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ส่วนที่  1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

    ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท และ บริษัทย่อย 

บริษทัก่อตั้งข้ึนเม่ือ 6 สิงหาคม 2539 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่พ้ืนและเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

โดยมีโรงงานตั้งอยูใ่น อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีเน้ือท่ีประมาณ 200 ไร่ 

  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 206 ลา้นบาท  ชาํระแลว้ 202.865 ลา้นบาท โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ  คุณวิทวสั   พรกุล 

ถือหุน้ร้อยละ 55.35 (ดูรายละเอียดการถือหุน้ในบริษทั เร่ืองโครงสร้างผูถื้อหุน้) 

บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 2 บริษทั  คือ                                                             

1. บริษทั อรดา จาํกดั (“อรดา”) ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้โดยทางตรง 99.99%  ซ่ึงประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ  

     ใหเ้ช่าโรงงานสาํเร็จรูปขนาดยอ่ม (Mini Factory)  

- โครงการ Factory Land ตั้งอยูบ่นถนนพหลโยธิน-ลาํลูกกา ในอาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ก่อตั้ง

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2532  สํานักงานตั้งอยุ่เลขท่ี 41 หมู่ 4 ถนนลาํลูกกา อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี 12150 

- โครงการบ้านอรดา-ลาํลูกกาคลอง 8  โดยโครงการตั้งอยูบ่นถนนเลียบคลอง 8 อาํเภอลาํลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี ทั้งน้ีบริษทัไดใ้บอนุญาตจดัสรรเลขท่ี 36/2549 เป็นโครงการบา้นเด่ียว สาํหรับพกั

อาศยัและอาคารโฮมออฟฟิศ สร้างบนเน้ือท่ี 23 ไร่  

- โครงการดซิีโอ้-ราชพฤกษ์(อรดา-ราชพฤกษ์) เป็นโครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น จาํนวน 94 หลงั บน 

ที่ดิน 20 ไร่ 2 งานเศษ บริเวณถนนราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี เพ่ือสาธิตการใชสิ้นคา้ของทางดีคอนฯ 

บริษทัไดใ้บอนุญาตเลขท่ี  91/2554  

- โครงการดซิีโอ้คอนโด-งามวงศ์วาน เป็นโครงการอาคารชุด 8 ชั้น จาํนวน 4 อาคาร รวม 792 ยนิูต  

บนท่ีดิน 7 ไร่เศษ บริเวณซอยงามวงศว์าน 2 (ซอยดวงมณี) หลงักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี 

คาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2557 

 2.  บริษทั ร่มโพธ์ิ โปรดกัส์ จาํกดั (“ร่มโพธ์ิ”)   ซ่ึงบริษทัถือหุน้โดยทางตรง   99.99 % ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต 

            และจาํหน่ายแผน่พ้ืน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 170 หมู่ท่ี 4 ตาํบลป่าสกั อาํเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู   ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี   

            12  กนัยายน 2538 

            

 

1.1 วสัิยทศัน์ และกลยุทธของบริษัท 

 วสัิยทศัน์  

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) จะเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายแผน่พ้ืน เสาเขม็บา้นพกัอาศยั และบลอ็ก 

สุขภาพกนัความร้อน CLC ท่ีมีกาํลงัการผลิต และยอดขายสูงสุดในประเทศ 
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พนัธกจิบริษทั 

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิต จาํหน่าย บริการ แผน่พ้ืน เสาเขม็ บลอ็กสุขภาพกนัความร้อน 

CLC เสา-คาน ผนงั ร้ัวสาํเร็จรูป และบา้นพกัอาศยั ตามมาตรฐานสากลอยา่งมืออาชีพ โดยมีการพฒันาผลิตภณัฑด์า้น

คุณภาพ และตน้ทุนตลอดจนการบริการอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ 

 

กลยุทธ์ 

1. บริษทัสามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตามมาตรฐานดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่คู่แข่ง เน่ืองจากบริษทัให ้  

    ความสาํคญักบังานวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2.  สาํหรับเสาเขม็ บริษทัไดเ้ลือกผลิต 3 ขนาด ไดแ้ก่ เสาเขม็ I18 I22 และI26ในลกัษณะการผลิตแบบ Mass   

     Production ทาํใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีตํ่ากวา่คู่แข่ง 

3. บริหารงานอยา่งใกลชิ้ดดว้ยผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีมีความเขา้ใจในธุรกิจและลูกคา้ 

4. สถานท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบทาํใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ และยงัไดเ้น้ือท่ีโรงงานในราคาถูก 

5. มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของแหล่งวตัถุดิบ ทาํใหไ้ดต้น้ทุนวตัถุดิบท่ีมีราคาถูก 

6. มีระบบขนส่งสินคา้สาํเร็จรูปเอง ทาํใหมี้ความคล่องตวั สามารถควบคุมระบบการจดัส่งได ้รวมทั้งยงัช่วย  

    ประหยดัตน้ทุนค่าขนส่ง 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

ปี 2539 - จดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม ดว้ยทุนจดทะเบียน (ชาํระเตม็) 40 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายแผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรง 

- ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ธนัวาคม ไดท้าํการก่อสร้างโรงงานแผน่พ้ืนท่ี อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

ปี 2540 - ภายในเดือนเมษายน แท่นผลิตแผน่พ้ืนโซน 1-4 แลว้เสร็จโดยมีกาํลงัการผลิตรวมวนัละ 5,280 ตร.ม. 

- ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของธุรกิจแผ่นพ้ืน

คอนกรีตอดัแรง 

ปี 2543     บริษทัไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก SGS สาํหรับแผน่พ้ืน 

ปี 2546 - ในเดือนสิงหาคมบริษทัไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 จาก SGS 

สาํหรับแผน่พ้ืน และ เสาเขม็ 

- ในเดือนกนัยายน ไดข้ยายแท่นผลิตเสาเขม็โซน 3 รวมเป็นกาํลงัการผลิตวนัละ 9,000 ม. 

- ในเดือนพฤศจิกายน ไดข้ยายแท่นผลิตแผ่นพ้ืนโซน 5 รวมเป็นกาํลงัการผลิตวนัละ 6,600 ตร.ม.ซ่ึงถือวา่

เป็น1 ใน 2 ของผูป้ระกอบการ ท่ีมีกาํลงัการผลิตแผน่พ้ืนสูงสุดในประเทศ 

ปี 2547 - ในเดือนมกราคมบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 120 ลา้นบาท โดย 100 ลา้นบาทเป็นการซ้ือบริษทั อรดา 

จาํกดั ในราคา 10 บาทต่อหุน้ซ่ึงเป็นราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวใ้นขณะนั้น จากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั อร

ดา จาํกดั และคิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ 99.99% รวมทุนจดทะเบียนเป็น 160 ลา้นบาท  

- ในเดือนมีนาคมบริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 

ปี 2548 -  ในพฤษภาคม ไดส้ร้างโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาข้ึน โดยสร้างห่างจากโรงงานผลิตแผ่นพ้ืนและ

เสาเขม็เดิม ประมาณ 2 กิโลเมตร คาดวา่จะแลว้แสร็จและผลิตไดไ้ตรมาส 3 ของปี 2549 

 -  ในเดือนกรกฎาคม ไดล้งทุนสร้างบา้นจดัสรรโครงการบา้นอรดา บา้นดีเบอร์ 5 บา้นประหยดัพลงังาน
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การวจิยัและพฒันา 

ในปี 2556 ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดท้าํการวจิยัและพฒันาสาํหรับผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัในลกัษณะเป็นการวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นการภายในโดยทีมวศิวกรของบริษทัฯ  

 

งานวจิยัและพฒันา 

1. งานพฒันาคอนกรีตมวลเบา CLC เพ่ือการใชง้านท่ีสะดวกยิง่ข้ึน 

2. งานพฒันาทบัหลงั และเสาเอน็สาํเร็จรูป เพ่ือใชก้บัผนงัมวลเบา 

3. งานวจิยัเพ่ือลดตน้ทุนคอนกรีตมวลเบา CLC โดยใชเ้ถา้ลอยท่ีไดจ้ากการเผาถ่านหิน 

4. งานวจิยัเพ่ือพฒันาลดตน้ทุน โดยใชเ้ถา้จมจากการเผาถ่านหินแทนทรายในส่วนผสมคอนกรีต 

 

 

 

จาํนวน 118 ยนิูต ซ่ึงโครงการตั้งอยู ่ณ ตน้ถนนเลียบคลอง 8 อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี  

 -  ในเดือนตุลาคม ไดล้งทุนขยายโรงงาน บจก.ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC สาํหรับ

ตลาดในภาคเหนือ  

 -  ในเดือนธันวาคม ไดล้งนามในสัญญาสั่งซ้ือและว่าจ้างพฒันาระบบ ERP เพื่อนาํมาใชบ้ริหารงานใน

บริษทั 

ปี 2549 - ในเดือนมีนาคม ไดท้าํการเปิดตวัขายโครงการ ”บา้นอรดา” บา้นดีเบอร์5  บา้นประหยดัพลงังาน 

 - ในเดือนมิถุนายน ไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีสุราษฎร์ธานี  เพ่ือรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจทาง

ภาคใต ้

 - ในเดือนตลุาคม ไดท้าํการเล้ียงขอบคุณลูกคา้และฉลองครบรอบ 10 ปี ดีคอน พร้อมเปิดตวัสินคา้ตวัใหม่ 

คือคอนกรีตมวลเบา ผลิตในระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) ในช่ือ บล๊อคกนัความร้อน “ดี

คอนบลอ็ค” 

ปี 2552 - ไดพ้ฒันาและออกสินคา้ใหม่ คือ ร้ัว เช่น ร้ัวคาวบอย , ร้ัวสาํเร็จรูป  

 - บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version  2008 จาก SGS  

ปี 2553 - ไดพ้ฒันาและออกสินคา้ใหม่ คือ เสาคาน 

ปี 2554 - ในเดือนมีนาคม ไดท้าํการเปิดตวัขายโครงการ ”ดีซิโอ ้ราชพฤกษ”์ 

ปี 2555 - บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัเกียรติยศแห่งความสาํเร็จ (SET Award of Honor) ดา้นผลการดาํเนินงานดีเด่น 

(Outstanding Company Performance Awards ซ่ึงจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ปี 2556 - ในเดือนมกราคม บริษทัฯ ไดท้าํการเล้ียงขอบคุณลูกคา้และฉลองครบรอบ 17 ปี DCON พร้อมเปิดตวั

บลอ็ก CLC รุ่นใหม่ขนาด 20 ซม. เป็นบลอ็กสุขภาพต่อตา้นเช้ือราท่ีมากบัความช้ืน และป้องกนัความ

ร้อนท่ีเขา้มาในตวับา้น 

- ในเดือนกมุภาพนัธ์ ไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับ

ความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก 

- ในเดือนเมษายน บริษทั อรดา จาํกดั เปิดตวัโครงการคอนโด ดีซิโอ-้งามวงศว์าน 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2547 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 4/2547 มีมติใหบ้ริษทัแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน 

และ เพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 200 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นสามญัชนิดเดียว จาํนวน 200 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และ

แกไ้ขช่ือจาก “บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด” เป็น “บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)” หุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บการ

อนุมติัใหเ้ป็น  หลกัทรัพยอ์นุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2547  สาํนกังานใหญ่ ตั้งอยู่

ท่ี 3300/57  ตึกชา้งอาคารบี  ชั้น 8   ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 บริษทั อรดา จาํกดั กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยปัจจุบนัยงัเนน้ธุรกิจการขายบา้นและคอนโดมิเนียม  

และใหเ้ช่าโรงงานสาํเร็จรูปขนาดยอ่ม  ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 300 ลา้นบาท ร้อยละการลงทุน 99.99 

  บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั กลุ่มธุรกิจผลิตแผน่พ้ืนสาํเร็จรูป และบลอ็กมวลเบา CLC ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ทุนท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้ 35 ลา้นบาท ร้อยละการลงทุน 99.99  

   ปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลกัคือ แผน่พ้ืน เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง บลอ็กมวลเบา  ร้ัว 

สําเร็จรูป และการขายโครงการบา้น-คอนโดมิเนียม และให้เช่าโรงงานสําเร็จรูปขนาดย่อมผ่านบริษทัย่อย บริษทัไม่มี

นโยบายในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง การลงทุนใดๆ ของบริษทัจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่

เหมาะสม นอกจากน้ีนโยบายการบริหารในอรดาและร่มโพธ์ิจะถูกกาํหนดและดาํเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษทัฯ  

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีแผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

 บริษทัมีนโยบายแบ่งการดาํเนินงานตามกลุ่มธุรกิจผ่านบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเด่นชดั ซ่ึงการดาํเนินงานของ

แต่ละบริษทัจะไม่ซํ้ าซ้อนและมุ่งหวงัการสนับสนุน เก้ือกูลและเอ้ือประโยชน์อย่างสูงสุดทางธุรกิจต่อกัน โดยบริษทั

ประกอบธุรกิจการผลิตและจดัจาํหน่ายแผ่นพ้ืนเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงซ่ึงเป็นวสัดุท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง ในขณะท่ีบริษทั  

อรดา ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์น้นธุรกิจขายและให้เช่าโรงงานสาํเร็จรูปขนาดย่อมและสร้างบา้นพกั

อาศยัสร้างเสร็จพร้อมอยู ่ และบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั ประกอบธุรกิจการผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่พ้ืน ในภาคเหนือ 

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ไม่ม ี

99.99% 99.99% 

ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์ 
                      ผลิตภณัฑห์ลกัๆของบริษทัประกอบดว้ย : 

1. แผ่นพืน้คอนกรีต 

แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป DCON เป็นแผน่คอนกรีตอดัแรงทอ้งเรียบรูปหนา้ตดัเหมือนแผ่นกระดาน กวา้ง 35  ซม. หนา 

5 ซม. เมื่อใชง้านนาํมาวางชิดติดกนัแลว้เทคอนกรีตทบัหน้า โดยตวัแผ่นพ้ืน DCON นอกจากจะทาํหน้าท่ีเป็นแบบหล่อ

แลว้ยงัทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างช่วยรับนํ้ าหนกัรวมเป็นเน้ือเดียวกนักบัคอนกรีตทบัหนา้อีกดว้ย  นอกจากน้ี

บริษทัยงัมีบริการผลิตแผน่พ้ืนขนาดความกวา้ง 30 ซม. หนา 5 ซม. สาํหรับลูกคา้บางรายท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษ 

แผ่นพ้ืนสําเร็จรูป DCON เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทั้ งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สํานักงาน โรงเรียน 

ทาวนเ์ฮาส์และบา้นเด่ียวพกัอาศยัทัว่ไป ทาํใหก่้อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย อีกทั้งมัง่คงแขง็แรงสวยงาม 

แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป DCON แบ่งเป็น  

1.1 แผน่พ้ืนทอ้งเรียบ เหมาะสาํหรับโครงสร้างท่ีมีช่วงกวา้งระหวา่งคานสาํหรับวางแผน่พ้ืน (Span) ไม่เกิน 4.20 เมตร 

1.2 แผ่นพ้ืนลอนโคง้ ถูกคน้คิดข้ึนมาเพื่อใชง้านสําหรับโครงสร้างที่มีช่วง Span ระหว่าง 4.20 – 5.00 เมตร ซ่ึงมี

คุณสมบติัพิเศษในการรองรับช่วงพาด (Span) ท่ียาวข้ึนจึงสามารถนาํไปใชก้บัโครงสร้างท่ีไม่สะดวกมีคํ้ายนั 

1.3 แผน่พ้ืนลอนเหล่ียม  ถูกพฒันาข้ึนมาโดยมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัแผน่พ้ืนลอนโคง้ แต่มีพ้ืนผิวดา้นทอ้งเวา้เป็นรูป

เหล่ียมลบมุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป DCON ไดผ้า่นการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษทั 

เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

สิทธิหรือข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ 

สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนสาํหรับแผน่พ้ืน เลขท่ี 1089/2540 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ

ไดรั้บสิทธิประโยชน ์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้100% ตั้งแต่ 

19 มกราคม 2539 ถึง 18 มกราคม 2548 หลงัจากนั้นบริษทัจะยงัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้50% ตั้งแต่ 19 มกราคม 2548 
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ถึง 18 มกราคม 2553 ดงันั้นสาํหรับปี 2553 ทางบริษทัจะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีจากการส้ินสุดสิทธิประโยชนจ์ากการ

ส่งเสริมการลงทุน 

2. เสาเข็มคอนกรีต 

เสาเขม็เป็นวสัดุก่อสร้างท่ีใชเ้ป็นส่วนท่ีรับนํ้ าหนกัของอาคาร หรือโครงสร้างได ้โดยอาศยักลไกของ (1) ความ

ฝืดหรือแรงเสียดทาน เกิดท่ีผวิเสาเขม็สมัผสักบัดินท่ีลอ้มรอบ และ (2) แรงแบกทานท่ีปลายเสาเขม็ โดยนํ้ าหนกัจากอาคาร

ท่ีถ่ายลงฐานรากจะถ่ายต่อลงไปยงัเสาเขม็ซ่ึงวางอยูบ่นชั้นดินแขง็ 

  จากการสาํรวจตลาดและเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มลูกคา้เดียวกนักบัลูกคา้แผน่พ้ืน บริษทัไดเ้ลือกผลิตเฉพาะเสาเขม็บา้นพกั

อาศยัเท่านั้น โดยมี 3 ขนาด คือ 

1. รูปตวัไอ-18 สาํหรับบา้นชั้นเดียว หรือ ร้ัว หรือ บา้น 2 ชั้น เช่น บา้นเอ้ืออาทร โดยมีกาํลงัการผลิตเตม็ท่ีวนัละ 

1,800 ม. 

2. รูปตวัไอ-22 สาํหรับบา้น 2 ชั้น กาํลงัการผลิตเตม็ท่ีวนัละ 5,100 ม. 

3. รูปตวัไอ-26 สาํหรับทาวนเ์ฮาส์ 3 ชั้น หรือ อาคารพาณิชย ์(หรืออาคารโรงงาน) กาํลงัการผลิตเตม็ท่ีวนัละ 2,100 ม. 

เสาเขม็คอนกรีตของบริษทัไดผ้า่นการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 จาก บริษทั เอสจี

เอส (ประเทศไทย) จาํกดั เช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.อฐิมวลเบาดคีอน 

3.1 อฐิมวลเบาดคีอนสีเทา CLC 

 อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา  เป็นอิฐมวลเบาสีเทาระบบ CLC (Cellular  LightweightConcrete) ผลิตโดยวธีิการเติม

ฟองอากาศท่ีมีเสถียรภาพสูงแทรกกระจายในเน้ือคอนกรีตอยา่งไม่ต่อเน่ือง  มีลกัษณะเป็นเซลลปิ์ด  จึงสามารถตา้นทาน

การซึมผา่นของนํ้ าไดดี้  ส่งผลใหล้ดโอกาสการเกิดเช้ือราท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  มีคุณสมบติัเป็นฉนวนกนัความร้อน  

กนัเสียง  และสามารถใชปู้นทรายธรรมดาในการก่อฉาบได ้ เหมาะสาํหรับผูท่ี้ใส่ใจห่วงใยในสุขภาพ 
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 ปัจจุบนับริษทัฯไดท้าํการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์รองรับต่อความตอ้งการและการใชง้านมากข้ึน  โดยไดพ้ฒันาสูตร

D815  ซ่ึงทาํใหอิ้ฐมวลเบาดีคอนสีเทา มีนํ้ าหนกัเบาลง สะดวกต่อการทาํงาน แต่ยงัคงความแขง็แกร่งรองรับการยดึเจาะ

แขวนส่ิงของท่ีมีนํ้ าหนกัมากไดอี้กทั้งไดท้าํการพฒันาขนาดกอ้น 20  ซม. ท่ีสามารถกนัความร้อนประหยดัพลงังานเตม็

พิกดั สาํหรับบา้น  High  End  เพิ่มความสวยงามใหผ้นงัหนา มีมติ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                3.2  อฐิมวลเบาดคีอนสีขาว AAC  

 อิฐมวลเบาดีคอนสีขาว เป็นอิฐมวลเบาดีคอนสีขาวระบบ AAC ( Autoclaved Aerated  Concrete ) ผลิตโดย 

วธีิการเติมสารทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาเกิดฟองอากาศและอบไอนํ้ า  ท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตและควบคุมคุณภาพตามระบบ

มาตรฐาน G4  มีนํ้ าหนกัเบาสะดวกต่อการทาํงาน  สามารถยดึเจาะแขวนส่ิงของท่ีมีนํ้ าหนกัมากไดเ้หมาะสาํหรับผูเ้นน้

นํ้ าหนกัเบาและความสวยงามก่อนการก่อฉาบ 

อิฐมวลเบาดีคอนทั้งสองระบบ เหมาะกบังานก่อสร้างอาคาร  ทั้งอาคารเรียน  คอนโดมิเนียม  สาํนกังาน  

โรงเรียน  ทาวนเ์ฮา้ส์และบา้นเด่ียวพกัอาศยัทัว่ไป  ทาํใหก่้อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย  อีกทั้งมัน่คง

แขง็แรงสวยงาม 
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4. ร้ัวดคีอน 

 4.1 ร้ัวทบึดคีอน  

 ร้ัวทึบดีคอน  เป็นร้ัวคอนกรีตอดัแรงสาํเร็จรูปแบบทึบ  ประกอบดว้ย  แผน่ร้ัว  เสาร้ัว  และทบัหลงั  มีความ

แขง็แรง  สวยงามทุกมุมมอง  ราคาประหยดั  เหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการร้ัวท่ีมีความมัน่คงแขง็แรงสวยงาม  และมีความเป็น

ส่วนตวั 

 

 

    

 

  
4.2 ร้ัวคาวบอยดคีอน 

ร้ัวคาวบอยดีคอน  เป็นร้ัวคอนกรีตอดัแรงสาํเร็จรูปแบบโปร่ง  ประกอบดว้ย  แผน่ร้ัว  เสาร้ัว   ท่ีแขง็แรงแตเ่นน้รูปแบบ

โปร่งสร้างภูมิทศัน์  หรือติดตั้งสาํหรับแบ่งเขตเพื่อบา้นน่าอยูป่ลอดโปร่งเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการความแขง็แรงแต่ปลอด

โปร่ง  หรือเพ่ือแบ่งกั้นอาณาเขตพ้ืนท่ี 

 ร้ัวดีคอนทั้งสองระบบเหมาะกบัการใชง้านตามความเหมาสมของแต่ละงาน เช่นร้ัวบา้น ร้ัวสถานท่ีราชการ  ร้ัว

สวนอาหาร หรือเป็นร้ัวกนัอาณาเขตพ้ืนท่ีเพ่ือความชดัเจน  เน่ืองจากมีคุณภาพแขง็แรง  สวยงาม  ราคาประหยดั  ติดตั้งง่าย

สะดวกต่อการทาํงาน 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัดาํเนินการธุรกิจขายและใหเ้ช่าโรงงานสาํเร็จรูปขนาดยอ่ม (Mini Factory) และโครงการบา้นเด่ียวสร้าง

เสร็จก่อนขายผา่นบริษทัยอ่ย คือ บริษทั อรดา จาํกดั ซ่ึงปัจจุบนัมี 2 โครงการ คือ 

1. อรดาแฟคตอร่ีแลนด์ ซ่ึงเป็นโครงการโรงงานสาํเร็จรูปท่ีรวม โรงงาน สาํนกังาน ท่ีพกัอาศยั ไวใ้นยนิูตเดียวกนั 

บนเน้ือท่ี 200 ตร.วา พ้ืนท่ีใชส้อยกวา่ 720 ตร.ม.  เนน้การวางผงัอยา่งเป็นระบบ พร้อมสาธารณูปโภคมาตรฐาน โดยใน 1 ยู

นิตจะประกอบดว้ย : 

ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อย ขนาด 

1 - ส่วนโรงงาน 

- สาํนกังาน 

- 16 X 24 = 384 ตร.ม. 

