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ส่วนท่ี 1  

ข้อมูลสรปุ  (Executive Summary) 

 

• บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เริ่มก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2539 ดว้ยทุนจดทะเบยีน (ชําระ

เตม็) 40 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายแผ่นพืน้และเสาเขม็คอนกรตีอดัแรง โดยมโีรงงานตัง้อยู่ใน 

อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี  

•  เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2547 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2547 มมีติใหบ้รษิทัแปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชน 

และ เพิม่ทนุจดทะเบยีน เป็น 200 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญัชนิดเดยีว จํานวน 40 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

และแกไ้ขชื่อจาก “บริษทั ดีคอนโปรดกัส ์จาํกดั” เป็น “บริษทั ดีคอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)” หุน้ของบรษิทั

ฯ ไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ป็น  หลกัทรพัยอ์นุญาตในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่ 21  กนัยายน  2547  

สาํนกังานใหญ่ ตัง้อยู่ที ่3300/57  ตกึชา้งอาคารบ ี ชัน้ 8   ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

10900 

• บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 2 บรษิทั  คอื                                                             

       1. บรษิทั อรดา จํากดั (“อรดา”) ซึง่บรษิทัฯถอืหุน้โดยทางตรง 99.99%  เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2547 ซึง่

ประกอบธรุกจิขายบา้นเดีย่วสรา้งเสรจ็พรอ้มอยูอ่าศยัและใหเ้ชา่โรงงานสาํเรจ็รปูขนาดยอ่ม (Mini Factory)  

  โครงการในลกัษณะ Factory Land ตัง้อยูบ่นถนนพหลโยธนิ-ลําลูกกา ในอําเภอลําลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2532  สํานักงานตัง้อยุ่เลขที่ 41 หมู่ 4 ถนนลําลูกกา อําเภอลําลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี 12150 

โครงการบา้นอรดา-ลาํลกูกาคลอง 8  โดยโครงการตัง้อยูบ่นถนนเลยีบคลอง 8 อาํเภอลาํลกูกา 

       จงัหวดัปทมุธานี ทัง้น้ีบรษิทัไดใ้บอนุญาตจดัสรรเลขที ่36/2549 เป็นโครงการบา้นเดีย่ว สาํหรบัพกัอาศยัและอาคาร     

     โฮมออฟฟิศ สรา้งบนเน้ือที ่23 ไร่ ปจัจบุนัมยีอดขายแลว้กวา่ 90% 

โครงการดีซิโอ้-ราชพฤกษ(์อรดา-ราชพฤกษ)์ เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ จาํนวน 94 หลงั บน 

        ทีด่นิ 20 ไร่ 2 งานเศษ บรเิวณถนนราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบรุ ีเพือ่สาธติการใชส้นิคา้ของทางดคีอนฯ บรษิทัได ้     

       ใบอนุญาตเลขที ่ 91/2554 มยีอดขายแลว้ประมาณ 20%  

โครงการดีซิโอ้คอนโด-งามวงศว์าน เป็นโครงการอาคารชดุ 8 ชัน้ จาํนวน 4 อาคาร รวม 792 ยนิูต  

บนทีด่นิ 7 ไร่เศษ บรเิวณซอยงามวงศว์าน 2 (ซอยดวงมณี) หลงักระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ีปจัจบุนัอยู่

ระหวา่งการยืน่ขออนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้ม (EIA) คาดวา่จะเริม่ก่อสรา้งประมาณกลางปี 2556 และ คาดวา่จะแลว้

เสรจ็ประมาณปลายปี 2557 

 

       2.  บรษิทั ร่มโพธิ ์โปรดกัส ์จํากดั (“ร่มโพธิ”์)   ซึง่บรษิทัถอืหุ้นโดยทางตรง   99.99 %  เมื่อวนัที่ 24 

กุมภาพนัธ ์ 2554   ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายแผ่นพืน้ ตัง้อยู่เลขที ่170 หมู่ที ่4 ตําบลป่าสกั อําเภอเมอืง

ลาํพนู จงัหวดัลาํพนู   ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 12  กนัยายน 2538  
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ส่วนท่ี 2 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
ชือ่บรษิทั : บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ทนุจดทะเบยีน 206,000,000 

บาท (ชาํระแลว้) 200,000,000 บาท  

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : บรษิทัผลติและจาํหน่ายวสัดุกอ่สรา้ง ผลติภณัฑค์อนกรตี  อนัไดแ้ก่ แผ่นพืน้

สาํเรจ็รปู, เสาเขม็คอนกรตีอดัแรง คอนกรตีมวลเบา (CLC) ตลอดจน ผลติ

ชิน้สว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปูต่างๆ เชน่ คาน, เสา , ผนงั ฯลฯ เป็นตน้   

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ : 3300/57 ตกึชา้ง อาคารบ ีชัน้ที ่ 8  ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ทีต่ัง้โรงงาน1 - ลพบุร ี : 33 หมู ่8 ตาํบลชอ่งสารกิา อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี15140 

ทีต่ัง้โรงงาน2 - ลพบุร ี  280 หมู่  1  ตาํบลช่องสาริกา อาํเภอพฒันานิคม   จงัหวดัลพบุรี  15140 

ทีต่ัง้โรงงาน - สรุาษฎรธ์านี : 39/3  หมู ่7 ตาํบลนาใต ้อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84240 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107547000303 

Homepage : www.dconproduct.com 

โทรศพัท ์ 

E-mail : dcon@dconproduct.com 
: 0-2937-3312 

โทรสาร : 0-2937-3328 

   

บรษิทัย่อย : บรษิทั อรดา จาํกดั  บรษิทัฯ ถอืหุน้ 99.99 % ทนุจดทะเบยีน 200 ลา้นบาท 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

- อรดาแฟคเตอรีแ่ลนด ์ 

- อรดาแลนด ์   

- บา้นอรดา – ลาํลกูกาคลอง8 

- บา้นอรดา – โครงการดซีโิอ(้ราชพฤกษ์) 

- คอนโดมเินียม – โครงการดซีโิอค้อนโด(งามวงศว์าน) 

ทีต่ัง้ : 3300/59 ตกึชา้ง อาคารบ ีชัน้ที ่ 8  ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

Homepage : www.orrada.com 

E-mail : orrada@orrada.com 

โทรศพัท ์ : 0-2937-3312 

โทรสาร : 0-2937-4337 

   

บริษทัยอ่ย : บริษทั รม่โพธ์ิโปรดกัส ์จาํกดั บริษทัฯ ถือหุ้น 99.99 % ทนุจดทะเบียน 35 

ล้านบาท 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : ผลติและจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ผลติภณัฑค์อนกรตี อนัไดแ้ก่  แผน่พืน้สาํเรจ็รปู, 

คอนกรตีมวลเบา (CLC) ในทอ้งถิน่ภาคเหนือ 

ทีต่ัง้ : 170 หมุ่ 4 ตาํบลปา่สกั อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู 51000 

โทรศพัท ์ : 053-584-941 

โทรสาร : 053-584-866 
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2.1 ปัจจยัความเส่ียง 

 ในการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั(มหาชน)และบริษทัยอ่ยมีปัจจยัความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

 

1. ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกั 

  ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนสูง  เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้น

อุปสงคแ์ละอุปาทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต ์, เหลก็เสน้, PC-Wire, หินและทราย ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้น

กระบวนการผลิตท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษทัฯตอ้งติดตามประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

พร้อมทั้งกาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่การบริหารการจดัหาวตัถุดิบเพ่ือลดความเส่ียงทางดา้น

ราคา การวจิยัคน้ควา้เพ่ือหาวตัถุดิบทดแทน การควบคุมและบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

2. ความผนัผวนของราคานํา้มนัเช้ือเพลงิ 

  ความผนัผวนของราคานํ้ ามนั ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม เน่ืองจากมีความเก่ียวเน่ืองกบั

เหตกุารณ์อ่ืนหลายปัจจยั เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหวา่งประเทศ มีผลทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อราคา

นํ้ ามนั  บริษทัฯไดบ้ริหารความเส่ียงโดยในปี 2553-2554 ไดเ้ปล่ียนเคร่ืองยนตร์ถบรรทุกใหใ้ชแ้ก๊สธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

จาํนวน 43 คนั จากจาํนวนทั้งส้ิน 71 คนั และในปี 2555 ไดซ้ื้อรถบรรทุกใหม่เพ่ือทดแทนรถบรรทุกเดิมท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า 

จาํนวน 13 คนั เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายในการขนส่งซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากรองจากตน้ทุนสินคา้ 

 

 

3. ความเส่ียงจากการแข่งขนั 

  จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั และความผนัผวนขอราคาวตัถุดิบ ทาํใหต้ลาดสินคา้วสัดุก่อสร้างมีการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงเพ่ือเร่งระบายสินคา้ ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ฝ่ายบริหารจึงใหค้วามสาํคญักบัการวจิยั

และพฒันาสินคา้ การควบคุมคุณภาพ การบริการ การบริหารและจดัการสินคา้คงคลงั การพฒันาบุคลากร การบริหารการ

จดัส่งและขนส่ง  เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และคงความเป็นผูน้าํในธุรกิจน้ีต่อไป 

 

4. ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 
  แรงงานเป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงมีความสาํคญัต่อกระบวนการผลิตและตน้ทุนการผลิต  การขาดแคลนแรงงาน

เร่ิมเกิดข้ึนในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาและมีแนวโนม้รุนแรงเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเม่ือรัฐบาลประกาศนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 

บาททัว่ประเทศ ทาํใหแ้รงงานอยากทาํงานในทอ้งถ่ินของตวัเองมากกวา่จะเดินทางมาทาํงานในต่างจงัหวดั บริษทัได้

บริหารความเส่ียงโดยในปี2555 บริษทัไดป้รับอตัราค่าจา้งใหสู้งเกินกวา่ค่าแรงขั้นตํ่ามากเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ และจดัหา

แรงงานต่างดา้วเขา้มาเสริม ซ่ึงบริษทัมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว 
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2.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 (1) ประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

 

ปี 2539 - จดทะเบยีนบรษิัทเมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม ด้วยทุนจดทะเบยีน (ชําระเต็ม) 40 ล้านบาท เพื่อประกอบ

ธรุกจิผลติและจาํหน่ายแผ่นพืน้คอนกรตีอดัแรง 

- ในช่วงเดอืนสงิหาคม ถงึ ธนัวาคม ไดท้าํการก่อสรา้งโรงงานแผน่พืน้ที ่อ.พฒันานิคม จ.ลพบุร ี

ปี 2540 - ภายในเดอืนเมษายน แทน่ผลติแผน่พืน้โซน 1-4 แลว้เสรจ็โดยมกีาํลงัการผลติรวมวนัละ 5,280 ตร.ม. 

- ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนในส่วนของธุรกจิแผ่นพืน้

คอนกรตีอดัแรง 

ปี 2543 บรษิทัไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารคณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก SGS สาํหรบัแผน่พืน้ 

ปี 2546 - ในเดอืนสงิหาคมบรษิทัไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 จาก 

SGS สาํหรบัแผ่นพืน้ และ เสาเขม็ 

- ในเดอืนกนัยายน ไดข้ยายแทน่ผลติเสาเขม็โซน 3 รวมเป็นกาํลงัการผลติวนัละ 9,000 ม. 

