
   

 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมลูประจําป 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ดีคอนโปรดกัส จํากัด (มหาชน) 
Dcon Products Public Company Limited 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



   

สารบัญ 
หนา 

สวนที่ 1  ขอมูลสรุป (Executive Summary) 1 
 
สวนที่ 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 1 

1. ปจจัยความเสี่ยง 2-3 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4-5 
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 6-11 
4. การวิจัยและพัฒนา 12 
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 13-14 
6. โครงการในอนาคต 15 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย 16 
8. โครงสรางเงินทุน 17 
9. การจัดการ 18-29 
10. การควบคุมภายใน 30 
11. รายการระหวางกัน 31-32 
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 33-35 
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 36 
 

สวนที่ 3  การรับรองความถูกตองของขอมูล 1-2 
 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 



บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)          

สวนที่ 1 หนา 1 
 

สวนที่ 1  
ขอมูลสรุป  (Executive Summary) 

 
• บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 ดวยทุนจดทะเบียน (ชําระ

เต็ม) 40 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยมีโรงงานตั้งอยูใน 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   

•  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2547 มีมติใหบริษัทแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน และ 
เพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 200 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญชนิดเดียว จํานวน 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท และแกไข
ช่ือจาก “บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด” เปน “บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)” หุนของบริษัทฯ ไดรับการ
อนุมัติใหเปน  หลักทรัพยอนุญาตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่  21  กันยายน  2547  สํานักงานใหญ 
ต้ังอยูที่ 3300/57  ตึกชางอาคารบี  ช้ัน 8   ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

• บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัท  คือ                                                             
       1. บริษัท อรดา จํากัด (“อรดา”) ซึ่งบริษัทฯถือหุนโดยทางตรง 99.99%  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 ซึ่งประกอบ
ธุรกิจขายบานเดี่ยวสรางเสร็จพรอมอยูอาศัยและใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาดยอม (Mini Factory) โดยเปน  โครงการ
ในลักษณะ Factory Land ต้ังอยูบนถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2532  สํานักงานตั้งอยุเลขที่ 41 หมู 4 ถนนลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

       2.  บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด (“รมโพธิ์”)   ซึ่งบริษัทถือหุนโดยทางตรง   66.67 %   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม   
2547   ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนพื้น ต้ังอยูเลขที่ 170 หมูที่ 4 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน   
กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่   12   กันยายน   2538  
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สวนที่ 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง ผลิตภัณฑคอนกรีต  อันไดแก แผนพ้ืน

สําเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตมวลเบา (CLC) ตลอดจน ผลิต
ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปตางๆ เชน คาน, เสา , ผนัง ฯลฯ เปนตน   

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 3300/57 ตึกชาง อาคารบี ชั้นที่ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ที่ต้ังโรงงาน1 - ลพบุรี : 33 หมู 8 ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 
ที่ต้ังโรงงาน2 - ลพบุรี  280 หมู  1  ตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี  15140 
ที่ต้ังโรงงาน - สุราษฎรธานี : 39/3  หมู 7 ตําบลนาใต อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 84240 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700307 
Homepage : www.dconproduct.com 

E-mail : dcon@dconproduct.com 
โทรศัพท  : 0-2937-3312 
โทรสาร : 0-2937-3328 
   
บริษัทยอย : บริษัท อรดา จํากัด  บริษัทฯ ถือหุน 99.99 % ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  

- อรดาแฟคเตอรี่แลนด ขายและใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาดยอม (Mini 
Factory 
-   บานอรดา   โครงการบานเดี่ยว สรางเสร็จพรอมอยูอาศัย และเปนโครงการ
สาธิตใชผลิตภัณฑ DCON 

ที่ต้ัง : 41 หมุ 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Homepage : www.orrada.com 

E-mail : orrada@orrada.com 
โทรศัพท : 0-2987-0533 
โทรสาร : 0-2987-0535 
   
บริษัทยอย : บริษัท รมโพธิ์โปรดักส จํากัด บริษัทฯ ถือหุน 66.67 % ทุนจดทะเบียน 35 ลาน

บาท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง ผลิตภัณฑคอนกรีต อันไดแก  แผนพ้ืนสําเร็จรูป, 

คอนกรีตมวลเบา (CLC) ในทองถ่ินภาคเหนือ 
ที่ต้ัง : 170 หมุ 4 ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000 
โทรศัพท : 053-511-730, 053-537-030, 053-537-031 
โทรสาร : 053-511-730 
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2.1 ปจจัยความเสี่ยง 
 ภาวะเศรษฐกิจในป 2553 มีการฟนตัวอยางตอเนื่อง นับจากไตรมาส4ป2552 ที่ภาวะเศรษฐกิจไดเริ่มสงสัญญาณ
ในดานบวก  เนื่องจากยอดคําสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเริ่มกลับมา ประกอบกับเขาสูชวงฤดูการทองเที่ยว และการใชจาย
ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะมีความเช่ือมั่นวาภาวะเศรษฐกิจมีการฟนตัวที่ดีขึ้น  อยางไรก็ตามก็ยังคงมีปจจัยเสี่ยงและ
เงื่อนไขการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจอีกหลายประการ อาทิ ความผันผวนของราคาน้ํามัน ความแตกแยกทางการเมือง
ภายในประเทศ  การแกไขปญหาในเขตนิคมมาบตาพุด ปญหาภัยแลง นโยบายการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางดานการคากับตางประเทศ  นโยบายสนับสนุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  ซึ่งบริษัทฯไดติดตามสถานการณตางๆอยางใกลชิด เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสม 
โดยมีปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ 
 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
  ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง  เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานอุปสงคและอุปทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต , เหล็กเสน, PC-Wire, หินและ
ทราย ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษัทฯตองติดตาม
ประเมินสถานการณอยางใกลชิด พรอมทั้งกําหนดกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ไดแกการบริหารการจัดหา
วัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยงทางดานราคา การควบคุมและบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 
 
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน 
  ความผันผวนของราคาน้ํามัน ลวนเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม เนื่องจากมีความเกี่ยวเน่ืองกับ
เหตุการณอื่นหลายปจจัย เชนภาวะเศรษฐกิจโลก ปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ มีผลทําใหเกิดความผันผวนตอราคา
น้ํามัน  ซึ่งภาครัฐไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาโดยสงเสริมใหใชแกสธรรมชาติ (NGV) เปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามัน 
รวมทั้งกําหนดนโยบายดานราคาเพื่อลดภาระคาใชจายของผูประกอบการ บริษัทฯไดบริหารความเสี่ยงโดยไดเปลี่ยน
เครื่องยนตรถบรรทุกใหใชแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง จํานวน 43 คัน จากจํานวนทั้งสิ้น 71 คัน เพื่อลดภาระคาใชจายใน
การขนสงซึ่งเปนคาใชจายที่สูงมากรองจากตนทุนขาย   
 
3. ความเสี่ยงจากการแขงขัน 
  จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว และความผันผวนขอราคาวัตถุดิบ ทําใหตลาดสินคาวัสดุกอสรางมีการ
แขงขันที่รุนแรงเพื่อเรงระบายสินคา ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาสินคา การควบคุมคุณภาพ การบริการ การบริหารและจัดการสินคาคงคลัง การพัฒนาบุคลากร การบริหารการ
จัดสงและขนสง  เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคงความเปนผูนําในธุรกิจนี้ตอไป 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 (1) ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

           
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และ บริษัทยอย 

บริษัทกอต้ังขึ้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2539 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายแผนพ้ืนและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
โดยมีโรงงานตั้งอยูใน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร 

ป 2539 - จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ดวยทุนจดทะเบียน (ชําระเต็ม) 40 ลานบาท เพ่ือประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายแผนพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 

- ในชวงเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม ไดทําการกอสรางโรงงานแผนพ้ืนที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
ป 2540 - ภายในเดือนเมษายน แทนผลิตแผนพ้ืนโซน 1-4 แลวเสร็จโดยมีกําลังการผลิตรวมวันละ 5,280 ตร.ม. 

- ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในสวนของธุรกิจแผนพ้ืน
คอนกรีตอัดแรง 

ป 2543 บริษัทไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก SGS สําหรับแผนพ้ืน 
ป 2546 - ในเดือนสิงหาคมบริษัทไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 จาก 

SGS สําหรับแผนพ้ืน และ เสาเข็ม 
- ในเดือนกันยายน ไดขยายแทนผลิตเสาเข็มโซน 3 รวมเปนกําลังการผลิตวันละ 9,000 ม. 
- ในเดือนพฤศจิกายน ไดขยายแทนผลิตแผนพ้ืนโซน 5 รวมเปนกําลังการผลิตวันละ 6,600 ตร.ม.ซึ่ง
ถือวาเปน1 ใน 2 ของผูประกอบการ ที่มีกําลังการผลิตแผนพ้ืนสูงสุดในประเทศ 

ป 2547 - ในเดือนมกราคมบริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 120 ลานบาท โดย 100 ลานบาทเปนการซื้อบริษัท 
อรดา จํากัด ในราคา 10 บาทตอหุนซึ่งเปนราคาเทากับมูลคาที่ตราไวในขณะนั้น จากผูถือหุนเดิมของ
บริษัท อรดา จํากัด และคิดเปนสัดสวนการถือหุน 99.99% รวมทุนจดทะเบียนเปน 160 ลานบาท  

- ในเดือนมีนาคมบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท 
ป 2548 -  ในพฤษภาคม ไดสรางโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาขึ้น โดยสรางหางจากโรงงานผลิตแผนพ้ืนและ

เสาเข็มเดิม ประมาณ 2 กิโลเมตร คาดวาจะแลวแสร็จและผลิตไดไตรมาส 3 ของป 2549 
 -  ในเดือนกรกฎาคม ไดลงทุนสรางบานจัดสรรโครงการบานอรดา บานดีเบอร 5 บานประหยัดพลังงาน

จํานวน 118 ยูนิต ซึ่งโครงการตั้งอยู ณ ตนถนนเลียบคลอง 8 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  
 -  ในเดือนตุลาคม ไดลงทุนขยายโรงงาน บจก.รมโพธิ์โปรดักส เพ่ือผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC สําหรับ

ตลาดในภาคเหนือ  
 -  ในเดือนธันวาคม ไดลงนามในสัญญาสั่งซื้อและวาจางพัฒนาระบบ ERP เพ่ือนํามาใชบริหารงานใน

