอนโดมิเนียมดีคอน ไพร์ม
มูลค่าขายที�ได้ทําสัญญาแล้ว (บาท)
167,366,867.00
150,568,765.00
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม
10.61
9.55
2) โครงการอรดาแลนด์ เริ�มดําเนินงานในปี 2552 ยังไม่มียอดขาย
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี�จัดทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที� 22 มกราคม 2544 เรื�องการจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเกี�ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544

โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมี

สาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที� 11 ตุลาคม 2559 เรื�อง กําหนดรายการย่อที�ต้องมีในงบ
การเงิน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที�เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที�เกี�ยวข้อง
2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี�ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ�งมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบัติ
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-33. หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ�งบริษัท ดีคอนโปรดักส์
จํากัด (มหาชน) ได้ควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานทั�งหมด ดังต่อไปนี�
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ
2560
2559
บริษัท อรดา จํากัด
99.99
99.99
ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ร่มโพธิ� โปรดักส์ จํากัด
99.99
99.99
ผลิตและจําหน่ายแผ่นพื�นคอนกรีต
สําเร็จรูป
บริษัท ดีคอนแพเนล จํากัด
0.00
40.00
ผลิตและจําหน่ายผนังเบาสําเร็จรูป
บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จํากัด
70.00
0.00
ผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปและชิ�นส่วน
คอนกรีตสําเร็จรูปอื�น ๆ
งบการเงินรวมจัดทําขึ�นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที�เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที�
คล้ายคลึงกัน
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ยอดกําไรที�คิดระหว่างกันที�ยังไม่ได้เกิดขึ�นของบริษัทฯ
กับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว
เมื�อวันที� 4 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ทําสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท ดีคอนแพเนล จํากัด ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว
ในราคา 4 ล้านบาท ดังนั�นในงบแสดงฐานะการเงินจึงไม่รวมสินทรัพย์และหนี�สินของบริษัท ดีคอนแพเนล จํากัด ส่วนงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมผลกําไรขาดทุนของบริษัท ดีคอนแพเนล จํากัด ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2560 ถึงวันที� 30 กันยายน 2560
โดยแสดงไว้ในกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
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
4.1.4 รายได้จากการขายพร้อมติดตั�ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เป็นรายได้เมื�อให้บริการติดตั�งแล้วเสร็จ
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ�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�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการ

เพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั�งสองอย่าง
4.6.2 บริษัทย่อย แสดงที�ดินด้วยราคาทุน อาคารแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมที�เกี�ยวข้อง และค่าเผื�อการลด
มูลค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนได้รวมต้นทุนที�ประมาณในเบื�องต้น สําหรับการรื�อถอน การขนย้ายและ
การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพย์ ซึ�งเป็นภาระผูกพันของบริษัทย่อย
4.6.3 บริษัทย่อย คิดค่าเสื�อมราคาอาคาร โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์นั�น และ
คิดค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื�อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั�นมีต้นทุน
ที�มีนัยสําคัญเมื�อเทียบกับต้นทุนทั�งหมดของสินทรัพย์นั�น

นอกจากนี�ยังกําหนดให้ต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเสื�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
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

10

รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

15
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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
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 และบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ�งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที�ได้กําหนด
การจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหาร
โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี�ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบ
จากบริษัทเงินจ่ายสมทบ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที�เกิดรายการนั�น
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4.12.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื�อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของหนี�สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากผู้เชี�ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

ด้วยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที�คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี�ยของพันธบัตรรัฐบาลที�มีกําหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลา
ของหนี�สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั�น ประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน
อัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอื�น กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิดรายการนั�น ส่วนค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกใน
กําไรหรือขาดทุน เพื�อกระจายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
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
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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
4.14 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
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4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี�รวมถึง
ผู้ประเมินมูลค่า ซึ�งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที�มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที�มีนัยสําคัญอย่างสมํ�าเสมอ
หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที�สามเพื�อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั�งราคาผู้ประเมินได้ประเมิน
หลักฐานที�ได้มาจากบุคคลที�สามที�สนับสนุนข้อสรุปเกี�ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมว่า
เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื�อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี�สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ให้มากที�สุด
เท่าที�จะทําได้

มูลค่ายุติธรรมเหล่านี�ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที�ใช้ในการประเมิน

มูลค่า ดังนี�
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง ) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี�สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั�น ณ วันที�วัดมูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื�นที�สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที�สังเกตได้) สําหรับ
สินทรัพย์นั�นหรือหนี�สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์หรือหนี�สินนั�น
หากข้อมูลที�นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี�สินถูกจัดประเภทลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
ที�แตกต่างกัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั�นของมูลค่า

ยุติธรรมของข้อมูลที�อยู่ในระดับตํ�าสุดที�มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�การโอน
เกิดขึ�น
4.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี�ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที�

แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวน

ที�ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที�สําคัญมีดังนี�
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ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�
ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย

โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี�ที�คงค้างและสภาวะ

เศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น เป็นต้น
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสินค้าคงเหลือนั�น โดยค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะได้รับพิจารณาจากราคาที�คาดว่าจะขาย
ได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั�น และค่าเผื�อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื�อนไหวช้าหรือ
เสื�อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น
นอกจากนี�ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั�น ในการนี�ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกับสินทรัพย์นั�น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที�ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที�
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอัตราคิดลดที�เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั�น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้ใช้ เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น

ในการนี�ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวน
กําไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี�ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที�เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ�นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ�งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะและอัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น
4.17 กําไรต่อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ที�แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน ซึ�งคํานวณ
โดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�จําหน่ายและเรียกชําระแล้ว
กําไรต่อหุ้นปรับลด

คํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�

จําหน่ายและเรียกชําระแล้ว บวกด้วยจํานวนหุ้นสามัญที�บริษัทฯ ต้องออกให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ�ซื�อหุ้นสามัญ
ของบริษัท
5. ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับงบกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม (บาท)
2560
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

622,000.00

1,034,000.00

370,000.00

842,000.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

19,392,273.73

15,447,035.80

12,759,172.12

8,225,803.59

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

83,514,546.88

66,653,666.34

22,907,584.79

30,246,912.25

1,029.00

1,020.88

0.00

0.00

103,529,849.61

83,135,723.02

36,036,756.91

39,314,715.84

เงินฝากธนาคารประจํา 3 เดือน
รวม

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดีคอนแพเนล
จํากัด ทั�งจํานวน ในราคา 4 ล้านบาท
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,025,753.59

บวก สินทรัพย์ตามบัญชี

4,917,796.71

หัก หนี�สินตามบัญชี

(265,712.22)

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที�จําหน่ายเงินลงทุน

7,677,838.08

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)