- ในเดอืนพฤศจกิายน ได้ขยายแท่นผลติแผ่นพืน้โซน 5 รวมเป็นกําลงัการผลติวนัละ 6,600 ตร.ม.ซึง่

ถอืวา่เป็น1 ใน 2 ของผูป้ระกอบการ ทีม่กีาํลงัการผลติแผน่พืน้สงูสดุในประเทศ 

ปี 2547 - ในเดอืนมกราคมบรษิทัไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนอกี 120 ลา้นบาท โดย 100 ลา้นบาทเป็นการซือ้บรษิทั 

อรดา จาํกดั ในราคา 10 บาทต่อหุน้ซึง่เป็นราคาเทา่กบัมลูคา่ทีต่ราไวใ้นขณะนัน้ จากผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทั อรดา จาํกดั และคดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ 99.99% รวมทนุจดทะเบยีนเป็น 160 ลา้นบาท  

- ในเดอืนมนีาคมบรษิทัไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั โดยมทีนุจดทะเบยีน 200 ลา้นบาท 

ปี 2548 -  ในพฤษภาคม ไดส้ร้างโรงงานผลติคอนกรตีมวลเบาขึน้ โดยสร้างห่างจากโรงงานผลติแผ่นพื้นและ

เสาเขม็เดมิ ประมาณ 2 กโิลเมตร คาดว่าจะแลว้แสรจ็และผลติไดไ้ตรมาส 3 ของปี 2549 

 -  ในเดอืนกรกฎาคม ไดล้งทนุสรา้งบา้นจดัสรรโครงการบา้นอรดา บา้นดเีบอร ์5 บา้นประหยดัพลงังาน

จาํนวน 118 ยนิูต ซึง่โครงการตัง้อยู ่ณ ตน้ถนนเลยีบคลอง 8 อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี  

 -  ในเดอืนตุลาคม ไดล้งทนุขยายโรงงาน บจก.ร่มโพธิโ์ปรดกัส ์เพื่อผลติคอนกรตีมวลเบา CLC สาํหรบั

ตลาดในภาคเหนือ  

 -  ในเดอืนธนัวาคม ไดล้งนามในสญัญาสัง่ซือ้และว่าจา้งพฒันาระบบ ERP เพื่อนํามาใชบ้รหิารงานใน

บรษิทั 

ปี 2549 - ในเดอืนมนีาคม ไดท้าํการเปิดตวัขายโครงการ ”บา้นอรดา” บา้นดเีบอร5์  บา้นประหยดัพลงังาน 

 - ในเดอืนมถุินายน ไดเ้ริม่ก่อสรา้งโรงงานแหง่ใหมท่ีส่รุาษฎรธ์านี  เพือ่รองรบัความเจรญิทางเศรษฐกจิ

ทางภาคใต ้

 - ในเดอืนตุลาคม ไดท้ําการเลีย้งขอบคุณลูกคา้และฉลองครบรอบ 10 ปี ดคีอน พรอ้มเปิดตวัสนิคา้ตวั

ใหม่ คอืคอนกรตีมวลเบา ผลติในระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) ในชือ่ บล๊อคกนัความ

รอ้น “ดคีอนบลอ็ค” 

ปี 2552 - ไดพ้ฒันาและออกสนิคา้ใหม ่คอื รัว้ เชน่ รัว้คาวบอย , รัว้สาํเรจ็รปู  

 - บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version  2008 จาก SGS  

ปี 2553 - ไดพ้ฒันาและออกสนิคา้ใหม ่คอื เสาคาน 
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(2) ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั และ บริษทัย่อย 

บรษิทัก่อตัง้ขึน้เมื่อ 6 สงิหาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจดัจําหน่ายแผ่นพืน้และเสาเขม็คอนกรตีอดัแรง 

โดยมโีรงงานตัง้อยูใ่น อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ีมเีน้ือทีป่ระมาณ 120 ไร่ 

 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 200 ลา้นบาท  ทนุชาํระแลว้ 200 ลา้นบาท   โดยมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่  คอื  คุณวทิวสั พรกุล 

ถอืหุน้รอ้ยละ 60.50 (ดรูายละเอยีดการถอืหุน้ในบรษิทัในสว่นที ่2.8 เรือ่งโครงสรา้งผูถ้อืหุน้) 

บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 2 บรษิทั คอื  

1. บรษิทั อรดา จาํกดั ซึง่ประกอบธรุกจิขายบา้นในโครงการบา้นอรดา โดยเป็นโครงการบา้นเดีย่วสรา้งเสรจ็พรอ้ม

ใหล้กูคา้เขา้อยู ่ในชือ่โครงการวา่ “บา้นอรดา” และ ใหเ้ชา่โรงงานสาํเรจ็รปูขนาดยอ่ม (Mini Factory) โดยเป็นโครงการ

ในลกัษณะ Factory Land แบ่งเป็นแปลงๆละครึง่ไร่ ซึง่ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธนิ-ลําลูกกา ในอําเภอลําลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี โดยบรษิัท อรดา จํากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2532 ปจัจุบนั มทีุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว

จาํนวน 100 ลา้นบาท โดยมบีรษิทัเขา้ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ตัง้แต่วนัที ่9 มกราคม 2547 

  2.  บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จาํกดั (“ร่มโพธ์ิ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป  และคอนกรีต

มวลเบา  ตั้ งอยู่เลขที่ 170 หมู่ท่ี 4 ตาํบลป่าสัก อาํเภอเมืองลาํพูน จังหวดัลาํพูน  ก่อตั้งข้ึนเมื่อวนัที่  12 กันยายน 2538  

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 35 ลา้นบาท  โดยมีบริษทัฯ ถือหุน้โดยทางตรง 66.67%   

(3) นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

บรษิทัมนีโยบายแบง่การดาํเนินงานตามกลุ่มธรุกจิผ่านบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งเด่นชดั ซึง่การดาํเนินงานของแต่

ละบริษัทจะไม่ซํ้าซ้อนและมุ่งหวงัการสนับสนุน เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์อย่างสูงสุดทางธุรกิจต่อกนั โดยบริษัท

ประกอบธรุกจิการผลติและจดัจาํหน่ายแผ่นพืน้เสาเขม็คอนกรตีอดัแรงซึง่เป็นวสัดุทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้ง ในขณะทีบ่รษิทั 

อรดา จาํกดั ดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์น้นธุรกจิขายและใหเ้ช่าโรงงานสาํเรจ็รูปขนาดย่อมและสรา้ง

บา้นพกัอาศยัสรา้งเสรจ็พรอ้มอยู่  และบรษิทั ร่มโพธิโ์ปรดกัส ์จาํกดั ประกอบธรุกจิการผลติและจดัจาํหน่ายแผน่พืน้ ใน

ภาคเหนือ 

(4) สดัส่วน เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ (Goal) 

 บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมัน่คงในการขยายธุรกจิ ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการ

ใหบ้รกิารทีด่เีลศิ ตรงต่อเวลา โดยบรษิทัมเีป้าหมายในการเพิม่ยอดขายในธุรกจิแผ่นพืน้และเสาเขม็คอนกรตีอดัแรง

และผลติภณัฑใ์หม่ บลอ็คกนัความรอ้น “ดคีอนบลอ็ค” จากกําลงัการผลติทีไ่ดข้ยายเพิม่ขึน้มาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่

ผ่านมาเพื่อรองรบักบัการเติบโตของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งส่งผลโดยตรงกบัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง นอกจากน้ี

บรษิทัยงัมแีผนทีจ่ะพฒันาปรบัปรุงองคก์ร ระบบงานผลติและขาย รวมทัง้ระบบขนสง่สนิคา้ เพื่อเพิม่อตัราผลกําไรและ

เตรยีมรองรบักบัภาวะอุตสาหกรรมวสัดุกอ่สรา้งหดตวัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

ในส่วนของธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในบรษิัท อรดา จํากดั บริษัทยงัคงมุ่งเน้นธุรกจิขายและให้เช่าโรงงาน

สาํเรจ็รปูขนาดยอ่มและยงัมแีผนขยายไปสูก่ารสรา้ง บา้นเดีย่วเพือ่รองรบักบัแรงงานและชมุชนทีข่ยายตวัมากขึน้ 

ปี 2554 - ในเดอืนมนีาคม ไดท้าํการเปิดตวัขายโครงการ ”ดซีโิอ ้ราชพฤกษ์” 

ปี 2555 - บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศแห่งความสาํเรจ็ (SET Award of Honor) ดา้นผลการดาํเนินงานดเีด่น 

(Outstanding Company Performance Awards ซึง่จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
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2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์

(1) ธุรกิจแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
(1.1) ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
ผลิตภัณฑ์หลักๆของบริษัทประกอบด้วย : 
1. แผ่นพื้นคอนกรีต 
แผ่นพื้นส าเร็จรูป DCON เป็นแผ่นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบรูปหน้าตัดเหมือนแผ่นกระดาน กว้าง 35 ซม. หนา 5 

ซม. เมื่อใช้งานน ามาวางชิดติดกันแล้วเทคอนกรีตทับหน้า โดยตัวแผ่นพื้น DCON นอกจากจะท าหน้าที่เป็นแบบหล่อ
แล้วยังท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างช่วยรับน้ าหนักรวมเป็นเน้ือเดียวกันกับคอนกรีตทับหน้าอีกด้วย นอกจากนี้
บริษัทยังมีบริการผลิตแผ่นพื้นขนาดความกว้าง 30 ซม. หนา 5 ซม. ส าหรับลูกค้าบางรายที่มีความต้องการเป็นพิเศษ 

แผ่นพื้นส าเร็จรูป DCON เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม ส านักงาน โรงเรียน 
ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป ท าให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งมั่งคงแข็ง แรง
สวยงาม 

แผ่นพื้นส าเร็จรูป DCON แบ่งเป็น  
1.1 แผ่นพื้นท้องเรียบ เหมาะส าหรับโครงสร้างที่มีช่วงกว้างระหว่างคานส าหรับวางแผ่นพื้น (Span) ไม่เกิน 4.20 

เมตร 
1.2 แผ่นพื้นลอนโค้ง ถูกค้นคิดขึ้นมาเพื่อใช้งานส าหรับโครงสร้างที่มีช่วง Span ระหว่าง 4.20 – 5.00 เมตร ซึ่งมี

คุณสมบัติพิเศษในการรองรับช่วงพาด (Span) ที่ยาวขึ้นจึงสามารถน าไปใช้กับโครงสร้างที่ไม่สะดวกมีค้ ายัน 

1.3 แผ่นพื้นลอนเหลี่ยม  ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแผ่นพื้นลอนโค้ง แต่มีพื้นผิวด้านท้องเว้าเป็น
รูปเหล่ียมลบมุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นพื้นส าเร็จรูป DCON ไดผ้่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษัท 
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนส าหรับแผ่นพื้น เลขที่ 1089/2540 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

และได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ทั้งนี้บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 
100% ตั้งแต่ 19 มกราคม 2539 ถึง 18 มกราคม 2548 หลังจากน้ันบริษัทจะยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 50% 
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ตั้งแต่ 19 มกราคม 2548 ถึง 18 มกราคม 2553 ดังนั้นส าหรับปี 2553 ทางบริษัทจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากการ
ส้ินสุดสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 
2. เสาเข็มคอนกรีต 

เสาเข็มเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้เป็นส่วนที่รับน้ าหนักของอาคาร หรือโครงสร้างได ้โดยอาศัยกลไกของ (1) ความฝืด
หรือแรงเสียดทาน เกิดที่ผิวเสาเข็มสัมผัสกับดินที่ล้อมรอบ และ (2) แรงแบกทานที่ปลายเสาเข็ม โดยน้ าหนักจาก
อาคารที่ถ่ายลงฐานรากจะถ่ายต่อลงไปยังเสาเข็มซึ่งวางอยู่บนชั้นดินแข็ง 

จากการส ารวจตลาดและเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับลูกค้าแผ่นพื้น บริษัทได้เลือกผลิตเฉพาะเสาเข็มบ้านพัก
อาศัยเท่านั้น โดยมี 3 ขนาด คือ 

1. รูปตัวไอ-18 ส าหรับบ้านชั้นเดียว หรือ รั้ว หรือ บ้าน 2 ชั้น เช่น บ้านเอื้ออาทร โดยมีก าลังการผลิตเต็มที่วันละ 
1,800 ม. 