- 12 X 7.5 = 90 ตร.ม. 

2 สาํนกังาน 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 

3 ท่ีพกัอาศยั 16 X 7.5 = 120 ตร.ม. 

 

โครงการตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน-ลาํลูกกา คลอง 8 อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยภายในโครงการ

ประกอบดว้ยไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย โทรศพัท ์นํ้ าบาดาล ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมท่อระบายนํ้ า-ทางเทา้กวา้ง     16 เมตร 

พร้อมระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชม. 

ทั้งน้ีบริษทัไดข้ออนุญาตจดัสรรจากกรมที่ดินเป็นพ้ืนที่จดัสรรเพือ่อุตสาหกรรม โดยลูกคา้ของโครงการที่เช่า

หรือซ้ือจะไปทาํเร่ืองขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป 

2. โครงการประเภททีอ่ยู่อาศัยของบริษัทอรดา 

โครงการบ้านอรดา-ลําลูกกาคลอง 8 โครงการตั้งอยูบ่นถนนเลียบคลอง 8 อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ทั้งน้ี

บริษทัไดใ้บอนุญาตจดัสรรเลขท่ี 36/2549 เป็นโครงการบา้นเด่ียว สาํหรับพกัอาศยัและอาคารโฮมออฟฟิศ สร้างบนเน้ือท่ี 

23 ไร่ ปัจจุบนัมียอดขายแลว้กวา่ 90% 

โครงการดซิีโอ้-ราชพฤกษ์ (อรดา-ราชพฤกษ์) โครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น จาํนวน 94 หลงั บนท่ีดิน 20 ไร่ 2 งานเศษ 

บริเวณถนนราชพฤกษ์ จงัหวดันนทบุรี เพื่อสาธิตการใชสิ้นคา้ของทางดีคอนฯ บริษทัไดใ้บอนุญาตเลขที่  91/2554 มี

ยอดขายแลว้ประมาณ 31%  

โครงการดซิีโอ้คอนโด-งามวงศ์วาน โครงการอาคารชุด 8 ชั้น จาํนวน 4 อาคาร รวม 792 ยนิูต บนท่ีดิน 7 ไร่เศษ 

บริเวณซอยงามวงศ์วาน 2 (ซอยดวงมณี) หลงักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี ปัจจุบนัไดรั้บใบอนุญาตปลูกสร้าง

อาคารและผา่นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ(EIA)เป็นท่ีเรียบร้อย โดยทางโครงการไดเ้ร่ิมก่อสร้าง

งานฐานรากในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 และคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2557 

 

  2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

      บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

      กลยทุธ์การแข่งขนั 

• บริษทัสามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตามมาตรฐานดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่คู่แข่ง เน่ืองจากบริษทัใหค้วามสาํคญักบั

งานวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

• สําหรับเสาเข็ม บริษทัได้เลือกผลิต 3 ขนาด ได้แก่ เสาเข็ม I18 I22 และI26ในลกัษณะการผลิตแบบ Mass 

Production ทาํใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีตํ่ากวา่คู่แข่ง 

• บริหารงานอยา่งใกลชิ้ดดว้ยผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีมีความเขา้ใจในธุรกิจและลูกคา้ 
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• สถานท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบทาํใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ และยงัไดเ้น้ือท่ีโรงงานในราคาถูก 

• มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของแหล่งวตัถุดิบ ทาํใหไ้ดต้น้ทุนวตัถุดิบท่ีมีราคาถูก 

• มีระบบขนส่งสินคา้สาํเร็จรูปเอง ทาํใหมี้ความคล่องตวั สามารถควบคุมระบบการจดัส่งได ้รวมทั้งยงัช่วยประหยดั

ตน้ทุนค่าขนส่ง 

• จากเดิมท่ีบริษทัไดท้าํการขยายกิจการโดยการเปิดโรงงานท่ีภาคเหนือ จงัหวดัลาํพูน ภาคใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

แลว้นั้น ในปี 2556 บริษทัไดท้าํการเปิดโรงงานแผน่พ้ืนเพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีหวัเมืองใหญ่ท่ีมี

การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของภาคอีสานท่ี จงัหวดัมหาสารคาม และ ภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง เพื่อเป็นการลด

ตน้ทุนค่าขนส่งสะดวกคล่องตวัในดา้นการให้บริการดา้นการขายการจดัส่ง และเป็นการขยายฐานลูกคา้ในดา้น

ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

 

กลุ่มลูกค้า 

สามารถแบ่งตามกลุ่มลูกคา้ได ้ดงัน้ี 

สดัส่วนร้อยละตามยอดขายของบริษทัในปี 2556 

กลุ่มลูกค้า 
สัดส่วนร้อยละตาม

ยอดขายในปี2556 

1. ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 49% 

2. ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 23% 

3. ตวัแทนจาํหน่ายและ/หรือผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์ 27% 

4. อ่ืนๆ  1% 

รวม 100% 

 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เป็นกลุ่มลูกคา้ขา้งตน้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวดัต่างๆทางภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคอีสาน และภาค

ตะวนัออก 

 

นโยบายราคา 

บริษทักาํหนดราคาตามหลกัอุปสงคอุ์ปทานของตลาด โดยมิให้ราคาถูกเกินไปทาํให้เกิด Lead time ตั้งแต่การ

สัง่ซ้ือจนไดรั้บสินคา้นานเกินไป หรือ มิใหร้าคาแพงเกินไปจนทาํใหเ้สียฐานลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัจะคาํนึงถึงปริมาณการ

สั่งซ้ือ เครดิตเทอมที่ผ่านมาของลูกค้า และการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลกั จึงทาํให้บริษทัตอ้งปรับราคาให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดและการแข่งขนัท่ีมีอยูต่ลอดเวลา 
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บริษทั อรดา จาํกดั 

    กลยทุธ์การแข่งขนั 

• โครงการแฟคตอร่ีแลนดต์ั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีสีม่วง ซ่ึงสามารถสร้างโรงงานไดแ้ละอยูใ่นเขตชุมชน ทาํให้มีกาํลงัซ้ือ

และมีแรงงานเพียงพอท่ีจะรองรับกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นลูกคา้ของโครงการ อีกทั้งยงัอยูใ่นทาํเลที่

สามารถเดินทางได้สะดวกดว้ยถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกซ่ึงเป็นส่วนเสริมศักยภาพในระบบขนส่งและการ

เดินทาง 

• โครงการจัดสรรดีซิโอ-้ราชพฤกษ์ ตั้ งอยู่ในทาํเลที่เดินทางได้สะดวก อยู่ในแหล่งที่เป็นความเจริญและเป็นที่

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย มีระบบขนส่งประเภทรถไฟฟ้ารองรับคือแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง นอกจากน้ียงัได้

ออกแบบใหมี้ความแตกต่างและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้  

• โครงการดีซิโอค้อนโด-งามวงศว์าน อยูใ่นระหวา่งการพฒันาแบบเพ่ือเร่ิมเปิดขายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 โดย

มีการออกแบบให้เป็นคอนโดสไตลรี์สอร์ทท่ีมีสวนและสระวา่ยนํ้ าขนาดใหญ่ ตอบความตอ้งการการใชชี้วิตของ

คนทาํงานท่ีตอ้งการพกัผ่อนในท่ีอยูอ่าศยัท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติในขณะเดียวกนัก็สามารถเดินทางเขา้สู่ใจกลาง

เมืองไดอ้ยา่งสะดวกสบาย เม่ือออกจากโครงการสามารถเดินทางเขา้สู่ทางด่วนงามวงศว์านไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านถนน

ใหญ่และใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีติวานนทเ์พียง 10 นาที 

• บริษทัฯมีความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนการก่อสร้างเน่ืองจากใชว้สัดุท่ีเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัแม่คือ แผ่นพ้ืน, 

เสาเขม็, และอิฐมวลเบาดีคอน 

     ลกัษณะลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

• กลุ่มลูกคา้ของโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ผูท้าํงาน

บริเวณใกลเ้คียง และยงัคงกลุ่มเป้าหมายของบริษทัไว ้

• ในส่วนของกลุ่มลูกคา้โครงการบา้นจดัสรรดีซิโอ-้ราชพฤกษ ์วางเป้าหมายไวเ้ป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางท่ีอยูบ่ริเวณ

จงัหวดันนทบุรี และทาํงานบริเวณกรุงเทพปริมณฑลที่มีระดบัรายไดต้ั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป อายุอยู่ในช่วง         

35-50 ปี 

• สาํหรับโครงการดีซิโอค้อนโด-งามวงศ์วาน วางเป้าหมายลูกคา้อยู่ระดบักลาง-ล่าง ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง ในส่วน

ของจงัหวดันนทบุรีส่วนท่ีติดกบักรุงเทพฯ ระดบัรายไดต้ั้งแต่ 25,000 บาท อายใุนช่วง 25-45 ปี 

      นโยบายราคา 

• สาํหรับโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์ บริษทักาํหนดราคาขาย และค่าเช่าอยูใ่นระดบัราคาท่ีแข่งขนัได ้ทั้งน้ีการ

เช่าโรงงาน บริษทัจดัทาํสญัญาเช่ากบัลูกคา้มีระยะเวลาครอบคลุม 3 ปี 

• โครงการบา้นจดัสรรดีซิโอ-้ราชพฤกษ ์กาํหนดราคาใหอ้ยูใ่นช่วง 4-6 ลา้นบาท  

• ในส่วนของโครงการดีซิโอค้อนโด ไดพ้ฒันารูปแบบและฟังกช์ัน่การใชง้านให้อยูใ่นเกณฑดี์ขณะท่ีกาํหนดราคา

ขายใหค้่อนขา้งถูกกวา่คู่แข่งในยา่นใกลเ้คียงเพือ่ชูจุดเด่นในดา้นความคุม้ค่า โดยกาํหนดราคาเร่ิมตน้ท่ี 1.2 ลา้น

บาท 
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    การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

• อรดาแฟคตอร่ีแลนด ์นอกจากการติดต่อกบัลูกคา้เป้าหมายโดยตรงแลว้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ของทางบริษทัจะเขา้มา

ติดต่อจากป้ายโฆษณาหนา้โครงการ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการแนะนาํจากลูกคา้เดิมในโครงการและเวบ็ไซต ์ 

• สําหรับโครงการดีซิโอท้ั้ งสองโครงการ จะใช้การประชาสัมพนัธ์ทางป้ายโฆษณา ป้ายบอกทาง นิตยสาร

หนงัสือพิมพ ์วทิย ุการออกบูธตามงานแสดงสินคา้และหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ อินเทอเน็ตประเภทสงัคมออนไลน ์

และเวบ็ไซตใ์นการใหข้อ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์โครงการ 

    วตัถุดิบ  

  วตัถุดิบหลกัในการก่อสร้างโครงการ ไดแ้ก่ ท่ีดิน และวสัดุก่อสร้าง หลกัๆ เช่น แผ่นพ้ืน เสาเข็ม อิฐ