40.00

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที�จําหน่ายเงินลงทุน - ในสัดส่วนการลงทุน

3,071,135.23

หัก เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

(4,000,000.00)

กําไรจากการขายเงินลงทุน

(928,864.77)

เงินสดรับค่าขายเงินลงทุน

4,000,000.00

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�มีอยู่ในบริษัทย่อย ณ วันจําหน่าย

(3,025,753.59)

เงินสดรับจากการจําหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดรับค่าขายเงินลงทุน

974,246.41

6. เงินลงทุนชั�วคราว
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560

2559

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ ตราสารหนี�พลัส ชนิด A

95,376,164.48

140,883,414.76

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี�ต่างประเทศเอเอส 6MD2

0.00

301,350,000.00

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

250,907,511.86

0.00

รวม

346,283,676.34

442,233,414.76

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

48,330,000.00

0.00

รวม

394,613,676.34

442,233,414.76

เงินลงทุนในกองทุนเปิด :-

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

)

- 13 7. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
อื�นๆ
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี�การค้า
- ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
สุทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
2560
2559
131,001,231.16
136,365,603.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559
117,890,600.76 122,987,144.78

12,839,030.24
11,474,882.13
155,315,143.53

45,175,307.84
7,554,253.67
189,095,165.13

0.00
5,409,961.33
123,300,562.09

0.00
4,272,054.81
127,259,199.59

(11,951,893.15)
(1,417,512.00)
141,945,738.38

(15,299,552.85)
(1,417,512.00)
172,378,100.28

(4,920,631.46)
0.00
118,379,930.63

(8,344,631.46)
0.00
118,914,568.13

ลูกหนี�การค้าแยกตามอายุที�ค้างชําระได้ดังนี�

ลูกหนี�ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ลูกหนี�เกินกําหนดชําระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน ขึ�นไป
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
2560
2559
85,811,684.40
71,370,282.69
30,208,413.16
1,484,177.12
442,984.89
13,053,971.59
131,001,231.16

46,809,371.19
2,638,727.33
926,601.54
14,620,620.87
136,365,603.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559
81,527,676.33
67,092,737.43
28,467,164.52
1,430,065.12
391,910.29
6,073,784.50
117,890,600.76

44,687,852.70
2,638,727.33
902,127.84
7,665,699.48
122,987,144.78

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

บุคคลอื�น
บริษัทย่อย
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
2560
2559
3,570,350.00
3,570,350.00
0.00
0.00
3,570,350.00
3,570,350.00
(3,570,350.00)
(3,570,350.00)
0.00
0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
2559
3,570,350.00
3,570,350.00
736,000,000.00 305,000,000.00
739,570,350.00 308,570,350.00
(3,570,350.00)
(3,570,350.00)
736,000,000.00 305,000,000.00

ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
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งบการเงินรวม (บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

สินค้าสําเร็จรูป

32,485,362.10

31,827,579.69

31,199,198.39

30,121,126.65

วัตถุดิบและวัสดุ

35,681,132.09

33,240,285.76

32,714,877.84

31,459,197.40

757,878.41

1,089,204.28

757,878.41

0.00

443,758,562.34

444,599,507.39

0.00

0.00

34,317,481.96

34,748,441.62

0.00

0.00

- งานระหว่างก่อสร้าง

1,140,206,284.10

664,095,397.22

0.00

0.00

รวม

1,687,206,701.00

1,209,600,415.96

64,671,954.64

61,580,324.05

(415,184,471.98)

(382,364,341.41)

0.00

0.00

การลงทุน

(4,564,636.70)

(9,439,162.90)

0.00

0.00

รวม

1,267,457,592.32

817,796,911.65

64,671,954.64

61,580,324.05

(489,394.51)

(489,394.51)

(489,394.51)

(489,394.51)

1,266,968,197.81

817,307,517.14

64,182,560.13

61,090,929.54

สินค้าระหว่างทาง
ต้นทุนการพัฒนาที�ดิน
- ที�ดิน
- ค่าพัฒนาที�ดิน

หัก ต้นทุนการพัฒนาที�ดินที�โอน
เป็นต้นทุนขาย
หัก โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื�อ

หัก ค่าเผื�อสินค้าล้าสมัย
สุทธิ
10. ที�ดินรอการพัฒนา

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที�ดินรอการพัฒนาของบริษัทย่อย (ประกอบด้วย ที�ดิน ค่าปรับปรุงที�ดิน และ
ค่าสาธารณูปโภค) บางส่วน จํานวนเงิน 14.20 ล้านบาท ได้จดจํานองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจาก
สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17) และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกัน (หมายเหตุ 33.2)
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ชื�อบริษัท
บริษัท อรดา จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นและ
กรรมการ
ผู้ถือหุ้นและ
กรรมการ

ประเภทธุรกิจ
ขายและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ร่มโพธิ� โปรดักส์ จํากัด ผลิตและจําหน่าย
แผ่นพื�นคอนกรีต
สําเร็จรูป
บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จํากัด ผลิตและจําหน่าย ผู้ถือหุ้นและ
วัสดุก่อสร้าง
กรรมการ
ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป
และชิ�นส่วนคอนกรีต
สําเร็จรูปอื�น ๆ
บริษัท ดีคอนแพเนล จํากัด
ผลิตและจําหน่าย ผูถ้ ือหุ้นและ
ผนังเบาสําเร็จรูป
กรรมการ
รวม

ทุนชําระแล้ว (บาท)
2560
2559
400,000,000.00 400,000,000.00

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2560
2559
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ราคาทุน
เงินปันผลรับ
2560
2559
2560
2559
400,000,000.00 400,000,000.00
0.00
0.00

35,000,000.00

35,000,000.00

99.99

99.99

41,663,520.71

25,000,000.00

0.00

70.00

0.00

17,499,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

0.00

40.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

443,663,520.71 24,498,593.00

20,018,850.28

459,163,495.71

41,663,520.71 24,498,593.00

20,018,850.28

11.1 บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จํากัด
เมื�อวันที� 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ซื�อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จํากัด จํานวน 17.50 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท )
เรียกชําระค่าหุ้นร้อยละ 25
11.2 บริษัท ดีคอนแพเนล จํากัด
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 เมื�อวันที� 14 มิถุนายน 2560 มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 5 ล้านบาท เป็นจํานวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยเสนอ
ขายหุ้นเพิ�มทุนแก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเดิม และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื�อวันที� 3 กรกฎาคม 2560
เมื�อวันที� 4 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในบริษัท ดีคอนแพเนล จํากัด ทั�งหมดให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวทั�งหมด ในราคาทุน 4 ล้านบาท
11.3 งบการเงินสําหรับสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที�นํามาจัดทํางบการเงินรวม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
ลงชื�อ ………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
(
)

- 16 12. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
งบการเงินรวม (บาท)
ที�ดิน