2. รูปตัวไอ-22 ส าหรับบ้าน 2 ชั้น ก าลังการผลิตเต็มที่วันละ 5,100 ม. 
3. รูปตัวไอ-26 ส าหรับทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หรือ อาคารพาณิชย์ (หรอือาคารโรงงาน) ก าลังการผลิตเต็มที่วันละ 

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

เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด เช่นกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. บล็อคกันความร้อน ดีคอนบล็อค 

 คอนกรีตมวลเบาดีคอน เป็นคอนกรีตมวลเบาสีเทาระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) มีคุณสมบัติ
น้ าหนักเบา ป้องกันความร้อน กันเสียงใกล้เคียงกันกับคอนกรีตมวลเบา สีขาว AAC (Autoclaved Aerated Concrete)    
ที่ใช้ในการก่อสร้างปัจจุบัน เพียงแต่เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต แตกต่างกัน ยังผลให้การกระจายฟองอา กาศของ
คอนกรีตมวลเบา CLC เป็นลักษณะเซลล์ปิดฟองอากาศไม่ต่อเนื่อง ท าให้ลดโอกาสเกิดเชื้อราจากความชื้นซึมสะสม
ผ่านได้ยากกว่าคอนกรีตมวลเบา AAC ทั่วไป และมีความแข็งแกร่งรองรับการยึดเจาะแขวนของที่มีน้ าหนักมากได้ 
 ในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับต่อความต้องการและการใช้งานมากขึ้นโดยได้พัฒนา
สูตร D815 ซึ่งท าให้บล็อกคอนกรีตมวลเบามีน้ าหนักเบาลง สะดวกต่อการท างาน 

คอนกรีตมวลเบาดีคอน  เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม ส านักงาน โรงเรียน 
ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป ท าให้ก่อสร้างได้อ ย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม 
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(1.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
 บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทให้

ความส าคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับเสาเข็ม บริษัทได้เลือกผลิต 3 ขนาด  ได้แก่ เสาเข็ม I18 I22 และ I26ในลักษณะการผลิตแบบ Mass 

Production ท าให้ได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ ากว่าคู่แข่ง 
 บริหารงานอย่างใกล้ชิดด้วยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า 

 สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งวัตถุดิบท าให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบ และยังได้เนื้อที่โรงงานในราคาถูก 

 มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบ ท าให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาถูก 

 มีระบบขนส่งสินค้าส าเร็จรูปเอง ท าให้มีความคล่องตัว สามารถควบคุมระบบการจัดส่งได้ รวมทั้งยังช่วย
ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง 

ลักษณะลูกค้า 
สามารถแบ่งลักษณะลูกค้าตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี ้

สัดส่วนร้อยละตามยอดขายของบริษัทในปี 2555 

กลุ่มลูกค้า แผ่นพื้น เสาเข็ม 
1. บ้านพักอาศัย (บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮาส์) 76% 94% 
2. คอนโดมิเนียม / อพาทเม้นท ์ 8% - 
3. Office ส านักงาน / โรงงาน 14% 3% 
4. อื่นๆ (สร้างเขื่อน รั้ว) 2% 3% 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เป็นกลุ่มลูกค้าข้างต้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
นโยบายราคา 
บริษัทก าหนดราคา ตามหลักอุปสงค์อุปทานของตลาด โดยมิให้ราคาถูกเกินไปท าให้เกิด  Lead time ตั้งแต่การ

ส่ังซื้อจนได้รับสินค้านานเกินไป หรือ มิให้ราคาแพงเกินไปจนท าให้เสียฐานลูกค้า  นอกจากนี้บริษัทจะค านึงถึงปริมาณ
การส่ังซื้อ เครดิตเทอมที่ผ่านมาของลูกค้า และการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงท าให้บริษัทต้องปรับราคาให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาดและการแข่งขันที่มีอยู่ตลอดเวลา 
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ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขนั 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี  2555 ขยายตัวร้อยละ  6.4 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค ภายใน

ประเทศและการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จากปัญหาข้อจ ากัดในภาคการผลิตที่เริ่ม
คล่ีคลายลงตามล าดับ ประกอบกับอุปสงค์ภาคเอกชน ทั้งการบริโภคและกา รลงทุนภาคเอกชนที่สามารถฟื้นกลับสู่
ระดับก่อนอุทกภัยได้แล้ว นอกจากน้ี นโยบายของภาครัฐ เช่น การเพิ่มรายได้แรงงานรายวันและเงินเดือนข้าราชการ 
การรับจ าน าข้าวเปลือก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ยัง
มีส่วนสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ  21.7 ตามการขยายตัวของเคร่ืองมือเครื่องจักรและ
การก่อสร้าง ด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 6.6 ในขณะที่ตลอดทั้งปีการส่งออกสินค้ารูปดอลลาร์สหรัฐที่
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 3.2 (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

ภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างในปี 2555 มีขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ในอัตราร้อยละ  7.8 (ที่มา: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) ทั้งนี้  เน่ืองจากในปี 2554เป็นผลมาจากการขยายตัวของการ
ก่อสร้างภาครัฐและการก่อสร้างภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกซึ่งได้รับผลบวกจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ 

 การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในปี 2555 มีปริมาณเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปี 2554 (ที่มา: ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์) ซึ่งเป็นการเป็นการเพิ่มขึ้นของคอนโดมิเนียมเป็นหลักในขณะที่ในกลุ่มบ้านพักอาศัยทั้งบ้านแฝดและ
ทาวน์เฮาส์มีการหดตัวลง  (คอนโดมิเนียม 86%, บ้านเดี่ยว +1%, บ้านแฝด -18%, ทาวเฮ้าส์ -15%, อาคารพาณิชย์ 
48%) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงจากปี 2554 

จากการที่ธุรกิจวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นพื้นส าเร็จรูปและเสาเข็มรูปตัวไอเป็นอุตสาหกรรมที่เข้าออกได้ง่ายจึงมี
ผู้ผลิตหลายรายซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯได้ใช้
นโยบายทางด้านการมุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมถึง
การให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจกับกับกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 

วัตถุดิบ 

แผ่นพื้น เสาเข็ม 
วัตถุดิบหลัก จ านวน Supplier วัตถุดิบหลัก จ านวน Supplier 

ปูนซีเมนต ์ 1 ปูนซีเมนต ์ 1 
หิน 3 หิน 3 
ทราย 3 ทราย 3 
ลวด PC Wire 2 ลวด PC Wire 2 
เหล็กหูยก เหล็กหูคล้อง เหล็กเส้น
เชื่อมข้าง เหล็กแผน่เชื่อมข้าง 

1 เหล็กเพลท เหล็กหูยกเสาเข็ม 
เหล็กต่อปลอก เหล็กหนวดกุ้ง 

1 

น้ ายาผสมคอนกรีต 2 น้ ายาผสมคอนกรีต 2 
น้ ายาทาแบบ 1 น้ ายาทาแบบ 1 
  ลวดปลอกลูกตั้ง 1 
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บริษัทฯด าเนินธุรกิจมานานและมีความสัมพันธ์อันดีกับ Supplier เหล่าน้ี ท าให้มั่นใจได้ในด้านของราคา การส่งของ 
รวมทั้งคุณภาพของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่จัดว่าเป็นวัตถุดิบประเภทที่จัดหาได้ไม่ยาก 
ท าให้บริษัทมีความเส่ียงในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบน้อยมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการส่ังของจาก  Supplier ไม่กี่
รายในวัตถุดิบแต่ละชนิด ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ 

 
(1.3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่ตั้งของโรงงานอยู่นอกเขตชุมชนและไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

(1.4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

ณ ส้ินป ี2555 บริษัทไมม่ีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่มีมลูค่าสูงตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบรวมปี 2555 
 
 

(2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
(2.1) ลักษณะของผลิตภัณฑ ์

บริษัทด าเนินการธุรกิจขายและให้เช่าโรงงานส าเร็จรูปขนาดย่อม (Mini Factory) และโครงการบ้านเด่ียวสร้างเสร็จ
ก่อนขายผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อรดา จ ากัด ซึ่งปัจจุบันมี 2 โครงการ คือ 

1. อรดาแฟคตอรี่แลนด์ ซึง่เป็นโครงการโรงงานส าเร็จรูปที่รวม โรงงาน ส านักงาน ที่พักอาศัย ไว้ในยูนิตเดียวกัน 
บนเน้ือที่ 200 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยกว่า 720 ตร.ม.  เน้นการวางผังอย่างเป็นระบบ พร้อมสาธารณูปโภคมาตรฐาน โดย
ใน 1 ยูนิตจะประกอบด้วย : 

ชั้น พื้นที่ใช้สอย ขนาด 
1 - ส่วนโรงงาน 

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

2 ส านักงาน 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 
3 ที่พักอาศัย 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 

 
โครงการตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน- ล าลูกกา คลอง 8 อ าเภอล าลูกกา จังหวัด ปทุมธานี  โดยภายในโครงการ

ประกอบด้วยไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย โทรศัพท์ น้ าบาดาล ถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ กพร้อมท่อระบายน้ า- ทางเท้ากว้าง     
16 เมตร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. 

ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุญาตจัดสรรจากกรมที่ดินเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม โดยลูกค้าของโครงการที่เช่าหรือซื้อ
จะไปท าเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป 

2. โครงการประเภทที่อยู่อาศัยของบริษัทอรดา 
โครงการบ้านอรดา -ล าลูกกาคลอง 8 โครงการตั้งอยู่บนถนนเลียบคลอง 8 อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้
บริษัทได้ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 36/2549 เป็นโครงการบ้านเด่ียว ส าหรับพักอาศัยและอาคารโฮมออฟฟิศ สร้างบนเนื้อ
ที่ 23 ไร ่ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 90% 
โครงการดีซิโอ้-ราชพฤกษ์ (อรดา-ราชพฤกษ์) โครงการบ้านเด่ียว 2 ชั้น จ านวน 94 หลัง บนที่ดิน 20 ไร่ 2 งานเศษ 
บริเวณถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสาธิตการใช้สินค้าของทางดีคอนฯ บริษัทได้ใบอนุญาตเลขที่  91/2554 มี
ยอดขายแล้วประมาณ 20%  
โครงการดีซิโอ้คอนโด -งามวงศ์วาน  โครงการอาคารชุด 8 ชั้น จ านวน 4 อาคาร รวม 792 ยูนิต บนที่ดิน 7 ไร่เศษ 
บริเวณซอยงามวงศ์วาน 2 (ซอยดวงมณี ) หลังกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอ
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อนุญาตด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างประมา ณกลางปี 2556 และ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 
2557 

(2.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
 โครงการแฟคตอร่ีแลนด์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งสามารถสร้างโรงงานได้และอยู่ในเขตชุมชน ท าให้มีก าลังซื้อ

และมีแรงงานเพียงพอที่จะรองรับกับธุรกิจของผู้ประกอบ การซึ่งเป็นลูกค้าของโครงการ  อีกทั้งยังอยู่ในท าเลที่

สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกซ่ึงเป็นส่วนเสริมศักยภาพในระบบขนส่งและการ

เดินทาง 

 โครงการจัดสรรดีซิโอ้ -ราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ในท าเลที่เดินทางได้สะดวก อยู่ในแหล่งที่เป็นความเจริญและเป็นที่
ต้องการของก ลุ่มเป้าหมาย มีระบบขนส่งประเภทรถไฟฟ้ารองรับคือแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง นอกจากนี้ยังได้

ออกแบบให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า  

 โครงการดีซิโอ้คอนโด -งามวงศ์วาน อยู่ในระหว่างการพัฒนาแบบเพื่อเร่ิมเปิดขายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 

โดยมีการออกแบบให้เป็นคอนโดสไตล์รีสอร์ทที่มีสวนและสระว่ายน้ าขนาดใหญ่  ตอบความต้องการการใช้ชีวิต

ของคนท างานที่ต้องการพักผ่อนในที่อยู่อาศัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติในขณะเดียวกันก็สามารถเดินทางเข้าสู่

ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบาย  เมื่อออกจากโครงการสามารถเดินทางเข้าสู่ทางด่วนงามวงศ์วาน ได้โดยไม่

ต้องผ่านถนนใหญ่และใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีติวานนท์เพียง 10 นาท ี

 บริษัทฯมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการก่อสร้างเน่ืองจากใช้วัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่คือ แผ่นพื้น , 
เสาเข็ม, และอิฐมวลเบาดีคอน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกค้าของโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนด์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ผู้ท างาน

บริเวณใกล้เคียง และยังคงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทไว้ 

 ในส่วนของกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรดีซิโอ้- ราชพฤกษ์ วางเป้าหมายไว้เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางที่อยู่

บริเวณจังหวัดนนทบุรี  และท างานบริเวณกรุงเทพปริมณฑลที่มีระดับรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป อายุอยู่

ในช่วง 35-50 ปี 

 ส าหรับโครงการดีซิโอ้คอนโด-งามวงศ์วาน วางเป้าหมายลูกค้าอยู่ระดับกลาง-ล่าง ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ในส่วน

ของจังหวัดนนทบุรีส่วนที่ติดกับกรุงเทพฯ ระดับรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาท อายุในช่วง 25-45 ปี 

นโยบายราคา 
 ส าหรับโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนด์ บริษัทก าหนดราคาขาย และค่าเช่าอยู่ในระดับราคาที่แข่งขันได้ ทั้งนี้

การเช่าโรงงาน บริษัทจัดท าสัญญาเช่ากับลูกค้ามีระยะเวลาครอบคลุม 3 ปี 

 โครงการบ้านจัดสรรดีซิโอ้-ราชพฤกษ์ ก าหนดราคาให้อยู่ในช่วง 4-6 ล้านบาท  

 ในส่วนของโครงการดีซิโอ้คอนโด ได้พัฒนารูปแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานให้อยู่ในเกณฑ์ดีขณะที่ก าหนด

ราคาขายให้ค่อนข้างถูกกว่าคู่แข่งในย่านใกล้เคียงเพื่อชูจุดเด่นในด้านความคุ้มค่า โดยก าหนดราคาเริ่มต้นที่ 

8.9 แสนบาท 
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การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 อรดาแฟคตอร่ีแลนด์ นอกจากการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางบริษัทจะเข้า

มาติดต่อจากป้ายโฆษณาหน้าโครงการ ได้รับข้อมูลข่าวสารการแนะน าจากลูกค้าเดิมในโครงการ  

 ส าหรับโครงการดีซิโอ้ทั้งสองโครงการ จะใช้การประชาสัมพันธ์ทางป้ายโฆษณา ป้ายบอกท าง นิตยสารร

หนังสือพิมพ์ อินเทอเน็ตประเภทสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ 

วัตถุดิบ  
 วัตถุดิบหลักในการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ ที่ดิน และวัสดุก่อสร้าง หลักๆ เช่น แผ่นพื้น เสาเข็ม อิฐมวลเบา 
คอนกรีต เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ แผ่นหลังคา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบสุขาภิบาล สีทาอาคาร ประตูหน้าต่าง 
โดยทางบริษัทเปิดประมูลกับผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งในส่วนของค่าแรงและค่าวัสดุ ยกเว้นแผ่นพื้น , เสาเข็ม , และอิฐ
มวลเบา ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมามีผู้รับเหมาก่อสร้างหลักที่เคยร่วมงานม าด้วยกันประมาณ 
2-3 รายและมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานมา 
(2.3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ส าหรับโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนด์ แต่ละยูนิตทางเจ้าของโรงงานจะจัดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียกันเองตาม
คุณภาพของน้ าเสียในแต่ละโรงงานโดยต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กรมโรงงานก าหนด ทั้งนี้ทางโครงการได้มีระบบ
สุขภิบาลให้ทั้งแต่ละยูนิตในเบื้องต้นตามพรบ.จัดสรร 

 ในส่วนของโครงการจัดสรรน้ันได้จัดท าระบบดักไขมันในแต่ละยูนิต และมีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการ
ตามพรบ.จัดสรร  

(2.4) งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
 ณ ส้ินปี 2555 บริษัทมีบ้านที่ลูกค้าจองและรอโอนในปี 2556 จ านวน 7 หลัง มูลค่ารวมประมาณ 30 ล้านบาท 
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2.4 การวิจยัและพฒันา 

       ในปี 2555 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดท้ําการวจิยัและพฒันาสาํหรบัผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัในลกัษณะเป็นการวจิยัและ

พฒันาผลติภณัฑเ์ป็นการภายในโดยทมีวศิวกรของบรษิทัฯ  

 

งานวจิยัและพฒันา 

1. งานพฒันาคานเสาคอนกรตีสาํเรจ็รปู 

2. งานลดค่าใชจ้่ายหยูกแผ่นพืน้คอนกรตีสาํเรจ็รปู 

3. การควบคุมระยะเวลาการบม่น้ํา เพือ่เพิม่ความแขง็แรงใหก้บัคอนกรตี 

4. การปรบัปรุงรปูแบบทบัหลงัรัว้สาํเรจ็รปู เพื่อความสะดวกในการตดิตัง้ 

5. การปรบัปรุงกระบวนการผลติดว้ยวธิ ีLean เพือ่ลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิจากการผลติ 
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2.5 ทรพัยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มดีงัน้ี 

บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภท / ลกัษณะ

สนิทรพัย ์

มลูค่าตามบญัช ี

(บาท) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 

ทีด่นิ ณ อาํเภอ

พฒันานิคม 

จงัหวดัลพบรุ:ี  

  

- สว่นทีเ่ป็นพืน้ที่

โรงงานขนาด 

47 ไร่ 240 ตร.

วา 

14,155,075 เป็น

เจา้ของ 
จดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการใหธ้นาคารแห่ง

หน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนัค่าวตัถุดิบและคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า กบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึง 

- สว่นทีเ่ป็นพืน้ที่

กองเกบ็สนิคา้ 

  ขนาด 23 ไร่ 2 

งาน 38 ตร.วา 

5,055,384 เป็น

เจา้ของ 

ไม่ม ี

- สว่นทีซ่ือ้ไวเ้พือ่

ใชน้ํ้าบาดาลในการ

ผลติ 

  ขนาด 24 ไร่ 2 

งาน 92 ตร.วา 

2,124,547 เป็น

เจา้ของ 

ไม่ม ี

ทีด่นิเพือ่สรา้ง

โรงงานและลาน

เกบ็สนิคา้คงคลงั 

- โรงงานคอนกรตี

มวลเบา166ไร่18 

ตร.วา 

26,806,766 เป็น

เจา้ของ 

จดจาํนองทีด่นิ 3 แปลง พืน้ทีร่วม 63 ไร่ 3งาน 17 ตร.วา เพือ่เป็น

หลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะสัน้ ,เงนิกูย้มืระยะยาวและหน้ีสนิ

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการใหธ้นาคารออกหนงัสอืคํา้ประกนัคา่วตัถุดบิ การใช้

ไฟฟ้ากบัธนาคารในประเทศแหง่หน่ึง 

ทีด่นิเพือ่สรา้ง

โรงงาน จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ขนาด 

57 ไร่ 334 ตร.วา 

16,870,518.80 เป็น

เจา้ของ 

                                           ไมม่ ี

อาคาร / 

เฟอรนิ์เจอร ์/ 

เครื่องตกแต่ง 

101,867,776 

 

 

 

 

 

เป็น

เจา้ของ 
จดจาํนองอาคารโรงงานสาํหรบัการผลติคอนกรตีมวลเบาวงเงนิจาํนอง 35 

ลา้นบาทและเครื่องจกัรมลูค่า 60 ลา้นบาท เพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิ

บญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้ ,เงนิกูย้มืระยะยาวและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการให้

ธนาคารออกหนงัสอืคํา้ประกนัคา่วตัถุดบิ การใชไ้ฟฟ้ากบัธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึง 

ยานพาหนะ 83,413,232 เป็น

เจา้ของ 
ไม่ม ี
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เครือ่งมอื / 

เครือ่งจกัร / 

อุปกรณ์ 45,740,298 

เป็น

เจา้ของ 
ไม่ม ี

งานระหวา่ง

ก่อสรา้ง 

114,242 

 

 

 

 

 

เป็น

เจา้ของ 
ไม่ม ี

 

บรษิทั อรดา จาํกดั 

ประเภท / ลกัษณะสนิทรพัย ์ มลูคา่ตาม

บญัช ี(บาท) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 

สนิทรพัยใ์หเ้ชา่ 23,039,329 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