มวลเบา คอนกรีต เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ แผ่นหลงัคา ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง ระบบสุขาภิบาล สีทาอาคาร ประตู

หนา้ต่าง โดยทางบริษทัเปิดประมูลกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างทั้งในส่วนของค่าแรงและค่าวสัดุ ยกเวน้แผ่นพ้ืน, เสาเข็ม, 

และอิฐมวลเบา ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลักของบริษทั ซ่ึงที่ผ่านมามีผูรั้บเหมาก่อสร้างหลักที่เคยร่วมงานมาด้วยกัน

ประมาณ 2-3 รายและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและยาวนานมา 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

• สําหรับโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์ แต่ละยูนิตทางเจา้ของโรงงานจะจัดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสียกันเองตาม

คุณภาพของนํ้ าเสียในแต่ละโรงงานโดยตอ้งผ่านเกณฑ์ตามท่ีกรมโรงงานกาํหนด ทั้งน้ีทางโครงการไดมี้ระบบ

สุขภิบาลใหท้ั้งแต่ละยนิูตในเบ้ืองตน้ตามพรบ.จดัสรร 

• ในส่วนของโครงการจดัสรรนั้นไดจ้ดัทาํระบบดกัไขมนัในแต่ละยนิูต และมีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของโครงการ

ตามพรบ.จดัสรร  

งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

  ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีบา้นดีซิโอ-้ราชพฤกษท่ี์ลูกคา้จองและรอโอนในปี 2557 จาํนวน 6 หลงั มูลค่า

รวมประมาณ 27 ลา้นบาท และดีซิโอค้อนโด-งามวงศว์านมียอดจองภายในปี 2556 จาํนวน 400 ยนิูต คิดเป็นมูลค่าประมาณ 

520 ลา้นบาทซ่ึงจะรับรู้รายไดเ้ม่ืออาคารก่อสร้างแลว้เสร็จและดาํเนินการโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

ในการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

1.  ความเส่ียงจากบริษทัมผู้ีถอืหุ้นรายใหญ่  > 50% 

 ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2556 กลุ่มตระกลู พรกลุ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 120,561,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.48 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจึงทาํใหก้ลุ่ม พรกลุ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมด

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ือง

กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดตอ้งใหไ้ดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจึงไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้
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2.  ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกั 

 ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนสูง  เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นอุปสงค์

และอุปาทานโดยเฉพาะราคาปูนซิเมนต ์, เหลก็เสน้, PC-Wire, หินและทราย ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต

ท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บริษทัฯตอ้งติดตามประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งกาํหนด

กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่การบริหารการจดัหาวตัถุดิบเพ่ือลดความเส่ียงทางดา้นราคา การ

วจิยัคน้ควา้เพ่ือหาวตัถุดิบทดแทน การควบคุมและบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

3.  ความผนัผวนของราคานํา้มนัเช้ือเพลงิ 

 ความผนัผวนของราคานํ้ ามนั ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม เน่ืองจากมีความเก่ียวเน่ืองกบัเหตกุารณ์

อ่ืนหลายปัจจยั เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมืองระหวา่งประเทศ มีผลทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อราคานํ้ ามนั  

บริษทัฯไดบ้ริหารความเส่ียงโดยในปี 2555-2556 ไดซ้ื้อรถบรรทุกใหม่เพ่ือทดแทนรถบรรทุกเดิมท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า 

จาํนวน 33 คนั เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายในการขนส่งซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากรองจากตน้ทุนสินคา้ 

 

4. การแข่งขนั 

 จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั และความผนัผวนขอราคาวตัถุดิบ ทาํใหต้ลาดสินคา้วสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัท่ี

รุนแรงเพ่ือเร่งระบายสินคา้ ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ฝ่ายบริหารจึงใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัและ

พฒันาสินคา้ การควบคุมคุณภาพ การบริการ การบริหารและจดัการสินคา้คงคลงั การพฒันาบุคลากร การบริหารการจดัส่ง

และขนส่ง  เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และคงความเป็นผูน้าํในธุรกิจน้ีต่อไป 

 นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดเ้ตรียมการขยายฐานการตลาดไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยไดล้งทุนสร้างโรงงาน

แห่งใหม่2แห่ง ซ่ึงจะเร่ิมผลิตไดใ้นตน้ปี 2557 ไดแ้ก่ภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดั

มหาสารคาม ซ่ึงทั้งสองแห่งถือไดว้า่เป็นตลาดใหม่ของบริษทั และเช่ือมัน่วา่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ เน่ืองจากเป็นจงัหวดั

ใหญ่และมีโครงการก่อสร้างเป็นจาํนวนมาก 

 

5. การขาดแคลนแรงงาน 

 แรงงานเป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงมีความสาํคญัต่อกระบวนการผลิตและตน้ทุนการผลิต  การขาดแคลนแรงงานเร่ิม

เกิดข้ึนในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาและมีแนวโนม้รุนแรงเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเม่ือรัฐบาลประกาศนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาททัว่

ประเทศ ทาํใหแ้รงงานอยากทาํงานในทอ้งถ่ินของตวัเองมากกวา่จะเดินทางมาทาํงานในต่างจงัหวดั บริษทัไดบ้ริหารความ

เส่ียงโดยในปี2555 บริษทัไดป้รับอตัราค่าจา้งใหสู้งเกินกวา่ค่าแรงขั้นตํ่ามากเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ และจดัหาแรงงานต่างดา้วเขา้

มาเสริม ซ่ึงบริษทัมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

    ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

    บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ประเภท / ลกัษณะ

สินทรัพย ์

มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ที่ดิน ณ อาํเภอ

พฒันานิคม จงัหวดั

ลพบุรี:  

  

- ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ี

โรงงานขนาด 

47 ไร่ 240 ตร.

วา 

14,155,075 เป็น

เจา้ของ 

จดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการใหธ้นาคารแห่ง

หน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนัค่าวตัถุดิบและคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า กบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึง 

- ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ี

กองเก็บสินคา้ 

  ขนาด 23 ไร่ 2 

งาน 38 ตร.วา 

5,055,384 เป็น

เจา้ของ 

ไม่มี 

- ส่วนท่ีซ้ือไวเ้พ่ือ

ใชน้ํ้ าบาดาลในการ

ผลิต 

  ขนาด 24 ไร่ 2 

งาน 92 ตร.วา 

2,124,547 เป็น

เจา้ของ 

ไม่มี 

ท่ีดินเพ่ือสร้าง

โรงงานและลาน

เก็บสินคา้คงคลงั 

- โรงงานคอนกรีต

มวลเบา166ไร่18 

ตร.วา 

26,806,766 เป็น

เจา้ของ 

จดจาํนองท่ีดิน 3 แปลง พ้ืนท่ีรวม 63 ไร่ 3งาน 17 ตร.วา เพ่ือเป็นหลกัประกนั

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น ,เงินกูย้มืระยะยาวและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัค่าวตัถุดิบ การใชไ้ฟฟ้ากบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึง 

ท่ีดินเพ่ือสร้าง

โรงงาน จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ขนาด 

57 ไร่ 334 ตร.วา 

16,870,518.80 เป็น

เจา้ของ 

ไม่มี 

ท่ีดินเพ่ือสร้าง

โรงงาน จงัหวดั

ระยอง ขนาด 36 ไร่ 

168 ตร.วา 

20,525,996 เป็น

เจา้ของ 

ไม่มี 
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ท่ีดินเพ่ือสร้าง

โรงงาน จงัหวดั

มหาสารคาม ขนาด 

34 ไร่ 99 ตร.วา  

18,022,373 เป็น

เจา้ของ 

ไม่มี 

อาคาร / 

เฟอร์นิเจอร์ / เคร่ือง

ตกแต่ง 

96,544,497 

 

 

 

 

 

เป็น

เจา้ของ 

จดจาํนองอาคารโรงงานสาํหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบาวงเงินจาํนอง 35 ลา้น

บาทและเคร่ืองจกัรมูลค่า 60 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะสั้น ,เงินกูย้มืระยะยาวและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออก

หนงัสือคํ้าประกนัค่าวตัถุดิบ การใชไ้ฟฟ้ากบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 

ยานพาหนะ 144,537,928 เป็น

เจา้ของ 

 

ไม่มี 

เคร่ืองมือ / 

เคร่ืองจกัร / 

อุปกรณ์ 47,732,394 

เป็น

เจา้ของ 

ไม่มี 

งานระหวา่ง

ก่อสร้าง 

80,799,482 

 

 

 

 

เป็น

เจา้ของ 

ไม่มี 

 
บริษทั อรดา จาํกดั 

ประเภท / ลกัษณะสินทรัพย ์ มูลค่าตาม

บญัชี (บาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

สินทรัพยใ์หเ้ช่า 13,984,947 เป็น           

   เจา้ของ 
ไม่มี 

ท่ีดิน รอการพฒันา  21,444,292 เป็นเจา้ของ จดจาํนอง เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะสั้น และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้

ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัคา่วตัถุดิบ การใช้

ไฟฟ้าใหแ้ก่บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ กบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึง- 

ท่ีดินท่ีพฒันาแลว้ เพ่ือขาย โครงการบา้น

อรดา 

357,026,140 

 

เป็นเจา้ของ ไม่มี 

 

 

 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

 

17 

 

 

การลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัท ธุรกจิ ทุนทีอ่อกและเรียกชําระ

แล้ว  

ร้อยละการลงทุน 

บริษทั อรดา จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยโ์ดยปัจจุบนั

ยงัเนน้ธุรกิจการขายและใหเ้ช่า

โรงงานสาํเร็จรูปขนาดยอ่ม 

300 ลา้นบาท 99.99 

บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั ผลิตแผน่พ้ืนสาํเร็จรูปและคอนกรีต

มวลเบาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

35 ลา้นบาท 99.99 

 

ปัจจุบนับริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลกั คือ แผน่พ้ืนและเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง และ การ

ขายโครงการบา้นเด่ียวพร้อมอยู ่และขาย - ใหเ้ช่าโรงงานสาํเร็จรูปขนาดยอ่มผา่นบริษทัยอ่ย บริษทั ไม่มีนโยบายในการ

ลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง การลงทุนใดๆ ของบริษทัจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี

นโยบายการบริหารในอรดาจะถูกกาํหนดและดาํเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

   - ไม่มี - 

 

 

6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

ช่ือบริษัท : บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ทุนจดทะเบียน 206,000,000 บาท (ชาํระแลว้ 202,865,000 บาท ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษทัผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑค์อนกรีต  อนัไดแ้ก่ แผน่พ้ืน

สาํเร็จรูป, เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง คอนกรีตมวลเบา (CLC) ตลอดจน ผลิต

ช้ินส่วนคอนกรีตสาํเร็จรูปต่างๆ เช่น ร้ัว ,คาน - เสา ฃ ฯลฯ เป็นตน้   

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้นท่ี 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ท่ีตั้งโรงงาน1 - ลพบุรี : 33 หมู่ 8 ตาํบลช่องสาริกา อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 15140 

ท่ีตั้งโรงงาน2 - ลพบุรี : 280 หมู่  1  ตาํบลช่องสาริกา อาํเภอพฒันานิคม   จงัหวดัลพบุรี  15140 

ท่ีตั้งโรงงาน – สุราษฎร์ธานี : 39/3  หมู่ 7 ตาํบลนาใต ้อาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84240 

ท่ีตั้งโรงงาน – มหาสารคาม : 2 3 6   ห มู่  1 1   ถ น น โ ก สุ ม -ท่ า พ ร ะ   ตํา บ ล แ พ ง  อํา เ ภ อ โ ก สุ ม พิ สั ย                               