บริษัท 
ป 2549 - ในเดือนมีนาคม ไดทําการเปดตัวขายโครงการ ”บานอรดา” บานดีเบอร5  บานประหยัดพลังงาน 
 - ในเดือนมิถุนายน ไดเริ่มกอสรางโรงงานแหงใหมที่สุราษฎรธานี  เพ่ือรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจ

ทางภาคใต 
 - ในเดือนตุลาคม ไดทําการเลี้ยงขอบคุณลูกคาและฉลองครบรอบ 10 ป ดีคอน พรอมเปดตัวสินคาตัว

ใหม คือคอนกรีตมวลเบา ผลิตในระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) ในชื่อ บลอคกันความ
รอน “ดีคอนบล็อค” 

ป 2552 - ไดพัฒนาและออกสินคาใหม คือ รั้ว เชน รั้วคาวบอย , รั้วสําเร็จรูป  
 - บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version  2008 จาก SGS  
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 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท  ทุนชําระแลว 200 ลานบาท   โดยมีผูถือหุนรายใหญ  คือ  คุณวิทวัส พรกุล 
ถือหุนรอยละ  60.50  (ดูรายละเอียดการถือหุนในบริษัทในสวนที่ 2.8 เรื่องโครงสรางผูถือหุน) 

บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ  
1. บริษัท อรดา จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจขายบานในโครงการบานอรดา โดยเปนโครงการบานเดี่ยวสรางเสร็จพรอม

ใหลูกคาเขาอยู ในชื่อโครงการวา “บานอรดา” และ ใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาดยอม (Mini Factory) โดยเปนโครงการ
ในลักษณะ Factory Land แบงเปนแปลงๆละครึ่งไร ซึ่งตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ในอําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยบริษัท อรดา จํากัด กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2532 ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
จํานวน 100 ลานบาท โดยมีบริษัทเขาถือหุนในอัตรารอยละ 99.99 ต้ังแตวันที่ 9 มกราคม 2547 
  2.  บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด (“รมโพธิ”์)  ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนพื้นสําเร็จรูป และคอนกรีต
มวลเบา  ต้ังอยูเลขที่ 170 หมูที่ 4 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน   กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่   12   กันยายน   2538  
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 35 ลานบาท  โดยมีบริษัทฯ ถือหุนโดยทางตรง 66.67%   
(3) นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

บริษัทมีนโยบายแบงการดําเนินงานตามกลุมธุรกิจผานบริษัทและบริษัทยอยอยางเดนชัด ซึ่งการดําเนินงานของแต
ละบริษัทจะไมซ้ําซอน และมุงหวังการสนับสนุน เกื้อกูลและเอื้อประโยชนอยางสูงสุดทางธุรกิจตอกัน โดยบริษัท
ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายแผนพ้ืนเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งเปนวัสดุที่ใชในงานกอสราง ในขณะที่บริษัท 
อรดา จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพยเนนธุรกิจขายและใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาดยอมและสราง
บานพักอาศัยสรางเสร็จพรอมอยู  และบริษัท รมโพธิ์โปรดักส จํากัด ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายแผนพ้ืน ใน
ภาคเหนือ 
(4) สัดสวน เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Goal) 
 บริษัทมุงเนนการเติบโตอยางมั่นคงในการขยายธุรกิจ ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและการ
ใหบริการที่ดีเลิศ ตรงตอเวลา โดยบริษัทมีเปาหมายในการเพิ่มยอดขายในธุรกิจแผนพ้ืนและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
และผลิตภัณฑใหม บล็อคกันความรอน “ดีคอนบล็อค”  จากกําลังการผลิตที่ไดขยายเพิ่มขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3 ปที่
ผานมาเพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งสงผลโดยตรงกับอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงองคกร ระบบงานผลิตและขาย รวมท้ังระบบขนสงสินคา เพ่ือเพ่ิมอัตราผลกําไรและ
เตรียมรองรับกับภาวะอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางหดตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ในสวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในบริษัท อรดา จํากัด บริษัทยังคงมุงเนนธุรกิจขายและใหเชาโรงงาน
สําเร็จรูปขนาดยอมและยังมีแผนขยายไปสูการสราง บานเดี่ยวเพ่ือรองรับกับแรงงานและชุมชนที่ขยายตัวมากขึ้น 
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2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
(1) ธุรกิจแผนพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

(1.1) ลักษณะของผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑหลักๆของบริษัทประกอบดวย : 
1. แผนพื้นคอนกรีต 
แผนพ้ืนสําเร็จรูป DCON เปนแผนคอนกรีตอัดแรงทองเรียบรูปหนาตัดเหมือนแผนกระดาน กวาง 35 ซม. หนา 5 

ซม. เมื่อใชงานนํามาวางชิดติดกันแลวเทคอนกรีตทับหนา โดยตัวแผนพ้ืน DCON นอกจากจะทําหนาที่เปนแบบหลอ
แลวยังทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของโครงสรางชวยรับน้ําหนักรวมเปนเนื้อเดียวกันกับคอนกรีตทับหนาอีกดวย นอกจากนี้
บริษัทยังมีบริการผลิตแผนพ้ืนขนาดความกวาง 30 ซม. หนา 5 ซม. สําหรับลูกคาบางรายที่มีความตองการเปนพิเศษ 

แผนพ้ืนสําเร็จรูป DCON เหมาะกับงานกอสรางอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงเรียน 
ทาวนเฮาสและบานเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป ทําใหกอสรางไดอยางรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย อีกทั้งมั่งคงแข็งแรง
สวยงาม 

แผนพ้ืนสําเร็จรูป DCON แบงเปน  
1.1 แผนพ้ืนทองเรียบ เหมาะสําหรับโครงสรางที่มีชวงกวางระหวางคานสําหรับวางแผนพ้ืน (Span) ไมเกิน 4.20 

เมตร 
1.2 แผนพ้ืนลอนโคง ถูกคนคิดขึ้นมาเพื่อใชงานสําหรับโครงสรางที่มีชวง Span ระหวาง 4.20 – 5.00 เมตร ซึ่งมี

คุณสมบัติพิเศษในการรองรับชวงพาด (Span) ที่ยาวขึ้นจึงสามารถนําไปใชกับโครงสรางที่ไมสะดวกมีค้ํายัน 
1.3 แผนพ้ืนลอนเหลี่ยม  ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติใกลเคียงกับแผนพ้ืนลอนโคง แตมีพ้ืนผิวดานทองเวาเปน

รูปเหล่ียมลบมุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพ้ืนสําเร็จรูป DCON ไดผานการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษัท 
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับแผนพ้ืน เลขที่ 1089/2540 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

และไดรับสิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ทั้งนี้บริษัทไดรับการยกเวนภาษีเงินได 
100% ต้ังแต 19 มกราคม 2539 ถึง 18 มกราคม 2548 หลังจากนั้นบริษัทจะยังไดรับการยกเวนภาษีเงินได 50% 
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ต้ังแต 19 มกราคม 2548 ถึง 18 มกราคม 2553 ดังนั้นสําหรับป 2553 ทางบริษัทจะไมไดรับการยกเวนภาษีจากการ
ส้ินสุดสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 
2. เสาเข็มคอนกรีต 
เสาเข็มเปนวัสดุกอสรางที่ใชเปนสวนที่รับน้ําหนักของอาคาร หรือโครงสรางได โดยอาศัยกลไกของ (1) ความฝด

หรือแรงเสียดทาน เกิดที่ผิวเสาเข็มสัมผัสกับดินที่ลอมรอบ และ (2) แรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม โดยน้ําหนักจาก
อาคารที่ถายลงฐานรากจะถายตอลงไปยังเสาเข็มซึ่งวางอยูบนชั้นดินแข็ง 

จากการสํารวจตลาดและเพื่อใหไดกลุมลูกคาเดียวกันกับลูกคาแผนพ้ืน บริษัทไดเลือกผลิตเฉพาะเสาเข็มบานพัก
อาศัยเทานั้น โดยมี 3 ขนาด คือ 

1. รูปตัวไอ-18 สําหรับบานชั้นเดียว หรือ รั้ว หรือ บาน 2 ชั้น เชน บานเอื้ออาทร โดยมีกําลังการผลิตเต็มที่วันละ 
1,800 ม. 

2. รูปตัวไอ-22 สําหรับบาน 2 ชั้น กําลังการผลิตเต็มที่วันละ 5,100 ม. 
3. รูปตัวไอ-26 สําหรับทาวนเฮาส 3 ชั้น หรือ อาคารพาณิชย (หรืออาคารโรงงาน) กําลังการผลิตเต็มที่วันละ 

2,100 ม. 
เสาเข็มคอนกรีตของบริษัทไดผานการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษัท 

เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เชนกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. บล็อคกันความรอน ดีคอนบล็อค 

 คอนกรีตมวลเบาดีคอน เปนคอนกรีตมวลเบาสีเทาระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) มีคุณสมบัติ
น้ําหนักเบา  ปองกันความรอน กันเสียงใกลเคียงกันกับคอนกรีตมวลเบาสีขาว AAC (Autoclaved  Aerated Concrete)    
ที่ใชในการกอสรางปจจุบัน  เพียงแตเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตแตกตางกัน ยังผลใหการกระจายฟองอากาศของ
คอนกรีตมวลเบา CLC เปนลักษณะเซลลปดฟองอากาศไมตอเนื่อง ทําใหลดโอกาสเกิดเชื้อราจากความชื้นซึมสะสม
ผานไดยากกวาคอนกรีตมวลเบา  AAC  ทั่วไป และมีความแข็งแกรงรองรับการยึดเจาะแขวนของที่มีน้ําหนักมากได 
 ในปจจุบันทางบริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่รองรับตอความตองการและการใชงานมากขึ้นโดยไดพัฒนา
สูตร D815 ซึ่งทําใหบล็อกคอนกรีตมวลเบามีน้ําหนักเบาลง สะดวกตอการทํางาน 

คอนกรีตมวลเบาดีคอน  เหมาะกับงานกอสรางอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงเรียน 
ทาวนเฮาสและบานเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป ทําใหกอสรางไดอยางรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย อีกทั้งมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม 
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(1.2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 
กลยุทธการแขงขัน 
• บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานดวยตนทุนที่ตํ่ากวาคูแขง เนื่องจากบริษัทให

ความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
• สําหรับเสาเข็ม บริษัทไดเลือกผลิต 3 ขนาดในลักษณะการผลิตแบบ Mass Production ทําใหไดตนทุนการผลิต