ทีด่นิ รอการพฒันา ซึง่มภีาระผกูพนั 21,420,000 เป็นเจา้ของ จดจาํนอง เพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ี

เงนิกูย้มืระยะสัน้ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการให้

ธนาคารออกหนงัสอืคํา้ประกนัคา่วตัถุดบิ การใช้

ไฟฟ้าใหแ้ก่บมจ.ดคีอนโปรดกัส ์ กบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึง- 

ทีด่นิ รอการพฒันา ซึง่ไมม่ภีาระผกูพนั 22,240,185 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

ทีด่นิทีพ่ฒันาแลว้ เพือ่ขาย โครงการ

บา้นอรดา 

247,004,783 

 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

 การลงทุนในบริษทัย่อย 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 

บริษทั ธรุกิจ ทุนท่ีออกและเรียก

ชาํระแลว้  

รอ้ยละการลงทุน 

บรษิทั อรดา จาํกดั พฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดย

ปจัจบุนัยงัเน้นธรุกจิการขายและ

ใหเ้ชา่โรงงานสาํเรจ็รปูขนาดยอ่ม 

200 ลา้นบาท 99.99 

บรษิทั ร่มโพธิโ์ปรดกัส ์จาํกดั ผ ลิ ต แ ผ่ น พื้ น สํ า เ ร็ จ รู ป แ ล ะ

ค อ น ก รี ต ม ว ล เ บ า ใ น พื้ น ที่

ภาคเหนือ 

35 ลา้นบาท 99.99 

 

ปจัจบุนับรษิทัมนีโยบายการลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็นธรุกจิหลกั คอื แผน่พืน้และเสาเขม็คอนกรตีอดัแรง และ การ

ขายโครงการบา้นเดีย่วพรอ้มอยู ่และขาย - ใหเ้ชา่โรงงานสาํเรจ็รปูขนาดยอ่มผา่นบรษิทัย่อย บรษิทั ไม่มนีโยบายใน

การลงทนุในธรุกจิอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง การลงทนุใดๆ ของบรษิทัจะพจิารณาถงึผลตอบแทนจากการลงทนุทีเ่หมาะสม 

นอกจากน้ีนโยบายการบรหิารในอรดาจะถกูกาํหนดและดาํเนินการโดยกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 
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2.6 โครงการในอนาคต 

• ธรุกิจแผน่พืน้และเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

1. ปรบัปรุงและพฒัานการผลติโรงงานทีส่รุาษฎรธ์านี เพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในภาคใต ้

2. ปรบัปรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 

3. จดัซือ้รถบรรทกุเพิม่เพือ่รองรบัปรมิาณการขายทีเ่พิ่มขึน้ 

4. ก่อตัง้โรงงานการผลติครอบคลุมพืน้ทีใ่นเขตภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

 

• ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

1. สรา้งโรงงานสาํเรจ็รปูเพิม่ในโครงการอรดาแฟคตอรีแ่ลนด ์ 

2. สรา้งบา้นเดีย่วเพือ่รองรบักบัชมุชนุทีข่ยายตวัในพืน้ทีใ่กลก้บัโครงการอรดาแฟคตอรีแ่ลนดบ์นพืน้ที ่33 ไร่ 

ทีอ่รดามอียูแ่ลว้ โดยทาํเลทีต่ัง้อยูห่า่งจากโครงการอรดาแฟคตอรีแ่ลนดป์ระมาณ 2 กโิลเมตร ชือ่โครงการ

วา่ บา้นอรดา 
3. โครงการดซีโิอ-้ราชพฤกษ ์เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ บนทีด่นิ 20 ไร่ บรเิวณถนนราชพฤกษ ์เพือ่สาธติ

การใชส้นิคา้ของบรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสรา้ง 
4. โครงการดซีโิอ-้งามวงศว์าน เป็นโครงการคอนโดมเิน่ียม 8 ชัน้ บนพืน้ที ่7 ไร่ จาํนวน 792 ยนิูต บรเิวณ

ถนนงามวงศว์านและกระทรวงสาธารณสขุ ปจัจบุนัอยูใ่นระหวา่งขออนุญาตจดัสรร 

 

• ธรุกิจคอนกรีตมวลเบา 

1.   ปรบัปรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้   
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2.7 ขอ้พิพาททางกฏหมาย 

 

เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2547 บุคคลธรรมดา 2 ท่านไดฟ้้องร้องต่อศาลแพ่งและศาลอาญา ให้ดาํเนินคดีกบับริษทัฯ 

และกรรมการของบริษทัท่านหน่ึง ในขอ้หาหม่ินประมาทโดยการนาํเอกสารท่ีมีขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการหม่ินประมาท 

แพร่หลายแนบเขา้ไปในคาํฟ้องท่ีบริษทัฯ ยืน่ฟ้องบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อใหด้าํเนินคดีในขอ้หาละเมิดสิทธิบตัร (ซ่ึงคดีดงักล่าว

คู่คดีความทั้งสองฝ่ายไดย้อมรับคาํพิพากษายกฟ้องของศาลชั้นตน้ในไตรมาส3 ปี2553) และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน รวม 

400 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องคดีอาญาที่

เก่ียวเน่ืองกบัคดีแพง่ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหค้ดีแพง่ดงักล่าวตกไปดว้ย โดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัฯไม่ไดรั้บความ

เสียหายใดๆ 
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2.8 โครงสรา้งเงินทุน 

(1) หลกัทรพัยข์องบริษทั 

บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 206 ล้านบาท คดิเป็นจํานวนหุ้น 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท โดยจดทะเบยีนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 200 ลา้นบาท 

 

(2) ผูถื้อหุ้น 

รายชือ่กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ : ณ.วนัที ่4 มนีาคม 2556 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

ช่ือ – สกุล 

 
จํานวนหุ้น 

 

ร้อยละ 
ของหุ้น

ทั้งหมด 

1. นายวิทวสั  พรกลุ 112,190,970 55.35 

2. นายชนะ  โตวนั 20,702,800 10.21 

3. นางสาวอสัมา  โตวนั 8,500,000 4.19 

4. นางสาวอริสรา  โตวนั 8,500,000 4.19 

5. นางสาววิศรา   พรกลุ 6,260,060 3.09 

6. นายวิเชียร  ตรีสทุธาชีพ 5,290,600 2.61 

7. บริษทั สารสิน จาํกดั 2,575,000 1.27 

8. นายพงส ์ สารสิน 2,087,500 1.03 

9. นางสาวพชัรีพร  พรกลุ 2,000,000 0.99 

10. นายศภุโรจ   โรจน์วีระ 1,260,000 0.62 

 

 

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทั มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 25 ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลในแต่

 ละปี ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลใหนํ้าปจัจยัต่างๆ ต่อไปน้ีมาพจิารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะ

 ทางการเงนิของบรษิทั  สภาพคล่องของบรษิทั การขยายธรุกจิ และปจัจยัอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงาน

 ของบรษิทั ซึง่การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวขา้งต้นจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ตามความ

 เหมาะสม และความเหน็ชอบของคณะกรรมการของบรษิทั 
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 2.9 การจดัการ 

 

2.9.1 โครงสร้างการจดัการ 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บริษทัฯ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

2.9.1.1 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั  

ลาํดบัที ่ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. รศ.ดร.ต่อตระกลู ยมนาค ประธานกรรมการ 

2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวทิวสั พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

4. นายธนิต  ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายชนะ  โตวนั กรรมการ 

7. ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร กรรมการ 

8. นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง กรรมการ 

9. นายจีรเดช  วรัิชชยั กรรมการ 

              

“นายวิทวสั พรกลุ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือนายชนะ โตวนั                      

ดร.ธนยั ชรินทร์สาร, นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ,นายจีรเดช วิรัชชยั กรรมการสองในส่ีท่านลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั ” 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ เป็นดงัต่อไปน้ี 

 

ขอบเขต อาํนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 

1. กาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหาร

เงินทุน และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

2. พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุน และกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และกาํหนดแนวทางแกไ้ข

ในกรณีท่ีมีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น 

4. จดัใหมี้การรายงานขอ้มลูโดยทัว่ไปและขอ้มลูทางการเงินของบริษทัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ทนักาล และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 
แผนกธุรการ 

 
แผนกบุคคล 

 
แผนกการงิน 

 
แผนกบญัชี 
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5. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสาํคญั และกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่อง

ท่ีเป็นสาระสาํคญั 

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

7. จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง (Succession Plan) 

8. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัได้

อนุมติัไวแ้ลว้ 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบอาํนาจช่วงใหก้รรมการบริหารของบริษทัพิจารณาอนุมติัและดาํเนินการ

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินของบริษทั และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นปกติทางการคา้ รายการ

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทั 

และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ซ่ึงมีราคาตลาดอา้งอิงได ้ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

 

ในกรณีท่ีกรรมการอาจมีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้กบับริษทั 

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหก้รรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง 

 

2.9.1.2 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 10 ท่าน* 

ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหาร    

ลาํดบัที่ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวิทวสั พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชนะ โตวนั รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการบริหาร 

4. นายจีรเดช  วิรัชชยั กรรมการบริหาร 

5. ดร.กวิน  วรกาญจนา กรรมการบริหาร 

6. นางสาวเพญ็ทิพา  ยิม้พยคัฆ ์ กรรมการบริหาร 

7. นางสาวจาํนงค ์ปัญญาสมบติั กรรมการบริหาร 

8. นางสาวประดิษฐา  วรชาติ กรรมการบริหาร 

9. นางสาววรินทรา  อ่อนสม้กิจ กรรมการบริหาร 

10. นางสาวสมนึก  รักสนิท กรรมการบริหาร 

* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

ส่วนที่ 2 หนา้ 20 

 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร   

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการ

บริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการ

แข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั 

2. วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของ

บริษทั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

3. ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีกาํหนดไว้

ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

4. จา้งและเลิกจา้งพนกังานระดบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยกเวน้ในตาํแหน่งผูบ้ริหารท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ 

5. ดแูลและตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการได้

อนุมติัไวแ้ลว้ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอืน่ ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นคราว ๆ ไป  

7. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินของบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้น

บาท 

8. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นปกติทางการคา้ รายการ

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบั

บริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ซ่ึงมีราคาตลาดอา้งอิงไดใ้นวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท และตอ้งนาํเสนอให้

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัในคราวถดัไปรับทราบในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย  

 

อน่ึง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง 

กนัรายการการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทั และ

บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ในกรณี เกินวงเงิน 20 ลา้นบาท และรายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 

1. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการผู้จดัการ 

2. ดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย 

3. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราคา่จา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรับข้ึน เงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั้งหมดของบริษทัในตาํแหน่งตํ่ากวา่ระดบัผูบ้ริหาร ตลอดจนแต่งตั้ง

ตวัแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

ส่วนที่ 2 หนา้ 21 

 

 

4. มีอาํนาจอนุมติัและมอบอาํนาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการเพ่ือ

ประโยชนข์องบริษทั รวมทั้งอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ไวภ้ายในวงเงิน