จงัหวดัมหาสารคาม 44140 

ท่ีตั้งโรงงาน – ระยอง : 567  หมู่ 1  ตาํบลมะขามคู่ อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 2118 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000303 
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Homepage : www.dconproduct.com 

E-mail : dcon@dconproduct.com 

โทรศพัท ์ : 0-2937-3312 

โทรสาร : 0-2937-3328 

 

 

  

บริษัทย่อย : บริษทั อรดา จาํกดั   

บริษทัฯ ถือหุน้ 99.99 % ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

- อรดาแฟคเตอร่ีแลนด ์ 

- อรดาแลนด ์   

- บา้นอรดา – ลาํลูกกาคลอง 8 

- บา้นอรดา – โครงการดีซิโอ(้ราชพฤกษ)์ 

- คอนโดมิเนียม – โครงการดีซิโอค้อนโด(งามวงศว์าน) 

ท่ีตั้ง : 3300/67 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้นท่ี 10  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

Homepage : www.orrada.com 

E-mail : orrada@orrada.com 

โทรศพัท ์ : 0-2937-3312 

โทรสาร : 0-2937-4337 

 

 

บริษัทย่อย 

 

 

: 

 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั  

บริษทัฯ ถือหุน้ 99.99 % ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑค์อนกรีต อนัไดแ้ก่  แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป, 

คอนกรีตมวลเบา (CLC) ในทอ้งถ่ินภาคเหนือ 

ท่ีตั้ง : 170 หมุ่ 4 ตาํบลป่าสกั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู 51000 

โทรศพัท ์ : 053-584-941 

โทรสาร : 053-584-866 
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ส่วนที่  2 
การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ว 

      บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 206 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนหุน้ 206 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

โดยจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งส้ิน 202.865 ลา้นบาท 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

      รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ : ณ.วนัท่ี 5 มีนาคม 2556 

 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

 

ช่ือ – สกลุ 

 

จาํนวนหุ้น 

 

ร้อยละ 

ของหุ้นทั้งหมด 

1. นายวทิวสั             พรกลุ 112,190,970 55.35 

2. นายชนะ                โตวนั 20,702,800 10.21 

3. นางสาวอสมา        โตวนั 8,500,000 4.19 

4. นางสาวอริสรา      โตวนั 8,500,000 4.19 

5. นางสาววศิรา        พรกลุ 6,260,060 3.09 

6. นายวเิชียร             ตรีสุทธาชีพ 5,290,000 2.61 

7. บริษทั สารสิน จาํกดั 2,575,000 1.27 

8. นายพงส์                สารสิน 2,087,500 1.03 

9. นางสาวพชัรีพร     พรกลุ 2,000,000 0.99 

10. นายศุภโรจ           โรจน์วรีะ 1,260,000 0.62 

 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

     - ไม่มกีารออกหลกัทรัพย์อืน่ - 
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 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

      บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในแต่

ละปี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลใหน้าํปัจจยัต่างๆ ต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะ ทาง  ก า ร เ งิ น

ของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ข อ ง บ ริ ษั ท  ซ่ึ ง ก า ร

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามความ เหมาะสม และความเห็นชอบของ

คณะกรรมการของบริษทั 

 

8. โครงสร้างการจดัการ 
 8.1 คณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะกาํหนดวาระการประชุมไว้

ล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจนรวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้

คณะกรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บทราบ และจดัสรรเวลาเพ่ือเขา้ร่วมการประชุม แต่อาจจดัการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม

ความจาํเป็น โดยกาํหนดใหเ้ลขานุการคณะกรรมการรับผดิชอบงาน ดงัน้ี 

- จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีวาระการประชุมท่ีชดัเจน พร้อมจดัส่งเอกสารการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 

7 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
- จดัการประชุมโดยกาํหนดเวลาท่ีเพียงพอ ตลอดจนเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายอยา่งเตม็ท่ีและเปิดเผย 
- จดัทาํรายงานการประชุมท่ีมีสาระสาํคญัครบถว้น และเสนอใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯ รับรองในการ

ประชุมคราวถดัไป ก่อนทาํการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และสามารถสืบคน้ได ้
 
        คณะกรรมการบริษทั  

                     คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั

ที ่
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

   1จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 

คณะกรรมการ 

จาํนวนการเข้าร่วมประชุม 

         3คณะกรรมการ 

1. รศ.ดร.ต่อตระกลู ยมนาค ประธานกรรมการ 5 4 

2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 

3. นายวทิวสั พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 5 5 

4. นายธนิต  ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5 5 

5. นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ 5 5 

6. นายชนะ  โตวนั กรรมการ 5 5 

7. ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร กรรมการ 5 5 

8. นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง กรรมการ 5 5 

9. นายจีรเดช  วรัิชชยั กรรมการ 5 5 
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 กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ เป็นดงัต่อไปน้ี 

“นายวิทวสั พรกุล ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือนายชนะ โตวนั, ดร.ธนยั ชรินทร์สาร,  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง, นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการสองในส่ีท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญ                        

ของบริษทั ” 

 

ขอบเขต อาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. กาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน 

และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

2. พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุน และกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และกาํหนดแนวทางแกไ้ขในกรณีท่ี

มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น 

4. จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทัว่ไป

อยา่งถูกตอ้ง ทนักาล และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสาํคญั และกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สาระสาํคญั 

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

7. จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง (Succession Plan) 

8. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั

ไวแ้ลว้ 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบอาํนาจช่วงใหก้รรมการบริหารของบริษทัพิจารณาอนุมติัและดาํเนินการ 

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินของบริษทั และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นปกติทางการคา้ รายการการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ซ่ึงมีราคาตลาดอา้งอิงได ้

ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

 

ในกรณีท่ีกรรมการอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้กบับริษทั 

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหก้รรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  

               เป็นหน่วยงานอิสระท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทั 

เพื่อสอบทานขอ้มูลทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน สอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดใหมี้ข้ึน กระบวนการตรวจสอบภายใน  และการส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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                บริษทัมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจาํนวน  3 ท่าน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549 

ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ ตาํแหน่ง    4จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 

คณะกรรมการ 

จาํนวนการเข้าร่วมประชุม 

         6คณะกรรมการ 

1. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 3 

2. นายธนิต ชรินทร์สาร กรรมการตรวจสอบ 3 3 

3. นายวนัชยั  ตนัติกลุ กรรมการตรวจสอบ 3 3 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารที่รับผิดชอบให้กับบริษทั จัดทาํรายงาน

ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชี

สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคัญในระหว่างการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีโดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ

ของสํานักงานตรวจสอบบญัชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํ

การตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ดว้ย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสาํคญั ๆ 

ที่ตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบญัญติั ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย

บริหาร เป็นตน้ 

6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควร

ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

6.1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของ

บริษทัถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

6.2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

6.3. เหตุผลท่ีเช่ือวา่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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6.4. ความเห็นเก่ียวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์        

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

6.5. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 8.2 ผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริหาร    

                    คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 10 ท่านดงัน้ี 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวทิวสั พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชนะ โตวนั รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการบริหาร 

4. นายจีรเดช  วรัิชชยั กรรมการบริหาร 

5. ดร.กวนิ  วรกาญจนา กรรมการบริหาร 

6. นางสาวเพญ็ทิพา  ยิม้พยคัฆ ์ กรรมการบริหาร 

7. นางสาวจาํนงค ์ปัญญาสมบติั กรรมการบริหาร 

8. นางสาวประดิษฐา  วรชาติ กรรมการบริหาร 

9. นางสิริพร ลีทวกีลุสมบูรณ์ กรรมการบริหาร 

10. นางสาวสมนึก  รักสนิท กรรมการบริหาร 

 

      ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร   

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงานหลกั

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั 

2. วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทั 

เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

3. ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีกาํหนดไวใ้ห้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

4. จา้งและเลิกจา้งพนกังานระดบัผูบ้ริหารของบริษทัฯยกเวน้ในตาํแหน่งผูบ้ริหารท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ                

บริษทัฯ 

5. ดูแลและตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัไว้

แลว้ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นคราว ๆ ไป  
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7. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินของบริษทั ในวงเงินไม่เกิน                        20 

ลา้นบาท 

8. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นปกติทางการคา้ รายการการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี

ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย 

(ถา้มี) ซ่ึงมีราคาตลาดอา้งอิงไดใ้นวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท และตอ้งนาํเสนอใหท่ี้ประชุมกรรมการบริษทัใน

คราวถดัไปรับทราบในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย  

 

อน่ึง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี

ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใน

กรณี เกินวงเงิน 20 ลา้นบาท และรายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ

ของบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 

  ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

1. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 

2. ดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย 

3. มีอาํนาจจา้ง แตง่ตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราคา่จา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรับข้ึน เงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั้งหมดของบริษทัในตาํแหน่งตํ่ากวา่ระดบัผูบ้ริหาร ตลอดจนแต่งตั้ง

ตวัแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั 

4. มีอาํนาจอนุมติัและมอบอาํนาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการเพ่ือ

ประโยชนข์องบริษทั รวมทั้งอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ไวภ้ายในวงเงิน

ไม่เกิน 5 ลา้นบาท และตอ้งมีหน่ึงในคณะกรรมการบริหารลงลายมือช่ือร่วมกนั 

5.  มีอาํนาจออกคาํสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์อง

บริษทั และเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

6. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัตอ่บุคคลนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั 

7. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป 

 ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และ 

คณะกรรมการบริหาร และใหก้รรมการผูจ้ดัการปฏิบติัตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดไว ้

 

อน่ึง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี

ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใน
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กรณีดงักล่าว รายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งนาํเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการของบริษทั เพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 

 

8.3 เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้ง นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ คุณสมบติั และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  
เป็นเลขานุการบริษทั  ขอ้มูลประวติัของเลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 
 

คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษทั 

1. มีความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจ บญัชี กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกํากับดูแลกิจการ 

    3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งในดา้นการใหข้อ้แนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆ  

 

      ขอบเขตอาํนาจหน้าทีเ่ลขานุการบริษัท 

1. ใหข้อ้แนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องทางการ ระเบียบ  

     และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ  

     เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ  

2. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ใหข้อ้มูล และผลกัดนัคณะกรรมการบริษทัให ้ 

     ปฏิบติัตามรวมทั้งใหมี้การตรวจสอบผลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของหลกัการดงักล่าว  

3. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ  

    บริษทั  

4. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั   

    และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม 

    มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

6. จดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือเชิญ  

   ประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

7. ดาํเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามขอ้กาํหนด  

    กฎหมาย  

8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งสาํเนาใหป้ระธานกรรมการ  

    และประธานกรรมการตรวจสอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

9. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ  

10. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้เพ่ือใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทั และเป็น 

      ส่ือกลางระหวา่งผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  

11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

12. ติดตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้พึงปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 

13. ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั 
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 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

              ทั้งน้ีในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ               2,393,500     บาท 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                6,623,498     บาท 

                        

   ค่าตอบแทนอืน่ 

- ไม่มี - 

 

8.5 บุคลากร 

 บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญั 

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2556  บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 215  คน   

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

 บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าพนกังานทุกระดบั คือทรัพยากรอนัมีค่า และมีบทบาทต่อความสําเร็จขององค์กร บริษทัจึงมี

นโยบายพฒันาความสามารถพนกังานเพ่ือยกระดบัการบริหารงาน โดยจดัใหมี้การอบรม สมัมนา พนกังานทั้งเก่าและใหม่ 

อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอเพ่ือนาํความรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานต่อไป และยงัใหค้วามสาํคญั 