ตอหนวยที่ตํ่ากวาคูแขง 
• บริหารงานอยางใกลชิดดวยผูบริหารมืออาชีพที่มีความเขาใจในธุรกิจและลูกคา 
• สถานที่ต้ังโรงงานอยูในแหลงวัตถุดิบทําใหประหยัดตนทุนคาขนสงวัตถุดิบ และยังไดเนื้อที่โรงงานในราคาถูก 
• มีความสัมพันธอันดีกับเจาของแหลงวัตถุดิบ ทําใหไดตนทุนวัตถุดิบที่มีราคาถูก 
• มีระบบขนสงสินคาสําเร็จรูปเอง ทําใหมีความคลองตัว สามารถควบคุมระบบการจัดสงได รวมทั้งยังชวย

ประหยัดตนทุนคาขนสง 
ลักษณะลูกคา 
สามารถแบงลักษณะลูกคาตามวัตถุประสงคการใชงาน ดังนี้ 

สัดสวนรอยละตามยอดขายของบริษัทในป 2553 
กลุมลูกคา แผนพื้น เสาเข็ม 

1. บานพักอาศัย (บานเดี่ยว/ทาวนเฮาส) 76% 94% 
2. คอนโดมิเนียม / อพาทเมนท   8% - 
3. Office สํานักงาน / โรงงาน 14%   3% 
4. อ่ืนๆ (สรางเขื่อน รั้ว)   2%   3% 

 
กลุมลูกคาเปาหมาย 
เปนกลุมลูกคาขางตนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
นโยบายราคา 
บริษัทกําหนดราคาตามหลักอุปสงคอุปทานของตลาด โดยมิใหราคาถูกเกินไปทําใหเกิด Lead time ต้ังแตการ

ส่ังซื้อจนไดรับสินคานานเกินไป หรือ มิใหราคาแพงเกินไปจนทําใหเสียฐานลูกคา นอกจากนี้บริษัทจะคํานึงถึงปริมาณ
การสั่งซื้อ เครดิตเทอมที่ผานมาของลูกคา และการแขงขันของอุตสาหกรรมเปนหลัก จึงทําใหบริษัทตองปรับราคาให
สอดคลองกับสภาวะตลาดและการแขงขันที่มีอยูตลอดเวลา 
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ภาวะอุตสาหกรรม และการแขงขัน 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2553 ขยายตัวรอยละ 7.8 โดยมีปจจัยสนับสนุนทั้งจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและ

อุปสงคภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคครัวเรือน ที่ขยายตัวรอยละ 13.8 และ 4.8 
ตามลําดับ รวมท้ังการสงออกสินคารูปดอลลารสหรัฐที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 28.5 (ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

ภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางในป 2553 มีขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2552 ในอัตรารอยละ 6.8 ((ที่มา: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ทั้งนี้ เนื่องจากในป 2553 เศรษฐกิจภายในประเทศมีการฟนตัวทั้ง
จากการบริโภคภายในประเทศ ภาคเอกชน รวมถึงการสงออกซึ่งไดรับผลบวกจากการเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจ
ตางประเทศ 

 การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยมีการขยายตัวดังจะเห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด
ทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2553 มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 11% เมื่อเทียบกับป 2552 (ที่มา: ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย) ซึ่งเปนการเพิ่มในทุกประเภทของงานกอสรางยกเวนอาคารพาณิชยที่มีการหดตัวลง 6% 
(คอนโดมิเนียม +6%, บานเดี่ยว +10%, บานแฝด +26%, ทาวเฮาส +32%, อาคารพาณิชย -6%) ดังนั้นจะเห็นไดวา
ตลาดที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2552 

 
จากการที่ธุรกิจวัสดุกอสรางประเภทแผนพ้ืนสําเร็จรูปและเสาเข็มรูปตัวไอเปนอุตสาหกรรมที่เขาออกไดงายจึงมี

ผูผลิตหลายรายซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะการแขงขันทางดานราคาคอนขางสูง อยางไรก็ตามทางบริษัทฯไดใช
นโยบายทางดานการมุงเนนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมถึง
การใหบริการที่ดีเพ่ือสรางความพึงพอใจกับกับกลุมลูกคาเพ่ือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง 

 
 
วัตถุดิบ 

แผนพื้น เสาเข็ม 
วัตถุดิบหลัก จํานวน Supplier วัตถุดิบหลัก จํานวน Supplier 

ปูนซีเมนต 2 ปูนซีเมนต 2 
หิน 2 หิน 2 

ทราย 2 ทราย 2 

ลวด PC Wire 3 ลวด PC Wire 3 
เหล็กหูยก เหล็กหูคลอง เหล็กเสน
เชื่อมขาง เหล็กแผนเชื่อมขาง 

1 เหล็กเพลท เหล็กหูยกเสาเข็ม 
เหล็กตอปลอก เหล็กหนวดกุง 

1 

น้ํายาผสมคอนกรีต 2 น้ํายาผสมคอนกรีต 2 
น้ํายาทาแบบ 1 น้ํายาทาแบบ 1 
  ลวดปลอกลูกตั้ง 2 

 
บริษัทฯดําเนินธุรกิจมานานและมีความสัมพันธอันดีกับ Supplier เหลานี้ ทําใหมั่นใจไดในดานของราคา การสงของ 

รวมท้ังคุณภาพของวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม วัตถุดิบดังกลาวขางตนสวนใหญจัดวาเปนวัตถุดิบประเภทที่จัดหาไดไมยาก 
ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบนอยมาก ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการสั่งของจาก Supplier ไมกี่
รายในวัตถุดิบแตละชนิด ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชนสูงสุดทางธุรกิจ 

 
(1.3) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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ที่ต้ังของโรงงานอยูนอกเขตชุมชนและไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
(1.4) งานที่ยังไมสงมอบ 
ณ ส้ินป 2553 บริษัทไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบที่มีมูลคาสูงตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของรายไดรวมตามงบรวมป 

2553 
 

(2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
(2.1) ลักษณะของผลิตภัณฑ 
บริษัทดําเนินการธุรกิจขายและใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาดยอม (Mini Factory) และโครงการบานเดี่ยวสรางเสร็จ

กอนขายผานบริษัทยอย คือ บริษัท อรดา จํากัด ซึ่งปจจุบันมี 2 โครงการ คือ 
1. อรดาแฟคตอรี่แลนด ซึ่งเปนโครงการโรงงานสําเร็จรูปที่รวม โรงงาน สํานักงาน ที่พักอาศัย ไวในยูนิตเดียวกัน 

บนเนื้อที่ 200 ตร.วา พ้ืนที่ใชสอยกวา 720 ตร.ม.  เนนการวางผังอยางเปนระบบ พรอมสาธารณูปโภคมาตรฐาน โดย
ใน 1 ยูนิตจะประกอบดวย : 

ชั้น พ้ืนที่ใชสอย ขนาด 
1 • สวนโรงงาน 

• สํานักงาน 
• 16 X 24 = 384 ตร.ม. 
• 12 X 7.5 = 90 ตร.ม. 

2 สํานักงาน  16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 
3 ที่พักอาศัย  16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 

 
โครงการตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา คลอง 8 อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยภายในโครงการ

ประกอบดวยไฟฟา 3 เฟส 4 สาย โทรศัพท น้ําบาดาล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมทอระบายน้ํา-ทางเทา กวาง 16 
ม. พรอมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. 

ทั้งนี้บริษัทไดขออนุญาตจัดสรรจากกรมที่ดินเปนพ้ืนที่จัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม โดยลูกคาของโครงการที่เชาหรือซื้อ
จะไปทําเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมตอไป 

2. โครงการบานอรดา   
โครงการอรดา-ลําลูกกาคลอง 8  โดยโครงการตั้งอยู บนถนนเลียบคลอง 8 อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

ทั้งนี้บริษัท ไดใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 36/2549 เปนโครงการบานเดี่ยว สําหรับพักอาศัยและอาคารโฮมออฟฟศ สราง
บนเนื้อที่ 23 ไร ปจจุบันมียอดขายแลวกวา 90%  

โครงการอรดา-ราชพฤกษ เปนโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้น บนที่ดิน 20 ไร บริเวณถนนราชพฤกษ เพ่ือสาธิตการใช
สินคาของบริษัทดีคอนฯ ปจจุบันอยูระหวางการขออนุญาตจัดสรร 

 
(2.2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 
กลยุทธการแขงขัน 
• พ้ืนที่ของโครงการตั้งอยูในเขตพ้ืนที่สีมวง ซึ่งสามารถสรางโรงงานไดและอยูในเขตชุมชน ทําใหมีกําลังซื้อและมี

แรงงานเพียงพอท่ีจะรองรับกับธุรกิจของผูประกอบการซึ่งเปนลูกคาของโครงการ 
• พ้ืนที่ของโครงการตั้งอยูใกลสนามบินดอนเมือง และเสนทางสูภาคเหนือ ภาคตะวันออก   ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนสวนเสริมศักยภาพในระบบขนสงและการเดินทาง 
• มีความไดเปรียบในดานตนทุนการกอสราง (ในสวนของผลิตภัณฑหลักของบริษัทแม คือ แผนพ้ืน , เสาเข็มและ

ผนังคอนกรีตมวลเบา) 
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• มีความไดเปรียบในดานตนทุนที่ดิน เนื่องบริษัทมีตนทุนที่ดินที่ถูกกวาราคาตลาดในปจจุบันมากและผาน
จุดคุมทุนในสวนของตนทุนที่ดินแลว 

 
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
กลุมลูกคาของโครงการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ผูทํางานที่บริเวณใกลเคียง และ 

ยังคงกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทไว โดยในปจจุบัน  : 
 
นโยบายราคา 
บริษัทกําหนดราคาขาย และ คาเชา อยูในระดับที่สามารถแขงขันได ทั้งนี้ในสวนการเชาโรงงาน บริษัทจัดทํา

สัญญาเชากับลูกคามีระยะครอบคลุม 3 ป  
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
นอกจากการติดตอกับลูกคาเปาหมายโดยตรงแลว ลูกคาสวนใหญของบริษัทจะเขามาติดตอโดยตรงกับสํานักงาน

ขายของโครงการซึ่งตั้งอยูในบริเวณโครงการ โดยไดรับทราบขอมูล ขาวสาร และการแนะนําจากลูกคาปจจุบันของ
โครงการ และโฆษณาในหนังสือพิมพธุรกิจ 