ไม่เกิน 5 ลา้นบาท และตอ้งมีหน่ึงในคณะกรรมการบริหารลงลายมือช่ือร่วมกนั 

5.  มีอาํนาจออกคาํสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์อง

บริษทั และเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

6. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัตอ่บุคคลนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อ

บริษทั 

7. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป 

 

 ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั  

และคณะกรรมการบริหาร และใหก้รรมการผูจ้ดัการปฏิบติัตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดไว ้

 

อน่ึง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี

ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใน

กรณีดงักล่าว รายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งนาํเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษทั เพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 

 

2.9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

 

   

เป็นหน่วยงานอิสระท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทั 

เพื่อสอบทานขอ้มูลทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดใหมี้ข้ึน กระบวนการตรวจสอบภายใน  และการส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

                บริษทัมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจาํนวน  3 ท่าน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2549 

ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน  ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ลาํดบัที่ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธนิต ชรินทร์สาร กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวนัชยั  ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ 

       * รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

ส่วนที่ 2 หนา้ 22 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารที่รับผิดชอบให้กับบริษทั จัดทาํรายงาน

ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชี

สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคัญในระหว่างการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีโดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ

ของสาํนักงานตรวจสอบบญัชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํ

การตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ดว้ย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสาํคญั ๆ 

ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายบญัญติั ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย

บริหาร เป็นตน้ 

6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควร

ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

6.1. ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของ

บริษทัถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

6.2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

6.3. เหตุผลท่ีเช่ือวา่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

6.4. ความเห็นเก่ียวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์        

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

6.5. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที่และ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

2.9.2 การสรรหากรรมการ  

2.9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ี 

จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อยา่งไรกต็าม บริษทัไดก้าํหนดแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งกรรมการบริษทั ทั้งน้ี 

คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกโดยใชเ้กณฑค์วามสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ และความน่าเช่ือถือ 
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นอกจากน้ี ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสาม

เป็นอตัราจะตอ้งพน้จากตาํแหน่ง และในกรณีท่ีตอ้งการเลือกกรรมการดงักล่าวดงักล่าวท่ีพน้จากตาํแหน่งเขา้เป็น

กรรมการอีกคร้ัง จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 

 

 

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่า

กรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับจะไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับ

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง

ใหล้าํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือเลือกตั้งในคร้ังหน่ึง ให้ผูเ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให ้

คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 

เดือน โดยบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการท่ีเขา้ไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 

2.9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

                   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 

ปี โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจจะไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกกไ็ด ้

 

2.9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

2.9.3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 

          ทั้งน้ีในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ               1,422,500     บาท 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                6,116,333     บาท 
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2.9.3.2  ค่าตอบแทนอืน่ 

- ไม่มี - 

 

2.9.4 การกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามสาํคญักบัการดูแลองคก์รตามหลกับรรษทัภิบาล และเห็นวา่การนาํหลกั

บรรษทัภิบาลมาปฏิบติัในองคก์รจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น คณะกรรมการบริษทัฯตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบในการกาํกบัดแูลการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งและประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกัดนั เสริมสร้าง 

และปลกูฝังใหพ้นกังานประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในจรรยาบรรณอยา่ง

ทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

 

 บริษทัฯเช่ือวา่ระบบการกาํกบัดูแลท่ีดีของคณะกรรมการบริษทัฯท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งเสริมใหอ้งคก์รมี

ศกัยภาพในการแข่งขนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนสถาบนั

การเงินและพนัธมิตรธุรกิจในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอนันาํไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของผูถื้อหุน้ และประโยชนท่ี์สมดุล

ร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงสงัคมและประเทศชาติ 

 

สิทธิของผู้ถอืหุ้นและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

 

การใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู ้

ถือหุน้ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตนในความเป็นเจา้ของบริษทั โดยควบคุมบริษทั

ผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํหนา้ท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของ

บริษทั ทั้งน้ี บริษทัพึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของตน 

การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียที่มีตามบทบัญญติัของ

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษทั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่

คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน ความแขง็แกร่งของกิจการ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

 

 

คณะกรรมการ  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์  

การถ่วงดุลกรรมการ และการรวมหรือแยกตาํแหน่ง  

 

กาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯใหมี้จาํนวนท่ีเหมาะสมและมีความสมดุล ไม่เกิน 10 คน 

ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระเท่ากบั 1 ใน 3 ร่วมกบักรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหาร

ภายใน  



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

ส่วนที่ 2 หนา้ 25 

 

 

ดว้ยภาระหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบายและประธาน

กรรมการบริหารในฐานะผูน้าํฝ่ายบริหาร บริษทัฯจึงไดก้าํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งทั้งสองตาํแหน่งตอ้งมิใช่บุคคล

เดียวกนัเพ่ือแบ่งแยกบทบาทใหช้ดัเจนและมีความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน 

ดงันั้นจึงสามารถมัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯยอ่มเป็นไปโดยกลุ่มบุคคล

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรม

และจริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่ง

เป็นอิสระ 

 

การประชุมคณะกรรมการ  

 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะกาํหนดวาระการ

ประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจนรวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บทราบ และจดัสรรเวลาเพ่ือเขา้ร่วมการประชุม แต่อาจ

จดัการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น โดยกาํหนดใหเ้ลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดงัน้ี 

- จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีวาระการประชุมท่ีชดัเจน พร้อมจดัส่งเอกสารการประชุมล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อน

เขา้ร่วมประชุม 
- จดัการประชุมโดยกาํหนดเวลาท่ีเพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายอยา่งเตม็ท่ีและเปิดเผย 
- จดัทาํรายงานการประชุมท่ีมีสาระสาํคญัครบถว้น และเสนอใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯ รับรองใน

การประชุมคราวถดัไป ก่อนทาํการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ และสามารถสืบคน้ได ้
 
โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การประชุมปกติจาํนวน 4 คร้ัง ประชุมพิเศษจาํนวน 1 คร้ัง โดย

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได ้ดงัน้ี 

จาํนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2555 

รายช่ือ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การเข้ารว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

  การประชมุปกติ การประชมุ

พิเศษ 

รวม 

1.นายต่อตระกลู  ยมนาค 26 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2553 

23 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2556 

4/4 1/1 5/5 

2.นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 26 เม.ย. 2550 - 31 มี.ค. 2553 

23 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2556 

4/4 0/1 4/5 

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

23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค. 2555 

26 เม.ย. 2555- 31 มี.ค. 2558 

4/4 1/1 5/5 
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4.นายวทิวสั  พรกลุ 31 มี.ค. 2548 - 31 มี.ค 2551 

21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค.2557 

4/4 1/1 5/5 

5.นายชนะ  โตวนั 31 มี.ค. 2548 - 31 มี.ค. 2551 

21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค.2557 

4/4 1/1 5/5 

6.นายธนยั  ชรินทร์สาร 31 มี.ค. 2548 - 31 มี.ค. 2551 

21 เม.ย. 2551- 31 มี.ค.2554 

21 เม.ย. 2554- 31 มี.ค.2557 

3/4 1/1 5/5 

7.นายวนัชยั  ตนัติกลุ 

 

 

31 มี.ค. 2549 - 31 มี.ค. 2552 

23 เม.ย. 2552- 31 มี.ค.2555 

26 เม.ย. 2555- 31 มี.ค. 2558 

4/4 

 

 

1/1 

 

 

5/5 

 

 

8.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 15 พ.ค. 2550 - 31 มี.ค. 2552 

23 เม.ย. 2552 - 31 มี.ค.2555 

26 เม.ย. 2555-  31 มี.ค. 2558 

4/4 

 

1/1 

 

5/5 

 

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

 

4/4 1/1 5/5 

 

* กรรมการท่ีหมดวาระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และรอการพิจารณาแต่งตั้ง ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2556 

         - รศ.ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค 

         - นางพิสมยั บุณยเกียรติ 

         - นายจีรเดช  วรัิชชยั 

 

คณะอนุกรรมการ  

 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ข้ึนเพ่ือช่วยในการกลัน่กรองงานท่ีจาํเป็น

และสาํคญั หรืองานท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะทางโดยไดก้าํหนดใหป้ระธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ

ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงมัน่ใจไดว้า่ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษทัฯ มีอิสระอยา่งเตม็ท่ี

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ภายใตอ้งคป์ระกอบ ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง

ปัจจุบนัคณะอนุกรรมการบริษทัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ  2) อนุกรรมการบริหาร  

3) อนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   
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จริยธรรมธุรกจิและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชนข์อง

ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูในเร่ืองดงักล่าวอยา่งครบถว้น ในกรณี

ท่ีกรรมการบริษทัฯ คนหน่ึงคนใดมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผลประโยชนข์องเร่ืองท่ีกาํลงัมีการพิจารณา กจ็ะงดการออก

เสียง หรือไม่อยูร่่วมประชุมขณะลงมติออกเสียง รวมทั้งยงัไดมี้การกาํหนดจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานรวมถึง

ผูบ้ริหารไดป้ระพฤติปฏิบติัตามเป็นแบบอยา่งท่ีดี โดยไม่แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น และไม่เขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการกระทาํหรือปกปิดการกระทาํใด ๆ ท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ หรือทาํให้

ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ยความยติุธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย  

 

 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 

คณะกรรมการบริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนกั

ในความสาํคญัของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดว้ยการจดัใหมี้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
 แต่ยงัคงรักษาความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เป็นระบบท่ีพนกังานสามารถควบคุมกาํกบั ประเมินผล 

และสอบทานการทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถกูตอ้งตามทาํนอง

คลองธรรมรวมทั้งป้องกนัการกระทาํท่ีผดิกฎหมายดว้ย 
 บริษทัฯกาํหนดใหมี้ผูต้รวจสอบภายใน ท่ีข้ึนตรงและดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อาํนาจดาํเนินการ

และกฎระเบียบ รวมทั้งทาํหนา้ท่ีประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอีกชั้นหน่ึง 
 ซ่ึงในปี 2555 บริษทัฯได ้ดาํเนินการประเมินการบริหารความเส่ียง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษทัฯในดา้นต่างๆดงัน้ี 

 ไตรมาสที ่1 ตรวจสอบกระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

 ไตรมาสที ่2 ตรวจติดตามระบบคณุภาพจาก SGS 
ไตรมาสที ่3 ตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือ 

 ไตรมาสที ่4 ตรวจสอบภายใน Internal Audit 
 
    

คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี เป็น

รายงานประจาํปีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ียงัทาํรายงานอธิบายถึงความ

รับผดิชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงินควบคู่กนัไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปีอีก

ดว้ย 
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เพ่ือใหก้ารทาํรายงานขา้งตน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพิจารณา

ปรับปรุงรายงานดงักล่าวใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือใหง้บการเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตข้อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุนและผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   

 

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีดูแล ติดต่อส่ือสารและ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา แก่นกัลงทุน ส่ือมวลชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งการใชส่ื้อ

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถรับ-ส่งขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทั้งน้ีขอ้มลูท่ีเปิดเผยจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีไม่ขดัต่อ

กฎระเบียบของ ก.ล.ต.  

