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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
    ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท และ บริษัทย่อย 

บริษทัก่อตั้งข้ึนเม่ือ 6 สิงหาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายแผ่นพ้ืนเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง    
ร้ัวทึบส าเร็จรูป ร้ัวคาวบอย และบล็อกมวลเบา CLC โดยมีโรงงานตั้งอยู่ใน อ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบุรี มีเน้ือท่ี
ประมาณ 200 ไร่ 
  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 557,000,342.90 บาท  ช าระแลว้ 520,435,078.60 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ นายวิทวสั   พรกุล ถือหุ้นร้อยละ 29.22 (ดูรายละเอียดการถือหุ้นใน
บริษทั เร่ืองโครงสร้างผูถื้อหุน้) 

บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 3 บริษทั  คือ                                                             
1. บริษัท อรดา จ ากดั (“อรดา”)  
 บริษทัฯ ถือหุ้นโดยทางตรง 99.99%  ทุนจดทะเบียน 400 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
และใหเ้ช่าโรงงานส าเร็จรูปขนาดยอ่ม (Mini Factory)  

- โครงการ Factory Land ตั้งอยูบ่นถนนพหลโยธิน-ล าลูกกา ในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ก่อตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2532  ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 41 หมู่ 4 ถนนล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์12150 
- โครงการบ้านอรดา-ล าลูกกาคลอง 8  โดยโครงการตั้งอยูบ่นถนนเลียบคลอง 8 อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี ทั้ งน้ีบริษทัไดใ้บอนุญาตจดัสรรเลขท่ี 36/2549 เป็นโครงการบา้นเด่ียว ส าหรับพกั
อาศยัและอาคารโฮมออฟฟิศ สร้างบนเน้ือท่ี 23 ไร่  
- โครงการดซิีโอ-ราชพฤกษ์ (อรดา-ราชพฤกษ์) เป็นโครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น จ านวน 94 หลงั บนท่ีดิน 
20 ไร่ 2 งานเศษ บริเวณถนนราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี เพื่อสาธิตการใชสิ้นคา้ของทางดีคอนฯ บริษทั
ไดใ้บอนุญาตเลขท่ี  91/2554  
- โครงการดซิีโอคอนโด-งามวงศ์วาน เป็นโครงการอาคารชุด 8 ชั้น จ านวน 4 อาคาร รวม 792 ยนิูต  
บนท่ีดิน 7 ไร่เศษ บริเวณซอยงามวงศว์าน 2 (ซอยดวงมณี) หลงักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี 
ซ่ึงไดโ้อนขายทั้งโครงการใหก้บับริษทัอสงัหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง ในไตรมาส 4 ปี 2557 
- โครงการ DCON Prime เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น 1 อาคาร จ านวน 638 ยูนิต ขนาด
โครงการ 2 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ตั้งอยูบ่นถนนรัตนาธิเบศร์ใกลก้บัสะพานพระนัง่เกลา้ ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า MRT (สถานีไทรมา้) 100 เมตร ห่างจากแม่น ้ าเจา้พระยา 800 เมตร ไดรั้บการอนุมติัจาก EIA 
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จและโอนให้ลูกคา้ไดใ้นเดือนพฤษภาคม ปี 2561 
ประมาณการยอดขายของโครงการเท่ากบั 1,648.38 ลา้นบาท และจะมีก าไรสุทธิ 252.15 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 15.3 ของยอดขาย 

 2.  บริษัท ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จ ากดั (“ร่มโพธ์ิ”)  
  บริษทัฯ ถือหุ้นโดยทางตรง 99.99 % ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

แผน่พ้ืน  ร้ัวส าเร็จรูป ตั้งอยูเ่ลขท่ี 170 หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  รหัสไปรษณีย ์51000  
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12  กนัยายน 2538 
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3. บริษัท ดเีอสซี โปรดกัส์ จ ากดั 
บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 70  ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ช าระแลว้ 25 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายผนังส าเร็จรูป อนัเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตท่ีทนัสมยัดว้ยเคร่ืองจกัรก่ึงอตัโนมติัจากประเทศ

เยอรมนั โดยจะเร่ิมผลิตออกจ าหน่าย รับรู้รายไดป้ระมาณไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 เป็นตน้ไป ส านักงานตั้งอยู่ท่ี 
3300/97 ตึกชา้ง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900       

1.1 วสัิยทศัน์ และกลยุทธของบริษัท 
 วสัิยทศัน์  
 เป็นบริษทัผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้าง และพฒันาอสงัหาริมทรัพยช์ั้นน าในประเทศไทย 

 
พนัธกจิ 

 เรามีพนัธสัญญาท่ีจะสรรสร้างคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดดว้ยจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมุ่ง
สร้างคุณค่ากบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวพนัทางธุรกิจของเราอยา่งย ัง่ยนื 

 
กลยุทธ์ 

  1. บริษทัสามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตามมาตรฐานดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่คู่แข่ง เน่ืองจากบริษทัให ้  
    ความส าคญักบังานวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2.  บริษทัท าการผลิตลกัษณะการผลิตแบบ Mass Production เพื่อท าใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยต ่ากวา่คู่แข่ง 
3. บริหารงานอยา่งใกลชิ้ดดว้ยผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีมีความเขา้ใจในธุรกิจและลูกคา้ 
4. สถานท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบท าใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ และยงัไดเ้น้ือท่ีโรงงานในราคาถูก 
5. มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของแหล่งวตัถุดิบ ท าใหไ้ดต้น้ทุนวตัถุดิบท่ีมีราคาถูก 
6. มีระบบขนส่งสินคา้ส าเร็จรูปเอง ท าใหมี้ความคล่องตวั สามารถควบคุมระบบการจดัส่งได ้รวมทั้งยงัช่วย  
    ประหยดัตน้ทุนค่าขนส่ง 
 
ค่านิยม 
D – Dedication   เราท างานดว้ยความมุ่งมัน่ อุทิศและทุ่มเทอยา่งไม่ลดละ เพ่ือสรรสร้างใหผ้ลิตภณัฑ์

ของเรามีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
C – Consumer Centric  เราคิดถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นท่ีตั้งในการท างาน เพ่ือความพึงพอใจสูงสุด

ของลูกคา้ และการเติบโตของธุรกิจ 
O – Operational Excellence   เราคือผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีเราท า และมุ่งหวงัความเป็นเลิศของผลลพัธ์ในการท างาน 
N – Novelty  เราไม่หยุดท่ีจะสรรสร้างส่ิงใหม่ๆ และมีแนวคิดนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยนื 
 

นโยบายคุณภาพของบริษัท 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการ และจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ และยดึมัน่จรรยาบรรณในการคา้

จึงท าใหเ้ราเติบโตมียอดขายแผน่พ้ืนและเสาเขม็ส าหรับบา้นพกัอาศยัครองอนัดบัสูงสุดมาโดยตลอด 
 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน)   

3 
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปี 2539 - จดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม ดว้ยทุนจดทะเบียน (ช าระเต็ม) 40 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายแผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรง 

- ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ธนัวาคม ไดท้ าการก่อสร้างโรงงานแผน่พ้ืนท่ี อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 
ปี 2540 - ภายในเดือนเมษายน แท่นผลิตแผน่พ้ืนโซน 1-4 แลว้เสร็จโดยมีก าลงัการผลิตรวมวนัละ 5,280 ตร.ม. 

- ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของธุรกิจแผ่นพ้ืน
คอนกรีตอดัแรง 

ปี 2543     บริษทัไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก SGS ส าหรับแผน่พ้ืน 
ปี 2546 - ในเดือนสิงหาคมบริษทัไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 จาก SGS 

ส าหรับแผน่พ้ืน และ เสาเขม็ 
- ในเดือนกนัยายน ไดข้ยายแท่นผลิตเสาเขม็โซน 3 รวมเป็นก าลงัการผลิตวนัละ 9,000 ม. 
- ในเดือนพฤศจิกายน ไดข้ยายแท่นผลิตแผ่นพ้ืนโซน 5 รวมเป็นก าลงัการผลิตวนัละ 6,600 ตร.ม.ซ่ึงถือวา่
เป็น1 ใน 2 ของผูป้ระกอบการ ท่ีมีก าลงัการผลิตแผน่พ้ืนสูงสุดในประเทศ 

ปี 2547 - ในเดือนมกราคมบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 120 ลา้นบาท โดย 100 ลา้นบาทเป็นการซ้ือบริษทั อรดา 
จ ากดั ในราคา 10 บาทต่อหุ้นซ่ึงเป็นราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวใ้นขณะนั้น จากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั              
อรดา จ ากดั และคิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ 99.99% รวมทุนจดทะเบียนเป็น 160 ลา้นบาท  

- ในเดือนมีนาคมบริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 
ปี 2548 -  ในพฤษภาคม ได้สร้างโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาข้ึน โดยสร้างห่างจากโรงงานผลิตแผ่นพ้ืนและ

เสาเขม็เดิม ประมาณ 2 กิโลเมตร คาดวา่จะแลว้เสร็จและผลิตไดไ้ตรมาส 3 ของปี 2549 
 -  ในเดือนกรกฎาคม ไดล้งทุนสร้างบา้นจดัสรรโครงการบา้นอรดา บา้นดีเบอร์ 5 บา้นประหยดัพลงังาน

จ านวน 118 ยนิูต ซ่ึงโครงการตั้งอยู ่ณ ตน้ถนนเลียบคลอง 8 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
 -  ในเดือนตุลาคม ไดล้งทุนขยายโรงงาน บจก.ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ เพ่ือผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC ส าหรับ

ตลาดในภาคเหนือ  
 -  ในเดือนธันวาคม ไดล้งนามในสัญญาสั่งซ้ือและว่าจ้างพฒันาระบบ ERP เพื่อน ามาใชบ้ริหารงานใน

บริษทั 
ปี 2549 - ในเดือนมีนาคม ไดท้ าการเปิดตวัขายโครงการ ”บา้นอรดา” บา้นดีเบอร์5  บา้นประหยดัพลงังาน 
 - ในเดือนมิถุนายน ไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีสุราษฎร์ธานี  เพ่ือรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจทาง

ภาคใต ้
 - ในเดือนตุลาคม ไดท้ าการเล้ียงขอบคุณลูกคา้และฉลองครบรอบ 10 ปี ดีคอน พร้อมเปิดตวัสินคา้ตวัใหม่ 

คือคอนกรีตมวลเบา ผลิตในระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) ในช่ือ บล๊อคกันความร้อน                
“ดีคอนบลอ็ค” 

ปี 2552 - ไดพ้ฒันาและออกสินคา้ใหม่ คือ ร้ัว เช่น ร้ัวคาวบอย , ร้ัวส าเร็จรูป  
 - บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version  2008 จาก SGS  
ปี 2553 - ไดพ้ฒันาและออกสินคา้ใหม่ คือ เสาคาน 
ปี 2554 - ในเดือนมีนาคม ไดท้ าการเปิดตวัขายโครงการ ”ดีซิโอ ราชพฤกษ”์ 
ปี 2555 - บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ดา้นผลการด าเนินงานดีเด่น 
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(Outstanding Company Performance Awards ซ่ึงจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2556 
 
 
 
 
 
ปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2559 
 
 
 
ปี 2560     
 
ปี 2561    
          

- ในเดือนมกราคม บริษทัฯ ไดท้ าการเล้ียงขอบคุณลูกคา้และฉลองครบรอบ 17 ปี DCON พร้อมเปิดตวั
บลอ็ก CLC รุ่นใหม่ขนาด 20 ซม. เป็นบลอ็กสุขภาพต่อตา้นเช้ือราท่ีมากบัความช้ืน และป้องกนัความ
ร้อนท่ีเขา้มาในตวับา้น 

- ในเดือนกมุภาพนัธ์ ไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับ
ความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก 

- ในเดือนเมษายน บริษทั อรดา จ ากดั เปิดตวัโครงการคอนโด ดีซิโอ-งามวงศว์าน 
- ในเดือนเมษายน บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 205,730,000 บาท เป็น 246,876,000 บาท เพื่อ
รองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 
(DCON-W1) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 5 หุน้
สามญัต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  

- ในเดือนธนัวาคม บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Forbes Asia’s Best under a Billion 2014 ในดา้นผลประกอบการ
ดีเด่น จากนิตยาสาร Forbes โดยรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกลุ เป็นผูม้อบรางวลั ซ่ึงรางวลั
ดงักล่าวไดมี้การจดัอนัดบับริษทัในภูมิภาคเอเชีย 200 บริษทั โดยมีบริษทัไทยไดรั้บรางวลั 9 บริษทัจาก 
200 บริษทั 

- ในเดือนมกราคม มีมติในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม 1  
     บาท เปล่ียนเป็น 0.10 บาท เพ่ือใหป้ริมาณหุน้ของบริษทัฯ มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน และเป็นการเพ่ิมสภาพ  
     คล่องของจ านวนหุน้ท่ีจะซ้ือ-ขาย ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และอนุมติัใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ  
     หุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี2 (DCON-W2) โดยจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้                
     อีกทั้งอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 246,876,000.-บาท เป็น   
     285,736,000 บาท 
- ในเดือนกนัยายน ไดรั้บรางวนัสถานประกอบการปลอดภยั จงัหวดัลพบุรี 
- ในเดือนตุลาคม บริษทั อรดา จ ากดั เปิดตวัโครงการดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ (DCON Prime) 
- เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 58 ได้มีมติของท่ีประชุม 2,489,399,795 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ได้มีมติของท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 อนุมติัเพ่ิมทุนจ าทะเบียนอีก 2,4489,399,795 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว ้
0.10บาทโดยออกหุ้นสามญัจ านวน 2,139,578,118 หุ้นเสนอขายผูถื้อหุ้นเดิมในราคา 0.45 บาท ต่อหุ้น
และออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 349,821,677 หุ้นเพื่อรองรับสิทธิของผู ้ถือหุ้นใบส าคัญแสดงสิทธิ         
DCON-W1และ DCON-W2 

- ในเดือนมกราคม ไดรั้บเงินจากการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมครบถว้นตามท่ีไดรั้บอนุมติัไว้
จากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 เป็นจ านวนเงินรวม 962.81 ลา้นบาท 

- ในเดือนตุลาคม ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน บริษทัดีคอนแพเนล จ ากดั จาก 1ลา้นบาทเป็น 5 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 40  

- ในเดือนพฤศจิกายน ไดจ้ดัตั้งบริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 70  ทุนจดทะเบียน 
100 ลา้นบาท ช าระแลว้ 25 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผนงัส าเร็จรูป  

- ในเดือนมีนาคม ไดเ้ปิดขายคอนโดมิเนียม โครงการดีคอนโพร์ม-รัตนาธิเบศร์ 
- พฒันาผลิตภณัฑ ์Hollow core ณ โรงงานดีคอน ลพบุรี และบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั ท่ีล าพนู 

- พฒันาผลิตภณัฑแ์ผน่ร้ัวส าเร็จรูป รุ่น Jumbo เพ่ือการติดตั้งท่ีรวดเร็ว ณ โรงงานดีคอน ลพบุรี 
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การวจิยัและพฒันา 
ในปี 2561 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดท้ าการวิจยัและพฒันาส าหรับผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัในลกัษณะเป็นการวจิยัและ

พฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นการภายในโดยทีมวศิวกรของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

งานวจิยัและพฒันา 

1. พฒันาผลิตภณัฑแ์ผน่ร้ัวส าเร็จรูป รุ่น Jumbo เพ่ือการติดตั้งท่ีรวดเร็ว ณ โรงงานดีคอน ลพบุรี 

2. พฒันาผลิตภณัฑ ์Hollow core ณ โรงงานดีคอน ลพบุรี และบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั ท่ีล าพนู  

3. เร่ิมโครงการศึกษาระบบผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป Precast 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2547 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2547 มีมติใหบ้ริษทัแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน 

และ เพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 200 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญัชนิดเดียว จ านวน 200 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และ
แกไ้ขช่ือจาก “บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด” เป็น “บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)” หุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บการ
อนุมติัให้เป็น หลกัทรัพยอ์นุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  21  กันยายน  2547  ส านักงานใหญ่                 
ตั้งอยูท่ี่ 3300/57  ตึกชา้ง อาคารบี  ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 557 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญัชนิดเดียวจ านวน 5,204.35 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 บริษทั อรดา จ ากดั กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยปัจจุบนัยงัเนน้ธุรกิจการขายบา้นและคอนโดมิเนียม  
และใหเ้ช่าโรงงานส าเร็จรูปขนาดยอ่ม ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 400 ลา้นบาท ร้อยละการลงทุน 99.99 
  บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง (ผลิตแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ร้ัวส าเร็จรูป และบล็อกมวลเบา 
CLC ) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 35 ลา้นบาท ร้อยละการลงทุน 99.99  

 บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 70  มีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท  ช าระแลว้ 25 ลา้นบาท 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผนังส าเร็จรูป ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560    ส านักงานตั้งอยู่ท่ี 3300/97 ตึกชา้ง 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900    
 

   ปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลกัคือ แผน่พ้ืน เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง บลอ็กมวลเบา  ร้ัว 
ส าเร็จรูป และการขายโครงการบ้าน-คอนโดมิเนียม และให้เช่าโรงงานส าเร็จรูปขนาดย่อมผ่านบริษทัย่อย บริษทัไม่มี
นโยบายในการลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง การลงทุนใดๆ ของบริษทัจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ีนโยบายการบริหารในอรดาและร่มโพธ์ิจะถูกก าหนดและด าเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษทัฯ  

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีแผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 557 ลา้นบาท 

บริษทั อรดา จ  ากดั 

ทุนจดทะเบียน 400 ลา้นบาท 

บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ  ากดั 

ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ  ากดั 
ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท 
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นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของ 
บริษัทในกลุ่ม 

 บริษทัมีนโยบายแบ่งการด าเนินงานตามกลุ่มธุรกิจผ่านบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเด่นชดั ซ่ึงการด าเนินงานของ
แต่ละบริษทัจะไม่ซ ้ าซ้อนและมุ่งหวงัการสนับสนุน เก้ือกูลและเอ้ือประโยชน์อย่างสูงสุดทางธุรกิจต่อกนั โดยบริษัท
ประกอบธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายแผ่นพ้ืน เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงซ่ึงเป็นวสัดุท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง ในขณะท่ีบริษทั  
อรดา ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์น้นธุรกิจขายและให้เช่าโรงงานส าเร็จรูปขนาดยอ่มและสร้างบา้นพกั
อาศยัสร้างเสร็จพร้อมอยู ่ และบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายแผน่พ้ืน ในภาคเหนือ 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

       - ไม่ม ี- 
 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์ 

                     บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างจากคอนกรีต ผลิตภณัฑห์ลกัๆ ของบริษทัประกอบดว้ย : 

1. แผ่นพื้นคอนกรีต 

แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป DCON เป็นแผน่คอนกรีตอดัแรงทอ้งเรียบรูปหนา้ตดัเหมือนแผ่นกระดาน กวา้ง 35  ซม. หนา 
5 ซม. เม่ือใชง้านน ามาวางชิดติดกนัแลว้เทคอนกรีตทบัหน้า โดยตวัแผ่นพ้ืน DCON นอกจากจะท าหน้าท่ีเป็นแบบหล่อ
แลว้ยงัท าหนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างช่วยรับน ้ าหนกัรวมเป็นเน้ือเดียวกนักบัคอนกรีตทบัหนา้อีกดว้ย นอกจากน้ี
บริษทัยงัมีบริการผลิตแผน่พ้ืนขนาดความกวา้ง 30 ซม. หนา 5 ซม. ส าหรับลูกคา้บางรายท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษ 

แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป DCON เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทั้ งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม ส านักงาน โรงเรียน 
ทาวน์เฮาส์และบา้นเด่ียวพกัอาศยัทัว่ไป ท าใหก่้อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย อีกทั้งมัง่คงแขง็แรงสวยงาม 

แผน่พ้ืนส าเร็จรูป DCON แบ่งเป็น  
1.1 แผน่พ้ืนทอ้งเรียบ เหมาะส าหรับโครงสร้างท่ีมีช่วงกวา้งระหวา่งคานส าหรับวางแผน่พ้ืน (Span) ไม่เกิน 4.20 เมตร 
1.2 แผ่นพ้ืนลอนเหล่ียม ถูกคน้คิดข้ึนมาเพ่ือใชง้านส าหรับโครงสร้างท่ีมีช่วง Span ระหวา่ง 4.20 – 5.00 เมตร ซ่ึงมี

คุณสมบติัพิเศษในการรองรับช่วงพาด (Span) ท่ียาวข้ึนจึงสามารถน าไปใชก้บัโครงสร้างท่ีไม่สะดวกมีค ้ายนั มี
พ้ืนผิวดา้นทอ้งเวา้เป็นรูปเหล่ียมลบมุม 
แผน่พ้ืนส าเร็จรูป DCON ไดผ้า่นการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 จาก บริษทั 

เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
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สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนส าหรับแผน่พ้ืน เลขท่ี 1089/2540 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

และไดรั้บสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้100% 
ตั้งแต่ 19 มกราคม 2539 ถึง 18 มกราคม 2548 หลงัจากนั้นบริษทัจะยงัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้50% ตั้งแต่ 19 มกราคม 
2548 ถึง 18 มกราคม 2553 ดงันั้นส าหรับปี 2553 ทางบริษทัจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีจากการส้ินสุดสิทธิประโยชน์จาก
การส่งเสริมการลงทุน 

2. เสาเข็มคอนกรีต 

เสาเขม็ส าหรับบา้นพกัอาศยั เป็นวสัดุก่อสร้างท่ีใชเ้ป็นส่วนท่ีรับน ้ าหนกัของอาคาร หรือโครงสร้างได ้โดยอาศยั
กลไกของ 

 (1) ความฝืดหรือแรงเสียดทาน เกิดท่ีผิวเสาเขม็สมัผสักบัดินท่ีลอ้มรอบ และ 
 (2) แรงแบกทานท่ีปลายเสาเขม็ โดยน ้ าหนกัจากอาคารท่ีถ่ายลงฐานรากจะถ่ายต่อลงไปยงัเสาเขม็ซ่ึงวางอยูบ่น  
      ชั้นดินแขง็ 

  จากการส ารวจตลาดและเพ่ือให้ไดก้ลุ่มลูกคา้เดียวกนักบัลูกคา้แผ่นพ้ืน บริษทัไดเ้ลือกผลิตเฉพาะเสาเข็มบา้นพกั
อาศยัเท่านั้น โดยมี 6 ขนาด คือ 

 

1. รูปตวัไอ-18 ส าหรับบ้านชั้นเดียว หรือ ร้ัว หรือ บ้าน 2 ชั้น เช่น บ้านเอ้ืออาทร โดยมีก าลงัการผลิตเต็มท่ีวนัละ 
1,800 ม. 