วัตถุดิบหลักในการกอสรางโครงการ ไดแก ที่ดิน และ วัสดุกอสราง หลักๆ เชน พ้ืนคอนกรีด เสาเข็ม คอนกรีต 
ผนังมวลเบา เหล็กเสน โครงสรางเหล็ก แผนหลังคา ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบสุขาภิบาล สีทาอาคาร ประตูหนาตาง 
โดยทางบริษัทไดเปดประมูลกับผูรับเหมากอสรางทั้งในสวนของคาแรงและวัสดุกอสราง ยกเวนแผนพ้ืน , เสาเข็ม และ
ผนังมวลเบา ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท ซึ่งที่ผานมามีผูรับเหมากอสรางที่เคยรวมงานมาดวยกันประมาณ 6-7 
รายและมีความสัมพันธที่ดีและยาวนานกันมา  

 
(2.3) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
แตละยูนิตในโครงการ เจาของโรงงานจะจัดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียกันเองตามคุณภาพของน้ําเสียในแตละโรงงาน

โดยตองผานเกณฑตามที่กรมโรงงานกําหนด ทั้งนี้ทางโครงการไดมีระบบสุขาภิบาลใหทั้งในแตละยูนิตและระบบ
สวนกลางตามพ.ร.บ.จัดสรร 

 
(2.4) งานที่ยังไมสงมอบ 
ณ ส้ินป 2553 บริษัทไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบที่มีมูลคาสูงตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของรายไดรวมตามงบรวมป 

2553 
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2.4 การวิจัยและพัฒนา 
       ในป 2553 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดทําการวิจัยและพัฒนาสําหรับผลิตภัณฑหลักของบริษัทในลักษณะเปนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑเปนการภายในโดยทีมวิศวกรของบริษัทฯ  
 

งานวิจัยและพัฒนา 
1. วิธีการผสมคอนกรีต (Separate Mixing) 
2. สวนผสมของคอนกรีต 
3. ขบวนการประกอบและถอดแบบเสาเข็ม 
4. พัฒนาแผนพ้ืนลอนคูและลอนเหล่ียม 
5.  วิจัยพัฒนาโครงการคอนกรีตมวลเบา 
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2.5 ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดงันี้ 
บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) 

ประเภท / ลักษณะสินทรัพย มูลคาตามบัญชี 
(บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน ณ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี:    
- สวนที่เปนพ้ืนที่โรงงานขนาด 47 ไร 240 

ตร.วา 
14,155,075 เปนเจาของ จดจํานองไวเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ
ยาว และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให
ธนาคารแหงหนึ่งออกหนังสือค้ําประกันคาวัตถุดิบ
และค้ําประกันการใชไฟฟา กับธนาคารในประเทศ
แหงหนึ่ง 

- สวนที่เปนพ้ืนที่กองเก็บสินคา 
  ขนาด 23 ไร 2 งาน 38 ตร.วา 

5,055,384 เปนเจาของ ไมม ี

- สวนที่ซื้อไวเพ่ือใชน้ําบาดาลในการผลิต 
  ขนาด 24 ไร 2 งาน 92 ตร.วา 

2,124,547 เปนเจาของ ไมม ี

ที่ดินเพ่ือสรางโรงงานและลานเก็บสินคา
คงคลัง 
- โรงงานคอนกรีตมวลเบา166ไร18 ตร.วา 

26,806,766 เปนเจาของ จดจํานองที่ดิน 3 แปลง พ้ืนที่รวม 63 ไร 3งาน 
17 ตร.วา เพ่ือเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี 
เงินกูยืมระยะส้ัน ,เงินกูยืมระยะยาวและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกันคาวัตถุดิบ การใชไฟฟากับธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่ง 

ที่ดินเพ่ือสรางโรงงาน จังหวัดสุราษฎร
ธานี ขนาด 57 ไร 334 ตร.วา 

16,870,518.80 เปนเจาของ                                            ไมม ี

อาคาร / เฟอรนิเจอร / เครื่องตกแตง 
100,804,038 

 
 
 
 
 

เปนเจาของ จดจํานองอาคารโรงงานสําหรับการผลิตคอนกรีต
มวลเบาวงเงินจํานอง 35 ลานบาทและเครื่องจักร
มูลคา 60 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกันเงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ัน ,เงินกูยืมระยะ
ยาวและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคาร
ออกหนังสือค้ําประกันคาวัตถุดิบ การใชไฟฟากับ
ธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง 

ยานพาหนะ 15,541,451 เปนเจาของ ไมม ี
เครื่องมือ / เครื่องจักร / อุปกรณ 42,450,530 เปนเจาของ ไมม ี
งานระหวางกอสราง 2,336,823 

 
 
 
 
 

เปนเจาของ ไมม ี



บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)          

สวนที่ 2 หนา 13 
 

 
บริษัท อรดา จํากัด 

ประเภท / ลักษณะสินทรัพย มูลคาตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

สินทรัพยใหเชา 24,321,389 เปนเจาของ ไมม ี
ที่ดิน รอการพัฒนา ซึ่งมีภาระผูกพัน 21,420,000 เปนเจาของ จดจํานอง เพ่ือเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี 

เงินกูยืมระยะส้ัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให
ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันคาวัตถุดิบ การใช
ไฟฟาใหแกบมจ.ดีคอนโปรดักส กับธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่ง- 

ที่ดิน รอการพัฒนา ซึ่งไมมีภาระผูกพัน 22,240,185 เปนเจาของ ไมม ี
ที่ดินที่พัฒนาแลว เพ่ือขาย โครงการ
บานอรดา 

125,325,866 
 

เปนเจาของ ไมม ี

 การลงทุนในบริษัทยอย 
ณ 31 ธันวาคม 2553 

บริษัท ธุรกิจ ทุนท่ีออกและเรียก
ชําระแลว  

รอยละการลงทุน 

บริษัท อรดา จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพยโดย
ปจจุบันยังเนนธุรกิจการขายและ
ใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาดยอม 

200 ลานบาท 99.99 

บริษัท รมโพธิ์โปรดักส จํากัด ผ ลิ ต แ ผ น พ้ื น สํ า เ ร็ จ รู ป แ ล ะ
ค อ น ก รี ต ม ว ล เ บ า ใ น พื้ น ที่
ภาคเหนือ 

35 ลานบาท 66.67 

 
ปจจุบันบริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เปนธุรกิจหลัก คือ แผนพ้ืนและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และ การ

ขายโครงการบานเดี่ยวพรอมอยู และขาย - ใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาดยอมผานบริษัทยอย บริษัท ไมมีนโยบายใน
การลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่ไมเกี่ยวของ การลงทุนใดๆ ของบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้นโยบายการบริหารในอรดาจะถูกกําหนดและดําเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
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2.6 โครงการในอนาคต 
• ธุรกิจแผนพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

1.  ปรับปรุงและพัฒานการผลิตโรงงานที่สุราษฎรธานี เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต 
2. ปรับปรุงรถบรรทุกแผนพ้ืนและเสาเข็มใชกาซธรรมชาติแทนน้ํามันดีเซล เพ่ือรองรับกับราคาน้ํามันที่ปรับตัว

ไมแนนอน 
3. ปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตเพ่ือใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
 

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
1. สรางโรงงานสําเร็จรูปเพ่ิมในโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนด  
2. สรางบานเดี่ยวเพ่ือรองรับกับชุมชุนที่ขยายตัวในพ้ืนที่ใกลกับโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนดบนพ้ืนที่ 33 ไร 

ที่อรดามีอยูแลว โดยทําเลที่ต้ังอยูหางจากโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนดประมาณ 2 กิโลเมตร ชื่อโครงการ
วา บานอรดา 

3. โครงการอรดา-ราชพฤกษ เปนโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้น บนที่ดิน 20 ไร บริเวณถนนราชพฤกษ เพ่ือสาธิต
การใชสินคาของบริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด ปจจุบันอยูระหวางการขออนุญาตจัดสรร 

 
• ธุรกิจคอนกรีตมวลเบา 

1.   ปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตเพ่ือใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น   
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2.7 ขอพิพาททางกฏหมาย 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 บริษัทฯไดฟองรองตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางให

ดําเนินคดีกับบริษัทแหงหนึ่ง ในขอหาละเมิดสิทธิบัตรและเรียกคาเสียหายเปนเงินรวม ประมาณ  210.50  ลานบาท  ตอมา
เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2547    บริษัทดังกลาวไดแกคดีโดยใชวิธีฟองแยงอางวาตนเปนผูคิดคนสิ่งประดิษฐ และฟองขอเพิก
ถอนสิทธิบัตรของบริษัท และเรียกคาเสียหายเปนเงินรวมประมาณ 510  ลานบาทบวกอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  7.5  
ตอปและชดใชคาขาดประโยชนจากการจําหนายสินคาอีกจํานวนเดือนละ10 ลานบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552  ศาล
ช้ันตนมีคําสั่งใหยกฟองคดีขางตนทั้งหมด และพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิบัตรผลิตภัณฑแผนพื้นสําเร็จรูป เลขที่ 16808 ของ
บริษัทฯ  บริษัทฯและบริษัทดังกลาวยอมรับคําพิพากษาของศาลชั้นตน 

และสืบเนื่องจากคดีที่บริษัทไดยื่นฟองตอศาลทรัพยสินทางปญญา ตอมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 บุคคล 2 พ่ี
นองที่บริษัทระบุวาเปนตัวการของคดีละเมิดสิทธิบัตรมีสวนรวมรูเห็นในคดี  ไดฟองรองตอศาลแพงและศาลอาญา ให
ดําเนินคดีกับบริษัทฯ และกรรมการของบริษัททานหนึ่ง ในขอหาหมิ่นประมาทโดยการนําเอกสารที่มีขอความในลักษณะที่
เปนการหมิ่นประมาท แพรหลายแนบเขาไปในคําฟองที่บริษัทฯ ยื่นฟองดําเนินคดี และเรียกคาเสียหายเปนเงิน รวม 400 
ลานบาท บวกดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ขณะนี้สองคดีดังกลาว ศาลยกคําฟองไมนําสืบไตสวนมูลฟอง 1 คดี อีก 1 
คดี ศาลไตสวนมูลฟองแลวศาลชั้นตนพิจารณาใหยกฟองแลว โจทยยังคงอยูระหวางอุทธรณคดี ซึ่งฝายบริหารของบริษัท
ฯม่ันใจวาการถูกฟองดําเนินคดีจากบุคคลดังกลาวจะไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีคดีฟองรองคดีแพงกับลูกคารายหนึ่ง  จํานวนเงิน 9.65  ลานบาท (รวม
ดอกเบี้ยจาย 4.75 ลานบาทไวแลว)  ตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนเมื่อวันที่  28   ธันวาคม  2544  เนื่องจากบริษัทยอยถูก
ลูกคาดังกลาวฟองดําเนินคดีแพง  เรื่องผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เปนจํานวนเงินประมาณ  4.90  ลาน
บาท  บวกดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  15  ตอป   ซึง่บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนตอมาเมื่อวันที่  29  
เมษายน  2548 ศาลอุทธรณไดพิพากษายื่นตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน  แตบริษัทฯไดยื่นฏีกาคําพิพากษาของศาล
อุทธรณเมื่อวันที่ 6  ธันวาคม 2548  ขณะนี้คดีความดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของศาล    บริษัทยอยไดบันทึกภาระ
หนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นในงบการเงินงวดลาสุดแลวทั้งจํานวนและเชื่อวาหนี้สินที่บันทึกบัญชีไวแลวดังกลาวเพียงพอตอ
ผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีความขางตน 
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2.8 โครงสรางเงินทุน 
(1) หลักทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 200 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 
บาท โดยจดทะเบียนชําระแลวทั้งส้ิน 200 ลานบาท 
 