อาคาร

รวม

สินทรัพย์ - ราคาทุน :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

19,185,197.36

36,057,575.80

55,242,773.16

โอนมาจากสินค้าคงเหลือ

1,760,422.09

7,678,740.81

9,439,162.90

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

20,945,619.45

43,736,316.61

64,681,936.06

จําหน่าย

(1,209,725.18)

(4,293,820.25)

(5,503,545.43)

โอนมาจากสินค้าคงเหลือ

431,299.23

4,133,337.47

4,564,636.70

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

20,167,193.50

43,575,833.83

63,743,027.33

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

0.00

13,518,681.83

13,518,681.83

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี

0.00

2,073,651.36

2,073,651.36

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

0.00

15,592,333.19

15,592,333.19

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี

0.00

2,102,151.39

2,102,151.39

ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย

0.00

(411,491.11)

(411,491.11)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

0.00

17,282,993.47

17,282,993.47

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

20,945,619.45

28,143,983.42

49,089,602.87

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

20,167,193.50

26,292,840.36

46,460,033.86

ค่าเสื�อมราคาสะสม :

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน เป็นที�ดินพร้อมอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า
จํานวน 14 หลัง มีมูลค่ายุติธรรม จํานวน 139.20 ล้านบาท และ บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ�งมีที�ดินเปล่า 4 แปลง มีมูลค่า
ยุติธรรม จํานวน 39.33 ล้านบาท

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

)

- 17 13. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ - ราคาทุน :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ซื�อ
จําหน่าย
โอนระหว่างประเภท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ซื�อ
จําหน่าย
โอนระหว่างประเภท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื�อมราคาสะสม :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย
โอนระหว่างประเภท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

เครื�องจักร เครื�องมือ
และอุปกรณ์

งบการเงินรวม (บาท)
บ่อบาดาล
เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใช้สํานักงาน

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ยานพาหนะ

142,027,285.16
0.00
0.00
0.00
142,027,285.16
0.00
0.00
0.00
142,027,285.16

219,052,509.67
0.00
0.00
1,459,990.46
220,512,500.13
0.00
0.00
614,769.34
221,127,269.47

347,079,680.87
3,583,658.83
(16,051.88)
4,879,909.26
355,527,197.08
2,868,421.76
(18,442.06)
561,745.16
358,938,921.94

6,312,904.45
0.00
0.00
0.00
6,312,904.45
0.00
0.00
0.00
6,312,904.45

37,515,677.90
661,814.22
(101,991.61)
0.00
38,075,500.51
1,256,490.64
(59,719.63)
(105,000.00)
39,167,271.52

315,292,638.11
28,200,858.16
(8,442,461.95)
0.00
335,051,034.32
285,623.83
0.00
0.00
335,336,658.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

110,756,498.92
7,973,301.94
0.00
118,729,800.86
11,014,549.98
0.00
0.00
129,744,350.84

227,011,065.60
21,124,050.24
(12,510.38)
248,122,605.46
17,839,847.94
(18,234.02)
0.00
265,944,219.38

4,106,374.18
299,171.11
0.00
4,405,545.29
283,799.44
0.00
0.00
4,689,344.73

30,017,877.03
2,929,248.83
(97,039.33)
32,850,086.53
2,455,133.70
(52,999.00)
(22,783.34)
35,229,437.89

185,822,368.60
21,998,993.60
(8,326,136.09)
199,495,226.11
23,397,556.04
0.00
0.00
222,892,782.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

557,714,184.33
54,324,765.72
(8,435,685.80)
603,603,264.25
54,990,887.10
(71,233.02)
(22,783.34)
658,500,134.99

142,027,285.16
142,027,285.16

101,782,699.27
91,382,918.63

107,404,591.62
92,994,702.56

1,907,359.16
1,623,559.72

5,225,413.98
3,937,833.63

135,555,808.21
112,443,876.00

2,866,070.58
1,288,840.17

496,769,227.98
445,699,015.87

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

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

2,272,520.08 1,069,553,216.24
7,227,797.71
39,674,128.92
(294,347.49)
(8,854,852.93)
(6,339,899.72)
0.00
2,866,070.58 1,100,372,492.23
1,405,890.17
5,816,426.40
(1,806,606.08)
(1,884,767.77)
(1,176,514.50)
(105,000.00)
1,288,840.17 1,104,199,150.86

- 18 13. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

สินทรัพย์ - ราคาทุน :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ซื�อ
จําหน่าย
โอน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ซื�อ
จําหน่าย
โอน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื�อมราคาสะสม :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาส่วนที�จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

เครื�องจักร เครื�องมือ
และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
บ่อบาดาล
เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใช้สํานักงาน

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ยานพาหนะ

115,899,552.29
0.00
0.00
0.00
115,899,552.29
0.00
0.00
0.00
115,899,552.29

203,977,869.08
0.00
0.00
1,459,990.46
205,437,859.54
0.00
0.00
614,769.34
206,052,628.88

321,721,811.06
3,530,969.63
0.00
4,879,909.26
330,132,689.95
2,791,605.20
0.00
561,745.16
333,486,040.31

6,197,411.68
0.00
0.00
0.00
6,197,411.68
0.00
0.00
0.00
6,197,411.68

31,063,315.69
566,807.75
0.00
0.00
31,630,123.44
1,120,680.70
0.00
0.00
32,750,804.14

298,138,339.71
26,774,608.16
(6,664,688.12)
0.00
318,248,259.75
255,250.00
0.00
0.00
318,503,509.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

103,805,255.62
7,223,352.43
0.00
111,028,608.05
10,305,168.86
0.00
121,333,776.91

209,257,025.45
18,850,595.89
0.00
228,107,621.34
15,686,779.65
0.00
243,794,400.99

3,994,729.16
295,326.36
0.00
4,290,055.52
283,799.44
0.00
4,573,854.96

25,232,227.48
2,239,843.85
0.00
27,472,071.33
1,915,215.36
0.00
29,387,286.69

175,674,168.29
20,267,875.81
(6,664,676.12)
189,277,367.98
21,428,169.93
0.00
210,705,537.91

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

517,963,406.00
48,876,994.34
(6,664,676.12)
560,175,724.22
49,619,133.24
0.00
609,794,857.46

115,899,552.29
115,899,552.29

94,409,251.49
84,718,851.97

102,025,068.61
89,691,639.32

1,907,356.16
1,623,556.72

4,158,052.11
3,363,517.45

128,970,891.77
107,797,971.84

1,119,969.58
1,000,710.39

448,490,142.01
404,095,799.98

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

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

2,272,520.08
979,270,819.59
5,481,696.71
36,354,082.25
(294,347.49)
(6,959,035.61)
(6,339,899.72)
0.00
1,119,969.58 1,008,665,866.23
1,117,760.39
5,285,296.29
(60,505.08)
(60,505.08)
(1,176,514.50)
0.00
1,000,710.39 1,013,890,657.44