2. รูปตวัไอ-22 ส าหรับบา้น 2 ชั้น ก าลงัการผลิตเตม็ท่ีวนัละ 5,100 ม. 
3. รูปตวัไอ-26 ส าหรับทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หรือ อาคารพาณิชย ์(หรืออาคารโรงงาน) ก าลงัการผลิตเตม็ท่ีวนัละ 2,100  ม. 
4. เสาเข็มส่ีเหล่ียม -22 ส าหรับบา้น 2 ชั้น (มาตรฐานอุตสาหกรรม 396-2549) โดยมีก าลงัการผลิตท่ีโรงงานสาขา

ระยอง 216 เมตรต่อวนั และมีก าลงัการผลิตท่ีโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี 228 เมตรต่อวนั 
5. เสาเขม็ส่ีเหล่ียม -26 ส าหรับทาวเฮา้ส์ 3 ชั้น อาคารพาณิชย ์หรืออาคารโรงงาน (มาตรฐานอุตสาหกรรม 396-2549) 

โดยมีก าลงัการผลิตท่ีโรงงานสาขาระยอง 216 เมตรต่อวนั และมีก าลงัการผลิตท่ีโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี 228 
เมตรต่อวนั 

6. เสาเข็มส่ีเหล่ียม -40 ส าหรับก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ (มาตรฐานอุตสาหกรรม 396-2549) โดยมีก าลงัการผลิตท่ี
โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี 912 เมตรต่อวนั 
 

เสาเข็มคอนกรีตของบริษทัไดผ้่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 จาก บริษทั 
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั เช่นกนั 
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3.อฐิมวลเบาดคีอน 
3.1 อฐิมวลเบาดคีอนสีเทา CLC 

 อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา  เป็นอิฐมวลเบาสีเทาระบบ CLC (Cellular  LightweightConcrete) ผลิตโดยวิธีการเติม
ฟองอากาศท่ีมีเสถียรภาพสูงแทรกกระจายในเน้ือคอนกรีตอยา่งไม่ต่อเน่ือง  มีลกัษณะเป็นเซลลปิ์ด  จึงสามารถตา้นทาน
การซึมผ่านของน ้ าไดดี้  ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดเช้ือราท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  มีคุณสมบติัเป็นฉนวนกนัความร้อน  
กนัเสียง  และสามารถใชปู้นทรายธรรมดาในการก่อฉาบได ้ เหมาะส าหรับผูท่ี้ใส่ใจห่วงใยในสุขภาพ 
 ปัจจุบนับริษทัฯ ไดท้ าการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีรองรับต่อความตอ้งการและการใชง้านมากข้ึน โดยไดพ้ฒันาสูตร
D815  ซ่ึงท าให้อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา มีน ้ าหนักเบาลง สะดวกต่อการท างาน แต่ยงัคงความแข็งแกร่งรองรับการยึดเจาะ
แขวนส่ิงของท่ีมีน ้ าหนักมากไดอี้กทั้งไดท้ าการพฒันาขนาดกอ้น 20  ซม. ท่ีสามารถกนัความร้อนประหยดัพลงังานเต็ม
พิกดั ส าหรับบา้น  High  End  เพ่ิมความสวยงามใหผ้นงัหนา มีมติ 
 
 

 
               
               3.2  อฐิมวลเบาดคีอนสีขาว AAC  

 อิฐมวลเบาดีคอนสีขาว เป็นอิฐมวลเบาดีคอนสีขาวระบบ AAC ( Autoclaved Aerated  Concrete ) ผลิตโดย 
วธีิการเติมสารท าให้เกิดปฏิกิริยาเกิดฟองอากาศและอบไอน ้ า  ท่ีใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมคุณภาพตามระบบ
มาตรฐาน G4  มีน ้ าหนักเบาสะดวกต่อการท างาน  สามารถยึดเจาะแขวนส่ิงของท่ีมีน ้ าหนักมากไดเ้หมาะส าหรับผูเ้น้น
น ้ าหนกัเบาและความสวยงามก่อนการก่อฉาบ 

อิฐมวลเบาดีคอนทั้งสองระบบ เหมาะกบังานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม ส านกังาน โรงเรียน 
ทาวน์เฮา้ส์และบา้นเด่ียวพกัอาศยัทัว่ไป ท าใหก่้อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย อีกทั้งมัน่คงแขง็แรงสวยงาม 
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4. ร้ัวดคีอน 

 4.1 ร้ัวทบึดคีอน  

 ร้ัวทึบดีคอน  เป็นร้ัวคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปแบบทึบ  ประกอบดว้ย  แผ่นร้ัว  เสาร้ัว  และทับหลงั  มีความ
แขง็แรง  สวยงามทุกมุมมอง  ราคาประหยดั  เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการร้ัวท่ีมีความมัน่คงแข็งแรงสวยงาม  และมีความเป็น
ส่วนตวั 

 

 

 

 

  

  

4.2 ร้ัวคาวบอยดคีอน 

ร้ัวคาวบอยดีคอน  เป็นร้ัวคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปแบบโปร่ง  ประกอบดว้ย  แผ่นร้ัว  เสาร้ัว ท่ีแข็งแรงแต่เน้น
รูปแบบโปร่งสร้างภูมิทศัน์  หรือติดตั้งส าหรับแบ่งเขตเพ่ือบา้นน่าอยูป่ลอดโปร่งเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความแขง็แรงแต่
ปลอดโปร่ง  หรือเพ่ือแบ่งกั้นอาณาเขตพ้ืนท่ี 
 ร้ัวดีคอนทั้งสองระบบเหมาะกบัการใชง้านตามความเหมาสมของแต่ละงาน เช่นร้ัวบา้น ร้ัวสถานท่ีราชการ ร้ัว
สวนอาหาร หรือเป็นร้ัวกนัอาณาเขตพ้ืนท่ีเพ่ือความชดัเจน  เน่ืองจากมีคุณภาพแข็งแรง สวยงาม ราคาประหยดั ติดตั้งง่าย
สะดวกต่อการท างาน 

 

 

 

 

 
 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
บริษทัด าเนินการธุรกิจขายและใหเ้ช่าโรงงานส าเร็จรูปขนาดยอ่ม (Mini Factory) และโครงการบา้นเด่ียวสร้าง

เสร็จก่อนขายผา่นบริษทัยอ่ย คือ บริษทั อรดา จ ากดั ซ่ึงปัจจุบนัมี 2 ประเภท คือ 
 

1. อรดาแฟคตอร่ีแลนด์ ซ่ึงเป็นโครงการโรงงานส าเร็จรูปท่ีรวม โรงงาน ส านกังาน ท่ีพกัอาศยั ไวใ้นยนิูตเดียวกนั 
บนเน้ือท่ี 200 ตร.วา พ้ืนท่ีใชส้อยกวา่ 720 ตร.ม.  เนน้การวางผงัอยา่งเป็นระบบ พร้อมสาธารณูปโภคมาตรฐาน โดยใน 1   
ยนิูตจะประกอบดว้ย : 
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ช้ัน พื้นทีใ่ช้สอย ขนาด 
1 ส่วนโรงงาน 

ส านกังาน 
16 X 24 = 384 ตร.ม. 
12 X 7.5 = 90 ตร.ม. 

2 ส านกังาน 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 
3 ท่ีพกัอาศยั 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 

 
โครงการตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน-ล าลูกกา คลอง 8 อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี โดยภายในโครงการ

ประกอบดว้ยไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย โทรศพัท์ น ้ าบาดาล ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมท่อระบายน ้ า-ทางเทา้กวา้ง  16  เมตร 
พร้อมระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชม. 

ทั้งน้ี บริษทัไดข้ออนุญาตจดัสรรจากกรมท่ีดินเป็นพ้ืนท่ีจดัสรรเพ่ืออุตสาหกรรม โดยลูกคา้ของโครงการท่ีเช่า
หรือซ้ือจะไปท าเร่ืองขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป 

 

2. โครงการประเภททีอ่ยู่อาศัยของบริษัทอรดา 
โครงการบ้านอรดา-ล าลูกกาคลอง 8 โครงการตั้งอยูบ่นถนนเลียบคลอง 8 อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ทั้งน้ี

บริษทัไดใ้บอนุญาตจดัสรรเลขท่ี 36/2549 เป็นโครงการบา้นเด่ียว ส าหรับพกัอาศยัและอาคารโฮมออฟฟิศ สร้างบนเน้ือท่ี 
23 ไร่ ปัจจุบนัมียอดขายแลว้กวา่ 90% 

โครงการดซิีโอ-ราชพฤกษ์ (อรดา-ราชพฤกษ์) โครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น จ านวน 94 หลงั บนท่ีดิน 20 ไร่ 2 งานเศษ 
บริเวณถนนราชพฤกษ์ จังหวดันนทบุรี เพื่อสาธิตการใช้สินค้าของทางดีคอนฯ บริษัทได้ใบอนุญาตเลขท่ี  91/2554                        
มียอดขายแลว้ประมาณ 90%  

โครงการดีซิโอคอนโด-งามวงศ์วาน โครงการอาคารชุด 8 ชั้น จ านวน 4 อาคาร รวม 792 ยนิูต บนท่ีดิน 7 ไร่เศษ 
บริเวณซอยงามวงศ์วาน 2 (ซอยดวงมณี) หลงักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงได้โอนขายทั้ งโครงการให้กับ
บริษทัอสงัหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง ในไตรมาส 4 ปี 2557 

โครงการดคีอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ (DCON Prime) เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น 1 อาคาร จ านวน 638 
ยนิูต (ร้านคา้ 3 ยนิูต) ขนาดโครงการ 2 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ตั้งอยูบ่นถนนรัตนาธิเบศร์ใกลก้บัสะพานพระนัง่เกลา้ ห่าง
จากสถานีรถไฟฟ้า MRT (สถานีไทรมา้) 100 เมตร ห่างจากแม่น ้ าเจา้พระยา 800 เมตร ไดรั้บการอนุมติัจาก EIA เม่ือวนัท่ี 6 
ตุลาคม 2558 คาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จและโอนให้ลูกคา้ได้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ประมาณการยอดขายของ
โครงการเท่ากบั 1,648.38 ลา้นบาท และจะมีก าไรสุทธิ 252.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของยอดขาย 

 

  2.1 การตลาดและการแข่งขัน 
      บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
  กลยทุธ์การแข่งขนั 

 บริษทัได้เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการท าก าไรในโรงงานสาขาต่างจงัหวดั โดยเพ่ิมก าลงัการผลิตสินคา้ 
เสาเขม็เหล่ียมและร้ัวคอนกรีตทึบตามความตอ้งการของตลาดท่ีมากข้ึน 

 ขยายก าลงัการผลิตเสาเขม็ใหข้นาดใหญ่ถึงขนาดหนา้ตดั 40 เซนติเมตร เพ่ือรองรับลูกคา้กลุ่มใหม่ 
 เร่ิมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกคา้เก่าไว ้ตามรูปแบบ CRM 
 บริษทัสามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตามมาตรฐานดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่คู่แข่ง เน่ืองจากบริษทัใหค้วามส าคญักบั

งานวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน)   

11 
 

 ส าหรับเสาเข็ม บริษัทได้เลือกผลิต 3 ขนาด ได้แก่ เสาเข็ม I18 I22 และI26ในลักษณะการผลิตแบบ Mass 
Production ท าใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีต ่ากวา่คู่แข่ง 

 บริหารงานอยา่งใกลชิ้ดดว้ยผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีมีความเขา้ใจในธุรกิจและลูกคา้ 
 สถานท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบท าใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ และยงัไดเ้น้ือท่ีโรงงานในราคาถูก 
 มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของแหล่งวตัถุดิบ ท าใหไ้ดต้น้ทุนวตัถุดิบท่ีมีราคาถูก 
 มีระบบขนส่งสินคา้ส าเร็จรูปเอง ท าให้มีความคล่องตวั สามารถควบคุมระบบการจดัส่งได ้รวมทั้งยงัช่วยประหยดั

ตน้ทุนค่าขนส่ง 
 จากเดิมท่ีบริษทัไดท้ าการขยายกิจการโดยการเปิดโรงงานท่ีภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ภาคใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

แลว้นั้น ในปี 2556 บริษทัไดท้ าการเปิดโรงงานแผน่พ้ืนเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีหวัเมืองใหญ่ท่ีมี
การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของภาคอีสานท่ี จงัหวดัมหาสารคาม และ ภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง เพ่ือเป็นการลด
ตน้ทุนค่าขนส่งสะดวกคล่องตวัในดา้นการให้บริการดา้นการขายการจดัส่ง และเป็นการขยายฐานลูกคา้ในดา้น
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 
 
กลุ่มลูกค้า 
สามารถแบ่งตามกลุ่มลูกคา้ได ้ดงัน้ี 

สดัส่วนร้อยละตามยอดขายของบริษทัในปี 2561 

กลุ่มลูกค้า 
สัดส่วนร้อยละตาม
ยอดขายในปี 2561 

1. ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 63% 
2. ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 27% 
3. ตวัแทนจ าหน่ายและ/หรือผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์   7% 
4. อ่ืนๆ    3% 
รวม 100% 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เป็นกลุ่มลูกคา้ขา้งตน้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จงัหวดัต่างๆ ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคอีสาน 

และภาคตะวนัออก ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานครบทุกภาค ดังน้ี ภาคเหนือ – บริษัท ร่มโพธ์ิโปรดักส์ จ ากัด,            
ภาคกลาง – โรงงานลพบุรี, ภาคใต้ – โรงงานสุราษฏร์ธานี, ภาคอีสาน – โรงงานมหาสารคาม และภาคตะวนัออก – 
โรงงานระยอง 

นโยบายราคา 
บริษทัฯ ก าหนดราคาตามหลกัอุปสงคอุ์บทานของตลาด โดยมิให้ราคาถูกเกินไปท าให้เกิด Lead time ตั้งแต่การ

สัง่ซ้ือจนไดรั้บสินคา้นานเกินไป หรือ มิใหร้าคาแพงเกินไปจนท าใหเ้สียฐานลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัจะค านึงถึงปริมาณการ
สั่งซ้ือ เครดิตเทอมท่ีผ่านมาของลูกคา้ และการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเป็นหลกั จึงท าให้บริษทัฯ ตอ้งปรับราคาให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดและการแข่งขนัท่ีมีอยูต่ลอดเวลา 
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บริษัท อรดา จ ากดั 
    กลยทุธ์การแข่งขนั 

 โครงการแฟคตอร่ีแลนด์ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีสีม่วง ซ่ึงสามารถสร้างโรงงานไดแ้ละอยูใ่นเขตชุมชน ท าให้มีก าลงัซ้ือ

และมีแรงงานเพียงพอท่ีจะรองรับกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นลูกคา้ของโครงการ อีกทั้ งยงัอยู่ในท าเลท่ี

สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกซ่ึงเป็นส่วนเสริมศักยภาพในระบบขนส่งและการ

เดินทาง 

 โครงการจัดสรรดีซิโอ-ราชพฤกษ์ ตั้ งอยู่ในท าเลท่ีเดินทางได้สะดวก อยู่ในแหล่งท่ีเป็นความเจริญและเป็นท่ี

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย มีระบบขนส่งประเภทรถไฟฟ้ารองรับคือแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการใน

วนัท่ี 12 สิงหาคม 2559 นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบใหมี้ความแตกต่างและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

 โครงการดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ (DCON Prime) เป็นคอนโดมิเนียมตั้งอยูบ่นถนนรัตนาธิเบศร์ใกลก้บัสถานี
รถไฟฟ้า MRT ไทรมา้เพียง 100 เมตร ลกัษณะโครงการเป็นอาคารสูง 38 ชั้น จ านวน 638 ยนิูต โดยมีจุดเด่นใน
เร่ืองของท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งความเจริญของนนทบุรี ใกลก้บัเซ็นทรัลเวสตเ์กต มีความสะดวกในการเดินทางโดย
รถไฟฟ้าเขา้สู่ใจกลางเมืองไดอ้ยา่งสบาย อีกทั้งยงัใกลก้บัแม่น ้ าเจา้พระยาซ่ึงจะท าให้บรรยากาศในการพกัอาศยัมี
ววิพกัผ่อนท่ีเหนือใครโดยนอกจากจะมองเห็นวิวโคง้น ้ าเจา้พระยาจากในห้องพกัแลว้ ยงัเหนือกวา่ดว้ยสระวา่ยน ้ า
ระบบ Infinity edge บนชั้น 37 ให้ผูอ้ยู่อาศัยไดส้ัมผสัถึงความอิสระ โปร่งสบายในการว่ายน ้ าพกัผ่อนหย่อนใจ
พร้อมรับวิวโคง้น ้ าเจ้าพระยาจากมุมสูง นอกจากน้ีทางโครงการยงัให้การตบแต่งครบทั้ งเฟอร์นิเจอร์บ้ิวอินท ์
เคร่ืองปรับอากาศทุกห้องบริษทัฯมีความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนการก่อสร้างเน่ืองจากใชว้สัดุท่ีเป็นผลิตภณัฑข์อง
บริษทัแม่คือ แผน่พ้ืน, เสาเขม็, และอิฐมวลเบาดีคอน 

     ลกัษณะลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 กลุ่มลูกคา้ของโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ผูท้  างาน

บริเวณใกลเ้คียง และยงัคงกลุ่มเป้าหมายของบริษทัไว ้

 ในส่วนของกลุ่มลูกคา้โครงการบา้นจดัสรรดีซิโอ-ราชพฤกษ ์วางเป้าหมายไวเ้ป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางท่ีอยูบ่ริเวณ

จงัหวดันนทบุรี และท างานบริเวณกรุงเทพปริมณฑลท่ีมีระดับรายได้ตั้ งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป อายุอยู่ในช่วง         

35-50 ปี 

 ส าหรับโครงการดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ (DCON Prime) วางเป้าหมายลูกคา้อยูร่ะดบักลาง ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

ในส่วนของจงัหวดันนทบุรีส่วนท่ีติดกบักรุงเทพฯ โซนเหนือและตะวนัตก ระดบัรายไดต้ั้งแต่ 25,000 บาท ข้ึนไป

อายใุนช่วง 25-45 ปี 

      นโยบายราคา 
 ส าหรับโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์ บริษทัก าหนดราคาขาย และค่าเช่าอยูใ่นระดบัราคาท่ีแข่งขนัได ้ทั้งน้ีการ