(2) ผูถือหุน 
รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน : ณ.วันที่ 16 มีนาคม 2553 
 

ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก 
  

จํานวนหุน 
 

รอยละ 
ของหุน
ท้ังหมด 

1. นายวิทวัส  พรกุล 121,000,070 60.50 

2. นายชนะ  โตวัน 37,600,000 18.80 

3. นางสาวพชัรีพร  พรกุล 7,268,400 3.63 

4. นายสมชาย  จรูญชาติรักษ 4,230,800 2.12 

5. บริษัท สารสิน จํากัด 2,612,500 1.31 

6. นายพงส  สารสิน 2,087,500 1.04 

7. นางนิภา  เศรษฐนันท 1,604,500 0.80 

8. นายธนัย   ชรินทรสาร 1,220,000 0.61 

9. นายวิเชียร  ตรีสุทธาชพี 1,095,400 0.55 

10. นายวีระ  จงกลกิจ 914,100 0.46 

รวม 179,633,270 89.81 

 
 

(3) นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในแต

 ละป ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ ตอไปนี้มาพิจารณาประกอบ เชนผลการดําเนินงานและฐานะ
 ทางการเงินของบริษัท  สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการบริหารงาน
 ของบริษัท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามความ
 เหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท 
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2.8 โครงสรางเงินทุน 
(1) หลักทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 200 ลานบาท คิดเปนจํานวนหุน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 
บาท โดยจดทะเบียนชําระแลวทั้งส้ิน 200 ลานบาท 
 

(2) ผูถือหุน 
รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน : ณ.วันที่ 16 มีนาคม 2553 
 

ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก 
  

จํานวนหุน 
 

รอยละ 
ของหุน
ท้ังหมด 

1. นายวิทวัส  พรกุล 121,000,070 60.50 

2. นายชนะ  โตวัน 37,600,000 18.80 

3. นางสาวพชัรีพร  พรกุล 7,268,400 3.63 

4. นายสมชาย  จรูญชาติรักษ 4,230,800 2.12 

5. บริษัท สารสิน จํากัด 2,612,500 1.31 

6. นายพงส  สารสิน 2,087,500 1.04 

7. นางนิภา  เศรษฐนันท 1,604,500 0.80 

8. นายธนัย   ชรินทรสาร 1,220,000 0.61 

9. นายวิเชียร  ตรีสุทธาชพี 1,095,400 0.55 

10. นายวีระ  จงกลกิจ 914,100 0.46 

รวม 179,633,270 89.81 

 
 

(3) นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในแต

 ละป ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ ตอไปนี้มาพิจารณาประกอบ เชนผลการดําเนินงานและฐานะ
 ทางการเงินของบริษัท  สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการบริหารงาน
 ของบริษัท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามความ
 เหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท 
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 2.9 การจัดการ 
 

2.9.1 โครงสรางการจัดการ 
 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
บริษัทฯ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแตละชุดมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
2.9.1.1 คณะกรรมการบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 9 ทาน* ดังนี ้
ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายตอตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ 
2. นายธนิต ชรินทรสาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 
4. นายชนะ โตวัน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 
5. นางพิสมัย  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ 
7. นายศุภกิจ  ปรมาภูติ กรรมการ 
8. นายธนัย ชรินทรสาร กรรมการ 
9. นายนิรุธ   อินทรทาฉาง กรรมการ 

                 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เปนดังตอไปนี้ 
 “นายวิทวัส พรกุล ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชนะ โตวัน                      

นายธนัย ชรินทรสาร นายนิรุธ  อินทรทาฉาง นายศุภกิจ  ปรมาภูติ กรรมการสองในสี่ทานลงลายมือช่ือรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท ” 

  
ขอบเขต อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหาร
เงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทนุ และกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 

3. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว และกําหนดแนวทางแกไข
ในกรณีท่ีมีอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายนัน้ 
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4. จัดใหมีการรายงานขอมูลโดยท่ัวไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทตอผูถอืหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ัวไปอยางถูกตอง ทันกาล และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีท่ีพบขอบกพรอง
ท่ีเปนสาระสําคัญ 

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

7. จัดใหมีกระบวนการสรางผูบรหิารระดับสูงข้ึนมาทดแทนอยางตอเนื่อง (Succession Plan) 

8. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได
อนุมัติไวแลว 

 
ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจชวงใหกรรมการบรหิารของบริษัทพิจารณาอนุมัติและดําเนินการ
ตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการเงินของบริษัท และรายการที่เกี่ยวโยงกันทีเ่ปนปกติทางการคา รายการ
การไดมาหรือจาํหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรอืเรือ่งท่ีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําข้ึนกับบริษัท 
และบริษัทยอย (ถามี) ซึ่งมีราคาตลาดอางอิงได ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท 

 
ในกรณีท่ีกรรมการอาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงกับบริษัท 

หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ใหกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียง 
 

2.9.1.2 คณะกรรมการบริหาร    
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยกรรมการจาํนวนทั้งสิ้น 13 ทาน* 
ดังนี้ 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายวิทวัส พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชนะ โตวัน รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายนิรุธ  อินทรทาฉาง รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
4. นายศุภกิจ  ปรมาภูติ รองกรรมการผูจัดการสายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ 
5. นายจีรเดช  วิรชัชัย รองกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
6. นางสาวเพ็ญทิพา  ยิ้มพยัคฆ ผูจัดการฝายขายแผนพื้น 
7. นางสาวประดิษฐา  วรชาติ ผูจัดการทั่วไปเสาเข็ม 
8. นางจํานงค  ปญญาสมบัติ ผูจัดการฝายบัญชี 
9. นางสาววรินทรา  ออนสมกิจ ผูจัดการฝายขายดีคอนบล็อค 
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10. นางสาวจุฬาภรณ  รังคะรัตน ผุจัดการฝายการเงิน 
* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร   
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน โครงสรางองคกร และโครงสรางการ

บริหารงานหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษทัใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการ
แขงขันในตลาด เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ 

2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารงานในสายงานตางๆ ของ
บริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทท่ีกําหนดไว
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4. จางและเลิกจางพนักงานระดับผูบริหารของบริษัทฯ ยกเวนในตําแหนงผูบริหารท่ีดาํรงตําแหนง
กรรมการบริษทัฯ 

5. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการได
อนุมัติไวแลว 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนคราว ๆ ไป  
7. พิจารณาอนุมัติและดําเนินการตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการเงินของบริษัท ในวงเงินไมเกนิ 20 ลาน

บาท 
8. พิจารณาอนุมัติและดําเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันทีเ่ปนปกติทางการคา รายการ

การไดมาหรือจาํหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรอืเรือ่งที่บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดสวนเสยี หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดท่ีจะทําข้ึนกับ
บริษัท และบริษัทยอย (ถามี) ซึ่งมีราคาตลาดอางอิงไดในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท และตองนําเสนอให
ท่ีประชุมกรรมการบริษัทในคราวถัดไปรับทราบในเรื่องนั้นๆ ดวย  

 
อนึ่ง คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยง 

กันรายการการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องท่ีบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดสวนเสยี หรอือาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดท่ีจะทําข้ึนกับบริษัท และ
บริษัทยอย (ถามี) ในกรณี เกินวงเงิน 20 ลานบาท และรายการหรอืเรื่องดงักลาวจะตองนาํเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ทีมผูบริหาร 
ทีมผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 13 ทาน* ดังนี ้
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ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายวิทวัส พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชนะ โตวัน รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายนิรุธ  อินทรทาฉาง รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
4. นายศุภกิจ  ปรมาภูติ รองกรรมการผูจัดการสายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ 
5. นายจีรเดช  วิรชัชัย รองกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
6. นางสาวเพ็ญทิพา  ยิ้มพยัคฆ ผูจัดการฝายขายแผนพื้น 
7. นางสาวประดิษฐา  วรชาติ ผูจัดการทั่วไปเสาเข็ม 
8. นางจํานงค  ปญญาสมบัติ ผูจัดการฝายบัญชี 
9. นางสาววรินทรา  ออนสมกิจ ผูจัดการฝายขายดีคอนบล็อค 
10. นางสาวจุฬาภรณ  รังคะรัตน ผุจัดการฝายการเงิน 
* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผูจัดการ 

1. เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
2. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย 
3. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน 

คาตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตําแหนงต่ํากวาระดับผูบริหาร ตลอดจนแตงตั้ง
ตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท 

4. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินและบริการเพื่อ
ประโยชนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท ไวภายในวงเงิน
ไมเกิน 5 ลานบาท และตองมีหนึ่งในคณะกรรมการบริหารลงลายมือช่ือรวมกัน 

5.  มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัท 

7. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราวๆไป 

 
 ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะอยูภายใตการบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการบริหาร และใหกรรมการผูจัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดไว 
 

อนึ่ง กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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รายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท และบริษัทยอย (ถามี) ใน
กรณีดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 
2.9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ   
 

เปนหนวยงานอิสระที่จะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อสอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน  และการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท 
                บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน  3 ทาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน  ดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นางพิสมัย  บุณยเกียรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนิต  ชรินทรสาร กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ 

       * รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบใหกับบริษัท จัดทํารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด  ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจสอบบัญชี นั้น รวมถึงประสบการณของบุคคากรที่ไดรับมอบหมายใหทํา
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
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5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ดวย เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ 
ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝาย
บริหาร เปนตน 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  รายการดังกลาวควร
ประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้ 
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของ

บริษัทถึงความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
6.3. เหตุผลที่เช่ือวา ผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย         

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
6.5. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

2.9.2 การสรรหากรรมการ  
 

2.9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัทไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ 
จะแตงตั้งเปนกรรมการ อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ท้ังนี้ 
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกโดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ 
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
เปนอัตราจะตองพนจากตําแหนง และในกรณีท่ีตองการเลือกกรรมการดังกลาวดังกลาวท่ีพนจากตําแหนงเขาเปน
กรรมการอีกครั้ง จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

 
 

1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท้ังหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวา
กรรมการคนอื่นๆ ไมได 
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3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง
ใหลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 
ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให 

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 
เดือน โดยบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการที่เขาไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 
2.9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

                   ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 
ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 
 

2.9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
2.9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 
 

          ท้ังนี้ในป 2553 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ดังนี้ 
คาตอบแทนกรรมการ               914,300     บาท 
คาตอบแทนผูบริหาร              4,932,210     บาท 

                        
2.9.3.2  คาตอบแทนอื่น 

- ไมมี - 
 

2.9.4 การกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จะใหความสําคัญกับการดูแลองคกรตามหลักบรรษัทภิบาล และเห็นวาการนําหลกั
บรรษัทภิบาลมาปฏิบัติในองคกรจะประสบความสําเร็จไดนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีบทบาท หนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางถูกตองและประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน 
เสริมสราง และปลูกฝงใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมีความตระหนักและมีจิตสํานึกใน
จรรยาบรรณอยางทั่วถึงท้ังองคกร 
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 บริษัทฯ เชื่อวาระบบการกํากับดูแลที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิภาพจะสงเสริมใหองคกรมี
ศักยภาพในการแขงขัน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุน สถาบัน
การเงิน และพันธมิตรธุรกิจในการดําเนินธุรกิจรวมกัน อันนําไปสูการเพิ่มมูลคาของผูถือหุน และประโยชนท่ี
สมดุลรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงสังคมและประเทศชาติ 
 
สิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเปนสิ่งท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ จะกํากับดูแลและสงเสริมใหพนักงาน 
ยึดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตั้งแตเริ่มกอตั้งโดยไดเรียบเรียงเปนลายลักษณอักษรเพื่อกําหนดเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติแกพนักงานทุกระดับตั้งแตเริ่มงานกับบริษัทฯ โดยผูบริหารระดับสูงประพฤติปฏิบัติตนเปน
ตนแบบที่ดี 
 

บริษัทฯ จะมุงประพฤติตนเปนพลเมืองดี ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เสียภาษีอยางถูกตอง 
และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม โดยบริษัทฯ จะรักษาไวซึ่งการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส มีคุณธรรม และยึดมั่น
จรรยาบรรณกับผูเกี่ยวของ ซึง่ไดแก  ผูถือหุน  พนักงาน ลูกคา คูคาหรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม  
 
 
คณะกรรมการ  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  
การถวงดุลกรรมการ และการรวมหรือแยกตําแหนง  
 

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหมีจํานวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล ไมเกิน 10  
คน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเทากับ 1 ใน 3 รวมกับกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ และ
กรรมการที่มาจากผูบริหารภายใน  

ดวยภาระหนาท่ีท่ีแตกตางกันระหวางประธานกรรมการ ในฐานะผูนําฝายนโยบาย และประธาน
กรรมการบรหิารในฐานะผูนําฝายบริหาร บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหผูดํารงตําแหนงท้ังสองตําแหนงตองมิใชบุคคล
เดียวกันเพื่อแบงแยกบทบาทใหชัดเจนและมีความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน 

ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทยอมเปนไปโดยกลุมบุคคล
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย รวมท้ังมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระ 

 
การประชุมคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแตละครั้งจะกําหนดวาระ 
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การประชุมไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน รวมท้ังมีการสงรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแกคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการ และผูบริหารทุกคนไดรับทราบ และจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมการประชมุ แตอาจ
จัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยกําหนดใหเลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระการประชุมท่ีชัดเจน พรอมจัดสงเอกสารการประชุมลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน
เขารวมประชุม 

- จัดการประชุมโดยกําหนดเวลาที่เพียงพอ ตลอดจนเปดโอกาสใหอภิปรายอยางเต็มท่ีและเปดเผย 
- จัดทํารายงานการประชุมท่ีมีสาระสําคัญครบถวน และเสนอใหประธานกรรมการบริษัทฯ รับรองใน

การประชุมคราวถัดไป กอนทําการจัดเก็บอยางเปนระบบ และสามารถสืบคนได 
 
โดยในป 2550 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการประชุมปกติจํานวน 4  ครั้ง ประชุมพิเศษจํานวน 1  ครั้ง  

โดยการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปได ดังนี้ 
จํานวนการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2551 

รายชื่อ วาระการดํารงตําแหนง การเขารวมประชุม/การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
  การประชุมปกติ การประชุม

พิเศษ 
รวม 

1.นายตอตระกูล  ยมนาค 21 มิ.ย. 2547  – 31 มี.ค. 2550 
26 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2553 

2/4 1/1 3/5 

2.นางพิสมัย  บุณยเกียรติ 31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค. 2550 
26 เม.ย. 2550 - 31 มี.ค. 2553 

4/4 1/1 5/5 

3.นายธนิต  ชรินทรสาร   9 มี.ค. 2547 –   9 มี.ค. 2549 
31 มี.ค. 2549 – 31 มี.ค. 2552 
23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555 

4/4 1/1 5/5 

4.นายวิทวัส  พรกุล   6 ส.ค. 2539 – 31 มี.ค. 2548 
31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 

5.นายชนะ  โตวัน   6 ส.ค. 2539 – 31 มี.ค. 2548 
31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค. 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 

6.นายธนัย  ชรินทรสาร 6 ส.ค. 2539 – 31 มี.ค. 2548 
31 มี.ค. 2548 – 31 มี.ค. 2551 
21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

4/4 1/1 5/5 

7.นายวันชัย  ตันติกุล 
 

  9 มี.ค. 2547 – 9 มี.ค. 2549 
31 มี.ค. 2549 – 31 มี.ค. 2552 

3/4 
 

1/1 
 

4/5 
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 23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555    
8.นายนิรุธ  อินทรทาฉาง 15 พ.ค. 2550 – 31 มี.ค. 2552 

23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555 
4/4 

 
1/1 

 
5/5 

 

9. นายศุภกิจ  ปรมาภูติ 15 พ.ค. 2550 – 31 มี.ค. 2553 4/4 1/1 5/5 

 
* กรรมการที่หมดวาระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรอการพิจารณาแตงตั้ง ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 
         - นายวิทวัส  พรกุล 
         - นางชนะ  โตวัน 
         - นายธนัย   ชรินทรสาร 
 
คณะอนุกรรมการ  
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ข้ึนเพื่อชวยในการกลั่นกรองงานที่จําเปน
และสําคัญ หรืองานที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะทางโดยไดกําหนดใหประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
สวนใหญไมไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ จึงมั่นใจไดวา คณะอนุกรรมการชดุตาง ๆ ของบริษัทฯ มีอิสระอยางเต็มท่ี
ในการปฏิบัติหนาท่ี ภายใตองคประกอบ ขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน ซึ่ง
ปจจุบันคณะอนุกรรมการบรษิัทไดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ  2) อนุกรรมการบริหาร  
3) อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน   
       
จริยธรรมธุรกิจและความขดัแยงทางผลประโยชน  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงในดานผลประโยชนของ
ผูเกี่ยวของอยางรอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวอยางครบถวน ในกรณี
ท่ีกรรมการบรษิัทฯ คนหนึ่งคนใดมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนของเรือ่งท่ีกําลังมีการพิจารณา ก็จะงดการออก
เสียง หรอืไมอยูรวมประชุมขณะลงมติออกเสียง รวมท้ังยังไดมีการกาํหนดจรรยาบรรณใหแกพนักงานรวมถึง
ผูบริหารไดประพฤติปฏิบัติตามเปนแบบอยางที่ดี โดยไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและผูอื่น และไมเขาไปมี
สวนรวมในการกระทําหรือปกปดการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือทําให
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยความยุติธรรม หรือมีสวนรวมในการปกปดการกระทําท่ีผิดกฎหมาย  
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 

คณะกรรมการบริษัทฯสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนัก
ในความสําคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดวยการจัดใหมรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพทั่วท้ังองคกร 
 แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เปนระบบที่พนักงานสามารถควบคุมกํากับ ประเมินผล 
และสอบทานการทํางานไดดวยตัวเอง เพือ่ลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตองตามทํานอง
คลองธรรมรวมทั้งปองกันการกระทําท่ีผิดกฎหมายดวย 
 บริษัทฯกําหนดใหมีผูตรวจสอบภายใน ท่ีข้ึนตรงและดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ
และกฎระเบียบ รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง 
 ซึ่งในป 2553 บริษัทฯได ดําเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัทฯในดานตางๆดังนี้ 
 ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบกระบวนการบริหารคลังสินคา 
 ไตรมาสที่ 2 สอบทานผลการตรวจสอบระบบ  ISO 
 ไตรมาสที่ 3 ตรวจสอบกระบวนการขายและการตลาด 
 ไตรมาสที่ 4 ตรวจสอบกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 
    

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี เปน
รายงานประจําปเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ยังทํารายงานอธิบายถึงความ
รับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงินควบคูกันไปกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําปอีก
ดวย 

เพื่อใหการทํารายงานขางตนเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่
เกี่ยวของ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีกํากับดูแลและพิจารณา
ปรับปรุงรายงานดังกลาวใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหงบการเงนิของบริษัทฯและงบการเงินรวมเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใตขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
ความสัมพันธกบัผูลงทุนและผูมีสวนไดเสยีกลุมตาง ๆ   
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีดูแล ติดตอสื่อสารและ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา แกนักลงทุน สื่อมวลชน และผูมีสวนเกี่ยวของกลุมอื่น ๆ ท้ังการใชสื่อ
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ทางอิเล็กทรอนกิสท่ีสามารถรับ-สงขอมูลไดอยางถูกตอง ท้ังนี้ขอมูลท่ีเปดเผยจะตองเปนขอมูลท่ีไมขัดตอ
กฎระเบียบของ ก.ล.ต.  
 