- 19 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที�ดิน อาคาร เครื�องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจํานวนเงิน 157.52 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และจํานวนเงิน 138.18 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ได้จดจํานองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17) และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกัน (หมายเหตุ 33.2)
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
งบการเงินรวม (บาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2560

รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2559

2560

2559

รวม
2560

2559

สินทรัพย์ - ราคาทุน :
ยอดคงเหลือต้นปี

6,649,420.09

ซื�อเพิ�ม
โอนระหว่างประเภท
ยอดคงเหลือปลายปี

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

346,800.00

0.00

0.00

0.00

346,800.00

0.00

82,216.66

0.00

0.00

0.00

82,216.66

0.00

7,078,436.75

6,649,420.09 12,715,569.38 12,715,569.38 19,794,006.13 19,364,989.47

5,267,429.84

4,611,435.44

2,168,347.36

2,168,347.36

7,435,777.20

6,779,782.80

685,416.38

655,994.40

0.00

0.00

685,416.38

655,994.40

5,952,846.22

5,267,429.84

2,168,347.36

2,168,347.36

8,121,193.58

7,435,777.20

ค่าตัดจําหน่ายสะสม :
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี
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

1,381,990.25

2,037,984.65

0.00

0.00

1,381,990.25

2,037,984.65

ยอดคงเหลือปลายปี

1,125,590.53

1,381,990.25

0.00

0.00

1,125,590.53

1,381,990.25

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

)
- 20 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2560

2559

รายจ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2560

2559

รวม
2560

2559

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

5,267,429.84

4,611,435.44

2,168,347.36

2,168,347.36

7,435,777.20

6,779,782.80

655,994.40

655,994.40

0.00

0.00

655,994.40

655,994.40

5,923,424.24

5,267,429.84

2,168,347.36

2,168,347.36

8,091,771.60

7,435,777.20

ค่าตัดจําหน่ายสะสม :
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี
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
ยอดคงเหลือปลายปี

1,381,990.25

2,037,984.65

0.00

0.00

1,381,990.25

2,037,984.65

725,995.85

1,381,990.25

0.00

0.00

725,995.85

1,381,990.25

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

)

- 21 15. สินทรัพย์/หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเพิ�มขึ�นและลดลงของสินทรัพย์/หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สรุปได้ดังนี�
งบการเงินรวม (บาท)
บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน

ณ วันที� 31 ธันวาคม รายได้ในกําไร ณ วันที� 31 ธันวาคม
2558

หรือขาดทุน

2559

กําไรหรือขาดทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม

กําไร

เบ็ดเสร็จอื�น

หรือขาดทุน

2560

(หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.4)

(หมายเหตุ 24.2)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ )

887,477.84

1,553,087.63

2,440,565.47

(669,531.94)

0.00

1,771,033.53

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า)

70,161.02

27,717.88

97,878.90

0.00

0.00

97,878.90

421,888.92

(210,944.48)

210,944.44

841,377.92

0.00

1,052,322.36

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน (ค่าเผื�อการด้อยค่า)

1,707,952.04

2,482,116.99

4,190,069.03

(791,903.82)

0.00

3,398,165.21

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,290,690.98

146,079.20

1,436,770.18

38,088.60

1,743,554.53

3,218,413.31

4,378,170.80

3,998,057.22

8,376,228.02

(581,969.25)

1,743,554.53

9,537,813.31

สินทรัพย์ถาวร (ค่าเสื�อมราคา)

(3,899,703.65)

(1,072,482.75)

(4,972,186.40)

(227,465.18)

0.00

(5,199,651.58)

สุทธิ

478,467.15

2,925,574.47

3,404,041.62

(809,434.43)

1,743,554.53

4,338,161.73

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าเผื�อการด้อยค่า)

รวม
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)
ณ วันที� 31 ธันวาคม รายได้ในกําไร ณ วันที� 31 ธันวาคม
2558

หรือขาดทุน

2559

กําไรหรือขาดทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม

กําไร
หรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

2560

(หมายเหตุ 24.2) (หมายเหตุ 24.4)

(หมายเหตุ 24.2)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ )

870,601.57

1,512,394.72

2,382,996.29

(684,800.00)

0.00

1,698,196.29

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า)

70,161.02

27,717.88

97,878.90

0.00

0.00

97,878.90

421,888.92

(210,944.48)

210,944.44

841,377.92

0.00

1,052,322.36

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน (ค่าเผื�อการด้อยค่า)

1,707,952.04

2,482,116.99

4,190,069.03

(791,903.82)

0.00

3,398,165.21

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,046,612.98

119,590.60

1,166,203.58

11,672.00

1,350,990.94

2,528,866.52

4,117,216.53

3,930,875.71

8,048,092.24

(623,653.90)

1,350,990.94

8,775,429.28

สินทรัพย์ถาวร (ค่าเสื�อมราคา)

(3,899,703.65)

(1,072,482.75)

(4,972,186.40)

(227,465.18)

0.00

(5,199,651.58)

สุทธิ

217,512.88

2,858,392.96

3,075,905.84

(851,119.08)

1,350,990.94

3,575,777.70

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าเผื�อการด้อยค่า)

รวม
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

)

- 22 16. สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ที�ดินและส่วน
อาคารและส่วน เครื�องจักร เครื�องมือ
รวม
ปรับปรุงที�ดิน
ปรับปรุงอาคาร
และอุปกรณ์
สินทรัพย์ - ราคาทุน :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื�อมราคาสะสม :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

17,448,452.47
17,448,452.47
(9,235,797.21)
8,212,655.26

62,766,155.35
62,766,155.35
0.00
62,766,155.35

99,623,503.15
99,623,503.15
0.00
99,623,503.15

179,838,110.97
179,838,110.97
(9,235,797.21)
170,602,313.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

26,911,583.41
2,961,185.22
29,872,768.63
2,953,094.55
32,825,863.18

60,638,146.20
5,528,756.94
66,166,903.14
0.00
66,166,903.14

87,549,729.61
8,489,942.16
96,039,671.77
2,953,094.55
98,992,766.32

0.00
0.00
0.00
0.00

3,339,102.98
0.00
3,339,102.98
3,339,102.98

17,933,111.48
14,568,680.83
32,501,792.31
32,501,792.31

21,272,214.46
14,568,680.83
35,840,895.29
35,840,895.29

17,448,452.47
8,212,655.26

29,554,283.74
26,601,189.19

954,807.70
954,807.70

47,957,543.91
35,768,652.15

สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงานเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วน ที�ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน เนื�องจากบริษัทฯ ได้หยุด
ใช้โรงงานแห่งหนึ�งบางส่วนในการผลิตสินค้าชั�วคราว
เมื�อวันที� 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินบางส่วนของสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงานให้กับบริษัท
แห่งหนึ�ง ในราคา 141.83 ล้านบาท และได้รับเงินมัดจําจํานวนเงินรวม 44.99 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� 3 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัทฯ ได้รับชําระเงินส่วนที�เหลือทั�งหมดและได้โอนกรรมสิทธิ�ในที�ดินดังกล่าวให้กับผู้ซื�อแล้ว กําไรจากการขายที�ดินดังกล่าว
จํานวน 132.59 ล้านบาท บันทึกรับรู้ในงบกําไรขาดทุนแล้ว