เช่าโรงงาน บริษทัจดัท าสญัญาเช่ากบัลูกคา้มีระยะเวลาครอบคลุม 3 ปี 

 โครงการบา้นจดัสรรดีซิโอ-ราชพฤกษ ์ก าหนดราคาใหอ้ยูใ่นช่วง 4-6 ลา้นบาท  
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 ในส่วนของโครงการดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ (DCON Prime)ไดพ้ฒันารูปแบบและฟังก์ชัน่การใชง้านรวมถึง

วสัดุท่ีใชเ้หนือกวา่คู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียง ขณะท่ีก าหนดราคาขายให้ค่อนขา้งถูกกวา่คู่แข่งในยา่นใกลเ้คียงเพื่อ

ชูจุดเด่นในดา้นความคุม้ค่า โดยก าหนดราคาเร่ิมตน้ท่ี 1.7 ลา้นบาท ส าหรับ 1 หอ้งนอนขนาด 26.58 ตารางเมตร 

    การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 อรดาแฟคตอร่ีแลนด ์นอกจากการติดต่อกบัลูกคา้เป้าหมายโดยตรงแลว้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ของทางบริษทัจะเขา้มา

ติดต่อจากป้ายโฆษณาหนา้โครงการ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการแนะน าจากลูกคา้เดิมในโครงการและเวบ็ไซต ์ 

 ส าหรับโครงการดีซิโอ-ราชพฤกษ์ และโครงการดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ จะใชก้ารประชาสัมพนัธ์ทางป้าย

โฆษณา ป้ายบอกทาง นิตยสารหนังสือพิมพ ์วิทยุ การออกบูธตามงานแสดงสินคา้และห้างสรรพสินคา้ต่างๆ               

อินเทอเน็ตประเภทสงัคมออนไลน์ และเวบ็ไซตใ์นการใหข้อ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์โครงการ 

    วตัถุดิบ  
  วตัถุดิบหลกัในการก่อสร้างโครงการ ไดแ้ก่ ท่ีดิน และวสัดุก่อสร้าง หลกัๆ เช่น แผ่นพ้ืน เสาเข็ม อิฐ
มวลเบา คอนกรีต เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ แผ่นหลงัคา ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง ระบบสุขาภิบาล สีทาอาคาร ประตู
หน้าต่าง โดยทางบริษทัเปิดประมูลกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างทั้งในส่วนของค่าแรงและค่าวสัดุ ยกเวน้แผ่นพ้ืน, เสาเข็ม, 
และอิฐมวลเบา ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทั ซ่ึงท่ีผ่านมามีผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัท่ีมีประสบการณ์และความ
น่าเช่ือถือเขา้มาร่วมงานดว้ยอยา่งต่อเน่ือง    
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ส าหรับโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์ แต่ละยูนิตทางเจา้ของโรงงานจะจดัตั้งระบบบ าบัดน ้ าเสียกันเองตาม
คุณภาพของน ้ าเสียในแต่ละโรงงานโดยตอ้งผ่านเกณฑ์ตามท่ีกรมโรงงานก าหนด ทั้งน้ีทางโครงการไดมี้ระบบ
สุขภิบาลใหท้ั้งแต่ละยนิูตในเบ้ืองตน้ตามพรบ.จดัสรร 

 ในส่วนของโครงการจดัสรรนั้นไดจ้ดัท าระบบดกัไขมนัในแต่ละยนิูต และมีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของโครงการ
ตามพรบ.จดัสรร  

 
งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีคอนโดมิเนียมโครงการดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ ท่ีรอโอนในปี 2562 จ านวน 49 ห้อง 
มูลค่ารวมประมาณ 98 ลา้นบาท  
 
3. ปัจจยัความเส่ียง 

ในการด าเนินธุรกิจของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบหลกั 

 น ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นตน้ทุนหลกัในการขนส่งสินคา้ และเป็นรายจ่ายท่ีมีจ านวนเงินสูงมากรองจากค่าวตัถุดิบ แต่

ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม เน่ืองจากมีความเก่ียวเน่ืองกบัเหตุการณ์

อ่ืนหลายปัจจยั เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ มีผลท าให้เกิดความผนัผวนต่อราคาน ้ ามนั  
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บริษทัฯไดบ้ริหารความเส่ียงโดยไดซ้ื้อรถบรรทุกใหม่เพ่ือทดแทนรถบรรทุกเดิมท่ีมีประสิทธิภาพต ่า รวมทั้งบ ารุงรักษาให้

รถบรรทุกมีประสิทธิภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา บริษทัได้ท าการจัดฝึกอบรมพนักงานขบัรถให้ขบัรถอย่างถูกวิธีเพ่ือความ

ปลอดภยัและเพ่ือความประหยดัอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัได้ติดตั้งระบบ GPS ในรถบรรทุกทุกคนัเพื่อการควบคุม

ความเร็วและป้องกนัการทุจริตน ้ ามนัของพนกังานขบัรถ 

ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนสูง เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นอุปสงค์

และอุปาทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต,์ เหล็กเสน้, PC-Wire, หินและทราย ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตท่ี

จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษทัฯตอ้งติดตามประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งก าหนด

กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ได้แก่การบริหารการจัดหาวตัถุดิบเพ่ือลดความเส่ียงทางด้านราคา การ

วจิยัคน้ควา้เพื่อหาวตัถุดิบทดแทน การควบคุมและบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

2. ความเส่ียงดา้นความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศและการแข่งขนั 
 ในปีท่ีผา่นมีประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ท าให้ตลาดสินคา้วสัดุก่อสร้างและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมี์การแข่งขนัท่ีรุนแรง เกิดภาวะอุปาทานลน้ตลาด คู่แข่งขนัเร่งระบายสินคา้ บริษทัฯซ่ึงมีการลงทุนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึ์งมีความเส่ียงในการลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมดงักล่าว ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ฝ่ายบริหารจึงใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันาสินคา้ การควบคุมคุณภาพ การบริการ 
การบริหารและจัดการสินคา้คงคลงั การพฒันาบุคลากร  การบริหารการจัดส่งและขนส่ง  เพ่ือให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และคงความเป็นผูน้ าในธุรกิจน้ีต่อไป และส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์ั้นเพ่ือลดความเส่ียงในดา้น
การเงินและลดความเส่ียงในเร่ืองค่าใชจ่้ายการตลาด  
 
4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
    ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
    บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภท / ลกัษณะ
สินทรัพย ์

มูลค่าตาม
บญัชี (บาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน ณ อ าเภอพฒันา
นิคม จงัหวดัลพบุรี:  

  

- ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ี
โรงงานขนาด 119 
1งาน ไร่ 94 ตร.วา 

26,533,967 เป็น
เจา้ของ 

 

- ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีกอง 
เก็บสินคา้ขนาด 23 ไร่ 
2 งาน 38 ตร.วา 

5,055,384 เป็น
เจา้ของ 

                                                     ไม่มี 

- ส่วนท่ีซ้ือไวเ้พื่อใช้
น ้ าบาดาลในการผลิต 
ขนาด 24 ไร่ 2 งาน  
92 ตร.วา 

2,124,547 เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 
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ท่ีดินเพื่อสร้างโรงงาน
และลานเก็บสินคา้คง
คลงั 
- โรงงานคอนกรีต
มวลเบา 166 ไร่                 
18 ตร.วา 

26,806,766 เป็น
เจา้ของ 

จดจ านองท่ีดิน 3 แปลง พ้ืนท่ีรวม 63 ไร่ 3งาน 17 ตร.วา เพ่ือเป็นหลกัประกัน
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น ,เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัค่าวตัถุดิบ การใชไ้ฟฟ้ากบัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง 

ท่ีดินเพื่อสร้างโรงงาน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ขนาด 57 ไร่                         
334 ตร.วา 

16,870,519 เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 

ท่ีดินเพื่อสร้างโรงงาน 
จงัหวดัระยอง ขนาด 
36 ไร่ 168 ตร.วา 

20,525,996 เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 
 

 
ท่ีดินเพื่อสร้างโรงงาน 
จงัหวดัมหาสารคาม 
ขนาด 34 ไร่ 99 ตร.วา  
 
 

18,022,373 เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 
 
 
 

 
อาคาร / เฟอร์นิเจอร์ / 
เคร่ืองตกแต่ง 

81,677,729 
 
 
 
 

เป็น
เจา้ของ 

จดจ านองอาคารโรงงานส าหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบาวงเงินจ านอง 35 ลา้น
บาทและเคร่ืองจกัรมูลค่า 60 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงิน
กูย้มืระยะสั้น ,เงินกูย้มืระยะยาวและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออก
หนงัสือค ้าประกนัค่าวตัถุดิบ การใชไ้ฟฟ้ากบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 

ยานพาหนะ 102,777,362 เป็น
เจา้ของ 

 

ไม่มี 

เคร่ืองมือ / เคร่ืองจกัร 
/ อุปกรณ์ 

81,216,130 เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง - 
 
 
 

เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 
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บริษทั อรดา จ ากดั 

ประเภท / ลกัษณะสินทรัพย ์
มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

สินทรัพยใ์หเ้ช่า 57,985,474 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ท่ีดิน รอการพฒันา  19,933,324 เป็นเจา้ของ จดจ านอง เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงิน
กู้ยืมระยะสั้ น และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้
ธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันค่าวตัถุดิบ การใช้
ไฟฟ้าให้แก่บมจ.ดีคอนโปรดักส์ กับธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง 

ท่ีดินท่ีพฒันาแลว้เพื่อขายโครงการ 
บา้นอรดา และคอนโดมิเนียม DCON 
Prime  

1,603,693,300 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

 
การลงทุนในบริษัทย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัท ธุรกจิ 
ทุนทีอ่อกและเรียกช าระ

แล้ว 
ร้อยละการลงทุน 

บริษทั อรดา จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยโ์ดยปัจจุบนั
ยงัเนน้ธุรกิจการขายและใหเ้ช่า
โรงงานส าเร็จรูปขนาดยอ่ม 

400 ลา้นบาท 99.99 

บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั ผลิตแผน่พ้ืนส าเร็จรูปและคอนกรีต
มวลเบาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

35 ลา้นบาท 99.99 

บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผนังคอนกรีตเบา
ส าเร็จรูป 

25 ลา้นบาท 70.00 

 
ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลกั คือ แผ่นพ้ืนและเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง และ                  

การขายโครงการบา้นเด่ียวพร้อมอยู ่และขาย - ให้เช่าโรงงานส าเร็จรูปขนาดยอ่มผ่านบริษทัยอ่ย บริษทั ไม่มีนโยบายใน
การลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง การลงทุนใดๆ ของบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ีนโยบายการบริหารในอรดาจะถูกก าหนดและด าเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
            - ไม่มี - 
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6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ทุนจดทะเบียน 557,000,342.90 บาท ( ช าระแลว้ 520,435,078.60 บาท ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  อันได้แก่ แผ่นพ้ืน
ส าเร็จรูป, เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง คอนกรีตมวลเบา (CLC) ตลอดจน ผลิตช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปต่างๆ เช่น ร้ัว ,คาน - เสา ฯลฯ เป็นตน้   

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้ นท่ี 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ท่ีตั้งโรงงาน 1 – ลพบุรี : 33 หมู่ 8 ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 15140 
ท่ีตั้งโรงงาน 2 – ลพบุรี : 280 หมู่  1  ต  าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม   จงัหวดัลพบุรี  15140 
ท่ีตั้งโรงงาน – สุราษฎร์ธานี : 39/3  หมู่ 7 ต าบลนาใต ้อ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84240 
ท่ีตั้งโรงงาน – มหาสารคาม : 236  หมู่ 11  ถนนโกสุม-ท่าพระ  ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสยั 

จงัหวดัมหาสารคาม 44140 
ท่ีตั้งโรงงาน – ระยอง : 567  หมู่ 1  ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000303 
Homepage : www.dconproduct.com 

E-mail : dcon@dconproduct.com 
โทรศพัท ์ : 0-2937-3312 
โทรสาร : 0-2937-3328 
 
บริษัทย่อย 

 
: 

 
บริษัท อรดา จ ากดั   
บริษทัฯ ถือหุน้ 99.99 % ทุนจดทะเบียน 400 ลา้นบาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 
- อรดาแฟคเตอร่ีแลนด ์ 
- อรดาแลนด ์   
- บา้นอรดา – ล าลูกกาคลอง 8 
- บา้นอรดา – โครงการดีซิโอ (ราชพฤกษ)์ 
- คอนโดมิเนียม – โครงการดีซิโอคอนโด (งามวงศว์าน) 
-คอนโดมิเนียม –โครงการดีคอนไพร์ม (รัตนาธิเบศร์)  

ท่ีตั้ง : 3300/67 ตึกช้าง อาคารบี ชั้ นท่ี 10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

Homepage : www.orrada.com 
E-mail : orrada@orrada.com 

โทรศพัท ์ : 0-2937-3312 
โทรสาร : 0-2937-4337 
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บริษัทย่อย 

 
: 
 

 
บริษัท ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั  
บริษทัฯ ถือหุน้ 99.99 % ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑ์คอนกรีต อนัไดแ้ก่  แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป, 
คอนกรีตมวลเบา (CLC) และร้ัวส าเร็จรูป ในทอ้งถ่ินภาคเหนือ 

ท่ีตั้ง : 170 หมู่ 4 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 51000 
โทรศพัท ์ : 053-537-030-1 
โทรสาร : 053-584-866 
 
 
บริษัทย่อย 

 
 
: 
 

 
 
บริษัท ดเีอสซี โปรดกัส์ จ ากดั  
บริษทัฯ ถือหุน้ 70.00 % ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ช าระแลว้ 25 ลา้นบาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายผนงัส าเร็จรูป 
ท่ีตั้ง : 3300/97 ตึกช้าง อาคารบี ชั้ นท่ี 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ : 02-937 3312 
โทรสาร : 02-937 3328 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 557,000,342.90 บาท (ทุนช าระแลว้ 520,435,078.60 

บาท) คิดเป็นจ านวนหุน้ 5,204,350,786 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  
7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ : ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2561 
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด              9,713  
% การถือหุน้แบบไร้ใบหุน้        97.83 
         

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

ช่ือ – สกลุ จ านวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด 

1. นายวทิวสั             พรกลุ 1,520,519,608 29.22 

2. นางสาววศิรา        พรกลุ 1,135,000,000 21.81 

3. นายชนะ                โตวนั 466,530,100 8.97 

4. นางสาวอสมา        โตวนั 174,500,000 2.74 

5. นางสาวอริสรา      โตวนั 174,500,000 2.63 

6. นายอษิฎา              พรกลุ 80,000,000 1.69 

7. บริษัท ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั 37,829,349 0.97 

8. นายวเิชียร             ตรีสุทธาชีพ 35,000,000 0.73 

9. บริษัท สารสิน จ ากดั 32,801,207 0.69 

10. นายชัยสิทธ์ิ         วริิยะเมตตากลุ 31,108,000 0.65 

รวม 3,687,788,264 70.87 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
     - ไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น – 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
      บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในแต่

ละปี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลใหน้ าปัจจยัต่างๆ ต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะ ท าง ก าร เ งิ น
ของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ของบริษทัซ่ึงการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการของบริษทั 

ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัมีก าไรส าหรับปีจ านวน 163.11 ลา้นบาท มีก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.03 บาทต่อหุน้เม่ือค านวณ
จากจ านวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี        
25 เมษายน 2562 เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.76 ของก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินรวม 

 
อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานในแต่ละปี ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.03 0.05 0.03 0.08 0.16 
ก าไรต่อหุน้ค านวณจากจ านวนหุน้
ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล(บาท) 

- 0.043 - - - 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) **0.015 0.045 0.008 0.04 0.154 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไร
สุทธิ* (%) 

48.76 104.9 27.50 97 99 

ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
 

ปี เงนิสด หุ้นปันผล วนัผลประกอบการ 

2561 0.015 บาทต่อหุน้ - 01/01/2561 - 31/12/2561 

2560 0.045 บาทต่อหุน้ - 01/01/2560 - 31/12/2560 

2559 0.008 บาทต่อหุน้ - 01/01/2559 - 31/12/2559 

2558 0.04 บาทต่อหุน้ - 01/01/2558 - 31/12/2558 

2557 0.15 บาทต่อหุน้ 25 หุน้สามญัเดิม : 1 หุน้ปันผล 01/01/2557 - 31/12/2557 
 

หมายเหตุ: การจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2561 ยงัมีความไม่  
                  แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
 

*ก าไรสุทธิหมายถึงก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
** คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท  
 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน)          

 

21 
 
 

 

8. โครงสร้างการจดัการ 
 8.1 คณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะก าหนดวาระการประชุมไว้

ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนรวมทั้ งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บทราบ และจดัสรรเวลาเพ่ือเขา้ร่วมการประชุม แต่อาจจดัการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม
ความจ าเป็น โดยก าหนดใหเ้ลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดงัน้ี 

- จดัท าหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีวาระการประชุมท่ีชดัเจน พร้อมจดัส่งเอกสารการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

- จดัการประชุมโดยก าหนดเวลาท่ีเพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายอยา่งเตม็ท่ีและเปิดเผย 
- จดัท ารายงานการประชุมท่ีมีสาระส าคญัครบถว้น และเสนอให้ประธานกรรมการบริษทัฯ รับรองในการ

ประชุมคราวถดัไป ก่อนท าการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และสามารถสืบคน้ได ้
  คณะกรรมการบริษทั  
              คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั                      ช่ือ – สกลุ                 ต าแหน่ง 

1 รศ.ดร.ต่อตระกลู   ยมนาค ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
    2 นางพิสมยั บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(กรรมการอิสระ)  
3 นายวทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
4 นายธนิต  ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน) 

5 นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)  

6 นายชนะ โตวนั กรรมการ (กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) 
7 ดร.ธนยั ชรินทร์สาร กรรมการ 
8 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 
9 ดร.กวนิ  วรกาญจนา กรรมการ 

 
 

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ เป็นดงัต่อไปน้ี 
“นายวิทวสั พรกุล ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือนายชนะ โตวนั, นายธนยั ชรินทร์สาร, 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง, นายกวิน วรกาญจนา กรรมการสองในส่ีท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญ                        
ของบริษทั ” 
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ขอบเขต อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงานหลกัใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั 

2. ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน 
และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

3. พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุน และก ากบัดูแลการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 

4. ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และก าหนดแนวทางแกไ้ขในกรณี
ท่ีมีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น 

5. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทัว่ไป
อยา่งถูกตอ้ง   ทนักาล และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญั และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั 

7. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

8. จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง (Succession Plan) 

9. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานประจ าวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯได้
อนุมติัไวแ้ลว้ 

10. ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน 
และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

11. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทัฯ 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

12. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหวา่งผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืนๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ในกรณีการท างานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอยูภ่ายใตอ้  านาจอนุมติัของผูถื้อหุ้นให้ผา่นการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นธรรม มีความสม
เหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

13. คณะกรรมการบริษทัฯ ดูแลให้มีการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดดว้ยความรอบคอบภายในหลกัการของเหตุผล
และความเป็นอิสระต่อกนัมีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ท ารายการ และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ อย่างครบถว้นถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

14. ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมตดัสินใจในการพิจารณาเขา้ท ารายการโดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทุกคร้ัง ประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูแ้จง้ต่อท่ีประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตาม
นโยบายในการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษทัฯ แจง้ต่อท่ีประชุม 
เพ่ืองดออกเสียงหรืองดใหค้วามเห็นในระเบียบวาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 
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15. คณะกรรมการบริษทัฯ ก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในรายการประจ าปีและแบบ 56-1 

16. คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ความส าคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 
และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
ของกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั 

17. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ ง 5 
องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
การติดตาม (Monitoring) เป็นประจ าปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหม้ัน่ใจต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั
ฯ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

18. คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้ระบบท่ีเป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสมัพนัธ์กบัผูต้รวจสอบภายนอก
และภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้ช่ือมโยง 

19. ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีจ่ายแก่ผูส้อบบญัชี มีการเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี เพ่ือเพ่ิม
ความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์คุณสมบตัขิองกรรมการบริษัทไว้ ดงัต่อไปนี ้
1.  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

2.  เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาด หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

3.  กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นผูมี้อ านาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วมสงักดัอยู ่

4. กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 2 บริษทั แต่ทั้งน้ี หากกรรมการ        
ผูน้ั้นด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ควรด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเพียง 1 
บริษทั คือ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบอ านาจช่วงใหก้รรมการบริหารของบริษทัพิจารณาอนุมติัและด าเนินการ 
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการเงินของบริษทั และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นปกติทางการคา้ รายการการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ซ่ึงมีราคาตลาดอา้งอิงได ้
ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

ในกรณีท่ีกรรมการอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้กับบริษัท หรือบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหก้รรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง 
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  คณะกรรมการตรวจสอบ  
               เป็นหน่วยงานอิสระท่ีจะให้การสนับสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทั เพื่อสอบทานขอ้มูล
ทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน สอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้ข้ึน 
กระบวนการตรวจสอบภายใน และการส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 
                บริษทัมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจ านวน  3 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัน้ี 
 

ล าดบั                     ช่ือ – สกลุ               ต าแหน่ง 

1 นางพิสมยั บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
2 นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
3 นายธนิต    ชรินทร์สาร   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบให้กับบริษัท จัดท ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคัญในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ
ของส านกังานตรวจสอบบญัชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท า
การตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ดว้ย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญั ๆ 
ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายบญัญติั ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย
บริหาร เป็นตน้ 

6. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควร
ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
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6.1. ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของ
บริษทัถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

6.2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
6.3. เหตุผลท่ีเช่ือวา่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
6.4. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์        

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 
6.5. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

 8.2 ผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริหาร    

                    คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่านดงัน้ี 

    ล าดบั ช่ือ – สกลุ                 ต าแหน่ง 

1 นายวทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการบริหาร 
3 
4 

นายจีรเดช 
ดร. กวนิ 

วรัิชชยั 
วรกาญจนา 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

       5 นางสาวประดิษฐา วรชาติ กรรมการบริหาร 
6 
7 
8 
9 

นางสาวสมนึก 
นางสิริพร 
นายสมคัร 
นางสาวนพมาศ 

รักสนิท 

ลีทวกีลุสมบูรณ์ 

สฤษชสมบติั 
อลิปริยกลุ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

  

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร   

1. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯท่ีก าหนดไวใ้ห้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

2. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานประจ าวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
อนุมติัไวแ้ลว้ 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นคราว ๆ ไป  
4. ประธานกรรมการบริหารจะเป็นพิจารณาอนุมติัและด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการเงินของ          

บริษทัฯ ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท  
5. ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัและด าเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ี

เป็นปกติทางการคา้ รายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ และ/หรือ รายการหรือ
เร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ี
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จะท าข้ึนกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย (ถา้มี) ซ่ึงมีราคาตลาดอา้งอิงได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท และตอ้ง
น าเสนอใหท่ี้ประชุมกรรมการบริษทัฯในคราวถดัไปรับทราบในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย  
อน่ึง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการการ 

ไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี)                    
ในกรณี เกินวงเงิน 20 ล้านบาท และรายการหรือเร่ืองดังกล่าวจะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 

  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริหาร 

1. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 
2. ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย 
3. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับข้ึน เงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้ งหมดของบริษทัในต าแหน่งต ่ากว่าระดับผูบ้ริหาร ตลอดจนแต่งตั้ ง
ตวัแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทั 

4. มีอ านาจอนุมติัและมอบอ านาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการเพ่ือ
ประโยชนข์องบริษทั รวมทั้งอนุมติัการด าเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ไวภ้ายในวงเงิน
ไม่เกิน 5 ลา้นบาท และตอ้งมีหน่ึงในคณะกรรมการบริหารลงลายมือช่ือร่วมกนั 

5.  มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

6. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัตอ่บุคคลนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั 

7. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป 

 
 ทั้ งน้ี กรรมการผูจ้ ัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหาร และใหก้รรมการผูจ้ดัการปฏิบติัตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดไว ้
 

อน่ึง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วน
เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ในกรณีดงักล่าว 
รายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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8.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 

ล าดบั                     ช่ือ – สกลุ               ต าแหน่ง 

1 นายธนิต    ชรินทร์สาร   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการอิสระ 

2 
 

3 

นายวนัชยั 
 

นายชนะ 
 

ตนัติกลุ 
 

โตวนั 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
  ขอบเขต อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 

2. พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

3. พิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีท่ีมีต าแหน่งวา่งลงรวมทั้ง
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

4. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  ทั้ งท่ี เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเพ่ือจูงใจและรักษา
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในแต่ละปี 

5. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง  เพ่ือ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัตามแต่กรณี 

6. ให้ค  าช้ีแจงตอบค าถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงในท่ีประชุม            
ผูถื้อหุน้ 

 
8.4 เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้ง นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ คุณสมบติั และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  

เป็นเลขานุการบริษทั  ขอ้มูลประวติัของเลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 
 

คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท 
1. มีความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจ บญัชี กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของการก ากับดูแลกิจการ 

    3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งในดา้นการใหข้อ้แนะน าและขอ้คิดเห็นต่างๆ  
 

      ขอบเขตอ านาจหน้าทีเ่ลขานุการบริษัท 

1. ใหข้อ้แนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องทางการ ระเบียบ  
     และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ  
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     เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ  
2. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ ใหข้อ้มูล และผลกัดนัคณะกรรมการบริษทัให ้ 
     ปฏิบติัตามรวมทั้งใหมี้การตรวจสอบผลการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของหลกัการดงักล่าว  
3. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ  
    บริษทั  
4. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั   
    และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  
5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม 
    มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
6. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือเชิญ  
   ประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  
7. ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามขอ้ก าหนด  
    กฎหมาย  
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งส าเนาใหป้ระธานกรรมการ  
    และประธานกรรมการตรวจสอบตามท่ีกฎหมายก าหนด  
9. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ  
10. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้เพ่ือใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทั และเป็น 
      ส่ือกลางระหวา่งผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
12. ติดตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้พึงปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 
13. ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั 

 

 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

              ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ               2,495,000    บาท 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                8,310,735     บาท 

  โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ               2,410,000     บาท 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                9,172,835      บาท 
 

   ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
- ไม่มี – 
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8.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

    ล าดบั ช่ือ – สกลุ                 ต าแหน่ง 

1 นายนิรุธ อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 
3 

นายไอยศูรณ์ 

ดร. กวนิ 
อศัวมณินธร 
วรกาญจนา 

เลขานุการคณะกรรมการ 
กรรมการฯ 

       4 นางสิริพร ลีทวกีลุสมบูรณ์ กรรมการฯ 
5 
6 
7 
8 
9 

นางสาวประดิษฐา  
นางสาวนพมาศ  
นางสาวสมนึก 
นายธนาธิษณ์ 

นายณฐัวฒิุ 

วรชาติ 
อลิปริยกลุ      
รักสนิท 

ธนะสีหวฒัน ์

เทพแกว้ 

กรรมการฯ 
กรรมการฯ 
กรรมการฯ 
กรรมการฯ 
กรรมการฯ 

   

8.7 บุคลากร 
 บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญั 
 

จ านวนบุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 230 คน  
 

การฝึกอบรมพนกังาน 
เป้าหมาย : เปอร์เซ็นตก์ารฝึกอบรมพนกังานรวม จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 ของจ านวนพนกังาน x 6 ชัว่โมง 
ผลงานปี 2561 : การฝึกอบรมพนกังานคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
 

การฝึกอบรมพนกังาน        

ปี จ านวนพนักงาน ร้อยละของเป้าหมาย 
ปี 2561 230 80 
ปี 2560 230 80 
ปี 2559 229 85 
ปี 2558 223 82 
ปี 2557 227 80 

 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าพนักงานทุกระดบั คือทรัพยากรอนัมีค่า และมีบทบาทต่อความส าเร็จขององค์กร บริษทัจึงมี
นโยบายพฒันาความสามารถพนกังานเพ่ือยกระดบัการบริหารงาน โดยจดัใหมี้การอบรม สมัมนา พนกังานทั้งเก่าและใหม่ 
อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอเพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานต่อไป และยงัใหค้วามส าคญั 
ในระบบการคดัเลือก และค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะ “ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คนท่ีเหมาะสม” โดยมีระบบให้ความดี ความชอบใน
ลกัษณะ ส่งเสริมใหพ้นกังานกา้วหนา้ มีความเจริญเติบโตคู่ไปกบับริษทัฯโดยท่ีมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 บริษทัคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานนั้นๆ  
 มีการจดัอบรมทั้งเม่ือเร่ิมแรกเขา้ท างานเพ่ือเป็นการท าความคุน้เคยก่อนการท างาน 
 มีจดัอบรมสม ่าเสมอ ในเร่ืองความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจดัฝึกอบรมทั้งในและนอก

สถานท่ีเพ่ือให้มีทักษะในงานนั้ นๆมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีองค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายงั
ต่างประเทศท่ีมีความรู้และเทคโนโลยใีนดา้นนั้นๆ รวมถึงการจา้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความ
ช านาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน 

 เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษทัพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตวับุคลากรให้มี
ความยินดีทั้ งสองฝ่าย เพ่ือเป็นการจูงใจให้สามารถคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับ   
หน้าท่ี โดยเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน และตลาดแรงงาน นับวา่องค์กรมีอตัราวา่จา้งดึงดูดใจเม่ือ
เทียบกบัองคก์รในระดบัเดียวกนั 

 เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการท างานของพนักงาน 
รวมถึงพิจารณาตามอตัรายอดขายและก าไรของบริษทั หากยอดขายและก าไรมากพนักงานจะได้
โบนสัมาก 

 
9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองในองค์กร เน่ืองจากเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจและเป็นเคร่ืองมือ
สร้างความยัง่ยนืใหก้บักิจการในระยะยาวสร้างประโยชน์สูงสุดและสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทุกรายของ
บริษทัฯ ทั้งยงัช่วยผูถื้อหุ้นและสาธารณชนไดรั้บทราบและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่า
เทียมกนัและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัจดทะเบียน โดยเน้นในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบต่อและส่ิงแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และตั้งใจปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) 
ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีเน้ือหาและสาระส าคญัต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาให้
สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบัติและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานก ากับดูแลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดเ้ผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ ไดท้ราบและเพ่ือถือปฏิบติัตาม 
ทั้ งยงัเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบนโยบายดังกล่าวด้วยผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ      
บริษทัฯ มีการก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัยดึถือและ
น าไปปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั บริษทัฯ “มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ” ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของ       
บริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไดมี้การศึกษาและรับทราบ  
 

http://www.dconproduct.com/
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 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลกิจการไดแ้ก่ 
บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ระบบการบริหารการจดัการท่ีดี การมีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ี มีกลไกลควบคุม การถ่วงดุลอ านาจและกระบวนการก ากบัดูแลกิจการเป็นส่วนท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนิน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนซ่ึงความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจท่ีจะบรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมหลกัส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั เนน้ภาวะความเป็นผูน้ า วิสัยทศัน์ องคป์ระกอบการแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ โดย
ก าหนดคุณสมบติั ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือใหเ้กิดการจดัการท่ีดี 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. มีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลากบัทุกๆ ฝ่าย 
4. สนบัสนุนใหมี้ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และบริหารความเส่ียง เพ่ือลดความเส่ียงต่างๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
โดยในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดน้ าหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนมา

ปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายให้ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่  
1.  สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน และรับโอนหุ้นรวมทั้งสิทธิไดรั้บใบหุน้ ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการซ้ือ ขาย โอน 

หรือรับโอนหุ้นไดอ้ย่างอิสระ นอกจากน้ียงัมี สิทธิไดรั้บใบหุ้นไดต้ามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯก าหนด โดย
บริษทัฯ มีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (Thailand Securities Depository : TSD) ท าหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในการด าเนินการเก่ียวกบั ทะเบียนหุน้และหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ  

2.  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้ทุกคนของ บริษทัฯ ท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอภาคกนัตามจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให ้1 หุน้ 
มี 1 เสียงในการลงคะแนนเสียงใดๆ และสามารถลงคะแนนเสียงไดโ้ดยอิสระอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั ไม่วา่ผูถื้อหุน้จะเขา้ประชุม
ดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน 

3. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผูถื้อ
หุ้นสามารถเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยสะดวกเน่ืองจากอยูใ่นยา่นท่ีคมนาคมสะดวกและใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะ 
ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใตดิ้น MRT) สถานีสวนจตุจักรและสถานี
พหลโยธิน 

4.  สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไรและเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุ้นทุกรายของบริษทัฯ มีสิทธิ
ไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไรของบริษทัฯในรูปเงินปันผล โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่
ละราย  

5.  สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัในการรับซ้ือหุน้คืนโดยบริษทัฯ ขอ้บงัคบับริษทัก าหนดห้ามมิให้
บริษทัฯ เป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเอง เวน้แต่  
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5.1 เพ่ือรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั
ในเร่ืองสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิการรับเงินปันผลและเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
หรือ  

5.2 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และ  
       การซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหา ทางการเงิน  

แต่ทั้งน้ี หุ้นท่ีบริษทัฯ รับซ้ือคืนดงักล่าวนั้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล และบริษทัฯ จะตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในโครงการซ้ือหุ้นคืน ในกรณีท่ี
บริษทัฯ ไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษทัฯ จะลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นจด
ทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้

6. สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  
ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีสิทธิในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ทุกรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นตวั

เงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนประจ าเบ้ียประชุม โบนสับ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ ได้
เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปีโดยการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ มีนโยบาย
และหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการพิจารณา และในการน าเสนอเร่ืองค่าตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา โดยบริษทัฯ ไดน้ าเสนอ
ถึงนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นด้วย นอกเหนือจากการ
น าเสนอถึงประเภทและจ านวนเงินค่าตอบแทน 

7. สิทธิแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ  
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก

ต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น และใหเ้ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลบัเขา้มารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยผูถื้อ
หุ้นเป็นผูมี้สิทธิเลือกกรรมการเขา้มาด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ ผา่นท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น นอกจากนั้น ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิ
ถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยการลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8.  สิทธิใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 บริษัทฯ ได้เสนอวาระพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ผูส้อบบัญชีให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีอนุมติัโดยบริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอเขา้รับการแต่งตั้งรวมถึง
รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีอย่างครบถว้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ งทุกคร้ัง โดยผูส้อบบัญชีท่ีเสนอเพ่ือ
พิจารณานั้น บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียหรือ มีประโยชน์ขดักนักบัการท าหนา้ท่ี
สอบบญัชีใหก้บับริษทัฯ  

9. สิทธิในการก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและ/หรือหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั  
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและ/หรือหนงัสือบริคณห์สนธิของ บริษทัไดต้ามท่ี

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวน เสีย ง ผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  
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10. สิทธิให้ความเห็นชอบอนุมติัการท ารายการพิเศษ การท ารายการเก่ียวโยงกนัหรือการท ารายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง หรือพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบต่อเร่ืองอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นมากกวา่ท่ีกฎหมายและเกณฑม์าตรฐานของการก ากบั ดูแลกิจการท่ี
ดีก าหนดไว ้เช่น การอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีการใหค้วามส าคญั 
กบั การรับทราบขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯท่ีเป็นปัจจุบนั รวดเร็วและเพียงพอของผูถื้อหุน้ โดยผา่นการแจง้ข่าวและการให้
ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซต ์www.dconproduct.com ของบริษทัฯ  

 
2.การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ทุก รายจึงมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมกนั
และเป็นธรรม โดยผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นสถาบนั รวมถึงผูถื้อหุ้นต่างชาติ ต่างไดรั้บ
การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผูถื้อหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพ่ือ
คุม้ครองผูถื้อหุน้จากการถูกเอาเปรียบหรือจากผูมี้อ  านาจควบคุม ดงัน้ี  

1.  การเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และการเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการ แต่งตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผา่นระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่งน้อย 1 เดือนก่อนวนัประชุม 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยหรือผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัฯ และมีสิทธิออกเสียง โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว 
หรือหลายราย นบัรวมกนัไดไ้ม่ นอ้ยกวา่ 200,000 หุน้ (ร้อยละ 0.004 ของจ านวนหุน้ ณ ปัจจุบนั) เสนอเพ่ิมเร่ืองในวาระการ
ประชุมเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รวมถึงการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น  และไม่
มีลกัษณะตอ้งห้าม ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษทัฯ ไดป้ระกาศแจง้หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิ
และวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของ  บริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้น
สามารถเสนอเพ่ิมเร่ืองเป็นวาระการประชุมและสามารถเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมมายงับริษทัฯ ในระหวา่งวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 แต่ปรากฏวา่ไม่มีผู ้
ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทัฯ แต่
อยา่งใด 

2.  การส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม  
บริษทัฯ ค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษทัฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือสอบถามขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกับการประชุมใหญ่ในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอ่ืนท่ีส าคญั ของบริษัทฯ ทั้ งน้ี    ผูถื้อหุ้นสามรถส่งค าถามทาง
ไปรษณีย์มาท่ีเลขานุการบริษัท  หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3300/57                      
ตึกช้าง อาคาร บี  ชั้ น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) 
ir@dconproduct.com หรือโทรสารหมายเลข 02-9373328 โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายงั
บริษทัฯ ในระหวา่งวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562  แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้มายงั
บริษทัฯ แต่อยา่งใด 

mailto:ir@dconproduct.com
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3.  วาระการประชุมผูถื้อหุน้  
ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทฯ ก าหนดวาระหัวขอ้การประชุมไวช้ัดเจน และได้ด าเนินการ ประชุมผูถื้อหุ้น

ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่มีวาระอ่ืนๆ เพ่ือการเพ่ิม เร่ืองพิจารณาวาระในท่ีประชุม
อีกโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ แต่ทั้งน้ี บริษทัฯ ก็ไม่จ ากดัสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้น ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด สามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

4. หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุม  
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นแต่ละรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ค านึงวา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 

หรือ ผูถื้อหุ้นต่างชาติ ผูถื้อหุ้นทุกรายจะไดรั้บขอ้มูลประกอบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า บริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น
ชาวไทยและชาวต่างชาติ และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอยา่ง
เพียงพอให้ผูถื้อหุน้ศึกษาล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั โดยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัภาษาองักฤษจะ
ถูกเผยแพร่พร้อมกนักบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบับภาษาไทย ทั้ งน้ี ขอ้มูลในหนังสือเชิญประชุม บริษทัฯ ไดแ้จ้ง
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นใหผู้ถื้อหุ้นทราบและมีขอ้มูลในแต่ละวาระการประชุมเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

5.      การช้ีแจงขั้นตอนและหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม  
บริษทัฯ มีนโยบายการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ ใหมี้ขั้นตอนท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ ไม่ยุง่ยาก ซ ้ าซอ้น พร้อมเปิดโอกาส

ให้ผูถื้อหุ้นทุกคนรับทราบขอ้มูลข่าวสารโดยทัว่ถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม โดยในทุกคร้ังก่อนท่ีการประชุมจะเขา้สู่
วาระการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อ
หุ้นทุกคนรู้จกั เพ่ือความสะดวกในการซกัถามขอ้สงสัย โดยบริษทัจะช้ีแจงอธิบายขั้นตอนการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการใชสิ้ทธิสอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ การช้ีแจง
ของกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผล คะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ขั้นตอนก่อนการประชุม 

6.     การลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้  
นอกจากการแจง้ขั้นตอนและวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ให้ผูถื้อหุน้ทุกคนทราบก่อนเร่ิมการ

ประชุมทุกคร้ัง ในการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ โดยบริษทัฯ จะ
แสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัที และเพ่ือความโปร่งใสใน การลงคะแนน
และนับคะแนนเสียงทุกคร้ังท่ีมีการประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทฯ จะเชิญผูถื้อหุ้นเป็นตัวแทนหน้าท่ีในการตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม  

7.     การแสดงผลการลงมติ  
เม่ือการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ ไดแ้จง้ผลการลงมติผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และเวบ็ไซต์ www.dconproduct.com ของบริษทัฯ ภายในวนัเดียวกนัหลงัจากปิดการประชุมผูถื้อหุ้น หรืออยา่งชา้ไม่
เกิน 9.00 นาฬิกา ของวนัท าการถดัไป 

โดยในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่มติการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนตรวจสอบได ้
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8.      การเชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม เพ่ือตอบขอ้สงสัย

และค าถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามไดโ้ดยตรงดว้ย นอกจากนั้น ใน
ระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และตั้งค  าถามใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม หรือขอ้มูล
ส าคญัของบริษทัฯ ได ้โดยบริษทัฯ จะบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