 

2.9.6 บุคลากร 

 บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญั 

 

2.9.6.1 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2555  บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 200  คน   

2.9.6.2 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

 บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่พนกังานทุกระดบั คือทรัพยากรอนัมีค่า และมีบทบาทต่อความสาํเร็จขององคก์ร บริษทั

จึงมีนโยบายพฒันาความสามารถพนกังานเพ่ือยกระดบัการบริหารงาน โดยจดัใหมี้การอบรม สมัมนา พนกังานทั้ง 

เก่าและใหม่อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอเพ่ือนาํความรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานต่อไป  

และยงัใหค้วามสาํคญัในระบบการคดัเลือก และค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะ “ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คนท่ีเหมาะสม” โดยมีระบบใหค้วามดี ความชอบ

ในลกัษณะ ส่งเสริมใหพ้นกังานกา้วหนา้ มีความเจริญเติบโตคู่ไปกบับริษทัฯโดยท่ีมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

• บริษทัคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานนั้นๆ  

• มีการจดัอบรมทั้งเม่ือเร่ิมแรกเขา้ทาํงานเพ่ือเป็นการทาํความคุน้เคยก่อนการทาํงาน 

• มีจดัอบรมสมํ่าเสมอ ในเร่ืองความรู้เฉพาะดา้นและเทคนิคต่างๆ มีการจดัฝึกอบรมทั้งในและ

นอกสถานท่ีเพื่อให้มีทกัษะในงานนั้นๆมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีองค์กรมีการจดัส่งบุคลากรไป

ศึกษายงัต่างประเทศท่ีมีความรู้และเทคโนโลยีในดา้นนั้นๆ รวมถึงการจา้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

มีความรู้ความชาํนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน 

• เกณฑใ์นการพิจารณาเงินเดือน บริษทัพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองคก์รและตวับุคลากร

ให้มีความยินดีทั้ งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและ
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เหมาะสมกบั   หน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกบับริษทัอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมี

อตัราวา่จา้งดึงดดูใจเม่ือเทียบกบัองคก์รในระดบัเดียวกนั 

• เกณฑใ์นการพิจารณาโบนสั บริษทัพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

รวมถึงพิจารณาตามอตัรายอดขายและกาํไรของบริษทั หากยอดขายและกาํไรมากพนกังานจะ

ไดโ้บนสัมาก 
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2.10 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนกั

ในความสาํคญัของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดว้ยการจดัใหมี้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
 แต่ยงัคงรักษาความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เป็นระบบท่ีพนกังานสามารถควบคุมกาํกบั ประเมินผล 

และสอบทานการทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถกูตอ้งตามทาํนอง

คลองธรรมรวมทั้งป้องกนัการกระทาํท่ีผดิกฎหมายดว้ย 
 บริษทัฯกาํหนดใหมี้ผูต้รวจสอบภายใน ท่ีข้ึนตรงและดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อาํนาจดาํเนินการ

และกฎระเบียบ รวมทั้งทาํหนา้ท่ีประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอีกชั้นหน่ึง 
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2.11 รายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนัระหวา่งบรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เกดิขึน้จากการมผีูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการร่วมกนัอยา่งมสีาระสาํคญัในปี 2555 นัน้ มรีาคาและผลตอบแทน

ทีเ่ป็นปกติทางการค้าตามราคาตลาด และได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิแล้ว อย่างไรกด็ ีในส่วนน้ีจะเป็นการชีแ้จงรายการระหว่างกนัซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิของบรษิทั และเป็นการชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิลกัษณะของความสมัพนัธแ์ละความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนัซึง่ไดถ้กูเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัในระหว่างงวดส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 

รายการหรือ

สญัญา 

ผูช้าํระเงิน ผูร้บัเงิน รายละเอียดของ

รายการ 

หรือสญัญา 

การกาํหนดราคาและ

เง่ือนไข 

ส้ินสดุ 31 ธ.ค. 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะของความสมัพนัธ ์

 

ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผล

ของรายการ 

หมายเหตุ 

รายไดจ้ากการให้

กูย้มื (ดอกเบีย้

เงนิกูย้มื) 

 

 

 

รายไดค้า่ขาย

สนิคา้  

 

กาํไรจากการขาย

พาหนะ 

บจ. อรดา 

 

 

 

 

 

บจ.อรดา 

 

 

นายวทิวสั 

พรกุล 

บมจ. ดคีอน 

โปรดกัส ์

 

 

 

 

บมจ.ดคีอน       

โปรดกัส ์

 

บมจ.ดคีอน 

โปรดกัส ์

บรษิทัฯไดใ้ห ้บจ.อรดา 

กูย้มืเพือ่ใชเ้ป็นเงนิ

หมนุเวยีนในการ

ดาํเนนิงาน   

 

 

ขายสนิคา้ใหบ้จ.อรดา 

 

 

ขายรถยนต์(เก่า) 

ใหกู้ย้มืในรปูตัว๋สญัญา

ใชเ้งนิ กาํหนดชาํระคนื

เมือ่ทวงถาม โดยคดิ

ดอกเบีย้ในอตัราตาม

อตัราตลาดเงนิ 

 

ราคาตลาด 

 

 

ราคาตลาด 

2.776 

 

 

 

 

 

3.303 

 

 

1.542 

บจ. อรดาเป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยบรษิทัใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 และมกีรรมการและผู้

ถอืหุน้ทีม่อีํานาจควบคุมร่วมกนักรรมการ

ร่วมกนัในทีน่ี้ไดแ้ก่ นายวทิวสั พรกุล นาย

ชนะ โตวนั 

 

 

 

 

นายวทิวสั  พรกุลเป็นกรรมการผูจ้ดัการและ

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

การกูย้มืจากบรษิทัฯจะ

ช่วยประหยดัดอกเบีย้ได้

มากกว่าการกูย้มืโดยตรง

จากสถาบนัการเงนิ 

 

 

เป็นสนิคา้ทีผ่ลติโดยบมจ.

ดคีอน โปรดกัส ์

 

 

ผา่นการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัย่อยซึง่

ดาํเนนิการธุรกจิขายบา้นจดัสรร

และใหเ้ชา่โรงงานสาํเรจ็รปูขนาด

ย่อม (Mini Factory) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการ: 

 การกูย้มืจากบรษิทัฯจะทาํใหป้ระหยดัค่าดอกเบีย้ของโครงการไดม้าก และบรษิทัฯไมม่คีวามเสีย่งเนื่องจากเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 รวมทัง้มกีรรมการร่วมกนั 
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รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อย เป็นไปตามการดําเนินธุรกจิตามปกตแิละ

ตามเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป เงื่อนไขและราคาทีท่ําการซือ้ขายเป็นไปตามราคาตลาด หรอืราคายุตธิรรม ซึง่

สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัรายการที่เกดิขึน้กบับุคคลภายนอก ทัง้น้ีเพื่อเป็นการให้บรษิัท บรษิัทย่อยและ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยการมผีูถ้ือหุ้นและ/หรอืกรรมการกลุ่มเดยีวกนั ได้รบัประโยชน์สูงสุด ซึง่ได้รบัการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

 

ประธานกรรมการบรหิารไดร้บัมอบอํานาจกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นผูอ้นุมตักิารดําเนินธุรกจิกบับรษิทัที่

เกีย่วขอ้งกนั  หรอืบุคคลทีม่ผีลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฎบิตัใินการดําเนินธุรกจิตามปกตแิละเงื่อนไข

การค้าโดยทัว่ไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์และ

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมตลอดถงึการปฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจาํหน่ายทรพัยส์นิทีส่าํคญัของ

บรษิัทหรอืบรษิทัย่อย ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย 

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

ทัง้น้ี รายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ  คําสัง่  หรอืขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการ

เกี่ยวโยงและการได้มาหรอืจําหน่ายทรพัย์สนิที่สําคญัของบรษิัทหรอื บรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่

กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

สว่นที ่2 หน้า 33 

 

 

2.12 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

งบการเงิน: สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2552 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ   31  ธนัวาคม  2555 

    (พนับาท) 

งบดุล 
  งบเฉพาะบริษทั   งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 23,339 39,746 44,308 56,940 

เงินลงทุนชัว่คราว 20,172 261 262 262 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงิน 96,251 90,435 137,849 146,210 

เงินใหกู้ร้ะยะสั้น 3,570 3,570 109,570 3,570 

สินคา้คงเหลือ 49,884 49,300 54,170 315,802 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน-สุทธิ 5,355 - - - 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 198,570 183,313 346,158 522,783 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน      

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 223,333 241,663 241,663 - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 215,129 249,663 289,156 330,411 

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน  - สุทธิ 115,062 105,416 96,461 96,461 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,209 4,498 3,896 3,897 

เงินมดัจาํซ้ือท่ีดินและอาคาร 3,700 - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,240 896 1,656 1,656 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 563,674 601,940 632,884 515,743 

รวมสินทรัพย์ 762,244 785,253 978,992 1,038,527 

หนีสิ้นหมุนเวยีน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 2,523 1,534 41,106 42,053 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 6,167 6,668 

เจา้หน้ีการคา้ 73,605 78,909 127,356 136,983 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9,449 9,400 17,599 19,829 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,739 - - - 

เงินรับล่วงหนา้ค่าขายสินคา้ 4,062 - - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 12,064 - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 109,441 89,843 192,227 205,533 
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    (พนับาท) 

งบดุล 
  งบเฉพาะบริษทั   งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ - - 12,950          13,017 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 570 317 241 1,241 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 570 3,548 16,940 18,524 

รวมหนีสิ้น 110,012 93,391 209,168 224,057 

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

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 200,000 200,000 200,000 200,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 319,825 319,825 319,825 319,825 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 132,407 172,037 249,999 300,632 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 652,232 691,862 769,825 814,465 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - - 6 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 652,232 691,862 769,825 814,470 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 762,244 785,253 978,992 1,038,527 

         

    (พนับาท) 

งบกาํไร-ขาดทุน 
    งบเฉพาะบริษทั   งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

งบกาํไรขาดทุน         

รายไดจ้ากการขาย 628,610 721,273 901,021 1,029,731 

รายไดอ่ื้น 17,465 15,249 26,147 16,831 

รวมรายได้ 646,075 736,522 927,168 1,053,027 

ตน้ทุนขาย 422,279 491,072 592,555 671,886 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 133,000 140,486 170,019 191,962 

รวมค่าใช้จ่าย 555,279 631,558 762,574 865,848 

     

    (พนับาท) 

งบกาํไร-ขาดทุน 
   งบเฉพาะบริษทั   งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย 90,795 104,964 164,594 187,179 

ดอกเบ้ียจ่าย 52 31 1,755 1,884 
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กาํไร (ขาดทุน) หลงัดอกเบ้ียจ่าย 90,795 - 162,839 185,295 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21,042 26,618 34,876 39,300 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 69,700 - 127,963 145,995 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - - 3 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 69,700 78,315 127,963 145,992 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.35 0.39 0.64 0.73 

     

    (พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด 
    งบเฉพาะบริษทั   งบการเงินรวม 

2553 2554 2555 2555 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 93,286 111,270 160,378 68,015 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทุน (76,950) (57,873) (143,294) (47,564) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (26,124) (36,989) (12,522) (12,900) 
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2.13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  - 
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ส่วนที่  3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการบริหารและผู้ทีด่าํรงตําแหน่งสูงสุดในสาย

งานบญัชี 

 ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบับน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรอง

วา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพือ่ให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผย

ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารที่ขา้พเจ้าไดรั้บรองความถูกตอ้งที่เป็นชุดเดียวกัน 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กาํกบัไว ้ขา้พเจา้ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 

 ช่ือ                   ตาํแหน่ง                ลายมือช่ือ 

    

 1. นายวทิวสั  พรกลุ กรรมการ  

และประธานกรรมการบริหาร 

…………………………………. 