ในระบบการคดัเลือก และค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

บริษทัฯ มีนโยบายที่จะ “ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบให้ความดี ความชอบใน

ลกัษณะ ส่งเสริมใหพ้นกังานกา้วหนา้ มีความเจริญเติบโตคู่ไปกบับริษทัฯโดยท่ีมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

• บริษทัคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานนั้นๆ  

• มีการจดัอบรมทั้งเม่ือเร่ิมแรกเขา้ทาํงานเพ่ือเป็นการทาํความคุน้เคยก่อนการทาํงาน 

• มีจดัอบรมสมํ่าเสมอ ในเร่ืองความรู้เฉพาะดา้นและเทคนิคต่างๆ มีการจดัฝึกอบรมทั้งในและนอก

สถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีองค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายงั

ต่างประเทศท่ีมีความรู้และเทคโนโลยใีนดา้นนั้นๆ รวมถึงการจา้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความ

ชาํนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน 

• เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษทัพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตวับุคลากรให้มี

ความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคดัสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับ   

หนา้ที่ โดยเมือ่เปรียบเทียบกบับริษทัอืน่ และตลาดแรงงาน นบัวา่องคก์รมีอตัราว่าจา้งดึงดูดใจเมื่อ

เทียบกบัองคก์รในระดบัเดียวกนั 

• เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 

รวมถึงพิจารณาตามอตัรายอดขายและกาํไรของบริษทั หากยอดขายและกาํไรมากพนักงานจะได้

โบนสัมาก 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 9.1 นโยบายกาทรกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหค้วามสาํคญักบัการดูแลองคก์รตามหลกับรรษทัภิบาล และเห็นวา่การนาํหลกั

บรรษทัภิบาลมาปฏิบติัในองคก์รจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น คณะกรรมการบริษทัฯตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกัดนั เสริมสร้าง และ

ปลูกฝังใหพ้นกังานประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้ง

องคก์ร 

 บริษทัฯเช่ือวา่ระบบการกาํกบัดูแลท่ีดีของคณะกรรมการบริษทัฯท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งเสริมใหอ้งคก์รมีศกัยภาพ

ในการแข่งขนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนสถาบนัการเงินและพนัธมิตร

ธุรกิจในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอนันาํไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของผูถื้อหุน้ และประโยชนท่ี์สมดุลร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย รวมถึงสงัคมและประเทศชาติ 

 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลกิจการไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทั จะใหข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ีประชุม และวาระ โดยมีคาํช้ีแจงและเหตผุลประกอบ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อ

หุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการออกเสียง เปิดใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามและเสนอวาระล่วงหนา้ และใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ

ในการลงคะแนนเสียงได ้บริษทัจะเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระบน Website ของ

บริษทั 

2. การปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทั จะปฏิบติักบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

อยา่งเท่าเทียมกนั เช่น เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ใน

ระยะเวลาอนัสมควร เป็นตน้ 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจะไมท่าํการใดๆ ท่ีเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

        บริษทั จะเปิดเผยขอ้มูลบริษทั ผา่น Website ของบริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีสาํคญัต่อการ 

ลงทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และมีความเท่าเทียมกนัน่าเช่ือถือ 

 

5. ความรับผดิชอบของคณกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษทั จะมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

 

9.2 กรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ข้ึนเพ่ือช่วยในการกลัน่กรองงานท่ีจาํเป็นและสาํคญั 

หรืองานท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะทางโดยไดก้าํหนดให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็น

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงมัน่ใจไดว้า่ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษทัฯ มีอิสระอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ี ภายใต้
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องคป์ระกอบ ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงปัจจุบนัคณะอนุกรรมการบริษทัไดแ้บ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อนุกรรมการตรวจสอบ  2) อนุกรรมการบริหาร  3) อนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

   คณะกรรมการบริษัท 

                      บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพือ่คดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ งเป็น

กรรมการ อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งกรรมการบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเป็น

ผูพิ้จารณาคดัเลือกโดยใชเ้กณฑค์วามสามารถ ประสบการณ์ วสิยัทศัน ์และความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ี ในการประชุมสามญั

ประจาํปีทุกคร้ัง ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัราจะตอ้งพน้จากตาํแหน่ง และใน

กรณีที่ตอ้งการเลือกกรรมการดงักล่าวดงักล่าวที่พน้จากตาํแหน่งเขา้เป็นกรรมการอีกคร้ัง จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที่

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัน้ี 

 

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ 

ไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับจะไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งให้ลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือเลือกตั้งในคร้ังหน่ึง ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง

ช้ีขาด 

 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ 

บริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนใน

การประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้ไปแทน โดยมติของ

คณะกรรมการดงักล่าว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

                   ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี โดย

กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจจะไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได ้

 

 9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 -  ไม่ม ี– 
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 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

จริยธรรมธุรกจิและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง

อยา่งรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอยา่งครบถว้น ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ 

คนหน่ึงคนใดมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผลประโยชน์ของเร่ืองท่ีกาํลงัมีการพิจารณา ก็จะงดการออกเสียง หรือไม่อยูร่่วมประชุม

ขณะลงมติออกเสียง รวมทั้งยงัไดมี้การกาํหนดจรรยาบรรณให้แก่พนักงานรวมถึงผูบ้ริหารไดป้ระพฤติปฏิบติัตามเป็น

แบบอยา่งท่ีดี โดยไม่แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น และไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํหรือปกปิดการกระทาํ

ใด ๆ ท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ยความยติุธรรม หรือมี

ส่วนร่วมในการปกปิดการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย  

 
บริษทัมีนโยบายในการหา้มและมีวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทั   

ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดงัต่อไปน้ี 

1.  ดาํเนินการแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

  2.  ดาํเนินการแจง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝ่ายและพนักงานของบริษทัพึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายใน   

ของบริษทัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ส่วนตนซ่ึงรวมถึง เพือ่การซ้ือขายหลกัทรัพย ์หากบริษทัพบวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการและพนกังาน ของ

บริษทักระทาํผดิขอ้หา้มน้ี บริษทัจะพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั โดยกาํหนดเป็น จรรยาบรรณเร่ืองการใชข้อ้มูล

ภายในซ่ึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั มีหนา้ท่ีรับผดิชอบช้ีแจงใหพ้นกังานทราบถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

  
9.6 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี 

      บริษทั พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2982 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 

 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2556 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั เป็นเงิน 

ทั้งส้ิน 1,407,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษทัย่อยอีก 2 บริษทั เป็นเงิน 470,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

1,877,000 ลา้นบาท 

  

  ค่าบริการอืน่ๆ 

 -  ไม่มี – 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ท่ีดาํเนินกิจการ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตลอดจนผลกัดนั เสริมสร้างและปลูกฝังใหพ้นกังานประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดี มีจิตสาํนึกในจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร และบริษทัยงัไดน้าํแนวทางปฏิบติัตามหลกัการ 8 ประการ มาเป็นส่วน

หน่ึงในการดาํเนินกิจการ อนัไดแ้ก่    

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

นอกจากน้ีบริษทัยงัสนับสนุนให้ผูที้่มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อนัประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้น คู่คา้ พนักงาน ลูกคา้ 

ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม เกิดการพฒันาและเติบโตไปด้วยกันอย่างย ัง่ยืน อนัสอดคลอ้งกับค่านิยมขององค์กร                 

“มุ่งเน้นผลติภัณฑ์ มุ่งมัน่บริการ พฒันางาน พฒันาคน” 

 

10.2 การดาํเนนิงาน 

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดน้าํแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งมัน่ท่ีจะแข่งขนัทางการคา้อยา่งยติุธรรม โดยคาํนึงถึงจริยธรรมในการประกอบ 

การคา้และกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ที่บริษทัและบริษทัย่อยเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ  บริษทัฯ ไดมี้การอบรมพนักงาน เร่ือง

คุณสมบติั 5 ประการ ของการปฏิบติังานท่ีดี โดยครอบคลุมเร่ืองความซ่ือสัตย ์สุจริต ตรงไปตรงมา และความยติุธรรม ไม่

ทาํการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอ้ือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษทัและกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด รวมไปถึงการรักษาความลบัของลูกคา้  เป็นตน้ 

 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

        บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัใหมี้แนวทางในการ 

ต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ปฏิบติัตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนบัสนุนให้มีการสร้างความสาํเร็จของงานดว้ยวิธีการทุจริต ดงันั้นบริษทั

และบริษทัยอ่ยจึงยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการฟอกเงิน คือจะไม่รับ โอน หรือ
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เปล่ียนสภาพทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิ เพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดใชบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นช่องทาง

หรือเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายเท ปกปิด หรือ อาํพรางแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

        ดงันั้น บริษทัจึงกาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รวมทั้ง พนกังานของบริษทัยอ่ย จะไม่ 

เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกคา้ คู่คา้  ผูรั้บเหมา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัไม่วา่กรณีใดๆ รวมถึงดาํเนินการจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการกระทาํท่ีเขา้ข่าย หรือสุ่มเส่ียงในลกัษณะ

ดงักล่าว 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงการ 

เคารพต่อสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นสิทธิพ้ืนฐานของพนักงานทุกระดบั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที่มีความเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์กบัองคก์ร ไม่วา่จะเป็น ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ลูกคา้ ฯลฯ อาทิเช่น  

       สาํหรับผูถื้อหุน้ บริษทัใหก้ารรักษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเสมอภาค ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

ของผูถื้อหุน้  

        สาํหรับลูกคา้ บริษทัมุ่งเนน้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้และคุณภาพสินคา้ โดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบ 

ต่อสิทธิผูบ้ริโภค  

 

        สาํหรับพนกังาน บริษทัมีนโยบายปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ใหค้วามสาํคญัต่อความกา้ว 

หน้าของพนกังาน โดยข้ึนอยูก่บัผลงานและความสามารถตามจริง และมีระบบบริหารผลตอบแทนที่จะช่วยให้พนักงาน

ไดรั้บความเป็นธรรม 

 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ใหค้วามสาํคญัต่อทรัพยากรบุคคลเป็นอยา่งยิง่ เพราะบริษทัเช่ือวา่พนกังานเป็น 

ทรัพยากรที่สําคญัในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้ นบริษัทจึงมีนโยบายพฒันาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามความ

เหมาะสมในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการจดัอบรมและพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ มีการจดัสรรสวสัดิการ

ครอบคลุมทุกดา้น เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น  การรักษาพยาบาล บา้นพกัพนกังานโรงงาน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง

ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ รางวลัไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั ระบบการบริหารเงินเดือน และค่าตอบแทน

ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

 

5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

        บริษัทมีนโยบายคุณภาพ และ พนัธกิจ ที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ดังพนัธกิจที่ว่า  “บริษัท                          

ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต จําหน่าย บริการ แผ่นพื้น เสาเข็ม บล็อกสุขภาพ CLC  เสา-คาน ผนัง ร้ัว

สําเร็จรูป และบ้านพักอาศัย ตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและต้นทุน 

ตลอดจนการบริการอย่างต่อเนือ่งให้เป็นทีพ่ึงพอใจของลูกค้า” โดยบริษทัมีการควบคุมคุณภาพสินคา้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดใ้ห้ไวก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด โปร่งใส เสมอภาคและ

เป็นธรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ โดยมาตรฐานผลิตภณัฑ์ที่บริษทัได้รับ อาทิเช่น  มอก. เลขที่ 576/2546,                  
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เลขท่ี828/2546 และผลิตภัณฑ์ของบริษทัได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008                              

จาก บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

                        บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในการเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึง 

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การจดัทาํรายงาน “การจดัการพลงังาน”  โดยมีการจดัตั้ง

คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน มีการกาํหนด นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน มีการทาํแผนอนุรักษพ์ลงังาน และดาํเนินการ

ตามแผน มีการตรวจสอบ ประเมินผล วเิคราะห์และปรับปรุงการจดัการพลงังาน นอกจากน้ีโรงงานของบริษทั ยงัไดป้ฏิบติั

ตามกฎ ขอ้บงัคบัและเง่ือนไข ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด โดยโรงงานมีการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ า

เสียตามมาตรฐาน  มีการเก็บสถิติขอ้มูลแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียไวอ้ย่างชดัเจนเพ่ือแสดงต่อภาครัฐ          

อีกทั้งยงัมีระบบขจดัฝุ่ นท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพือ่ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535               

ในมาตรา 12 วรรคห้า กาํหนดให้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจะตอ้งจดัให้เคร่ืองผสมคอนกรีตอยูภ่ายในห้องท่ีทาํดว้ยวสัดุท่ี

สามารถป้องกันเสียงดงัจากการทาํงานของเคร่ืองจกัร ตอ้งมีและใชร้ะบบขจดัฝุ่ นท่ีมีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ                 

เพื่อขจดัฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากถงัเก็บปูนซิเมนตผ์ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน หรือเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานและผูอ้ยู่

อาศยัใกลเ้คียง และตอ้งมีบ่อกกัเก็บตะกอนและพกันํ้ าท้ิงท่ีมีขนาดเหมาะสมและเพียพอ โดยนํ้ าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน

จะตอ้งมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

        บริษทัไดมี้การสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมและไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ 

ตลอดระยะเวลา 17 ปีท่ีผา่นมา โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมาบริษทัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสังคมหลายกิจกรรม เช่น โครงการรองเทา้

เพื่อน้องในถ่ินทุรกนัดาร กิจกรรมทาํบุญเด็กพิการชายบ้านราชาวดี กิจกรรมกีฬาเช่ือมความสามคัคี ต่อตา้นยาเสพยติ์ด 

กิจกรรมกรีฑานกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนอาํเภอบา้นนาเดิม เป็นตน้ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี บริษทัไดใ้หพ้นกังานมี

ส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึง เพ่ือใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกร่วมกนัในการพฒันาชุมชนและสงัคม และเพ่ือความสามคัคีภายในองคก์ร 

รูปเคร่ืองกรองฝุ่ น ท่ีเกิดจากถงัเก็บปูนซิเมนตผ์ง 
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8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ตลอดระยะเวลา 17 ปี บริษทัไดมี้การคิดคน้ ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดียิง่ข้ึนและตอบ 

สนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะ และมีนวตักรรมผลิตภณัฑ์

ใหม่ ท่ีคาํนึงต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

ปัจจุบนับริษทัไดพ้ฒันา “อิฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC” ซ่ึงมีความแตกต่างจากอิฐมวลเบาทัว่ไป เน่ืองจาก 

ผลิตโดยการเติมฟองอากาศท่ีมีเสถียรภาพสูงแทรกกระจายในเน้ือคอนกรีตอยา่งไม่ต่อเน่ือง มีลกัษณะเป็นเซลลปิ์ด นํ้ าจึงซึม

ผ่านไดย้าก ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดเช้ือราท่ีมากบัความช้ืนซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพผูอ้ยูอ่าศยั และมีการพฒันาขนาด

กอ้น 20 ซม. ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นฉนวนกนัความร้อนอยา่งดี ทาํให้บา้นหรืออาคารท่ีใชอิ้ฐมวลเบาดีคอนสีเทา CLC ไม่ร้อน 

ส่งผลใหช่้วยลดการใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งดี 

 

10.3 การดาํเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

        บริษทัยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อสงัคมและผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง หากลูกคา้ไม่พอใจในคุณภาพของสินคา้ 

ระบบการขนส่ง หรือหากลูกคา้รู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองใดๆ บริษทัมีใบบนัทึกร้องเรียนให้ลูกคา้ บริษทัจะคอย

ดูแลรับขอ้ร้องเรียนดงักล่าว เพื่อนาํไปสู่ขั้นตอนตรวจสอบขอ้เท็จจริง หาสาเหตุความบกพร่อง เพือ่ป้องกนัมิให้เกิดกบั

ลูกคา้อีก และชดเชยค่าเสียหายใหก้บัลูกคา้ตามกฎบริษทัต่อไป การดาํเนินธุรกิจของบริษทัจึงไม่ถูกกล่าวหาวา่มีผลต่อสงัคม 

และส่ิงแวดลอ้ม  

 

10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

       โครงการรองเท้าเพือ่น้องในถิ่นทุรกนัดาร 

      ในปี 2556 ท่ีผา่นมา บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความสาํคญัดา้นความรับผิดชอบทางสังคม 

โดยไดด้าํเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคมอยา่งต่อเน่ืองเม่ือวนัท่ี 1กมุภาพนัธ์ ทางบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม “รองเทา้เพื่อนอ้ง

ในถ่ินทุรกนัดาร”ท่ี โรงเรียนบา้นปากช่อง  ต. กกตมู อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร เน่ืองจากโรงเรียนบา้นปากช่องเป็นโรงเรียน

เลก็ๆ และนกัเรียนยงัเดินเทา้เปล่ามาโรงเรียน ทางบริษทัฯ ไดร่้วมสนนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมโดยการนาํรองเทา้ไปมอบ

ใหน้อ้งๆ เพ่ือท่ีนอ้งๆจะสามารถเดินไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั รวมไปถึงสนบัสนุนอุปกรณ์การศึกษาและอาหารกลางวนั 
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กจิกรรมทาํบุญเดก็พกิารชายบ้านราชาวด ี

เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2556 ทางบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดักิจกรรมเล้ียงอาหารกลางวนัและร่วม

บริจาคส่ิงของแก่เดก็พิการท่ีสถานสงเคราะห์เดก็พิการทางสมองและปัญญา “บา้นราชาวดี”ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด                 

จ.นนนทบุรี เน่ืองจากเห็นถึงความสาํคญัของการแบ่งปันโอกาสและสร้างความสุขใหก้บัผูพิ้การท่ีขาดโอกาสทางสงัคม โดย

ในการจดักิจกรรมในวนันั้นไดรั้บการตอ้นรับจากเด็กๆบา้นราชาวดีอยา่งอบอุ่นเป็นกนัเอง มีการแสดงต่างๆ อาทิ การร้อง

เพลงและการเตน้ประกอบเพลงขอใจแลกเบอร์โทร นอกจากน้ีทางบริษทัฯยงัไดเ้ล้ียงอาหารกลางวนัและร่วมแจกขนมแก่

เดก็บา้นราชาวดีอีกดว้ย 

 

กจิกรรมกฬีาเช่ือมความสามคัค ีต่อต้านยาเสพย์ตดิ 

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รใหร่้างกายแขง็แรงและปลอดภยัจาก

ส่ิงเสพยติ์ด ทางบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ลพบุรี ไดร่้วมกบัสถานีตาํรวจภูธรพฒันานิคม จดักีฬาเช่ือมความ

สามคัคี ต่อตา้นยาเสพยติ์ด เม่ือวนัท่ี  24 กรกฎาคม 2556  โดยใชกี้ฬา ฟุตบอลกบัเซปักตะกร้อ เป็นกีฬาเช่ือมความสามคัคี 

และมีการตรวจหาสารเสพยติ์ดในร่างกายสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงลว้นแต่ทาํใหพ้นกังานมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

และยงัห่างไกลยาเสพยติ์ด ทาํใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุขในการทาํงานไดอี้กดว้ย 
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กจิกรรมกรีฑานกัเรียน นักศึกษาและประชาชนอาํเภอบ้านนาเดมิ 

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) สาขาสุราษฏร์ธานี ไดเ้ขา้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม กบัอาํเภอบา้นนาเดิม     

จ.สุราษฎร์ธานี ไดจ้ดัให้มีการแข่งกรีฑานกัเรียน นกัศึกษา ประชาชน ประจาํปี 2556 ข้ึนในระหวา่งวนัท่ี1 ถึง 2 สิงหาคม 

2556 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา และประชาชน เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา มีทกัษะทางดา้นกีฬา

และเช่ือมความสามคัคีระหวา่งหมู่คณะ เน่ืองจากเล็งเห็นวา่ นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน ท่ีเล่นกีฬาเป็นประจาํ จะทาํ

ใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรงและเป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพและคุณค่าต่อสงัคม ซ่ึงจะมีส่วนในการพฒันาสงัคมสืบเน่ืองต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักใน

ความสําคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
 แต่ยงัคงรักษาความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เป็นระบบท่ีพนกังานสามารถควบคุมกาํกบั ประเมินผล และสอบ

ทานการทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม

รวมทั้งป้องกนัการกระทาํท่ีผดิกฎหมายดว้ย 
 บริษัทฯกําหนดให้มีผูต้รวจสอบภายใน ที่ข้ึนตรงและดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูท้าํหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อาํนาจดาํเนินการและ

กฎระเบียบ รวมทั้ งทาํหน้าที่ประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีก

ชั้นหน่ึง 
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โดยบริษทัไดพิ้จารณาแต่งตั้งบริษทั เวลแพนน่ิง โซลูชัน่ จาํกดั โดยนางสาวหัสยา ใจบูชาศกัด์ิ เป็นผูส้อบภายใน

ของบริษทั ซ่ึงในปี 2556 บริษทัฯได ้ดาํเนินการประเมินการบริหารความเส่ียง ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ใน

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 ไตรมาสที ่1 ตรวจสอบการบริหารจดัการใบอนุญาตภายในบริษทั (งานเกบ็ลูกปูนและขับรถขนส่ง) 

ไตรมาสที ่2 ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเงนิผู้รับเหมา  

ไตรมาสที ่3 ตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือ  

 ไตรมาสที ่4 ตรวจติดตามระบบคณุภาพจาก SGS 
 

ทั้งน้ี ตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน และผา่นการอนุมติั และ 

รับทราบผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัแลว้  

 

12. รายการระหว่างกนั  

       รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการมีผูถื้อหุ้นและ/

หรือกรรมการร่วมกนัอยา่งมีสาระสาํคญัในปี 2556 นั้น มีราคาและผลตอบแทนท่ีเป็นปกติทางการคา้ตามราคาตลาด และได้

ถูกเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ อย่างไรก็ดี ในส่วนน้ีจะเป็นการช้ีแจงรายการระหว่างกนัซ่ึงยงัไม่ได้

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั และเป็นการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมลกัษณะของความสัมพนัธ์และ

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนัซ่ึงไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงักล่าว

ขา้งตน้ 

 

รายการ

หรือ

สัญญา 

ผู้ชําระเงนิ/

ผู้ให้กู้  

ผู้รับเงนิ/ผู้กู้  รายละเอยีดของ

รายการ 

หรือสัญญา 

การกาํหนดราคาและ

เงือ่นไข 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 

2556 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะของ

ความสัมพนัธ์ 

 

ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

หมายเหตุ 

รายไดจ้าก

การให้

กูย้มื 

(ดอกเบ้ีย

เงินกูย้มื) 

 

 

เงินกู ้

 

รายไดค้่า

ขายสินคา้  

 

 

บจ. อรดา 

 

 

 

 

 

 

บมจ.ดีคอนฯ 

 

บจ.อรดา 

 

 

 

บมจ. ดีคอน 

โปรดกัส์ 

 

 

 

 

 

บจ.อรดา 

 

บมจ.ดีคอน       

โปรดกัส์ 

 

 

บริษทัฯไดใ้ห้ บจ. 

อรดา กูย้มืเพ่ือใช้

เป็นเงินหมุนเวียนใน

การดาํเนินงาน   

 

 

 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 

 

ขายสินคา้ให้บจ. 