9. การถ่ายทอดการประชุมผูถื้อหุน้  
บริษทัฯ จดัใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.dconproduct.com ของ

บริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ ท่ีไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบดว้ย  
10. การมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน  
บริษทัฯ ประชาสัมพนัธ์ใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถใช้

หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้กล่าวคือ เห็นดว้ย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระท่ีได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดได้ท่ี เว็บไซต ์
www.dconproduct.com ของบริษทัฯ หรือมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้รายช่ือพร้อมรายละเอียดของ
กรรมการอิสระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการให้เขา้ประชุมและลงคะแนนเสียง
แทนได้ นอกจากนั้น เพ่ือความถูกตอ้งและไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ บริษทัฯ ได้แสดง
ขั้นตอนเอกสารและหลกัฐาน ท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉันทะ ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยมิได้
ก าหนดเง่ือนไขหรือกฎเกณฑท่ี์ตอ้งใหมี้การรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรือกฎเกณฑอ่ื์นท่ีก่อให้เกิดความยุง่ยาก
แก่ผูถื้อหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษทัฯ ได้อ านวยความสะดวกโดยจดับริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโดยไม่คิดคา่บริการ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู ้
ถือหุน้ 

11. การจดัท าและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผูถื้อหุน้ภายในเวลาอนัสมควร และให้การรับขอ้มูล

ระหว่างผูถื้อหุ้นไทยกบัผูถื้อหุ้นต่างชาติเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น
อยา่งครบถว้น ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เน้ือหา สาระส าคญัของวาระการประชุม มติท่ีประชุม พร้อมผลคะแนน 
ทั้ งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ค าถาม ค าช้ีแจง และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม บนเว็บไซต ์
www.dconproduct.com ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม เพ่ือเป็นช่องทางให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบขอ้มูล
ความถูกตอ้งไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้ถึงการประชุมคร้ังต่อไป พร้อมทั้งน าส่งกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

12. การเขา้ถึงขอ้มูล และการติดต่อส่ือสารกบับริษทั  
            บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ รวมทั้งจดัใหมี้ช่องทางส่ือสารกบับริษทัฯ 
ท่ีชดัเจนและหลากหลายอยา่งเท่าเทียมกนั ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ หรือช่องทางอ่ืนๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร ไปรษณีย ์
หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Email) โดยจดัใหมี้หน่วยงาน “นกัลงทุนสมัพนัธ์” เป็นหน่วยงานกลางในการส่ือสารกบัผูถื้อ
หุน้ นกัลงทุน หน่วยงานก ากบั ดูแล รวมถึงการให้ขอ้มูลสารสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยสามารถติดต่อ
ได้ท่ี บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ชั้น 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10900 โทร. 02-9373312 หรือท่ี ir@dconproduct.com 
 

mailto:ir@dconproduct.com
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13. นโยบายเก่ียวกบัการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน  
บริษทัฯ มีนโยบายและยึดมัน่ในจรรยาบรรณ ความซ่ือสัตย ์สุจริตในการด าเนินธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

และต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ โดยเฉพาะเร่ืองการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ จึงจดัเก็บรักษาขอ้มูล
ทางธุรกิจท่ียงัไม่มีการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไวโ้ดยผูมี้อ  านาจเฉพาะเท่านั้นท่ีจะไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลได ้ทั้งยงัก าหนดหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงาน ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีเป็นสาระส าคญัและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้ง ห้ามไม่ให้มี
การใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน เพื่อประโยชน์  ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน หรือท า
ธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง แมว้า่บริษทัอาจไม่เสีย ประโยชน์ใดก็ตาม ดงัน้ี 

13.1    กรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกตอ้งรายงาน  

-   การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คร้ังแรก และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

-    การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายหลงัจากนั้นทุกคร้ัง ซ่ึงนับรวมถึงคู่ สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

-   ให้จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์  ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต.)  

  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบบทบาทและหน้าท่ีในการรายงานการถือ
หลกัทรัพย ์ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บังคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่เร่ิมเขา้รับต าแหน่ง 

14. นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการเปิดเผยขอ้มูล  
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ไม่ใหเ้กิดการเอาเปรียบไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้ม จากกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้น ท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการ และปราศจากความขดักนัแห่งผลประโยชน์ ตลอดจนคุม้ครองสิทธิผูถื้อ
หุ้นส่วนนอ้ยให้เกิดความเท่าเทียมกนั เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ บริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัฯ มีนโยบายการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 

 14.1     ในกรณีบริษทัฯ ประสงคจ์ะท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของ
ธุรกิจบริษทัฯ เป็นสาระส าคญั และสามารถตรวจสอบไดว้่าเป็นรายการท่ีกระท าอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาด และเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจคา้โดยทัว่ไป (Fair and at arm’s length) ภายใต้
หลกัเกณฑ์และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  เช่น เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ ช่ือ และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบายการก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้ ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการดงักล่าวโดยราคาและ
เง่ือนไขจะตอ้งเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และหลีกเล่ียงไม่มีรายการระหวา่งกนัในลกัษณะท่ี
เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละรายการ ฝ่ายจัดการจะ
น าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานส าคญัในการพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมและสมควรของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันก่อนการเข้าท ารายการ เพ่ือพิจารณาให้
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ความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามขนาดรายการ
ต่อไปในทุกคร้ังก่อนท่ีจะเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกัน รวมทั้ งมีการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด โดยบริษทัฯ จะแสดงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ไวใ้นรายงานประจ าปีท่ีผ่านการ
รับรองตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวา่การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวไม่มีการขดักนั
แห่งผลประโยชน์ 

14.2  ในกรณีไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบได ้บริษทัฯ จะจดัหา ผูเ้ช่ียวชาญอิสระท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไม่นอ้ยกวา่ 
3 ราย เพ่ือประเมินราคาตลาด เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมไม่เกินกว่าค่าเฉล่ียของผู ้
ประเมินอิสระทั้งหมด เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะด าเนินการ
เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความ
เหมาะสมของราคาในการอนุมติั รายการระหว่างกนันั้น ก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการ 
หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี  

14.3  ทุกรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งทุกประเภท รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นทุกราย
ทราบผา่นทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในรายงานประจ าปี 

 
15. นโยบายป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียมีการขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัฯ มีนโยบาย ดงัน้ี  

  15.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน 
ในบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือของครอบครัว หรือบุคคลใกลชิ้ด ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเงิน หรือดา้นธุรกิจอ่ืนใด ก็ตาม  

  15.2 หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ยกเวน้ในกรณีท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ภายใต้
หลกัเกณฑ์และระเบียบขอ้บังคบัท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ ช่ือ และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบายการก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้ ง
ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าว และหลีกเล่ียงไม่มีรายการระหวา่งกนัในลกัษณะ
ท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กูย้ืมเงิน การคา้ประกนัสินเช่ือแก่บริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัยอ่ย ของตนเอง  

  15.3  ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตวัใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและเวลาท างานของบริษทัฯ หรือท า
ธุรกิจใดๆ กับบริษทัฯ ในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือนิติ บุคคลใดๆ ท่ีตนมีส่วนได้เสีย หรือการ
ประกอบกิจการใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 

  15.4  ถา้มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเ ก่ียวโยงกนั คณะกรรมการบริษทัจะ
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผย
รายละเอียดมูลค่า รายการ คู่สญัญา เหตุผลหรือความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้  
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  15.5  ในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารคนใด มีส่วนไดเ้สียในวาระการพิจารณาเร่ืองใด บริษทัฯ ก าหนดให้
กรรมการ หรือผูบ้ริหารคนนั้น ตอ้งงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ 
เพื่อใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหารคนอ่ืนท่ี ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นผูพิ้จารณา 

 16. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั  
  บริษทัฯ มีนโยบายและไดด้ าเนินการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นไม่วา่จะเป็นรายช่ือของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ
หุน้ท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนั โดยเปิดเผยเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้สูงสุด 10 ราย
แรก รวมถึงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษทัฯ โดยรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยให้
เป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียท่ีมีตามกฎหมาย หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และ พนักงานทุกระดบัถือ
ปฏิบติัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบัติดว้ยดี ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนได้เสียในการสร้างความมัน่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่างๆ
ตามบทบาทและหนา้ท่ี เพ่ือใหกิ้จการของบริษทัฯ ด าเนินไปดว้ยดีมีความมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ายซ่ึงมีการเปิดเผยบทบาทของ บริษทัฯ ท่ีมีต่อลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ คู่แข่งทางการคา้ และสงัคมส่วนรวม ดงัน้ี 

1. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจ บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต และ

จริยธรรมอนัดีงาม ดว้ยความพยายามท่ีจะพฒันากิจการใหมี้ความเจริญเติบโต มัน่คง ปฏิบติัตามพนัธะกิจท่ีใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยค านึงถึงการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ือง เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ  ด้วยจิตอันบริสุทธ์ิ ด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.2 จดัการดูแลไม่ใหสิ้นทรัพยข์องบริษทัเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.3 รายงานสถานภาพของบริษทัโดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอยา่งสม ่าเสมอ เท่าเทียมกนั และครบถว้นตาม

ความเป็นจริงในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตของบริษทัทั้งท่ีเป็นดา้นบวกและดา้นลบ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ
เสนอเพ่ิมวาระการประชุมหรือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม รวมทั้ง
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์www.dconproduct.com ของบริษทั  

1.4 บริหาร จดัการ เพื่อให้บริษทัมีขีดความสามารถสูงในการด าเนินการ ให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขนั 

1.5 ดูแลไม่ให้กรรมการผูบ้ริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือของครอบครัว หรือ บุคคล
ใกลชิ้ด จากขอ้มูลใดๆ ท่ีมีสาระส าคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน น าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/
หรือ ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
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2. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกคา้ 
บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรมโดยค านึงถึง

สุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ และเปิดเผยให้เป็นท่ีทราบกนั คือ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความ
มัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ บริษทัจึงพยายามแสวงหาวธีิการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยูต่ลอดเวลา เพื่อรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 
 2.1 ดา้นสินคา้และบริการ 

(1) ด าเนินการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพยโ์ดยใชคู้่คา้ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาท่ีไดม้าตรฐานและมีความรับผิดชอบ 
(2) ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ในราคาท่ีเป็น

ธรรม 
(3) ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือป้องกนัมิให้ลูกคา้เขา้ใจผิด

เก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือ เง่ือนไขใดๆ ของสินคา้ หรือ บริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ  มีประสิทธิภาพ  เป็นท่ีไวว้างใจของลูกค้า จัดให้มีระบบและ

กระบวนการท่ีใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ และจะด าเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

2.2 ดา้นการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั จะรักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้ หรือจากผูมี้อ านาจของ
บริษทัก่อนเวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช้ีแจงหรือด าเนินการในทางกฎหมาย 

2.3 ดา้นการดูแลลูกคา้ภายหลงัการขาย 
ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้เพ่ือการพฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน

บริษทัยงัใหค้วามส าคญัและห่วงใยลูกคา้ โดยจดัใหมี้ระบบการบริหารดูแลลูกคา้ภายหลงัการขายเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนั
ดี โดยการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ และตรวจติดตามงานอยา่งต่อเน่ือง มีทีมงานวศิวกรคอยให้ค  าปรึกษา รวมทั้ง
รับประกนัคุณภาพสินคา้นานถึง 20 ปี  

 
3. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนกังาน 
พนักงานถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุด เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของบริษทัฯ จึงมุ่งพฒันา เสริมสร้าง

วฒันธรรมองค์กรและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามคัคีภายใน
บริษทั โดยในปี 2561 มีการจดักิจกรรมใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะกบัพนกังาน เช่น เน่ืองในวนัสงกรานตรั์กษาประเพณีอนัดีร่วม
รดน ้ าด าหัวและขอพรจากผูบ้ริหาร ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น อีกทั้ งยงัมีการดูแลเร่ืองค่าตอบแทน 
สวสัดิการของพนกังาน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยยดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

3.1 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
3.2 แต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงให้รางวลัหรือพิจารณาความดีความชอบ  และลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความ

สุจริตใจและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนกังาน และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
3.3 รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะบนพ้ืนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
3.4 มีระเบียบในการร้องทุกข์เพ่ือเป็นช่องทางไม่ให้พนักงานทุกล าดบัชั้นถูกกลัน่แกลง้โดยไม่ไดรั้บความเป็น

ธรรม 
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3.5 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ โดยมี
การพฒันาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองทั้ งภายในและภายนอกบริษทั เช่น ให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับพนักงานในด้าน
วิชาชีพเทคโนโลยี หรือสวสัดิการต่างๆ หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี  โดยน าความรู้ท่ีไดม้าใชก้บัการท างานหรือปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึนรวมถึง
กระตุน้และสร้างเสริมความร่วมมือในการท างานเป็นทีม รักษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ผูร่้วมงานดว้ยกนัและระหวา่งหวัหนา้
งานและผูป้ฏิบติังาน ทั้งจากการจดัฝึกอบรมและการจดักิจกรรมภายในบริษทั 

3.6 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ และให้
มีสุขอนามยัท่ีดีในสถานท่ีท างาน โดยในคู่มือพนกังานจะก าหนดเป็นนโยบายอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดูแล
เร่ืองความปลอดภยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การรักษาพยาบาล เ เงิน
ช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพเงินช่วยเหลือกรณีพนกังานประสบภยัพิบติั ประกนัชีวติ อุบติัเหตุ ฯลฯ และส่ือสารให้
พนกังานใชส้วสัดิการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษาคุณภาพท่ีดีของชีวติพนกังานทุกคน  

3.10 ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับพนักงานอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากนั้ น   
บริษทัฯ ยงัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังานในดา้นอ่ืนๆโดยบริษทัมุ่งพฒันา
ทกัษะ ความคิด เพ่ือปรับปรุงการท างานทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ิมคุณค่าเชิงนวตักรรม
ใหก้บับริษทัฯ 

บริษทัฯ เห็นวา่พนกังาน คือ ทรัพยากรอนัมีค่ายิง่ขององคก์ร บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ารดูแล รักษา และ
พฒันาพนกังานอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในตวัพนกังาน สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานอยา่งทัว่ถึง 

 
4. นโยบายการบริหารงานบุคคล 
4.1 จะสรรหา และคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกบับริษทัฯ ตามความจ าเป็น และความ

เหมาะสมของแตล่ะหน่วยงาน โดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
4.2 จะส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน โดยก าหนดทิศทางการพฒันาพนกังานอยา่งชดัเจน และดูแลพนกังาน

ทุกระดบั ให้ไดรั้บการพฒันาตามทิศทางดงักล่าวอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถท างานในหน้าท่ีปัจจุบนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

4.3 จะบริหารค่าจา้ง เงินเดือน และสวสัดิการ ใหเ้ป็นไปโดยยติุธรรมและทดัเทียมกบับริษทัชั้นน า 
4.4 จะใชร้ะบบคุณธรรม (Merit System) ในการเล่ือนขั้นเงินเดือน และการเล่ือนต าแหน่ง โดยพิจารณาความรู้

ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคลประกอบกนั 
4.5 จะพิจารณาคดัเลือกพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถภายในบริษทัฯ เพ่ือบรรจุในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนก่อนการ

สรรหาจากภายนอก 
4.6 จะส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันท างาน เสมือนหน่ึงเป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกนั 
บริษทัฯ ถือวา่ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีความรับผิดชอบท่ีส าคญัในการปกครองดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีขวญั  

ก าลงัใจท่ีดี พฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ และความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอ้งปฏิบติัตน
ใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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5. นโยบายการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 
5.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการออมทรัพยแ์ละสร้างหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและครอบครัว และพนกังานไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงเงินสะสมส่วนของพนกังานจะข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน 
5.2 กองทุนประกนัสงัคม 
กรณีเจ็บป่วย อุบติัเหตุ ท่ีมิใช่จากการท างาน ซ่ึงท่ีมาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของพนกังาน ส่วนของ

บริษทัฯ และส่วนของรัฐบาล 
5.3 เงินช่วยเหลือเช่น กรณีสมรส ประสบภยัพิบติั เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ เงินค่าเจา้ภาพงานศพ 

และเงินช่วยเหลืองานศพ ซ่ึงครอบคลุมพนกังาน บิดา-มารดาของพนกังาน คู่สมรส และบุตรของพนกังาน เป็นตน้ 
 
6. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 
บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี ไม่วา่จะเป็นเจา้หน้ีทางการคา้ หรื เจา้หน้ี

สถาบนัการเงินในการช าระหน้ีท่ีติดคา้งคืนให้ตรงก าหนดเวลาท่ีตกลง หรือท่ีท าสัญญาไว ้โดยไม่ให้มีการผิดนดัช าระหน้ี
เพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ต่อเจ้าหน้ีและสถาบันการเงิน ในการจัดล าดับให้บริษัทฯ  เป็นลูกคา้ชั้นดีเยี่ยม
ตลอดเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้หน้ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด โดยยดึหลกัปฏิบติัต่อเจา้หน้ี
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดงัน้ี 

6.1 ใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และจ าเป็นเพียงพอแก่เจา้หน้ีเพ่ือการวเิคราะห์การใหสิ้นเช่ือโดถูกตอ้ง 
6.2 น าสินเช่ือท่ีเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงินอนุมติัใหกู้ม้าใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทัตามท่ีไดแ้สดงเจตนาไวต้่อ

เจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงิน 
6.3 ช าระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงต่อเวลาตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
6.4 เม่ือมีเหตุส าคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนยัส าคญัและอาจกระทบต่อหน้ีท่ีตอ้งช าระ บริษทั

จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบเพ่ือร่วมกนัหาวธีิป้องกนัหรือแกไ้ขเพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
6.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงินก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 
7. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคูค่า้ 
บริษทัก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานคดัเลือกและปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดย

ค านึงถึงช่ือเสียงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและประเพณีปฏิบติัท่ีส าคญั รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธะสญัญากบั
คู่คา้ โดยยดึหลกัปฏิบติัเพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัคู่คา้และเกิดประโยชน์กบัทุกฝ่าย ดงัน้ี 

7.1 ในการคดัเลือกคู่คา้ผูเ้ป็นผูรั้บเหมา บริษทัจะตั้งคณะกรรมการคดัเลือกจากคู่คา้ผูเ้สนอผลงานภา 
7.2 เปิดโอกาสใหคู้ค่า้รายใหม่สามารถเขา้มาร่วมงาน ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และรายงานท่ีถูกตอ้ง 
7.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคูค่า้ 
7.4 สนบัสนุนใหคู้่คา้ของบริษทัฯ ใหค้วามร่วมมือในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่ให้

สินบนในทุกรูปแบบแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือพนกังานของบริษทั เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานท่ีไม่ถูกตอ้งในทุกกรณี 
7.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
7.6 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ลูกคา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขบน

พ้ืนฐานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
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7.7 มีการประชุมกบัคู่คา้ผูเ้ป็นผูรั้บเหมาทุกเดือนเพ่ือสร้างความเขา้ใจในการท างานใหถู้กตอ้ง เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

7.8 ดูแลและช่วยเหลือคู่คา้ใหส้ามารถด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยไม่เอาเปรียบทางการคา้ 
 
8. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้ 
การแข่งขนัท่ีเป็นธรรมกบัคูแ่ข่ง เป็นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและ

พึงปฏิบติัเสมอมา โดยบริษทัมุ่งเนน้การประกอบธุรกิจท่ีเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลทางการแข่งขนั
ตามหลกัเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการคา้ และแนวทางการปฏิบัติท่ีดี ท่ีสอดคลอ้งกับหลกัสากลภายใตก้รอบแห่ง
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ โดยมีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 
 8.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

8.2 สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรือก าหนดใหคู้่คา้ตอ้งท าการคา้กบับริษทัฯ เท่านั้น 
8.3 ไม่ละเมิดความลบัหรือแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย

หรือขดัต่อจริยธรรม 
8.4 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวในทางร้าย 
8.5 ไม่เขา้ร่วมในสญัญาทางการคา้ หรือกระท าการใดโดยนยัท่ีอาจก่อใหเ้กิดการแขง่ขนัท่ีไม่เป็นธรรม หรือการ

ผกูขาดทางการคา้ 
8.6 ไม่แข่งขนัทางการคา้โดยการใส่ร้ายป้ายสี กลัน่แกลง้ หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริงของคู่แข่ง 
 
9. นโยบายการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสงัคม 
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนท่ีอาจไดม้าโดยไม่ถูกตอ้งตามครรลองคลอง

ธรรมยอ่มสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ อนัแสดงถึงความใส่ใจของบริษทัฯ ต่อสังคม ยงัจะน ามาซ่ึง
ผลดีต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว ดงันั้น บริษทัฯ จึงตระหนกัและยึดมัน่เป็นหลกัการของบริษทัฯ อยูเ่สมอวา่ บริษทัฯ 
จะกา้วหน้าพฒันาเติบโตอย่างย ัง่ยืน และอยูร่อดในสังคมได ้จะตอ้งเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการ
ประกอบอาชีพ และรับผิดชอบในการพฒันาสงัคมส่วนรวมใหดี้ยิง่ข้ึน โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบติั ไวด้งัน้ี 

9.1 หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์เกิดข้ึน ก็ควรจดัใหมี้กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งครบถว้น 

9.2 ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) 
กนั 

9.3 ไม่สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
9.4 จดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือ สามารถตรวจสอบพบไดโ้ดย

ไม่ชกัชา้ หากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน 
9.5 รณรงค์ให้พนักงานเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้ งการกรรโชก และการให้

สินบนในทุกรูปแบบ 
9.6 ในทุกคร้ังก่อนด าเนินการธุรกิจใดๆ บริษทัฯ จะส ารวจและท าความเขา้ใจระเบียบและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือป้องกนัมิใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทักระทบต่อวถีิสงัคม หรือชุมชนนั้นๆ 
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9.7 บริษัทฯ ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความตระหนักในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้
พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง และใหค้วามส าคญักบัคู่คา้ท่ียดึมัน่และมีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

9.8 หากมีเหตุการณ์ หรือข่าวใดเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะรีบด าเนินการส่ือสารช้ีแจงขอ้เท็จจริง
และสถานะของบริษทัฯ โดยไม่ปกปิดขอ้มูล หรือบิดเบือนขอ้มูล ต่อสังคม และชุมชน ในโอกาสแรกทนัที เพื่อให้สังคม
เขา้ใจทราบสถานการณ์ของบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 
 

 4.  การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญักบัคุณภาพของขอ้มูล และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเท่าเทียม 

โปร่งใส และเป็นธรรม ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและน่าเช่ือถือ โดยก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหก้ารจดัท าและ
การเปิดเผยขอ้มูลได้ง่ายและน่าเช่ือถือ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลาโดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งจดัท าข้ึนอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้ดว้ยภาษาท่ี
กระชบั เขา้ใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอทั้งดา้นบวกและดา้นลบ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ เกิดความมัน่ใจ และไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั ตามขอ้ก าหนด กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือฝ่ายจดัการ ด าเนินการ
แทนไดต้ามแต่กรณี 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการใหค้วามสะดวกแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ 
ไดอ้ยา่งสะดวก โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง เท่าเทียมกนัและทนัเวลาอยา่งสม ่าเสมอ ทั้ง
ขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน  และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้นักลงทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย การพบปะนกัวิเคราะห์ การออก Road Show รายงานประจ าปี ตลอดจนผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เช่น ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ งบการเงินของบริษทัฯ ข่าวประชาสัมพนัธ์ของ 
บริษทัฯ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองคก์ร และผูบ้ริหาร ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ รายงานประจ าปี หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปี ต่อหน่วยงานก ากบั
ดูแลท่ีเก่ียวขอ้งล่าชา้แต่อยา่งใด 
 

4.1 การเปิดเผยเร่ืองผูส้อบบญัชี และการรับรองงบโดยผูส้อบบญัชี 
ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทัฯ จะพิจารณาว่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีสามารถท างานไดอ้ย่างเหมาะสมครบถว้น มี

ความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูบ้ริหาร     
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื่อท่ีจะมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และรับรองงบการเงิน
ของบริษทัฯ 
      บริษทั พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
2. นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125 
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ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ทั้งในส่วนค่าสอบบญัชี บริษทัฯ ในปี 2561 เท่ากบั 1,580,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมจาก
ปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 บริษทั อรดา จ ากดั เท่ากบั 440,000 บาทบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั เท่ากบั 
245,000 บาท และบริษทั ดีเอสซีโปรดกัส์ จ ากดั 95,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นเงิน 2,360,000 บาท 

 
ค่าบริการอ่ืนๆท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีหรือบริษทัสอบบญัชี 

     - ไม่มี - 

รายการค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

ปี 2562 
(ปีทีเ่สนอ) 

 
ปี 2561 

 

 
ปี 2560 

 
ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 1,580,000 1,580,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 

ค่าบริการอ่ืนๆ - - - - - 

 
4.2  การจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้น หรือผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ได้

จดัให้มีการส่ือสารขอ้มูลของบริษทัฯ ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส และพบปะกบันกัวเิคราะห์เป็นประจ าทุกไตรมาส  

 
4.3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 

ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นช่องทางหน่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง และครบถว้นของบริษทัฯ เก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นขอ้มูลและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นัก
ลงทุน หรือประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบและใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจ โดยเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างผูถื้อหุน้ 
ขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร นโยบายและการด าเนินงานในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี วิสัยทศัน์และ
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงาน 

ทางการเงิน ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ความเส่ียงหลกัในการด าเนิน
ธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) และประวติัคณะกรรมการ 

 
4.4  การเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Community Portal - 

SCP) และเวบ็ไซต ์www.set.or.th ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ผ่านช่องทางท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัไวแ้ลว้ เพื่อให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์การรายงานและเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและ
ข่าวสารต่างๆ ของบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไปไดรั้บ
ทราบ และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ของตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETCommunity Portal - SCP) และเวบ็ไซต ์www.set.or.th ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยทุกคร้ังท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอนัมีสาระส าคญั 

 
4.5 การจดัใหมี้เวบ็ไซต ์www.dconproduct.com ของบริษทัฯ 
บริษัทฯ ได้จัดท าเว็บไซต์ www.dconproduct.com ของบริษัทฯ  ทั้ งภาษาไทย และอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่และ

น าเสนอขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ให้กบัผูถื้อหุ้น หรือนกัลงทุน ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ ท่ีทนัต่อเหตุการณ์ อาทิ
ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ รายงานประจ าปีท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ และหนงัสือนดัเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีสามารถดาวน์
โหลดได ้

 
4.6 หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
บริษทัฯ จดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ท่ีผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อได้โดยสะดวก ซ่ึงมี

แผนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ล่วงหน้า เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นนักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดให้มีการแถลงผลประกอบการและผลการ
ด าเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันการเงิน  สถาบันการเงิน และส่ือมวลชนในทุกไตรมาส  แถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชน และเปิดเผยขอ้มูลแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
กฎหมายและกฎเกณฑเ์ก่ียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

ผูส้นใจสามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ี บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย  ์10900           
โทร 02-9373312 หรืออีเมลท่ี์ ir@dccnpoduct.com หรือคน้หาขอ้มูลท่ีเวบ็ไซต ์www.dccnprodct.com ของบริษทัฯ 

 
4.7 รายงานทางการเงินของบริษทั 
บริษทัฯ จดัท ารายงานทางการเงิน งบการเงิน บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

ทั้งประจ าไตรมาสและประจ าปี แลว้เปิดเผยผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูลและการรายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ส าหรับรายงานทางการเงิน งบการเงิน และบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ า
ไตรมาส รวมถึงเปิดเผยเพ่ิมไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report) ให้
ผูส้นใจไดรั้บทราบและตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินต่างๆ ของบริษทัฯ ไดต้ลอดเวลาและเป็นขอ้มูลปัจจุบนั 

 
4.8 การเขา้เยีย่มชมกิจการ (Site Visit) 
เพ่ือความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของบริษทัฯ ได้ให้ลูกคา้และ Supplier เขา้เยี่ยมชม

กิจการโรงงานของบริษทัฯ (Site Visit)  
 
4.9 ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ 
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 5 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้จ านวน 1 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได ้
ดงัน้ี 
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รายช่ือ วาระการด ารงต าแหน่ง  การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

 

  กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประชุม 
AGM 

ประชุม 
EGM 

 
- 
 
- 
 

1.รศ.ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค 21 มิ.ย. 2547 – ปัจจุบนั 
 

4/5 - 1/1 

2.นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 31 มี.ค. 2548 – ปัจจุบนั  
 

5/5 4/4 1/1 

3.นายธนิต  ชรินทร์สาร 9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบนั   
 

5/5 4/4 1/1 - 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 

- 

 
- 
 
- 

4.นายวทิวสั  พรกลุ 6  ส.ค. 2539 – ปัจจุบนั  
 

5/5 - 1/1 

5.นายชนะ  โตวนั 6  ส.ค. 2539 – ปัจจุบนั  
 

5/5 - 1/1 

6.ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร 6  ส.ค. 2539 – ปัจจุบนั  
 

5/5 - 1/1 

7.นายวนัชยั  ตนัติกลุ 9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบนั 5/5 3/4 
 

1/1 
 

8.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 15 พ.ค. 2550 – ปัจจุบนั 5/5 4/4 1/1 
 

9. ดร.กวนิ วรกาญจนา 1 ก.ค. 2551 –  ปัจจุบนั 5/5 4/4 1/1 

 
4.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินการในเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงโดย
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 2 ท่าน  และกรรมการอิสระ 1 ท่าน 
ดงัน้ี 

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร       กรรมการ  
2. นายชนะ  โตวนั    กรรมการ 
3. นายวนัชยั  ตนัติกลุ   กรรมการอิสระ 

 
การก าหนดเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
- เบ้ียประชุม  
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ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท/คร้ัง/คน 
 กรรมการ   10,000  บาท/คร้ัง/คน 
 
- บ าเหน็จกรรมการ 

มีมติจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ใหจ่้ายตามผลก าไรของบริษทั โดย 
จดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ดงัน้ี 
 

ก าไรสุทธิ บ าเหน็จกรรมการ (รวม) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท 500,000 บาท 
101 ลา้นบาท ถึง 200 ลา้นบาท 1,000,000 บาท 
201 ลา้นบาท ถึง 300 ลา้นบาท 2,000,000 บาท 
301 ลา้นบาท ถึง 400 ลา้นบาท 3,000,000 บาท 

 
ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 163.11 ลา้นบาท จึงไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ เป็น

จ านวนเงิน 1,000,000 บาท โดยเสนอใหจ้ดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ 
ส าหรับในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 223.30 ลา้นบาท จึงไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

บริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท และจ่ายเบ้ียประชุมในอตัราเท่ากบัปี 2559 
 

การก าหนดเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เบ้ียประชุม  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  7,500 บาท/คร้ัง/คน 
 กรรมการตรวจสอบ  5,000  บาท/คร้ัง/คน 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการอ่ืนๆ 
-ไม่มี - 

 

4.11การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง ผลจากการส ารวจกรรมการ
บริษทั 9 คน และผูบ้ริหารระดบัสูง 4 คนแรกแลว้พบวา่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้ของกรรมการ 2 ท่าน ดงัน้ี 
ช่ือกรรมการ/ผู้บริหาร วนัทีท่ า

รายการ 
ประเภทหุ้น จ านวน 

 (หุ้น) 
ราคาเฉลีย่ 
(บาท) 

การโอนหลกัทรัพย์ 

1.นายชนะ   โตวนั 5 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 82,100 0.65 - 
 6 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 316,100 0.65 - 

7 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 6,957,300 0.65 - 
8 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 141,300 0.65 - 
14 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 2,000,000 0.71 - 
16 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 3,600,000 0.72 - 
22 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 10,000,000 0.72 - 
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23 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 3,000,000 0.72 - 
21 พ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 65,500 0.60 - 
23 พ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 2,934,500 0.60 - 
25 พ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 469,900 0.60 - 
14 ส.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 2,271,200 0.57 - 
15 ส.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 295,900 0.57 - 
16 ส.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 114,200 0.57 - 
17 ส.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 501,000 0.57 - 
20 ส.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 17,000 0.57 - 
21 ส.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 328,100 0.57 - 
22 ส.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 700,200 0.57 - 
29 ส.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 2,007,900 0.57 - 
5 ก.ย. 61 หุน้สามญั ไดม้า 3,322,200 0.57 - 
24 ก.ย. 61 หุน้สามญั ไดม้า 23,600 0.56 - 
1 ต.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 76,000 0.56 - 
4 ต.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 60,700 0.56 - 
8 ต.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 1,0520,000 0.56 - 
11 ต.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 7,425,700 0.56 - 
12 ต.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 2,551,100 0.56 - 
17 ต.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 1,042,000 0.55 - 
18 ต.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 1,811,900 0.55 - 
19 ต.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 40,000,000 0.53 - 
18 ธ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 4,670,800 0.49 - 
19 ธ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 739,100 0.49 - 
21 ธ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 399,600 0.49 - 
24 ธ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 349,600 0.49 - 
25 ธ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 1,723,200 0.49 - 
26 ธ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 2,313,300 0.49 - 
27 ธ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 436,500 0.49 - 
28 ธ.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 544,300 0.49 - 

2. ดร.กวนิ วรกาญจนา 9 มี.ค. 61 หุน้สามญั ไดม้า 1,000,000 0.66 - 
 

 -   การเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่านอ่ืนๆ 
                         - ไม่มี - 
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5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนมัน่ใจไดว้า่ บริษทัฯ โดยคณะกรรมการ มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง และ
กลยทุธ์การด าเนินงาน มีระบบการติดตามและวดัผลการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่าย
จดัการ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัหนา้ท่ีตนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 
   5.1 รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายแนวปฏิบติัในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหวา่งผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืนๆ 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ในกรณีการท างานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอยูภ่ายใตอ้  านาจอนุมติัของผูถื้อหุ้นให้
ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้า่การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นธรรม มี
ความสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านัก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ ดูแลให้มีการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดดว้ยความรอบคอบภายในหลกัการของ
เหตุผลและความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมัติเข้าท ารายการ และค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ผูมี้ส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตดัสินใจในการพิจารณาเขา้ท ารายการโดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ทุกคร้ัง ประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูแ้จง้ต่อท่ีประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษทัฯ 
ปฏิบติัตามนโยบายในการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษทัฯ 
แจง้ต่อท่ีประชุม เพ่ืองดออกเสียงหรืองดใหค้วามเห็นในระเบียบวาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 

(4) คณะกรรมการบริษทัฯ ก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในรายการประจ าปีและแบบ 56-1 
 

  5.2 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
(1) คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอยา่ง

สมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี ท าหน้าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั 

(2) คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 
องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 
and Communication) การติดตาม (Monitoring) เป็นประจ าปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มั่นใจต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 
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(3) คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้ระบบท่ีเป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสมัพนัธ์กบัผูต้รวจสอบ
ภายนอกและภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้ช่ือมโยง 

(4) ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีจ่ายแก่ผูส้อบบญัชี มีการเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 
บริษัทฯ ได้พฒันาและเติบโตอย่างมาต่อเน่ือง การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การมีความพร้อมในการรับมือกับ

สถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดียอ่มท าไม่ได ้หากปราศจากรากฐานอนัแข็งแกร่งของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงตระหนกัและให้
ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม อนัไดแ้ก่ การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม การมีนวตักรรมและเผยแร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ี
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพ่ือความยัง่ยนืของกิจการและสงัคมโดยรวม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัไว ้ดงัน้ี 
1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม บริษทัฯ ยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการด าเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ สนบัสนุนให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหผู้บ้ริหาร และพนกังานในองคก์ร 
และยงัให้ความส าคญัต่อการส่ือสาร การเผยแพร่จรรยาบรรณ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีพึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมให้พนักงานในองค์กรไดรั้บทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งแจง้ความผิดทางวินัยในระเบียบ
ขอ้บงัคบัของพนกังาน 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความถูกตอ้งโปร่งใส และนอกจากนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายแลว้ ยงัปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตั้ งอยู่บนความโปร่งใส ไม่ขดัต่อทั้ งหลัก
กฎหมาย ศีลธรรม ระเบียบขอ้บังคบั บริษทัฯ จึงมีการก าหนดแนวปฏิบติัเพ่ือควบคุม ป้องกนัการคอร์รัปชัน่ไวใ้นนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากกรรมการบริษทัแลว้  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทัตระหนกัและค านึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์ค  านึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มุ่งมัน่บริหารงานเพ่ือ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจทุกกลุ่ม 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีค่ายิง่ต่อการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
ในการดูแลและปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค บริษทัฯ ให้ความส าคญัในความรับผิดชอบต่อลูกคา้เป็นอยา่งยิ่ง บริษทัฯ จึงมีการ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และมาตรฐานสากล พร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีให้กบัลูกคา้
อยา่งเคร่งครัด โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม เพ่ือความพึงพอใจอยา่งสูงสุดของลูกคา้ 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยรณรงคใ์ห้พนกังานใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใหเ้กิดการสูญเสีย หรือส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม บริษทัฯ สนบัสนุนให้มีการจดักิจกรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและ
สงัคมอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งในทอ้งท่ีท่ีโรงงานของบริษทัตั้งอยูทุ่กภาค 
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8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
นวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพความสามารถในการแข่งขนัในภาวะท่ีอุตสาหกรรมมี
การเปล่ียนแปลง และภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจดักิจกรรมท่ีช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานร่วม
สร้างนวตักรรม หรือปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 

 

10.1 การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวนามยั และส่ิงแวดล้อม 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2561 น้ี บริษัทฯ ได้เน้นการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการท างานในโรงงาน เพ่ือให้พนักงานมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติังานบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัและจดัท ารายงานผลการตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ
พนกังานของบริษทัฯ ภายในโรงงานโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

- การตรวจวดัสารมลพิษ บริเวณพ้ืนท่ีท างาน 

- การตรวจความดงัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง บริเวณพ้ืนท่ีท างาน 

- การตรวจวดัความร้อน บริเวณพ้ืนท่ีท างาน 

- การตรวจวดัความเขม้แสง บริเวณพ้ืนท่ีท างาน 

2. เพ่ือน าขอ้มูลผลการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไปใชใ้นการก าหนดมาตรการการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงานและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

3. เพ่ือน าผลการตรวจติดตามของบริษทัฯ ไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานท่ีทางราชการก าหนดและน าไปเป็น
แนวทางจดัระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

4. เพ่ือด าเนินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการ
ทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001 

 

10.2 การอนุรักษ์พลงังาน 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเนน้ใหมี้แนวทางทาง

ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในองค์กร เพ่ือท าให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการอนุรักษ์
พลงังาน และปฏิบัติไปในทางเดียวกนั ซ่ึงมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใชจ่้ายของ บริษทัฯ และการประหยดัพลงังานตาม
นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานไดแ้บ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2558 
โดยมุ่งเน้นปฏิบัติตามแนวทางการจดัการพลงังานของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550) 
เพ่ือใหมี้การอนุรักษพ์ลงังานภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. ด าเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวธีิการจดัการพลงังานของบริษทัฯ 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและ

วธีิการจดัการพลงังาน รวมทั้งจดัอบรมหรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานให้เหมาะสมกบัพนกังานในแต่
ละหน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลงังานของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายอนุรักษ์
พลงังานและวธีิการจดัการพลงังาน 
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4. รายงานผลการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บัฝ่ายบริหารรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวิธีการจดัการพลงังานอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวธีิการจดัการพลงังานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงรับทราบ 
6. สนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารด าเนินการดา้นการจดัการพลงังานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
10.3 กจิกรรมในรอบปี 2561 
ในปี 2561 น้ี บริษัทฯ ได้เน้นการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการท างานในโรงงาน เพ่ือให้พนักงานมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีเหมาะสมต่อการปฎิบติังานบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจวดัและจดัท ารายงานผลการตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ
พนกังานของบริษทัฯ ภายในโรงงานโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

- การตรวจวดัสารมลพิษ บริเวณพ้ืนท่ีท างาน 

- การตรวจความดงัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง บริเวณพ้ืนท่ีท างาน 

- การตรวจวดัความร้อน บริเวณพ้ืนท่ีท างาน 

- การตรวจวดัความเขม้แสง บริเวณพ้ืนท่ีท างาน 

2. เพื่อน าขอ้มูลผลการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไปใชฃใ้นการก าหนดมาตรการการป้องกนั  
    และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงานและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

3. เพ่ือน าผลการตรวจติดตามของบริษทัฯ ไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานท่ีทางราชการก าหนดและน าไปเป็น   
    แนวทางจดัระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