2.9.6 บุคลากร 
 บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ 

 
2.9.6.1 บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553  บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 174  คน   
2.9.6.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทฯ เชื่อมั่นวาพนักงานทุกระดับ คือทรัพยากรอันมีคา และมีบทบาทตอความสําเร็จขององคกร บริษัท
จึงมีนโยบายพฒันาความสามารถพนักงานเพือ่ยกระดับการบริหารงาน โดยจัดใหมีการอบรม สัมมนา พนักงานทั้ง 
เกาและใหมอยางตอเนื่องอยูเสมอเพื่อนําความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการดําเนินงานตอไป  
และยังใหความสําคัญในระบบการคัดเลือก และคาตอบแทนที่สอดคลองกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดยีวกัน  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ “ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกคนที่เหมาะสม” โดยมีระบบใหความดี ความชอบ
ในลักษณะ สงเสริมใหพนักงานกาวหนา มีความเจริญเติบโตคูไปกับบริษัทฯ โดยที่มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

• บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีความเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นๆ  
• มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเขาทํางานเพื่อเปนการทําความคุนเคยกอนการทํางาน 
• มีจัดอบรมสม่ําเสมอ ในเรื่องความรูเฉพาะดานและเทคนิคตางๆ มีการจัดฝกอบรมทั้งในและ

นอกสถานที่เพื่อใหมีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้องคกรมีการจัดสงบุคลากรไป
ศึกษายังตางประเทศที่มีความรูและเทคโนโลยีในดานนั้นๆ รวมถึงการจางบุคลากรที่มีคุณภาพ 
มีความรูความชํานาญจากตางประเทศมาฝกอบรมใหกับพนักงาน 

• เกณฑในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมตอองคกรและตัวบุคลากร
ใหมีความยินดีท้ังสองฝาย เพื่อเปนการจูงใจใหสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและ
เหมาะสมกับ   หนาท่ี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับวาองคกรมี
อัตราวาจางดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองคกรในระดับเดียวกัน 

• เกณฑในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกําไรของบริษัท หากยอดขายและกําไรมากพนักงานจะ
ไดโบนัสมาก 
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2.10 การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนัก

ในความสําคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดวยการจัดใหมรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพทั่วท้ังองคกร 
 แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เปนระบบที่พนักงานสามารถควบคุมกํากับ ประเมินผล 
และสอบทานการทํางานไดดวยตัวเอง เพือ่ลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตองตามทํานอง
คลองธรรมรวมทั้งปองกันการกระทําท่ีผิดกฎหมายดวย 
 บริษัทฯกําหนดใหมีผูตรวจสอบภายใน ท่ีข้ึนตรงและดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ
และกฎระเบียบ รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง 
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2.11 รายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกันอยางมีสาระสําคัญในป 2553 นั้น มีราคาและผลตอบแทน

ที่เปนปกติทางการคาตามราคาตลาด และไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว อยางไรก็ดี ในสวนนี้จะเปนการชี้แจงรายการระหวางกันซึ่งยังไมไดเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัท และเปนการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะของความสัมพันธและความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันซึ่งไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินดังกลาวขางตน 

 
รายละเอียดรายการระหวางกันในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2553 
 

รายการหรือ
สัญญา 

ผูชําระเงิน ผูรับเงิน รายละเอียดของ
รายการ 

หรือสัญญา 

การกําหนดราคาและ
เงื่อนไข 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 
2553 

(ลานบาท) 

ลักษณะของความสัมพันธ 
 

ความจําเปน 
และความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

หมายเหตุ 

รายไดจากการให
กูยืม (ดอกเบี้ย
เงินกูยืม) 
 
 
 
รายไดคาบริหาร
จัดการ 
 
 

บจ. อรดา 
 
 
 
 
 
บจ.อรดา 

บมจ. ดีคอน 
โปรดักส 
 
 
 
 
บมจ.ดีคอน      
โปรดักส 

บริษัทฯไดให บจ.อรดา 
กูยืมเพื่อใชเปนเงนิ
หมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน   
 
 
บจ.อรดา ไดใช
บุคคลาการของบริษัทฯ
ชวยบริหารงาน 

ใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญา
ใชเงิน กําหนดชําระคืน
เมื่อทวงถาม โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราตาม
อัตราตลาดเงิน 
 
ราคาทุน 

0.256 
 
 
 
 
 

0.480 

บจ. อรดาเปนบริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทใน
สัดสวนรอยละ 99.99 และมีกรรมการและผู
ถือหุนที่มีอํานาจควบคุมรวมกันกรรมการ
รวมกันในที่นี้ไดแก นายวิทวัส พรกุล นาย
ชนะ โตวัน 

การกูยืมจากบริษัทฯจะ
ชวยประหยัดดอกเบี้ยได
มากกวาการกูยืมโดยตรง
จากสถาบันการเงิน 
 

บริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอยซึ่ง
ดําเนินการธุรกิจขายบานจัดสรร
และใหเชาโรงงานสําเร็จรูปขนาด
ยอม (Mini Factory) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการ: 

 การกูยืมจากบริษัทฯจะทําใหประหยดัคาดอกเบี้ยของโครงการไดมาก และบริษัทฯไมมีความเสี่ยงเนื่องจากเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 รวมทั้งมีกรรมการรวมกัน 

หมายเหต:ุ  
 

  ระหวางป 2553 บริษัทอรดาไดชําระเงินกูคืนใหแกบริษัทเปนจํานวนเงิน 21.50 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไมมีหนี้เงินกูยืมคางชําระ 
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบริษัทยอย เปนไปตามการดําเนินธุรกิจตามปกติและ

ตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป เง่ือนไขและราคาที่ทําการซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพ่ือเปนการใหบริษัท บริษัทยอยและ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการกลุมเดียวกัน ไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ประธานกรรมการบริหารไดรับมอบอํานาจกรรมการบริษัทใหเปนผูอนุมัติการดําเนินธุรกิจกับบริษัทที่
เกี่ยวของกัน  หรือบุคคลที่มีผลประโยชนรวม ภายใตเง่ือนไขปฎิบัติในการดําเนินธุรกิจตามปกติและเง่ือนไข
การคาโดยทั่วไป โดยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ
บริษัทหรือบริษัทยอย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย 

ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ
เกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือ บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
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2.12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบการเงิน: สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป ณ   31  ธันวาคม  2553 

    (พันบาท) 
  งบเฉพาะบริษัท   งบการเงินรวม 

งบดุล 
2551 2552 2553 2553 

สินทรัพยหมุนเวียน         
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 13,686 3,126 23,339 30,205 
เงินลงทุนช่ัวคราว - 18,000 20,172 20,172 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงิน 73,568 62,687 96,251 100,295 
เงินใหกูระยะสั้น 3,570 3,570 3,570 3,570 
เงินมัดจําคาสินคา - - - - 
สินคาคงเหลือ 53,182 41,197 49,884 192,388 
คาใชจายลวงหนา - - - - 
เงินมัดจําซื้อยานพาหนะ - - - - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น-สุทธ ิ 3,373 3,262 5,355 5,932 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 147,379 161,842 198,570 352,562 

สินทรัพยไมหมุนเวียน      
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 123,333 123,333 223,333 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 70,500 21,500 - - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 396,379 232,104 215,129 288,300 
สินทรัพยไมไดใชดําเนินงาน  - สุทธ ิ 13,152 124,708 115,062 164,432 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 17,369 5,865 5,209 5,209 
เงินมัดจําซื้อที่ดินและอาคาร 6,046 3,700 3,700 3,700 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,985 815 1,240 1,240 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 628,764 512,026 563,674 462,882 

รวมสินทรัพย 776,144 673,868 762,244 815,444 
หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 50,663 391 2,523 5,729 
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 36,999 9,246 - 244 
เจาหนี้การคา 40,182 50,688 73,605 75,184 
เงินปนผลคางจาย - - - - 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 782 3,115 9,449 10,457 
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คาใชจายคางจาย 3,359 3,576 7,739 9,162 
เงินรับลวงหนาคาขายสินคา 4,361 3,137 4,062 4,062 
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยถาวร 6,200 - - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,742 2,171 12,064 4,267 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 145,288 72,325 109,441 109,103 
     
    (พันบาท) 

  งบเฉพาะบริษัท   งบการเงินรวม งบดุล 
2551 2552 2553 2553 

เงินกูยืมระยะยาว 7,996 1,010 - - 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 3,418 - -          559 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - - 570 1,811 
ภาระหนี้สินที่จะเกิดจากคดีความ - - - 10,010 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,414 1,010 570 12,380 
รวมหนี้สิน 156,702 73,336 110,012 121,483 
ทุนจดทะเบียน 200,000 200,000 206,000 206,000 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 200,000 200,000 200,000 200,000 
สวนเกินมูลคาหุน 319,825 319,825 319,825 319,825 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 99,617 80,707 132,407 159,405 
รวมสวนของผูถือหุน 619,442 600,532 652,232 679,230 
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - 14,731 
รวมสวนของผูถือหุนและสวนของผูถือหุนสวนนอย 619,442 600,532 652,232 693,960 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 776,144 673,868 762,244 815,444 
         
    (พันบาท) 

    งบเฉพาะบริษัท   งบการเงินรวม งบกําไร-ขาดทุน 
2551 2552 2553 2553 

งบกําไรขาดทุน         
รายไดจากการขาย 692,713 463,911 628,610 738,877 
รายไดจากการขายที่ดินรอการพัฒนา - - - - 
รายไดจากสินทรัพยใหเชา - - - - 
กําไรจากการขายสินทรัพย - - - - 
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รายไดอื่น 19,028 13,974 17,465 11,988 
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 
รวมรายได 711,741 477,885 646,075 750,865 
ตนทุนขาย 511,284 322,496 422,279 500,838 
ตนทุนสินทรัพยใหเชา - - - - 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 163,138 121,480 133,000 151,345 
คาเผื่อความเสียหายจากคดีความ - - - - 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - 31,820 - - 
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 
รวมคาใชจาย 674,422 475,796 555,279 652,183 
     
    (พันบาท) 