ลงชื�อ ………………………………………………………………………………. กรรมการตามอํานาจ
(
)
- 23 -

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที�ดิน อาคาร เครื�องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุนจํานวนเงิน 130.61 ล้านบาท ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดจํานองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบัน
การเงิน (หมายเหตุ 17) และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกัน(หมายเหตุ 33.2)
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร จํานวนเงิน 1.12 ล้านบาท
และ 0.76 ล้านบาท ตามลําดับ วงเงิน 72 ล้านบาท (4 แห่ง) ในงบการเงินรวม และวงเงิน 60 ล้านบาท (4 แห่ง) ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามลําดับ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ MOR ถึง MOR + 0.25 ต่อปี และเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร 5 แห่ง
วงเงิน 316 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และวงเงิน 311 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ อัตราดอกเบี�ยร้อยละ
MLR - 2.75 ถึง MLR - 0.5 ต่อปี
หนี�สินดังกล่าวข้างต้นคํ�าประกันโดยจดจํานองที�ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 10) ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างและเครื�องจักร
และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13 และ 16)
18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

110,004,907.16

141,819,373.38

61,123,425.39

63,058,175.64

21,381,468.85

0.00

21,381,468.85

0.00

0.00

44,991,607.50

0.00

44,991,607.50

8,774,057.88

16,074,407.40

0.00

0.00

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

17,953,230.90

15,688,690.78

4,868,758.40

6,244,058.39

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

19,235,727.59

15,607,207.11

15,638,902.44

12,204,390.82

8,547,992.58
185,897,384.96

7,836,729.53
242,018,015.70

5,465,072.30
108,477,627.38

3,999,162.52
130,497,394.87

เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�ค่าซื�อหลักทรัพย์เพื�อค้า
เงินมัดจําค่าที�ดิน
เงินประกันผลงาน

อื�น ๆ
รวม

เมื�อวันที� 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินบางส่วนของสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน (หมายเหตุ 16)
ให้กับบริษัทแห่งหนึ�งในราคา 141.83 ล้านบาท และได้รับเงินมัดจําจํานวนเงินรวม 44.99 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� 3 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัทฯ ได้รับชําระเงินส่วนที�เหลือทั�งหมดและได้โอนกรรมสิทธิ�ในที�ดินดังกล่าวให้กับผู้ซื�อแล้ว

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

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

2560

2559

เจ้าหนี�ตามสัญญาเช่า

108,405.57

708,187.19

หัก ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

(108,405.57)

(569,120.64)

0.00

139,066.55

สุทธิ

19.2 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะราคาทุน จํานวน 1.19 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
อยู่ระหว่างการจ่ายชําระหนี�ตามสัญญา
19.3 จํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี�
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ภายใน 1 ปี

2560

2559

109,502.75

605,703.44

0.00

117,168.00

109,502.75

722,871.44

(1,097.18)

(14,684.25)

108,405.57

708,187.19

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม
หัก ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

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

)

- 25 20. ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี�ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว
โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้มีความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ความเสี�ยงของ
ช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม (บาท)

2560
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

16,092,066.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

7,183,850.88

12,644,332.58

2559
5,831,017.88

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม (บาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

ณ วันที� 1 มกราคม

7,183,850.88

6,453,454.88

5,831,017.88

5,233,064.88

ผลประโยชน์จ่าย

(510,710.00)

0.00

(510,710.00)

0.00

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี�ย

701,158.00

730,396.00

569,070.00

597,953.00

8,717,767.63

0.00

6,754,954.70

0.00

16,092,066.51

7,183,850.88

12,644,332.58

5,831,017.88

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

449,566.00

481,876.00

371,581.00

401,195.00

ดอกเบี�ยจากภาระผูกพัน

251,592.00

248,520.00

197,489.00

196,758.00

701,158.00

730,396.00

569,070.00

597,953.00

รวม
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี�ในงบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

170,032.00

171,013.64

170,032.00

171,013.64

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

99,314.45

0.00

71,443.45

0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

180,219.55

310,862.36

130,105.55

230,181.36

ต้นทุนทางการเงิน

251,592.00

248,520.00

197,489.00

196,758.00

รวม

701,158.00

730,396.00

569,070.00

597,953.00

ต้นทุนการให้บริการ

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก)
งบการเงินรวม (ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

2560

2559

2560

2559

อัตราคิดลด

3.08

3.99

3.08

3.99

อัตราการขึ�นเงินเดือน

6.00

6.69

6.00

6.69

ข้อสมมติเกี�ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560
(“TMO17”)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�อาจเป็นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที�รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื�น ๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที�
กําหนดไว้ เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม (ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

เพิ�มขึ�น

ลดลง

เพิ�มขึ�น

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(760,443.00)

832,346.00

(600,335.00)

657,271.00

อัตราการขึ�นเงินเดือน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)

1,622,997.00

(1,386,854.00)

1,280,627.00

(1,093,337.00)

อัตรามรณะ (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20)

(163,315.00)

165,846.00

(125,269.00)

127,139.00

(1,073,461.00)

1,279,642.00

(814,444.00)

967,641.00

อัตราการหมุนเวียน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี�ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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21. ทุนเรือนหุ้น
21.1 ทุนจดทะเบียน
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จากเดิม 546.32 ล้านบาท เป็น 542.76 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที�ยังมิได้จําหน่ายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท จํานวน 35.60 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯ ได้
จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวันที� 26 พฤษภาคม 2560
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 เมื�อวันที� 28 กันยายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ ดังนี�
1) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ครั�งที� 2 (ESOP#2) จํานวน 142.45 ล้านหน่วย โดยไม่คิดราคาขาย อัตราในการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 0.59 บาท ใช้สิทธิภายใน 5 ปี นับจากวันที�ออกและเสนอขาย กําหนดให้ใช้สิทธิครั�งแรก ในวันที�
29 ตุลาคม 2564 (ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50) และใช้สิทธิครั�งสุดท้ายในวันที� 29 เมษายน 2565
2) เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื�อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ ครั�งที� 2 (ESOP#2)
จากทุนจดทะเบียนเดิม 542.76 ล้านบาท เป็น 557.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวน 142.45
ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนการเพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื�อวันที� 9 ตุลาคม 2560
21.2 การเพิ�มขึ�นและลดลงของทุนเรือนหุ้น มีดังนี�
ทุนจดทะเบียน
ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน(บาท)

จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน(บาท)

5,463,161,080

546,316,108.00

2,139,578,118

213,957,811.80

0

0.00

2,139,578,118

213,957,811.80

0

0.00

6,339,162

633,916.20

5,463,161,080

546,316,108.00

4,285,495,398

428,549,539.80

0

0.00

466,104,593

46,610,459.30

(35,603,651)

(3,560,365.10)

0

0.00

142,446,000
5,570,003,429

14,244,600.00
557,000,342.90

0
4,751,599,991

0.00
475,159,999.10

เพิ�มทุนหุ้นสามัญ
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท
ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท
ลดทุนหุ้นสามัญ
เพิ�มทุนหุ้นสามัญ
ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
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21.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท
1) เมื�อวันที� 12 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCON-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ROWarrant) จํานวน 41.09 ล้านหน่วย โดยไม่คิดราคาขาย อัตราในการใช้สิทธิ 1 หน่วย

ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท ใช้สิทธิภายใน 5 ปี นับจากวันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
กําหนดให้ใช้สิทธิวันทําการสุดท้ายของทุก 6 เดือน โดยวันแรกของการใช้สิทธิวันที� 31 กรกฎาคม 2560 และวันสุดท้าย
ของการใช้สิทธิวันที� 8 พฤษภาคม 2562
เมื�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
เมื�อวันที� 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลโดยจ่ายเป็นหุ้น
ปันผล ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ผลกระทบต่อการใช้สิทธิเป็น 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 11.649 หุ้น ราคาใช้
สิทธิหุ้นละ 0.429 บาทต่อหุ้น
เมื�อวันที� 21 ธันวาคม 2558 ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 2/2558 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จํานวน 2,139,578,118
หุ้น จําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.45 บาท ผลกระทบต่อการใช้สิทธิเป็น 1 หน่วย
ต่อหุ้นสามัญ 15.709 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.318 บาทต่อหุ้น
2) เมื�อวันที� 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCON-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ROWarrant) จํานวน 341.89 ล้านหน่วย โดยไม่คิดราคาขาย อัตราในการใช้สิทธิ 1 หน่วย
ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.50 บาท ใช้สิทธิภายใน 2 ปีนับจากวันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
กําหนดให้ใช้สิทธิวันทําการสุดท้ายของทุก 3 เดือน โดยวันแรกของการใช้สิทธิวันที� 29 กรกฎาคม 2559 และวันสุดท้าย
ของการใช้สิทธิวันที� 27 มกราคม 2560
เมื�อวันที� 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 1/2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลโดยจ่ายเป็น
หุ้นปันผล ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ผลกระทบต่อการใช้สิทธิเป็น 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.040 หุ้น ราคาใช้
สิทธิหุ้นละ 0.481 บาทต่อหุ้น
เมื�อวันที� 21 ธันวาคม 2558 ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 2/2558 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จํานวน 2,139,578,118
หุ้น จําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.45 บาท ผลกระทบต่อการใช้สิทธิเป็น 1 หน่วย
ต่อหุ้นสามัญ 1.403 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.357 บาทต่อหุ้น
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21.4 การเพิ�มขึ�นและลดลงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี�
จํานวนหน่วย
DCON-W1
ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

41,086,819

DCON-W2
341,894,035

รวม
382,980,854

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

0

(4,518,295)

(4,518,295)

ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

41,086,819

337,375,740

378,462,559

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

(214,380)

(329,819,714)

(330,034,094)

0

(7,556,026)

(7,556,026)

40,872,439

0

40,872,439

ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ
ยอด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

เมื�อวันที� 29 กรกฎาคม 2559 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (DCON-W2) จํานวน
3,794,396 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 5,323,533 หุ้น ทําให้บริษัทฯ มีทุนที�ออกและชําระแล้ว เพิ�มขึ�นจาก 427.92 ล้านบาท
เป็น 428.45 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,284,479,769 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 8 สิงหาคม 2559
เมื�อวันที� 31 ตุลาคม 2559 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 2 (DCON-W2) จํานวน
723,899 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,015,629 หุ้น ทําให้บริษัทฯ มีทุนที�ออกและชําระแล้ว เพิ�มขึ�นจาก 428.45 ล้านบาท
เป็น 428.55 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,285,495,398 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทุน
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 7 พฤศจิกายน 2559
เมื�อวันที� 27 มกราคม 2560 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 3 (DCON-W2) จํานวน
329,819,714 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 462,736,899 หุ้น ทําให้บริษัทฯ มีทุนที�ออกและชําระแล้ว เพิ�มขึ�นจาก 428.55
ล้านบาท เป็น 474.82 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,748,232,297 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวันที� 7 กุมภาพันธ์ 2560
เมื�อวันที� 31 กรกฎาคม 2560 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (DCON-W1)
จํานวน 214,380 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 3,367,694 หุ้น ทําให้บริษัทฯ มีทุนที�ออกและชําระแล้ว เพิ�มขึ�นจาก 474.82
ล้านบาท เป็น 475.16 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,751,599,991 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 7 สิงหาคม 2560
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เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื�อวันที� 31 มกราคม 2561 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 2 (DCON-W1)
จํานวน 28,790,014 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจํานวน 452,262,328 หุ้น ทําให้บริษัทฯ มีทุนที�ออกและชําระแล้ว เพิ�มขึ�นจาก
475.16 ล้านบาท เป็น 520.39 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,203,862,319 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และบริษัทฯ
ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 7 กุมภาพันธ์ 2561

22. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองตามกฎหมายนี�จะมียอดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี�ไม่อาจนําไปจ่ายเงินปันผลได้
23. การจัดสรรกําไรสะสม
บริษัทใหญ่
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผล
จากผลกําไรปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท จํานวน 4,748.23 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 37.99 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรกําไรสะสม
ที�ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย จํานวน 22.22 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสําหรับปี 2558 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จํานวน 4,279.16 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 171.16 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
บริษัทย่อย
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื�อวันที� 26 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไร
สําหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 7 บาท จํานวน 3.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 24.50 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวันที� 26 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไร
สําหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.72 บาท จํานวน 3.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 20.02 ล้านบาท โดยบริษัท
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในระหว่างปี

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

)

- 31 24. ภาษีเงินได้
24.1 การคํานวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปี 2560 และ 2559 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คํานวณขึ�นในอัตราร้อยละ 20 ของกําไร
(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีหักรายการอื�นๆ (ถ้ามี)
ยกเว้นกําไรทางภาษีในส่วนของกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยใช้อัตราตามที�ระบุในสิทธิและประโยชน์ตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (ตามหมายเหตุ 30)
24.2 ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

59,113,420.60

38,315,940.68

50,210,310.64

30,455,550.60

809,433.42

(2,925,574.47)

851,119.08

(2,858,392.96)