4. เพื่อด าเนินผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ  
    ทบทวนประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001 
 
10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
กจิกรรมท าบุญเดก็พกิารชายบ้านราชาวด ี(หญิง) 
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ทางบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัแสดงละครเวที เล้ียงอาหารกลางวนั

นอ้ง และร่วมบริจาคส่ิงของแก่เด็กพิการท่ีสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บา้นราชาวดี” ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกร็ด จ.นนนทบุรี ซ่ึงจะจดักิจกรรมเช่นน้ีเป็นประจ าทุกปี เน่ืองดว้ยวนัท่ี 30 ตุลาคม เป็นวนัคลา้ยวนัเกิดของนาย
วทิวสั  พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงท่านมองเห็นความส าคญักบัปัญหาเด็กดอ้ยโอกาส เน่ืองจากเลง็เห็นวา่ปัญหาเด็ก
ดอ้ยโอกาสเป็นอีกหน่ึงปัญหาของสังคมและเป็นตน้ก าเนิดของปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา หากเด็กไดรั้บความรักความ
อบอุ่น สงัคมให้โอกาสกบัเด็กมากข้ึนก็จะเป็นการช่วยสงัคมไดอี้กทางหน่ึง และถือเป็นส่วนหน่ึงในก าลงัใจส าคญัแก่เด็กๆ
ในการกา้วเขา้สู่สงัคมในอนาคต 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักใน

ความส าคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
 แต่ยงัคงรักษาความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เป็นระบบท่ีพนกังานสามารถควบคุมก ากบั ประเมินผล และสอบ
ทานการท างานได้ดว้ยตวัเอง เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม
รวมทั้งป้องกนัการกระท าท่ีผิดกฎหมายดว้ย 
 บริษัทฯก าหนดให้มีผูต้รวจสอบภายใน ท่ีข้ึนตรงและด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูท้  าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อ านาจด าเนินการและ
กฎระเบียบ รวมทั้ งท าหน้าท่ีประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีก
ชั้นหน่ึง 

ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯได ้ด าเนินการประเมินการบริหารความเส่ียง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

 ไตรมาสที ่1 ตรวจสอบกระบวนการฝ่ายจดัส่ง – ขนส่ง  
ไตรมาสที ่2 ตรวจสอบกระบวนการฝ่ายขาย ฝ่ายซ่อมบ ารุงโรงงาน และฝ่ายจดัซ้ือจดัจ้าง 
ไตรมาสที ่3 ตรวจสอบกระบวนการฝ่ายผลติ ฝ่ายคลงัสินค้า 

 ไตรมาสที ่4 ตรวจสอบกระบวนการฝ่ายประกนัและควบคมุภาพ และกระบวนการส่วนควบคมุระบบ 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
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ทั้งน้ี การตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน และผา่นการอนุมติั และ 
รับทราบผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัแลว้  
 
12. รายการระหว่างกนั  

       รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการมีผูถื้อหุ้นและ/
หรือกรรมการร่วมกนัอยา่งมีสาระส าคญัในปี 2561 นั้น มีราคาและผลตอบแทนท่ีเป็นปกติทางการคา้ตามราคาตลาด และได้
ถูกเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ อย่างไรก็ดี ในส่วนน้ีจะเป็นการช้ีแจงรายการระหว่างกนัซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั และเป็นการช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมลกัษณะของความสัมพนัธ์และ
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนัซ่ึงไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 

 
 
 
 

 

รายการ
หรือ
สัญญา 

ผู้ขาย/ผู้ให้กู้ ผู้ซ้ือ/ผู้กู้ รายละเอยีดของ
รายการ 

หรือสัญญา 

การก าหนดราคาและ
เง่ือนไข 

ส้ินสุด  
31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์ 

 

ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

หมายเหตุ 

รายไดจ้าก
การให้
กูย้มื 
(ดอกเบ้ีย
เงินกูย้มื) 
 
 
 
เงินกู ้
 
 
รายไดค้่า
ขายสินคา้  
 
 

บมจ. ดีคอน 
โปรดกัส์ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ดีคอน 
โปรดกัส์ 
 
บมจ. ดีคอน 
โปรดกัส์ 
 
 
 

บจ. อรดา 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. อรดา 
 
 
บจ. อรดา 
 
บจ.สินอุดม
คอนกรีต 
บจ.ชูสิน
คอนกรีต 
 

บริษทัฯไดใ้ห้ บจ. 
อรดา กู้ ยื ม เพ่ื อ ใช้
เป็นเงินหมุนเวียนใน
การด าเนินงาน   
 
 
 
 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 
 
 
ขายสินคา้ 
 
ขายสินคา้ 
 
ขายสินคา้ 
 

ให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญา
ใช้เงิน ก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม  โดยคิด
ดอกเบ้ียในอัตราตาม
อตัราตลาดเงิน 
 
 
 
เม่ือทวงถาม 
 
 
ราคาตลาด 
 
ราคาตลาด 
 
ราคาตลาด 
 

36.82 
 
 
 
 
 
 
 

1,139 
 
 

0.67 
 

5.76 
 

4.05 

บจ. อรดาเป็นบริษทั
ย่อยท่ีถือโดยบริษัท
ในสัด ส่วน ร้อยละ 
99.99  
 
 
 
 

การกูย้ืมจากบริษทัฯจะ
ช่วยประหยดัดอกเบ้ีย
ได้ม ากกว่ าก ารกู้ ยืม
โดยตรงจากสถาบัน
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
เป็นสินคา้ท่ีผลิตโดย  
บมจ.ดีคอน โปรดกัส์ 
เป็นสินคา้ท่ีผลิตโดย 
บมจ.ดีคอน โปรดกัส์ 
เป็นสินคา้ท่ีผลิตโดย 
บมจ.ดีคอน โปรดกัส์ 
 

บ ริษัท ดั งก ล่ าว
เป็นบริษทัย่อยซ่ึง
ด าเนินการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์
แ ล ะ ใ ห้ เ ช่ า
โรงงานส าเร็จรูป
ขนาดย่อม  (Mini 
Factory) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการ: 

 การกูย้มืจากบริษทัฯจะท าให้ประหยดัค่าดอกเบ้ียของโครงการไดม้าก และบริษทัฯไม่มีความเส่ียงเน่ืองจากเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 99.99 รวมทั้งมีกรรมการร่วมกนั 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อย เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจตามปกติและตามเง่ือนไข

การคา้โดยทัว่ไป เง่ือนไขและราคาท่ีท าการซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายติุธรรม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บั
รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการให้บริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/
หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั ไดรั้บประโยชน์สูงสุด ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 ประธานกรรมการบริหารไดรั้บมอบอ านาจกรรมการบริษทัให้เป็นผูอ้นุมติัการด าเนินธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั  หรือบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ภายใตเ้ง่ือนไขปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจตามปกติและเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป โดย
จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียว
โยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกั
บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 

ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ 
ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ  ค  าสั่ง  หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือ บริษทัย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13.ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
13.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 

สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิทีผ่่านมา (โปรดดูรายละเอยีดในงบการเงนิรวม) 

 

ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ 2561 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนรวม      (ลา้นบาท)       
รายไดจ้ากการขาย 1,232 932 1,013 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 805 604 859 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 
รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม(EBITDA) 

 201 255 

ก าไรส าหรับปี* 163 222 138 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม      (ลา้นบาท) 
   สินทรัพย ์ 2,527 2,470 2,141 

หน้ีสิน 236 252 272 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,290 2,218 1,869 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,290 2,218 1,869 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
   จ านวนหุน้ท่ีออก (ลา้นหุน้)** 5,204 4,752 4,285 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.44 0.47 0.44 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.03 0.05 0.03 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.015 0.045 0.008 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.28 9.42 5.86 

อตัราก าไรขั้นตน้(%) 35% 35% 38% 

อตัราก าไรสุทธิ(%) 13% 24% 14% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 7.2% 10.9% 9.8% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 6.5% 12.3% 10.1% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.10 0.11 0.15 
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รายได้จากการขาย ก าไรส าหรับปี 

สินทรัพย์ หนีสิ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
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(หน่วย : พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 งบการเงนิรวมตามรายงานการสอบบญัชี  

2561 2560 2559 

 จ านวนเงนิ   %   จ านวนเงนิ   %   จ านวนเงนิ   %  

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวยีน             
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 131,919 5 103,530 4 83,136 4 
     เงินลงทุนชัว่คราว - 

 
394,614 16 442,233 

 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156,185 6 141,946 6 172,378 8 
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - 

 
- 

 
- 

 
     สินคา้คงเหลือ  1,646,482 66 1,266,968 51 817,308 38 
     รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,934,586 77 1,907,058 77 1,515,055 71 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
    

    
     ท่ีดินรอการพฒันา 19,933 1 19,933 1 19,933 1 
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  48,795 2 46,460 2 49,090 2 
     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  466,117 18 445,699 18 496,769 23 
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  2,274 0 1,126 0 1,382 

 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  8,383 0 9,538 0 8,376 

 
     สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน  32,820 1 35,768 1 47,957 2 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,904 1 4,219 0 2,3338 

 
     รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  592,226 23 562,743 23 625,845 29 

รวมสินทรัพย์ 2,526,812 100 2,469.801 100 2,140,900 100 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
      

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,034 0 1,119 0 762 0 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  183,301 7 185,897 8 242,018 11 
     เงินกูย้มืระยะสั้น - 

 
- 

 
- 

 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3,112 0 108 0 569 0 
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,049 1 15,420 1 15,083 1 
     รวมหนีสิ้นหมนุเวยีน 208,496 8 202,544 8 258,432 12 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 
  

        
     เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - 
     หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5,100 0 - - 139 0 
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,737 0 5,200 0 4,972 0 
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     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,398 1 16,092 1 7,184 0 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,551 0 28,275 1 1,555 0 
     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 27,786 1 49,567 2 13,850 1 

        รวมหนีสิ้น 236,282 9 252,111 10 272,282 13 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    

    
     ทุนเรือนหุ้น 

    
    

          ทุนจดทะเบียน 557,000 22 557,000 23 546,316 26 
          ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 520,435 21 475,160 19 428,550 20 
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,286,265 51 1,187,566 48 1,067,908 50 
     ก าไรสะสม 

      
          จดัสรรแลว้ 

      
              ทุนส ารองตามกฎหมาย 55,700 2 55,700 2 54,632 3 
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  433,766 17 497,861 20 320,583 15 
     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (12,966) (1) (5,992) (0)          (5,992) 

 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,330 0 7,395 0 2,937 

 
         รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,290,530 91 2,217,690 90 1,868,618 87 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,526,812 100 2,469,801 100 2,140,900 100 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 งบการเงนิรวมตามรายงานการสอบบญัชี  

2561 2560 2559 

 จ านวนเงนิ   %   จ านวนเงนิ   %   จ านวนเงนิ   %  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,231,534 100 932,113 100 1,012,981 100 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (805,372) (65) (604,327) (65) (629,125) (62) 
ก าไรขั้นต้น 426,162 35 327,786 35 383,856 38 
รายไดอ่ื้น 

      
     ก าไรจากการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - 

 
132,594 14 - 

 
     ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 

 
7,223 1 - 

 
     อ่ืน ๆ 20,640 2 22,686 2 21,755 2 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (157,563) (13) (127,486) (14) (118,083) (12) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (79,766) (6) (78,472) (8) (112,282) (11) 
ตน้ทุนทางการเงิน (2,659) (0) (290) (0) (1,754) (0) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 206,814 17 284,041 30 173,492 17 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (43,771) (4) (59,923) (6) (35,390) (3) 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 163,043 13 224,118 24 138,102 14 
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - (2,247) (0) - - 
รวมก าไรส าหรับปี 163,043 13 221,871 21 138,102 14 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - (6,974) (1) - 

 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 163,043 13 214,897 23 138,102 14 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 
      

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 163,105 13 223,306 24 138,144 14 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (62) (0) (1,435) (0) (42) 0 
    รวมก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 163,043 13 221,871 24 138,102 14 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 
      

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 163,105 13 216,332 23 138,144 14 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (62) (0) (1,435) (0) (42) 0 
    รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี 163,043 13 214,897 23 138,102 14 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.03 
 

0.05 
 

0.03 
 

 
 
 
 

    
(หน่วย : พนับาท) 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงนิรวมตามรายงานการสอบบญัชี 

2561 2560 2559 

ทุนเรือนหุ้น       
  ยอดคงเหลือตน้ปี 475,160 428,550 213,958 

 
เพ่ิมทุนหุน้สามญั - - 213,958 

  จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 42,275 46,610 634 
  จ่ายหุน้ปันผล 

   
  ยอดคงเหลือปลายปี 520,435 475,160 428,550 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
   

  ยอดคงเหลือตน้ปี 1,187,566 1,067,908 319,825 
  เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 98,699 119,658 748,083 
  ยอดคงเหลือปลายปี 1,286,265 1,187,566 1,067,908 

ก าไรสะสม 
   

  จดัสรรแล้ว 
 

    
  ยอดคงเหลือตน้ปี 55,700 54,632 32,413 
  ส ารองตามกฎหมาย - 1,068 22,219 
  ยอดคงเหลือปลายปี 55,700 55,700 54,632 

  ยงัไม่ได้จดัสรร 
 

    
  ยอดคงเหลือตน้ปี 497,861 320,583 375,822 
  ผลกระทบจากการใชน้โยบายบญัชีใหม่เก่ียวกบัภาษีเงินได ้

   
  ส ารองตามกฎหมาย - (1,068) (22,219) 
  จ่ายหุน้ปันผล 

  
- 

  เงินปันผลจ่าย (234,174) (37,986) (171,164) 
  ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 163,105 216,332 138,144 
  ยอดคงเหลือปลายปี 426,792 497,861 320,583 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

    
  ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนเงนิลงทุนในบริษัทย่อย       
  ยอดคงเหลือตน้ปี                     (5,992)                     (5,992)                     (5,992) 
  เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี                               -                                  -                                  -    
  ยอดคงเหลือปลายปี                     (5,992)                     (5,992)                     (5,992) 
รวมของส่วนผู้ถือหุ้น 2,283,200 2,210,295 1,865,681 
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(หน่วย :พนับาท) 
 
  

 
 

งบกระแสเงนิสด 
 งบการเงนิรวมตามรายงานการสอบบญัชี  

2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน       
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 206,814 284,041 173,492 
  ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 

 
(2,247) 

 
 

รายการปรับปรุง 
   

  ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
 

(1,948) (2,830) 
  หน้ีสงสยัจะสูญ 54 76 7,706 

 
ส ารองสินคา้ลา้สมยั 187 

  
  ค่าเส่ือมราคา 53,378 60,046 60,171 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์

 
- 14,569 

 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
(929) 

 
  ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
(7,223) 

 
 

ค่าความนิยมตดัจ าหน่าย 
 

316 
 

  (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร  (319) 
  

  ก าไรจากการขายอุปกรณ์ 
  

(4,980) 

 
ก าไรจากการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 

 
(132,594) 

 
  ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 697 685 656 
  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,266 450 482 
  รายไดเ้งินปันผล - - - 
  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 2,501 289 1,754 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 264,578 200,962 254,954 
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง  

   
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (14,293) 29,964 (41,278) 
  สินคา้คงเหลือ (384,308) (455,429) (378,660) 
  ท่ีดินรอการพฒันา - - - 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,845) (520) 

 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,679) (1,881)          676 
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

   
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (56,797) (10,856) 87,123 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

  
      - 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (4) 26,720             130  
เงนิสดรับ(จ่าย)จากการด าเนนิงาน (198,348)      (211,040)      (77,055) 
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  เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (2,121) (38)       (1,506) 

 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,341) (510) 

 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (37,451) (58,777)     (45,905) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (240,261) (270,365)      (124,466) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
 

  
 

 
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 394,613 49,568 (439,404) 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 
 

                                    -    

 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
974 - 

  เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

     12,000    - 
  เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (36,158) (7,159)     (39,380) 
  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,883 -             5,888  

 
เงินสดรับจากการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - 96,838 

 
 

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 
  

44,992 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 360,338 152,221     (427,904) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
 

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 915 357      (172,670)  
  เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - -                 -    
  เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - -     (73,750) 
  เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  (2,401) (600)     (14,117) 
  เงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทุน - -            960,412  

 
เงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย - 10,500 3000 

 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 143,974 166,268 2,263 

  เงินสดจ่ายปันผล (234,175) (37,987)   (171,165 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (91,687) 138,538   533,973 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ  28,390 20,394     (18,396) 
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม  103,530 83,136      101,532  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 131,920 103,530      83,136  
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อตัราส่วนทางการเงนิ 2561 2560 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 

  
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.28 9.42 5.86 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.38 3.16 2.70 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 11.17 8.02 8.90 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 32.68 45.52 41.00 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.55 0.58 1.34 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 660.20 629.43 271.53 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 4.36 3.82 4.83 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 83.66 95.59 75.52 

Cash Cycle (วนั) 609.22 415.53 237.01 

  
  

  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
  

  

อตัราก าไรขั้นตน้(%) 34.6% 35.2% 37.9% 

อตัราก าไรสุทธิ(%) 13.2% 24.0% 13.6% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 7.2% 10.9% 9.8% 

  
   อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 6.5% 12.3% 10.1% 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวร (เท่า) 2.70 1.98 2.01 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.49 0.40 0.58 

  
   อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio) 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.10 0.11 0.15 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 78.81 983.94 99.91 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
รายงานวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนนิงาน ปี 2561 (งบการเงนิรวม) 
บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
 

1.วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมปี 2561 เทยีบกบัปี 2560 
1.1 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 
 

 ในปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,231.53 ลา้นบาทและ 932.11 ลา้นบาท
ตามล าดบั โดยรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน 299.42 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.1 แบ่งเป็นส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
106.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 และส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 192.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 270.9 โดย
ยอดขายของส่วนงานวสัดุก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเกิดจากปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
ส่วนยอดขายของส่วนงานอสงัหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน 192.63 ลา้นบาทนั้น เน่ืองจากการขายคอนโดมิเนียมซ่ึงสร้างแลว้เสร็จ
ในปี 2561 
 
          หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2561 ปี 2560 ผลต่าง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 
1.1.รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ     
     1.1.1 ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 967.78 861.00 106.78 12.4% 
     1.1.2 ส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 263.75 71.11 192.63 270.9% 
     1.1.3 รายไดร้วม 1,231.53 932.11 299.42 32.1% 
 
สดัส่วนรายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างกบัส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
                     หน่วย : ร้อยละ 
 ปี 2561 ปี 2560 
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 79 92 
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 21 8 
รายไดร้วม 100 100 
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1.2 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 
 ตน้ทุนขายและการให้บริการในปี 2561 เท่ากบั 805.37 ลา้นบาทและ 604.33 ลา้นบาทในปี 2560 เพ่ิมข้ึน  201.05 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนวตัถุดิบมีการปรับ
ราคาเพ่ิมสูงข้ึนโดยเฉพาะปูนซิเมนตแ์ละลวด PC Wire โดยตน้ทุนขายของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 84.22 ลา้น
บาทคิดเป็นร้อยละ14.8และตน้ทุนขายของส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 116.82 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 333.1 
 
                    หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2561 ปี 2560 ผลต่าง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 
1.2 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ     
     1.2.1 ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 653.48 569.26 84.22 14.8% 
     1.2.2 ส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 151.89 35.07 116.82 333.1% 
     1.2.3 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการรวม 805.37 604.33 201.05 33.3% 
 

1.3 ก าไรขั้นตน้ 
 ก าไรขั้นต้นของปี 2561 เท่ากับ 426.16 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เท่ากับ 98.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็น                
ร้อยละ 30 (ปี 2560 มีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 327.79 ลา้นบาท) เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเป็นก าไร
ขั้นตน้ของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างเท่ากบั 314.30 ลา้นบาทและส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 111.86 ลา้นบาท  
 

ในปี 2561 บริษทัฯมีอตัราก าไรขั้นตน้ของส่วนงานวสัดุก่อสร้างลดลงจากปีท่ีผ่านมาคือร้อยละ 32.5 โดยใน           
ปี 2560 มีอตัราก าไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 33.9 เน่ืองจากราคาปูนซิเมนต์ปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 7 ส าหรับส่วนงาน
อสงัหาริมทรัพยมี์อตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมาคือร้อยละ 42.40 โดยในปี 2560 มีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 50.70  
 