 2. นายชนะ โตวนั กรรมการ 

และรองประธานกรรมการบริหาร 

…………………………………. 

         

 ช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ         ตาํแหน่ง     ลายมือช่ือ 

 

 

    

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



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

ส่วนที ่3 หน้า 2 

 

 

2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยกรรมการบริษัท 

 ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบับน้ีแลว้ และด้วยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาด

ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารที่ขา้พเจ้าไดรั้บรองความถูกตอ้งที่เป็นชุดเดียวกัน 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กาํกบัไว ้ขา้พเจา้ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 

 ช่ือ                   ตาํแหน่ง                ลายมือช่ือ 

      

 ช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ         ตาํแหน่ง     ลายมือช่ือ 

 

 

   

 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. นายจรีเดช วรัิชชัย กรรมการ 

 

 ……………………………………….. 

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

KAE
Stamp



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

หน้า 1 จาก 3 

 

เอกสารแนบ 1
 

 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ  คณุวฒิุทาง สดัส่วน

การถือหุ้น 

ประวติัการทาํงาน 

ตาํแหน่ง การศึกษาสงูสดุ ในบริษทั 

(%) 

 

รศ.ดร.ต่อตระกลู   ยมนาค 

ประธานกรรมการ 

 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

- 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. รุ่นที ่4111  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)     

 

0.00 -  ประธานกรรมการ  บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์  

- ประธานกรรมการ TACE  LTD. (บรษิทัวศิวกรทีป่รกึษา ต่อ

ตระกลู ยมนาค และคณะจาํกดั) 

-  อดตีประธานกรรมการธรรมาภบิาล       บมจ. ทา่อากาศยาน

ไทย .  

-   อดตีสมาชกิสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิชดุที ่1 

(ประธานคณะทาํงาน ตป.) 

-  อดตีนายกวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์(2548) 

-   ทีป่รกึษาผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

-   ทีป่รกึษา สหพนัธธ์รุกจิบรกิารออกแบบและก่อสรา้งแหง่

ประเทศไทย (FEDCON) 

-   อาจารยส์อนหลกัสตูรปรญิญาเอก “ การพฒันาธรรมาภบิาล” ม.

ราชภฎัจนัทรเกษม 

-   คณะผูก่้อตัง้เครอืขา่ยประชาชนตา้นคอรร์บัชัน่ (ค.ป.ต.) 

 

นายธนิต   ชรนิทรส์าร 

รองประธานกรรมการ 

-  ปรญิญาตร ี– วศิวกรรมอุตสาหการเคม ี   

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

0.05 -   รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้รหิาร บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์ 

 

นายวทิวสั   พรกุล 

ประธานกรรมการบรหิาร 

- ปรญิญาตร ี– วศิวกรรมอุตสาหการ           

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

55.35 -   ประธานกรรมการบรหิาร   บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์  

 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

หน้า 2 จาก 3 

 

ช่ือ-สกลุ  คณุวฒิุทาง สดัส่วน

การถือหุ้น 

ประวติัการทาํงาน 

ตาํแหน่ง การศึกษาสงูสดุ ในบริษทั 

(%) 

 

 -  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  

-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  

 

นายชนะ   โตวนั 

รองประธาน

กรรมการบรหิาร 

-  ปรญิญาตร ี– วศิวกรรมโยธา    จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาโท – วศิวกรรมโยธา     Asian Institute of 

Technology 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 

10.21 -  รองประธานกรรมการบรหิาร     บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์  

 

นางพสิมยั   บุณยเกยีรต ิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-   ปรญิญาตร ี -  บญัชบีณัฑติ  จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-   ปรญิญาโท  -  พาณิชยศ์าสตรม์หาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

0.00 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์

-   ผูพ้พิากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุร ี   แผนกคดเียาวชนและ

ครอบครวั 

-   ประธานสถาบนัคลืน่ลกูใหม ่

 

นายวนัชยั   ตนัตกุิล 

กรรมการตรวจสอบ 

 

-  ปรญิญาตร ี– นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-   Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) 

0.00 -   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์  

-   กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารยีาพร๊อพเพอตี ้

-   กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คณิต อญัชญั 

ดร.ธนยั  ชรนิทรส์าร 

กรรมการ 

-ปรญิญาเอก  -  Information Technology / University of  

New  South Wales , Australia 

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  

 

0.61 -   กรรมการ บมจ.ดคีอนโปรดกัส ์

นายนิรุธ  อนิทรท่าฉาง 

กรรมการ 

-ปรญิญาตร ี– บญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

0.00 - กรรมการ บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์

- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชแีละการเงนิ –บมจ.ดคีอนโปรดกัส ์

นายจรีเดช  วริชัชยั 

กรรมการ 

MBA (General Management) 

Chulalongkorn University  

0.03 - กรรมการผูจ้ดัการ – บจก. อรดา 

- กรรมการ – บมจ. ดคีอนโปรดกัส ์ 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

หน้า 3 จาก 3 

 

ช่ือ-สกลุ  คณุวฒิุทาง สดัส่วน

การถือหุ้น 

ประวติัการทาํงาน 

ตาํแหน่ง การศึกษาสงูสดุ ในบริษทั 

(%) 

 

M.Eng (Structural Engineering) 

Asian Institute of Technology 

ดร.กวนิ วรกาญจนา 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายปฏบิตักิาร 

ปรญิญาตร ี– วศิวกรรมศาสตรโ์ยธา จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ปรญิญาโท – วศิวกรรมศาสตรโ์ครงสรา้ง สถาบนั

เทคโนโลยแีหง่เอเชยี 

ปรญิญาเอก – วศิวกรรมศาสตรโ์ยธา มหาวทิยาลยั

โตเกยีว 

0.00 - นกัวจิยัโครงการ – มหาวทิยาลยัโตเกยีว – สถาบนัเทคโนโลยี

แหง่เอเชยี 

- วศิวกรโครงสรา้ง – บรษิทั นอรซ์ฟี เอน็จเินียริ่ง จาํกดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฎบิตักิาร – บมจ.ดคีอนโปรดกัส ์

นางสาวเพญ็ทพิา ยิม้พยคัฆ ์

ผูจ้ดัการฝา่ยขายแผ่นพืน้ 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 0.00 บมจ.ดคีอนโปรดกัส ์  

นางสาวประดษิฐา วรชาต ิ

ผูจ้ดัการทัว่ไปเสาเขม็ 

ปรญิญาตร ี– บรหิารธรุกจิ สาขาโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

0.00 บจม. ดคีอนโปรดกัส ์

นางสาวจาํนงค ์ปญัญาสมบตั ิ

ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี

ปรญิญาตร ี– บรหิารธรุกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

0.00 บจม. ดคีอนโปรดกัส ์

นางสาวจฬุาภรณ์ รงัคะรตัน 

ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 

 

ปรญิญาตร ี– บรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 

0.00 บมจ.ดคีอนโปรดกัส ์ 

นางสาววรนิทรา  อ่อนสม้กจิ 

ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

คอนกรตีมวลเบา 

ปรญิญาตร-ีบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสติ 

0.00 บมจ.ดคีอนโปรดกัส ์

 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

หน้า 1 จาก 2 

 

เอกสารแนบ 2

 

 รายละเอียดของคณะกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม หรอืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กรรมการและผูบ้รหิาร 1 2 3 4-5 6-9 10 11-18 19 20 21-27 

รศ.ดร.ต่อตระกลู ยมนาค X , /     X /    

นายธนิต ชรนิทรส์าร /          

นายวทิวสั พรกุล / , // , /// / /        

นายชนะ โตวนั / , // / / / //      

ดร.ธนยั ชรนิทรส์าร /          

นางพสิมยั  บุณยเกยีรต ิ /          

นายวนัชยั ตนัตกิุล /       / /// / 

นายนิรุธ  อนิทรท่าฉาง / , // , /// / /        

นายจรีเดช  วริชัชยั / , // , /// / , ///         

ดร.กวนิ   วรกาญจนา / , // , ///          

นส.เพญ็ทพิา ยิม้พยคัฆ ์ ///          

นส.ประดษิฐา วรชาต ิ ///          

นส.จาํนงค ์ปญัญาสมบตั ิ ///          

นส.จุฬาภรณ์ รงัครตัน์ ///          

นส.วรนิทรา  อ่อนสม้กจิ ///          

 

 

หมายเหตุ   / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบรหิาร  /// = ผูบ้รหิาร 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

หน้า 2 จาก 2 

 

 

 

1 บมจ.ดคีอนโปรดกัส ์ 11  บจ.ท ีเอ ซ ีอ ี 21 บจ.ได โช (ประเทศไทย)  

2 บจ.อรดา 12 บจ.ท.ีเอ.ซ.ีอ.ี มารเ์กต็ติง้ 22 บจ.ซชู ิเตย ์(ประเทศไทย) 

3 บจ.รม่โพธิ ์โปรดกัส ์ 13  บจ.เทส นอรท์ 23 บจ.เดลกิา้ ฟู้ดส์ 

4 บจ.แมก๊เนทเทคโนโลยสี ์ 14  บจ.ไทย เวบ็ บสิซเินส 24 บจ.ธุรกจิอนนัต ์เรยีลเอสเตท 

5 บจ.แมก็เนท รเีสริช์ 15  บมจ.ปรนิดา 25 บจ.สวนร่วมนิมติร 

6 บจ.ร่มโพธิค์อนกรตี 16 บจ.ภเูกต็แลนดร์สีอรท์ 26 บจ.ธุรกจิอนนัต ์เรยีลเอสเตท 

7 บจ.อุดรอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 17  บจ.สเปเชยีลลซี เอนยเินยีริ่ง คอนซลั

แตนส ์

27 หจก.ธุรกจิอนนัต ์

8 บจ.อุดรสามคัคกีอ่สรา้ง (2528) 18 บจ.ซสิเทม็ส ์ลติเทลิเฮา้ส ์

9 บจ.อุดรอนิเตอรเ์ทรด 19 บมจ.อารยีาพร๊อพเพอตี ้

10 บจ.วศิวกรทีป่รกึษา ต่อตระกลู 

ยมนาค และคณะ 

20 บจ.คณติ อญัชญั   



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)           

-ไม่มีขอ้มลู- 
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