59,922,854.02

35,390,366.21

51,061,429.72

27,597,157.64

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว
รวมภาษีเงินได้
24.3 การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษีที�แท้จริง
งบการเงินรวม (บาท)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560

2559

2560

2559

283,855,466.39

173,537,152.43

285,948,721.48

161,225,358.81

20

20

20

20

56,771,093.28

34,707,430.49

57,189,744.30

32,245,071.76

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

1,122,858.92

1,924,083.27

1,060,322.50

1,879,282.37

ค่าใช้จ่ายที�หักได้เพิ�มทางภาษี

(2,215,645.12)

(2,573,374.34)

(2,151,958.48)

(2,523,426.43)

(136,960.00)

0.00

(5,036,678.60)

(4,003,770.06)

4,381,506.94

1,332,226.79

0.00

0.00

59,922,854.02

35,390,366.21

51,061,429.72

27,597,157.64

21

20

18

17

รายได้ที�ได้รับยกเว้นภาษี
ผลกระทบจากการตัดรายการกับ
บริษัทย่อย
รวมภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ
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- 32 25. กําไรต่อหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสุทธิ
2560

บาท

จํานวนหุ้น
2559

2560

กําไรต่อหุ้น
2559

2560 บาท 2559

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
ของผู้ถือหุ้นสามัญ

223,305,745.75 138,143,666.37 4,702,681,025 4,093,859,238

0.05

0.03

0.04

0.03

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับเพิ�ม (สิทธิที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้น)

-

-

296,002,914

524,756,134

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
ของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการเปลี�ยน
แปลงเป็นหุ้นสามัญ

223,305,745.75 138,143,666.37 4,998,683,939 4,618,615,372
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสุทธิ
2560

บาท

จํานวนหุ้น
2559

2560

กําไรต่อหุ้น
2559

2560 บาท 2559

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
ของผู้ถือหุ้นสามัญ

234,887,291.76 133,628,201.17 4,702,681,025 4,093,859,238

0.05

0.03

0.05

0.03

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับเพิ�ม (สิทธิที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้น)

-

-

296,002,914

524,756,134

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็น
ของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการเปลี�ยน
แปลงเป็นหุ้นสามัญ

234,887,291.76 133,628,201.17 4,998,683,939 4,618,615,372
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- 33 26. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่วนหนึ�งในทรัพย์สิน หนี�สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดขึ�นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน รายการที�เกี�ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที�ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียด
ดังนี�
26.1 ข้อมูลทั�วไป
ชื�อ

ประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทย่อย
บริษัท อรดา จํากัด
บริษัท ร่มโพธิ�

ขายและให้เช่า

ผู้ถือหุ้นและ

รายได้จากการขายสินค้า ราคาทุน

อสังหาริมทรัพย์

กรรมการร่วม

ดอกเบี�ยรับ

อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 4 ต่อปี

ซื�ออุปกรณ์

ราคาตามที�ตกลงร่วมกัน

เงินทดรองจ่าย

ตามค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง

ผลิตและจําหน่าย ผู้ถือหุ้นและ

โปรดักส์ จํากัด แผ่นพื�น
บริษัท ดีเอสซี

กรรมการร่วม

ผลิตและจําหน่าย ผู้ถือหุ้นและ

โปรดักส์ จํากัด วัสดุก่อสร้าง ผนัง กรรมการร่วม
คอนกรีตสําเร็จรูป
และชิ�นส่วนคอนกรีต
สําเร็จรูปอื�น ๆ
บริษัทอื�น
บริษัท ชูสินคอนกรีต จํากัด

กรรมการเป็น

รายได้จากการขายสินค้า ราคาทุน

กรรมการใน

ค่าสินค้า

ราคาตามที�ตกลงกัน

บริษัทย่อย

26.2 รายการทรัพย์สินและหนี�สินกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง มีดังนี�
งบการเงินรวม (บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

บริษัท อรดา จํากัด

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�
หมุนเวียนอื�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

0.00

0.00

33,747.89

137,490.98

0.00

0.00

736,000,000.00

305,000,000.00
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การเพิ�มขึ�นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั�น มีดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560

2559

ยอดคงเหลือต้นงวด

305,000,000.00

0.00

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด

431,000,000.00

319,000,000.00

ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

0.00
736,000,000.00

(14,000,000.00)
305,000,000.00

งบการเงินรวม (บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จํากัด

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�
หมุนเวียนอื�น

0.00

0.00

295,960.00

0.00

1,146,600.00

0.00

1,146,600.00

0.00

0.00

916,311.39

0.00

0.00

บริษัท ชูสินคอนกรีต จํากัด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�
หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�
หมุนเวียนอื�น

26.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน มีดังนี�
งบการเงินรวม (บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

บริษัท อรดา จํากัด
รายได้จากการขายสินค้า

0.00

0.00

1,527,502.30

474,382.66

รายได้อื�น (ดอกเบี�ยรับ)

0.00

0.00

21,618,300.97

6,639,882.92

26.4 รายการอื�นกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน มีดังนี�
งบการเงินรวม (บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

บริษัท ร่มโพธิ� โปรดักส์ จํากัด
ซื�ออุปกรณ์ (แบบรั�วสําเร็จรูป)

0.00

0.00

0.00

538,589.00
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27. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทตามมาตรา 90

ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด โดยไม่รวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องที�จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร
28. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเงินเดือน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นให้แก่กรรมการเฉพาะใน

ฐานะผู้บริหาร และให้ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้จัดการหรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี�รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร
รายที� 4 ทุกราย
29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที�สําคัญ มีดังนี�
งบการเงินรวม (บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2560

2559

การเปลี�ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป
และงานระหว่างทํา

(474,152,488.71)

(373,561,836.86)

(1,078,071.74)

(1,305,512.30)

วัตถุดิบและวัสดุใช้ไป

389,070,708.81

376,446,907.41

349,752,182.70

343,306,468.49

ค่าจ้างผู้รับเหมา

462,588,869.59

276,641,418.85

0.00

0.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

2,410,000.00

1,450,000.00

2,410,000.00

1,450,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9,172,835.00

8,096,823.00

5,867,297.00

5,353,995.00

106,175,240.23

103,968,334.78

89,072,849.48

86,803,924.02

60,046,133.04

64,105,238.81

52,572,227.79

57,366,936.50

หนี�สงสัยจะสูญ

0.00

7,706,264.69

0.00

7,502,800.16

ขาดทุนจากกการด้อยค่าสินทรัพย์

0.00

14,568,680.83

0.00

14,568,680.83

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าเสื�อมราคา

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

)
- 36 -

30. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
30.1 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ในผลิตภัณฑ์บล็อคมวลเบา โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริม 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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30.2 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน มีดังนี�
(หน่วย : บาท)
ส่วนที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2560