   งบเฉพาะบริษัท   งบการเงินรวม งบกําไร-ขาดทุน 
2551 2552 2553 2553 

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 37,318 2,089 90,795 98,682 
ดอกเบี้ยจาย 9,626 2,858 52 355 
กําไร (ขาดทุน) หลังดอกเบี้ยจาย 27,692 (769) 90,795 98,682 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,114 4,141 21,042 24,866 
กําไร(ขาดทุน)กอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 24,578 (4,910) 69,700 73,461 
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - 2,031 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 24,578 (4,910) 69,700 71,430 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.12 (0.02) 0.35 0.36 
     
    (พันบาท) 

    งบเฉพาะบริษัท   งบการเงินรวม งบกระแสเงินสด 
2551 2552 2553 2553 

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 78,721 114,757 93,286 39,522 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน 9,851 7,112 (76,950) (13,475) 
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (87,726) (102,429) (26,124) (30,703) 
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2.13 ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
  - 
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สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
1. การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการที่เปนกรรมการบริหารและผูท่ีดํารงตาํแหนงสงูสุดในสาย

งานบัญช ี

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรอง
วา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายนิรุธ  อินทรทาฉาง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของ นายนิรุธ  อินทรทาฉาง กํากับไว ขาพเจาถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 
 ช่ือ                   ตําแหนง                ลายมือช่ือ 

    

 1. นายวิทวัส  พรกุล กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร 

………………………………………… 
 

 2. นายชนะ โตวัน กรรมการ 
และรองประธานกรรมการบริหาร 

………………………………………… 
 

         
 ช่ือผูรับมอบอํานาจ         ตําแหนง     ลายมือช่ือ 

 

 

    
นายนิรุธ อินทรทาฉาง รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีและการเงิน      …………………………… 
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2. การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการบริษัท 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  
 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายนิรุธ  อินทรทาฉาง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของ นายนิรุธ  อินทรทาฉาง กํากับไว ขาพเจาถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 
 
 ช่ือ                   ตําแหนง                ลายมือช่ือ 

         
 ช่ือผูรับมอบอํานาจ         ตําแหนง     ลายมือช่ือ 

 

    

 1. นายตอตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ  ………………………………………… 
 

 2. นายธนิต ชรินทรสาร รองประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

………………………………………… 
 

3. นายวิทวัส  พรกุล กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร 

………………………………………… 
 

 4. นายชนะ โตวัน กรรมการ 
และรองประธานกรรมการบริหาร 

………………………………………… 
 

 6. นางพิสมัย บุญญเกียรติ กรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

………………………………………… 
 

 7. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการ 
และกรรมการตรวจสอบ 

………………………………………… 
 

 7. นายธนัย ชรินทรสาร กรรมการ 
 

………………………………………… 
 

 8. นายนิรุธ อินทรทาฉาง กรรมการ 
 

………………………………………… 
 

 9. นายศุภกิจ ปรมาภูติ กรรมการ 
 

………………………………………… 

    
นายนิรุธ อินทรทาฉาง รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีและการเงิน      …………………………… 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิทาง สัดสวน
การถือหุน 

ประวัติการทํางาน 

ตําแหนง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 
(%) 

 

รศ.ดร.ตอตระกูล   ยมนาค 
ประธานกรรมการ 

 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
- M.S.C.E. Master of Science in  Civil Engineering  
(University of Washington  U.S.A) 
- D.B.A.( Doctor of  Business Administation)  
Nova  Southeastern  University  
- วปรอ. รุนที่ 4111  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร   
-  Director Accreditation Program (DAP รุน 16)     
 

0.00 -  ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดักส   
- ประธานกรรมการ TACE  LTD. (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตอ
ตระกูล ยมนาค และคณะจํากัด) 
-  อดีตประธานกรรมการธรรมาภิบาล       บมจ. ทาอากาศยาน
ไทย .  
-   อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 
(ประธานคณะทํางาน ตป.) 
-  อดีตนายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ (2548) 
-   ที่ปรึกษาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
-   ที่ปรึกษา สหพันธธุรกิจบริการออกแบบและกอสรางแหง
ประเทศไทย (FEDCON) 
-   อาจารยสอนหลักสูตรปริญญาเอก “ การพัฒนาธรรมาภิบาล” ม.
ราชภัฎจันทรเกษม 
-   คณะผูกอตั้งเครือขายประชาชนตานคอรรับชั่น (ค.ป.ต.) 
 

นายธนิต   ชรินทรสาร 
รองประธานกรรมการ 

-  ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการเคมี    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

0.33 -   รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกําหนด
คาตอบแทน กรรมการและผูบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดักส  
 

นายวิทวัส   พรกุล - ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการ           60.50 -   ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. ดีคอนโปรดักส   
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ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิทาง สัดสวน
การถือหุน 

ประวัติการทํางาน 

ตําแหนง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 
(%) 

 

ประธานกรรมการบริหาร 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  Director Accreditation Program (DAP รุน 16)  
-  Director Certification Program (DCP รุน 46)  

 
 

นายชนะ   โตวัน 
รองประธาน

กรรมการบริหาร 

-  ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา    จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-  ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา     Asian Institute of 
Technology 
-  Director Accreditation Program (DAP รุน 16) 

18.80 -  รองประธานกรรมการบริหาร     บมจ. ดีคอนโปรดักส   
 

นางพิสมัย   บุณยเกียรติ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-   ปริญญาตรี  -  บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-   ปริญญาโท  -  พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

0.00 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. ดีคอนโปรดักส 
-   ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี    แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 
-   ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม 
 

นายวันชัย   ตันติกุล 
กรรมการตรวจสอบ 

 

-  ปริญญาตรี – นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-   Director Accreditation Program (DAP รุน 8) 

0.00 -   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส   
-   กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพรอพเพอตี้ 
-   กรรมการผูจดัการ บจก. คณิต อัญชัญ 

นายธนัย  ชรินทรสาร 
กรรมการ 

-ปริญญาเอก  -  Information Technology / University of  
New  South Wales , Australia 
- Director Accreditation Program (DAP รุน 16)  
 

0.61 -   กรรมการ บมจ.ดีคอนโปรดักส 

นายนิรุธ  อินทรทาฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี – บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.00 บจม. ดีคอนโปรดักส 



บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)          

หนา 3 จาก 3 

ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิทาง สัดสวน
การถือหุน 

ประวัติการทํางาน 

ตําแหนง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 
(%) 

 

นายศุภกิจ  ปรมาภูติ 
กรรมการ 

MBA (General Management) 
University of Central Arkansas 

0.00 บจม. ดีคอนโปรดักส 

นายจีรเดช  วิรัชชัย 
รองกรรมการผูจัดการสาย

การตลาด 

MBA (General Management) 
Chulalongkorn University  
M.Eng (Structural Engineering) 
Asian Institute of Technology 

0.00 บมจ.ดีคอนโปรดักส  

นส.เพ็ญทิพา ยิ้มพยัคฆ 
ผูจัดการฝายขายแผนพื้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.00 บมจ.ดีคอนโปรดักส   

นางประดิษฐา วรชาติ 
ผูจัดการทั่วไปเสาเข็ม 

ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

0.00 บจม. ดีคอนโปรดักส 

นางจํานงค ปญญาสมบัติ 
ผูจัดการฝายบัญชี 

ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

0.00 บจม. ดีคอนโปรดักส 

นางจุฬาภรณ รังครัตน 
ผูจัดการฝายการเงิน 

 

ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 

0.00 บมจ.ดีคอนโปรดักส  

นางสาววรินทรา  ออนสมกิจ 
ผูจัดการฝายขายคอนกรีตมวล

เบา 

ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต 

0.00 บมจ.ดีคอนโปรดักส 

 



บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)          

หนา 1 จาก 2 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดของคณะกรรมการและผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 
 
 

กรรมการและผูบริหาร 1 2 3 4-5 6-9 10 11 12-19 20 21 22-30 
นายตอตระกูล ยมนาค X , /     X /// /    
นายธนิต ชรินทรสาร /           
นายวิทวัส พรกุล / , // , /// / /         
นายชนะ โตวัน / , // / / / //       
นายธนัย ชรินทรสาร /           
นางพิสมัย  บุณยเกียรติ /           
นายวันชัย ตันติกุล /        / /// / 
นายศุภกิจ  ปรมาภูติ / , // ,  ///           
นายนิรุธ  อินทรทาฉาง / , // , /// /          
นายจีรเดช  วิรัชชัย  // , /// /          
นส.เพ็ญทิพา ยิ้มพยัคฆ ///           
นส.ประดิษฐา วรชาติ ///           
นางจํานงค ปญญาสมบัติ ///           
นส.จุฬาภรณ รังครัตน ///           
นส.วรินทรา  ออนสมกิจ ///           

 
 

หมายเหตุ   / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = ผูบริหาร 



บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)          

หนา 2 จาก 2 

 

 

 

1 บมจ.ดีคอนโปรดักส 11  บจ.ตอ 21 บจ.คณิต อัญชัญ  
2 บจ.อรดา 12 บจ.ที เอ ซี อี 22 บจ.ได โช (ประเทศไทย)  
3 บจ.รมโพธิ์ โปรดักส 13  บจ.ที.เอ.ซี.อี. มารเก็ตติ้ง 23 บจ.ซูชิ เตย (ประเทศไทย) 
4 บจ.แมกเนทเทคโนโลยีส 14  บจ.เทส นอรท 24 บจ.เดลิกา ฟูดส 
5 บจ.แม็กเนท รีเสิรช 15  บจ.ไทย เว็บ บิสซิเนส 25 บจ.ธุรกิจอนันต เรียลเอสเตท 
6 บจ.รมโพธิ์คอนกรีต 16 บมจ.ปรินดา 26 บจ.สวนรวมนิมิตร 
7 บจ.อุดรอินเตอรโฮลดิ้ง 17  บจ.ภูเก็ตแลนดรีสอรท 27 บจ.ธุรกิจอนันต เรียลเอสเตท 
8 บจ.อุดรสามัคคีกอสราง (2528) 18 บจ.สเปเชียลลีซ เอนยิเนียริ่ง คอนซัล

แตนส 
28 หจก.ธุรกิจอนันต 

9 บจ.อุดรอินเตอรเทรด 19 บจ.ซิสเท็มส ลิตเทิลเฮาส 29 หจก.เบอรเกอร สตาร 
10 บจ.วิศวกรที่ปรึกษา ตอตระกูล 

ยมนาค และคณะ 
20 บมจ.อารียาพรอพเพอตี้ 30 บจ.สยามไบเซนทคอมเมอรเชียล 



บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)          

-ไมมีขอมูล- 