                   หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2561 ปี 2560 ผลต่าง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 
1.3 ก าไรขั้นตน้     
     1.3.1 ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 314.30 291.74 22.56 7.7% 
     1.3.2 ส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 111.86 36.05 75.81 210.3% 
     1.3.3 ก าไรขั้นตน้รวม 426.16 327.79 98.37 30.0% 
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อตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ  
                        หน่วย : ร้อยละ 
 ปี 2561 ปี 2560 
อตัราก าไรขั้นตน้ของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 32.5 33.9 
อตัราก าไรขั้นตน้ของส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 42.4 50.7 
อตัราก าไรขั้นตน้รวม 34.6 35.2 
 

1.4 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 157.56 ลา้นบาทและ 127.48 ลา้นบาทส าหรับปี 2561 และปี2560 ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 
30.08 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ23.6 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท าให้ค่าขนส่งสินคา้เพ่ิมข้ึน โดยค่าใชจ่้ายในการขาย
ของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 16.74 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 14.3 และค่าใชจ่้ายในการขายของส่วนงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 13.34 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 126 เน่ืองจากค่าธรรมเนียมการโอน,ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจากการ
ขายคอนโดมิเนียม  
 ค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและให้บริการของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างเท่ากบัร้อยละ 
13.8 และ 13.6 ส าหรับปี 2561 และปี 2560 ตามล าดบั และส าหรับส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยน์ั้นเท่ากบัร้อยละ 9.1 ในปี 
2561 และร้อยละ 14.9 ในปี 2560 
            
                     หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2561 ปี 2560 ผลต่าง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 
1.4 ค่าใชจ่้ายในการขาย     
     1.4.1 ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 133.64 116.90 16.74 14.3% 
     1.4.2 ส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 23.92 10.58 13.34 126.0% 
     1.4.3 ค่าใชจ่้ายในการขายรวม 157.56 127.48 30.08 23.6% 
 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 
                       หน่วย : ร้อยละ 
 ปี 2561 ปี 2560 
ค่าใชจ่้ายในการขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย   
     ค่าใชจ่้ายในการขายของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 13.8 13.6 
     ค่าใชจ่้ายในการขายของส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 9.1 14.9 
     ค่าใชจ่้ายในการขายรวม 12.8 13.7 
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1.5 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 79.76 ลา้นบาทและ 78.47 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 และปี 2560 ตามล าดบั เพ่ิม
1.29 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.6   
 

1.6 ตน้ทุนทางการเงิน 
 ตน้ทุนทางการเงินในปี 2561 เท่ากบั 2.66 ลา้นบาท และในปี2560 เท่ากบั 0.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.37 ลา้นบาท 
หรือเท่ากบัร้อยละ 820  
 

1.7 ก าไรส าหรับปี 
 ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินการ เป็นจ านวนเงิน 132.59 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ท่ีดินบางส่วนของโรงงานลพบุรี 2   

 
2.  วเิคราะห์ฐานะทางการเงนิส าหรับงบการเงนิรวม ปี 2561 และปี 2560 
2.1 สินทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2,526.81 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2560 
เท่ากบั 57.01 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท่ี์ส าคญัคือ 
                    หน่วย : ลา้นบาท 
  

ปี 2561 
 

ปี 2560 
ผลต่าง 

เพิม่ขึน้(ลดลง) % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด,เงิน
ลงทุนชัว่คราว 

131.92 498.14 (366.22) -73.5% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156.18 141.95 14.23 10.0% 
สินคา้คงเหลือ 1,646.48 1,266.97 379.51 30.0% 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 466.12 445.70 20.42 4.6% 
 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด,เงินลงทุนชัว่คราว ลดลง 366.22 ลา้นบาทอนัเน่ืองจากกระแสเงินสดใช้

ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  91.69 ลา้นบาท  ไดม้าจากกิจกรรมการลงทุนจ านวนเงิน 360.34 ลา้นบาท

และใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงานจ านวนเงิน 270.26 ลา้นบาท 

2. สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 379.51 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 30 โดยสินคา้คงเหลือของส่วนงานธุรกิจวสัดุ    

          ก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน 0.44 ลา้นบาทและสินคา้คงเหลือของส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 379.08 ลา้น  

          บาทเน่ืองจากการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ 

3. อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนลดลง 2.63 ลา้นบาทเน่ืองจากรายการตดัค่าเส่ือมอาคารมินิแฟคตอร่ีใหเ้ช่า 

4.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนสุทธิ 20.42 ลา้นบาท ในปี 2561 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 73.79 ลา้น

 บาทและตดัจ่ายค่าเส่ือมราคาจ านวน 53.38 ลา้นบาท 
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2.2 หน้ีสิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 236.28 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 เป็น จ านวน

เงิน 15.83 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 6.3 โดยมีรายการท่ีเป็นสาระส าคญัคือ     
      

       หน่วย : ลา้นบาท 
  

ปี 2561 
 

ปี 2560 
ผลต่าง 

เพิม่ขึน้(ลดลง) % 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.03 1.12 0.91 81.4% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 183.30 185.90 (2.60) -1.4% 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20.05 15.42 4.63 30% 

 

  
2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 2,290.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2560 จ านวน 
72.84 ลา้นบาท เน่ืองจากก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีเพ่ิมข้ึน 163.04 ลา้นบาท จ่ายเงินสดปันผลรวม 234.16 ลา้นบาท จด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เน่ืองจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนและจากการใชสิ้ทธิ DCON-W1 จ านวน 42.28 ลา้นบาท และจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการออกหุน้เพ่ิมทุนจ านวนเงิน 98.70 ลา้นบาท 
 ทั้ งน้ีเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560ได้มีมติให้ออกหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 
142,450,000 หุ้น ตามโครงการ ESOP#2 เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ในอตัราส่วน1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้น
สามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.59 บาท  
 

3.    สภาพคล่อง, ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และการท าก าไร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนเท่ากบั 1,934.59 และมีหน้ีสินหมุนเวียน
เท่ากบั 208.50 ลา้นบาทจึงท าให้มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 9.28 เท่า โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.38 
เท่า มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 33 วนัและระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 84 วนั  
 จากผลการด าเนินงานของปี 2561 ซ่ึงบริษทัมีก าไรสุทธิรวม 163.11ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2560 จ านวน 60.21 
ลา้นบาท ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 6.5 ลดลงจากปี 2560 ซ่ึง
เท่ากับร้อยละ 9.7  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรเท่ากับ 2.70 เท่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงเท่ากับ 1.98 เท่าและ
อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมเท่ากบั 0.49  เท่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงเท่ากบั 0.40 เท่า 
 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.10 เท่าซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ส้ินปี 2560 ซ่ึงเท่ากบั 0.11 เท่า 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้ทีด่ ารงต าแหน่งสูงสุด 

ในสายงานบัญชี 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ และด้วยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากน้ี ข้าพเจ้าขอ             
รับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องท่ีเป็นชุดเดียวกัน 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ก ากบัไว ้ขา้พเจา้ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้
 
 ช่ือ                   ต าแหน่ง                          ลายมือช่ือ 

 
 1. นายวทิวสั  

 
พรกลุ 

 
กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร 

 
 
      ……………………………….. 

  
2. นายชนะ 

 
โตวนั 

 
กรรมการ 
และรองประธานกรรมการบริหาร 

 
 

…………………………….... 
  

     ช่ือผูรั้บมอบอ านาจ         ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ 

 

นายนิรุธ      อนิทรท่าฉาง               รองกรรมการผู้จดัการสายบัญชีและการเงนิ        …………………………………. 
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2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยกรรมการบริษัท 

 ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ และด้วยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องท่ีเป็นชุดเดียวกัน 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ก ากบัไว ้ขา้พเจา้ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้
 
 ช่ือ                   ต าแหน่ง                ลายมือช่ือ 

 ช่ือผูรั้บมอบอ านาจ         ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ 
 

นายนิรุธ อนิทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงนิ          …………………………………. 

   

 1. รศ.ดร.ต่อตระกูล        ยมนาค 
 

ประธานกรรมการ  ………………………………………… 
 

 2. นางพสิมยั บุณยเกยีรต ิ กรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

………………………………………… 
 

 3. นายวทิวสั  พรกลุ กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร 

………………………………………… 
 

 4. นายธนิต ชรินทร์สาร กรรมการ 
และรองประธานกรรมการ 

………………………………………… 
 

 5. นายชนะ โตวนั กรรมการ 
และรองประธานกรรมการบริหาร 

………………………………………… 
 

 6. นายวนัชัย ตนัตกิลุ กรรมการ 
และกรรมการตรวจสอบ 

………………………………………… 
 

 7. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการ 
 

………………………………………… 
 

 8. นายนิรุธ อนิทรท่าฉาง กรรมการ 
 

……………………………………… 

 9. นายกวนิ วรกาญจนา กรรมการ 
 

 ……………………………………….. 

นายนิรุธ อนิทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงนิ          …………………………………. 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ประวตักิารท างาน 
ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

 
รศ.ดร.ต่อตระกลู   ยมนาค 

ประธานกรรมการ 
 

 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
- 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. รุ่นท่ี 4111  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)     
 

 
0.00 

 
-  ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
- ประธานกรรมการ TACE  LTD. (บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู 
ยมนาค และคณะจ ากดั) 
-  อดีตประธานกรรมการธรรมาภิบาล       บมจ. ท่าอากาศยานไทย .  
-   อดีตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ชุดท่ี 1 
(ประธานคณะท างาน ตป.) 
-  อดีตนายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
(2548) 
-   ท่ีปรึกษาผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
-   ท่ีปรึกษา สหพนัธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศ
ไทย (FEDCON) 
-   อาจารยส์อนหลกัสูตรปริญญาเอก “ การพฒันาธรรมาภิบาล” ม.ราช
ภฎัจนัทรเกษม 
-   คณะผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับชัน่ (ค.ป.ต.) 
 
 

นายธนิต   ชรินทร์สาร 
รองประธานกรรมการ 

 
 

-  ปริญญาตรี – วศิวกรรมอุตสาหการเคมี     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

0.00 -   รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้ริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
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ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ประวตักิารท างาน 
ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

    นายวทิวสั   พรกุล 
ประธานกรรมการบริหาร 

 

- ปริญญาตรี – วศิวกรรมอุตสาหการ            
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  

29.22 -   ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 
 

นายชนะ   โตวนั 
รองประธานกรรมการบริหาร 

-  ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา    
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  ปริญญาโท – วศิวกรรมโยธา      
Asian Institute of Technology 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 

8.97 -  รองประธานกรรมการบริหาร     บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 

นางพิสมยั   บุณยเกียรติ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-   ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-   ปริญญาโท  -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

0.00 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
-   ผูพ้ิพากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี    แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 
-   ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 
 

นายวนัชยั   ตนัติกลุ 
กรรมการตรวจสอบ 

 

-  ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-   Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) 

0.044 -   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
-   กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอต้ี 
-   กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คณิต อญัชญั 

ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร 
กรรมการ 

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

0.00 -   กรรมการ บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี – บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน –บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
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ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ประวตักิารท างาน 
ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

ดร.กวนิ วรกาญจนา 
กรรมการ 

ปริญญาตรี – วศิวกรรมศาสตร์โยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท – วศิวกรรมศาสตร์โครงสร้าง  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
ปริญญาเอก – วศิวกรรมศาสตร์โยธา 
มหาวทิยาลยัโตเกียว 

0.036 - นกัวจิยัโครงการ – มหาวทิยาลยัโตเกียว  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
- วศิวกรโครงสร้าง – บริษทั นอร์ซีฟ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฎิบติัการ – บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวเพญ็ทิพา ยิม้พยคัฆ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด

และผูจ้ดัการฝ่าย 
คอนกรีตมวลเบา 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 0.00 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์   

นางสาวประดิษฐา วรชาติ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปเสาเขม็ 

ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

0.00 บจม. ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวนพมาศ อลิปริยกลุ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขายมวลเบา 

ปริญญาตรี –บญัชี  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

0.00 บจม. ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวจุฬาภรณ์ รังคะรัตน 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

0.00 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์  

นางสิริพร ลีทวกีลุสมบูรณ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายแผน่พ้ืน 

ปริญญาตรี- ครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

0.00 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ประวตักิารท างาน 
ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
เลขานุการบริษทั 

-ปริญญาตรี – บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน –บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

บริษัท อรดา จ ากดั  
 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารท างาน 
ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน -บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

ดร.กวนิ วรกาญจนา 
กรรมการ 

ปริญญาตรี - วศิวกรรมศาสตร์โยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท - วศิวกรรมศาสตร์โครงสร้าง  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
ปริญญาเอก - วศิวกรรมศาสตร์โยธา 
มหาวทิยาลยัโตเกียว 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายวศิวกรรม -บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาววศิรา พรกลุ -ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-ปริญญาโท - Advertising and Marketing 
University of Leeds 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  

นางสาวรัฐฐา  เกิดศิริ 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - อกัษรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ - บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

บริษัท ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั  
 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารท างาน 
ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายวทิวสั   พรกลุ 
       ประธานกรรมการ 

 

- ปริญญาตรี - วศิวกรรมอุตสาหการ            
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  

-   ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 

นายชนะ   โตวนั 
       กรรมการ 

-  ปริญญาตรี -วศิวกรรมโยธา     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  ปริญญาโท - วศิวกรรมโยธา      
Asian Institute of Technology 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 

-  รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
-  กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
 

นางสาวณฐักญัญาวี  วรพนัธ์ 
กรรมการและ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

-ปวส. - พาณิชยกรรม สาขาการตลาด 
โรงเรียนบริหารธุรกิจและพาณิชยการ เชียงใหม่ 

- บจก. ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ 
 

นางสาวณมนตรั์ศม ์ศรีดโชธรรม 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี การเงิน 
มหาวทิยาลยัพายพั 
-ปริญญาโท - บญัชี บริหาร 
มหาวทิยาลยัพายพั 

- บจก.ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน - บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

บริษัท ดเีอสซี โปรดกัส์ จ ากดั  
 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารท างาน 
ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายวทิวสั   พรกลุ 
       ประธานกรรมการ 

 

- ปริญญาตรี - วศิวกรรมอุตสาหการ            
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  
-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  

-   ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน - บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

ดร.กวนิ วรกาญจนา 
กรรมการ 

ปริญญาตรี - วศิวกรรมศาสตร์โยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท - วศิวกรรมศาสตร์โครงสร้าง  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
ปริญญาเอก - วศิวกรรมศาสตร์โยธา 
มหาวทิยาลยัโตเกียว 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายวศิวกรรม -บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นายเดชา  อภิรมยเ์ดช 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี - การตลาด 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- บมจ. เจริญโภคภณัฑ ์ปิโตรเคมี  
- กรรมการผูจ้ดัการ บจก.สินอุดมคอนกรีต 

นายชาญชยั อภิรมยเ์ดช 
กรรมการ 

-ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
-ปริญญาโท MBA 
Pfeiffer University 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก.สินอุดมคอนกรีต 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน)          

 
 

 

79 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารท างาน 
ต าแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายมนศกัด์ิ   อู่ไพบูรณ์ 
กรรมการ 

-  การตลาด  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

-  กรรมการผูจ้ดัการ    บมจ. ชูสินคอนกรีต 
 

นางสาววศินี  อู่ไพบูรณ์ 
กรรมการ 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท - สถานบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

- วศิวกร บจก.ชูสินคอนกรีต 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดของคณะกรรมการและผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
 

กรรมการและผูบ้ริหาร 1 2 3 4 5 - 10 11 12 - 17 18 19 20 21 
รศ.ดร.ต่อตระกลู ยมนาค X , /   X /       
นายธนิต ชรินทร์สาร /           
นายวทิวสั พรกลุ / , // , /// / /      /   
นายชนะ โตวนั / , // / /         
ดร.ธนยั ชรินทร์สาร /           
นางพิสมยั  บุณยเกียรติ /       /    
นายวนัชยั ตนัติกลุ /     /// /     
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง / , // , /// / /      /   
ดร.กวนิ   วรกาญจนา / , // , /// /       /   
น.ส.ประดิษฐา วรชาติ // , ///           
น.ส.สมนึก  รักสนิท // , ///           
นางสิริพร  ลีทวกีลุสมบูรณ์ // , ///           
นายสมคัร  สกฤษชสมบติั // , ///           
น.ส.นพมาศ  อลิปริยกลุ // , ///           
นายเดชา  อภิรมยเ์ดช         /  // , /// 
นายชาญชยั  อภิรมยเ์ดช         /  // , /// 
นายมนศกัด์ิ   อู่ไพบูรณ์         / // , ///  
น.ส.วศินี  อู่ไพบูรณ์         /   

หมายเหตุ     X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร  /// = ผูบ้ริหาร 
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1 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
2 บจ.อรดา 
3 บจ.ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ 
4 บจ.วศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู ยมนาค และคณะ 
5  บจ.ที เอ ซี อี 
6 บจ.ที.เอ.ซี.อี. มาร์เก็ตติ้ง 
7  บจ.เทส นอร์ท 
8  บมจ.ปรินดา 
9  บจ.สเปเชียลลีซ เอนยเินียร่ิง คอนซลัแตนส์ 
10 บจ.ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮา้ส์ 
11 บจ.คณิต อญัชญั 
12 บมจ.อารียาพร๊อพเพอต้ี 
13 บจ.ได โช (ประเทศไทย) 
 14 บจ.เดลิกา้ ฟู้ดส์ 
15 บจ.สวนร่วมนิมิตร 
16 บจ.ธุรกิจอนนัต ์เรียลเอสเตท 
17 
18 
19 
20 
21 

หจก.ธุรกิจอนนัต ์
บมจ.อีซึน เพน้ท ์
บจก.ดีเอสซี โปรดกัส์ 
บจก.ชูสิน คอนกรีต 
บจก.สินอุดม คอนกรีต 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
 
ช่ือส านักงานทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  

ส ำนกังำนผูต้รวจสอบภำยใน 
 

บุคคลทีไ่ด้รับการมอบหมายให้ปฏิบัตเิป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 นำยไอยศูรณ์  อศัวมณินธร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

1. วำงแผนจดัสรรก ำลงัคน และวำงแผนกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส 
2. ตรวจสอบบนัทึกและควบคุมคุณภำพในกำรผลิตสินคำ้ 

        3. กำรจดัท ำขอ้สงัเกตท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ 
        4. ประชุมร่วมภำยในกบัทีมงำนเพ่ือติดตำมควำมคืบหนำ้ของงำนตรวจสอบ 

5. ก ำกบัดูแลใหมี้กำรประชุมร่วมกบัผูไ้ดรั้บกำรตรวจสอบเก่ียวกบัประเด็นต่ำง ๆ ท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอรับแผนในกำรปรับปรุงใหค้วำมเส่ียงจำกขอ้สงัเกตลดลง  
    หรือแกไ้ข  ใหเ้กิดกำรกระจำยควำมเส่ียงออกไป 
6. ประชุมรำยงำนผลกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่านซ่ึงเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิด้านบญัชี-การเงิน กฎหมาย การบริหารองค์กร โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของ

บริษทัฯและไม่มีส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทัฯ ดงัน้ี 

นางพิสมยั บุณยเกียรติ กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายธนิต  ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 
 นายวนัชยั ตนัติกลุ  กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ 
 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งเป็นอิสระและครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัใหก้ ากบัดูแลตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน การ

สอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  โดยไดป้ระชุมร่วมกบั

ฝ่ายบริหารระดบัสูง หุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานตรวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน โดยไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 

4 คร้ัง ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2561 โดยให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นเพ่ือให้มัน่ใจวา่

งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไป

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยรายการระหวา่งกนั รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย 

และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2.สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่กรรมการและพนกังาน

ไดป้ฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีไดย้  ้าเนน้

ใหด้ าเนินการตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.สอบทานระบบการควบคุมภายในและก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน

ทุกไตรมาสพบวา่การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัความเห็น

ของผูส้อบบัญชีท่ีรายงานว่าจากการสอบทานยงัไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน 

นอกจากน้ีไดเ้สนอแนะและติดตามการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพ,

ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

4.พิจารณาและให้ความเห็นเสนอการคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชีและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

บญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยไดเ้สนอให้ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 
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5.ไดส้อบทานและติดตามการลงทุนในโครงการต่างๆท่ีมีมูลค่าสูง เพ่ือเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทัฯได้

ตระหนกัถึงการบริหารการลงทุน ท่ีตอ้งด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด

และโปร่งใส 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนให้ทราบวา่ในปี 2561 ไดป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งรอบคอบ เต็ม

ก าลงัสติปัญญา ดว้ยความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นต่างๆแก่ทุกฝ่ายอยา่งตรงไปตรงมา 

เพื่อประโยชน์ต่อบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ทุกรายและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสมแลว้ 

        

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

          ( นางพิสมยั   บุณยเกียรติ ) 
                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 