2559

ส่วนที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2560

2559

รวม
2560

2559

รายได้จากการขายและการให้บริการ

24,197,111.54

22,866,526.35

907,916,288.60

990,114,441.17

932,113,400.14

1,012,980,967.52

ต้นทุนขายและการให้บริการ

(22,505,126.84)

(23,902,282.13)

(581,822,240.48)

(605,222,972.32)

(604,327,367.32)

(629,125,254.45)

กําไรขั�นต้น

1,691,984.70

(1,035,755.78)

326,094,048.12

384,891,468.85

327,786,032.82

383,855,713.07

951,892.26

225,048.76

161,550,764.50

21,530,600.75

162,502,656.76

21,755,649.51

(3,689,508.88)

(3,656,958.98)

(123,796,756.90)

(114,426,157.01)

(127,486,265.78)

(118,083,115.99)

(11,709,459.47)

(13,267,240.03)

(66,762,305.23)

(99,014,478.30)

(78,471,764.70)

(112,281,718.33)

0.00

(8,206.27)

(289,419.76)

(1,746,203.99)

(289,419.76)

(1,754,410.26)

(12,755,091.39)

(17,743,112.30)

296,796,330.73

191,235,230.30

284,041,239.34

173,492,118.00

0.00

0.00

(59,922,854.02)

(35,390,366.21)

(59,922,854.02)

(35,390,366.21)

(12,755,091.39)

(17,743,112.30)

236,873,476.71

155,844,864.09

224,118,385.32

138,101,751.79

รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปีจากการ
ดําเนินงานต่อเนื�อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงินที�ไม่สามารถระบุได้ ปันส่วนตามยอดรายได้ของแต่ละส่วน
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31.1 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที�ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร
31.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการขายวัสดุก่อสร้าง(แผ่นพื�นคอนกรีตสําเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, บล็อกมวลเบาและอื�นๆ) การขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ โดยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั�นรายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
31.3 เพื�อวัตถุประสงค์ในการเสนอข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวม การดําเนินธุรกิจบนส่วนงานหลักคือขายวัสดุก่อสร้าง (แผ่นพื�นคอนกรีตสําเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, บล็อคมวลเบาและอื�น ๆ) ขาย
อสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานมีดังนี�
(หน่วย : บาท)
ส่วนงานขายวัสดุก่อสร้าง
ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์
ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
860,996,400.14
933,378,767.52
58,072,000.00
66,720,000.00
13,045,000.00
12,882,200.00
932,113,400.14 1,012,980,967.52
ต้นทุน
(569,257,862.76) (582,510,249.54)
(32,967,353.17)
(44,541,353.55)
(2,102,151.39)
(2,073,651.36)
(604,327,367.32) (629,125,254.45)
กําไรขั�นต้นตามส่วนงาน
291,738,537.38
350,868,517.98
25,104,646.83
22,178,646.45
10,942,848.61
10,808,548.64
327,786,032.82
383,855,713.07
รายได้อื�น
153,998,255.38
20,857,171.22
8,408,422.48
162,502,656.76
21,755,649.51
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
(116,903,647.75) (107,853,080.42)
(10,582,618.03)
(10,230,035.57)
(127,486,265.78) (118,083,115.99)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(64,688,880.01)
(97,455,362.99)
(3,231,337.55)
(3,467,464.68)
(78,471,764.70) (112,281,718.33)
ต้นทุนทางการเงิน
(280,021.76)
(1,742,898.01)
(289,419.76)
(1,754,410.26)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
263,864,243.24
164,674,347.78
284,041,239.34
173,492,118.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(55,754,069.44)
(33,585,003.23)
(59,922,854.02)
(35,390,366.21)
กําไรสําหรับปีจากการ
ดําเนินงานต่อเนื�อง
208,110,173.80
131,089,344.55
224,118,385.32
138,101,751.79
ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์และส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายในการบริหารตามส่วนงาน สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวนเงิน 10.55 ล้านบาท
และ 11.64 ล้านบาท ตามลําดับ
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- 39 (หน่วย : บาท)
ส่วนงานขายวัสดุก่อสร้าง

ส่วนงานขายอสังหาริมทรัพย์

2560

2559

2560

1,191,402,578.61

1,261,318,319.01

1,233,165,348.15

2559

ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2560

2559

รวม
2560

2559

2,462,819,261.38

2,118,896,632.59

6,981,446.28

22,003,855.44

2,469,800,707.66

2,140,900,488.03

247,272,585.08

268,705,166.40

4,839,131.93

3,577,621.54

252,111,717.01

272,282,787.94

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ตามส่วนงาน

817,492,186.75

38,251,334.62

40,086,126.83

สินทรัพย์ที�แยกตามส่วนงานไม่ได้
สินทรัพย์รวม
หนี�สินตามส่วนงาน

152,266,735.78

167,347,436.17

92,945,849.30

99,237,730.23

2,060,000.00

2,120,000.00

สินทรัพย์ที�แยกตามส่วนงานไม่ได้
หนี�สินรวม

31.4 บริษัทฯ ไม่ได้เสนอข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื�องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพียงอย่างเดียวและส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว
31.5 สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 5 ราย เป็นจํานวนเงิน 233.69 ล้านบาท และ 254.65 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งมาจากส่วนงาน
ขายวัสดุก่อสร้าง
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- 40 32. 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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- 41 33. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้า
33.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา สัญญาซื�อสินค้า สัญญาเช่าที�ดินและอื�น ๆ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวนเงิน 110.54 ล้านบาท และ 491.82 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และ จํานวนเงิน 33.19 ล้านบาท และ 15.90 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
33.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นจากการให้ธนาคารแห่งหนึ�งออกหนังสือคํ�าประกันค่าวัตถุดิบ
ที�ซื�อจากผู้ขายหลายราย คํ�าประกันการปฏิบัติงานแก่ผู้ว่าจ้างและคํ�าประกันการใช้สาธารณูปโภคกับหน่วยงาน
ราชการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอดคํ�าประกันรวม จํานวนเงิน 133.92 ล้านบาท และ
134.27 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 107.53 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
หนี�สินที�อาจเกิดขึ�นดังกล่าวคํ�าประกันโดยที�ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 10), ที�ดิน อาคาร เครื�องจักรและ
อุปกรณ์ (หมายเหตุ 13) และสินทรัพย์ไม่ได้ดําเนินงาน (หมายเหตุ 16)
33.3 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันภายใต้สัญาเช่าระยะยาวเพื�อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีภาระค่าใช้จ่ายที�ยังไม่ครบ
กําหนดชําระ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวนเงิน 0.82 ล้านบาท และ 1.59 ล้านบาท ตามลําดับ
34. 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
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื�อง และดํารงไว้ซึ�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม
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36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั�งที� 1/2561 เมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอขออนุมัติต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลจากผลกําไรปี 2560 และกําไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.045 บาท จํานวน 5,203.86 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 234.17 ล้านบาท
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2561
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