อรดา 

 

 

 

ให้กูย้มืในรูปตัว๋สญัญา

ใชเ้งิน กาํหนดชาํระคืน

เม่ือทวงถาม โดยคิด

ดอกเบ้ียในอตัราตาม

อตัราตลาดเงิน 

 

 

เม่ือทวงถาม 

 

ราคาตลาด 

 

 

 

2.282 

 

 

 

 

 

 

20.00 

 

3.102 

 

 

 

บจ. อรดาเป็นบริษทั

ยอ่ยท่ีถือโดยบริษทั

ในสดัส่วนร้อยละ 

99.99  

 

 

 

 

การกูย้มืจากบริษทัฯจะ

ช่วยประหยดัดอกเบ้ีย

ไดม้ากกวา่การกูย้มื

โดยตรงจากสถาบนั

การเงิน 

 

 

 

 

เป็นสินคา้ท่ีผลิตโดยบ

มจ.ดีคอน โปรดกัส์ 

 

บริษทัดงักล่าว

เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึง

ดาํเนินการธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย ์

และให้เช่า

โรงงานสาํเร็จรูป

ขนาดยอ่ม (Mini 

Factory) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการ: 

 การกูย้มืจากบริษทัฯจะทาํให้ประหยดัค่าดอกเบ้ียของโครงการไดม้าก และบริษทัฯไม่มีความเส่ียงเน่ืองจากเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 99.99 รวมทั้งมีกรรมการร่วมกนั 
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อย เป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจตามปกติและตามเง่ือนไข

การคา้โดยทัว่ไป เง่ือนไขและราคาท่ีทาํการซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายติุธรรม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บั

รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีเพือ่เป็นการให้บริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/

หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนั ไดรั้บประโยชนสู์งสุด ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 ประธานกรรมการบริหารไดรั้บมอบอาํนาจกรรมการบริษทัให้เป็นผูอ้นุมติัการดาํเนินธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั  หรือบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ภายใตเ้ง่ือนไขปฎิบติัในการดาํเนินธุรกิจตามปกติและเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป โดย

จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียว

โยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกั

บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ 

ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสั่ง  หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นที่สําคญัของบริษทัหรือ บริษทัย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 
13.ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

13.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 
     

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที�ผ่านมา (โปรดดูรายละเอียดในงบการเงินรวม)

  (หน่วย : 1,000 บาท)
ข้อมูลสําคัญจากงบการเงิน ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,311,250   1,029,731  820,826     738,877      

ต้นทุนขาย 798,764     671,886     554,224     500,838      
ค่าใช้จ่ายในการขาย 169,387     121,467     95,470      85,278        

กําไรขั�นต้น 512,486     357,845     266,603     238,039      
กําไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม 215,385     139,798     83,921      73,461        
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.06           0.70          0.42          0.37           

สินทรัพย์รวม 1,292,387   1,044,639  839,723     815,444      
หนี�สินรวม 341,978     225,313     121,247     121,483      
ทุนจดทะเบียนที�ชําระแล้ว 202,865     200,000     200,000     200,000      
ส่วนของผู้ถือหุ้น 950,407     819,320     718,476     693,960      
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 4.68           4.10          3.59          3.47           

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 215,024 67,829 107,708 39,522
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (153,935) (47,378) (46,229) (13,475)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (79,950) (12,900) (42,296) (30,706)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (18,861) 7,551 19,183 (4,659)

EBITDA 317,862     218,615     157,862     142,538      

อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.32           2.54          3.12          3.23           
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 0.74           1.01          1.30          1.47           
อัตราส่วนEBITDA/กําไรสุทธิ 1.48           1.56          1.88          1.94           

อัตรากําไรขั�นต้น 39.08% 34.75% 32.48% 32.22%
อัตรากําไรสุทธิ 16.43% 13.58% 10.22% 9.94%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.66% 17.06% 11.68% 10.59%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 16.67% 13.38% 9.99% 9.01%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม 1.01           0.99          0.98          0.91           
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.36           0.28          0.17          0.18           
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    ( พนับาท ) 

งบดุล 
งบการเงนิรวม 

2554 2555 2556 

สินทรัพย์หมุนเวยีน      

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 49,389 56,940 38,079 

เงินลงทุนชัว่คราว 261 261      271 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงิน 97,315 146,210 158,790 

เงินให้กูร้ะยะสั้น 3,570 3,570    3,570 

สินคา้คงเหลือ 210,405 315,803 424,040 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 360,940 522,784 624,751 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

ท่ีดินรอการพฒันา 49,370 49,370 27,154 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 31,840 33,948 24,714 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 286,763 330,411 517,209 

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน  - สุทธิ 105,416 96,461 87,971 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,498 3,897 3,295 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 896 1,656 2,032 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0 6,112 5,262 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 478,783 521,855 667,637 

รวมสินทรัพย์ 839,723 1,044,639 1,292,387 

หนีสิ้นหมุนเวยีน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 2,208 42,053 25,705 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 652 6,668 33,243 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 85,085 136,983 180,827 

เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาศาล 16,109 0 0 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 11,805 19,829 29,914 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 115,859 205,533 269,689 
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   ( พนับาท ) 

งบดุล 
งบการเงนิรวม 

2554 2555 2556 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    

เงินกูร้ะยะยาว 0 0 28,358 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 568 13,017 35,846 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,513 4,266 5,332 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0 1,256 1,823 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,307 1,241 930 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,388 19,780 72,288 

รวมหนีสิ้น 121,247 225,313 341,978 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทุนจดทะเบียน 206,000 206,000 206,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 200,000 200,000 202,865 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 319,825 319,825 319,825 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 204,640 305,487 433,710 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น (5,992) (5,992)    ( 5,992 ) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 718,473 819,320 950,407 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 3 6 2 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 718,476 819,326 950,409 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 839,723 1,044,639 1,292,387 
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   ( พนับาท ) 

งบกาํไร-ขาดทุน 
งบการเงนิรวม 

2554 2555 2556 

งบกาํไรขาดทุน     

รายไดจ้ากการขาย 820,826 1,029,731 1,311,250 

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6,005 6,465 6,603 

รายไดอ่ื้น 10,877 16,831 12,604 

รวมรายได้ 837,708 1,053,027 1,330,457 

ตน้ทุนขาย 554,224 671,886 798,763 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 95,470 121,468 169,387 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,343 72,494 86,831 

ค่าความเสียหายตามคาํพิพากษา 6,099 0 0 

ตน้ทุนทางการเงิน 354 1,884 4,852 

รวมค่าใช้จ่าย 719,490 867,731 1,059,833 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 118,218 185,295 275,476 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 34,296 45,495 55,241 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 83,922 139,800 215,358 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (1) (2) ( 3 ) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 83,921 139,798 215,382 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.42 0.70 1.06 

    

   ( พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด 
 งบการเงนิรวม   

2554 2555 2556 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 107,708 67,829 215,024 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ (46,229) (47,378) ( 153,935 ) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (42,296) (12,900) ( 79,950 ) 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ ( MD&A ) 

 รายงานวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการสําหรับผลการดาํเนนิงาน ปี 2556 (งบการเงนิรวม) 

 บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จาํกดั(มหาชน)และบริษัทย่อย 

 

ภาพรวม  

ในปี 2556 ท่ีผ่านมา ถือเป็นปีท่ีมีการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ภาคเอกชน ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการเติบโตต่อเน่ืองมาจากปี 2553 มาโดยตลอด มีการจาํหน่ายเสาเข็มและบริการตอกโครงการ

จดัสรรต่างๆอย่างเกือบเต็มกาํลงัผลิตตลอดปี ทาํให้บริษทัฯมียอดขายและกาํไรสุทธิสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯมาคือมี

ยอดขาย 1,311.25 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิรวม 215.38 ลา้นบาท  

ผูบ้ริหารคาดวา่รอบเศรษฐกิจรอบน้ี เป็นไปตามกลไกเศรฐกิจข้ึนลงสิบปีเป็นปกติ และเศรษฐกิจน่าจะชะลอตวัใน

ปี 2557  เพราะเป็นจุดใกลอ่ิ้มตวั และจะเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไปจึงไดว้างแผนสํารองในอนาคตเพ่ือรองรับ

เศรษฐกิจขาลง โดยศึกษาจากอดีต 2 รอบเศรษฐกิจท่ีผ่านมา จึงไดล้งทุนสร้างโรงงานมหาสารคามสาํหรับตลาดภาคอิสาน 

และโรงงานระยองสาํหรับตลาดภาคตะวนัออก เพ่ือเป็นรายไดเ้สริมช่วงตลาดซบเซาขาลง นอกจากน้ีไดส้ร้างคอนโดดีซีโอ ้

ท่ีงามวงศ์วาน 792 ยนิูต เป็นรายไดเ้สริมขาลงเช่นกนั(ปัจจุบนัทาํสัญญาซ้ือขายแลว้ประมาณ 55% และคาดวา่จะขายหมด

ก่อนการก่อสร้างแลว้เสร็จภายในปลายปี2557  พร้อมรับรู้รายไดโ้ครงการคอนโดน้ีทั้งหมดในปี 2558) 

 

 รายได้  

 ในปี2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการ รวม 1,311.25 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2555และ

ปี 2554 เป็นจาํนวนเงิน 281.52 ลา้นบาทและ 490.42 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากการขายและบริการในปี2556 เป็น

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างร้อยละ 92และรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพยร้์อย

ละ8 ส่วนรายไดจ้ากการขายและบริการในปี2555เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างร้อยละ 95และรายไดจ้าก

การขายอสงัหาริมทรัพยแ์ละใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยร้์อยละ5 

 ในระหวา่งปี 2555 - 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีอตัราการเติบโตของยอดขายเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยอยูท่ี่

ร้อยละ 25 และร้อยละ 27 ตามลาํดบั (เทียบกบัปีก่อนหนา้) โดยในปี 2556 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 23 และรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซ่ึงยอดขายผลิตภณัฑ์วสัดุ

ก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2556  นั้นเป็นผลสืบเน่ืองจากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยย์งัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้

บริษทัฯสามารถขายสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 13 และสามารถปรับราคาขายไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบัปี 2555  

นอกจากน้ีในปี2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงประกอบธุรกิจคา้อสังหาริมทรัพยไ์ดข้ายและโอนบา้นพร้อมท่ีดิน ในโครงการ 

Dzio ราชพฤกษ ์ไดจ้าํนวน 18 หลงัและขายท่ีดินเปล่าไดจ้าํนวน 6แปลง (1,440 ตร.วา) 

 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 ในปี2556 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการปรับลดลงอยูท่ี่อตัราร้อยละ 60.92 ลดลงจากปี2555 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 65.25 

(เทียบกบัยอดรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ) ตามลาํดบั เป็นผลจากราคาขายท่ีปรับตวัสูงข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10 ถึงแมน้

วา่ราคาวตัถุดิบในปี2556 จะมีการปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 5-10 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี2556 เพ่ิมข้ึน 62.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ32เน่ืองจาก

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งที่เพ่ิมข้ึนตามยอดขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพ่ิมข้ึน 30.97 ลา้นบาทและมีค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณา-ส่งเสริมการขาย โครงการ Dzio Condo ( เปิดโครงการเดือนมีนาคม 2556 และยงัไม่ไดรั้บรู้รายไดใ้นปี 2556  )              
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เป็นจาํ นวนเงิน 16.08 ล้านบาท  ซ่ึงเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการโฆษณา-ส่งเสริมการขายของโครงการ Dzio Condo                        

ดงักล่าวออก อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเม่ือเทียบกบัยอดรายไดจ้ากการขายและการให้บริการของปี  2556                

ก็ตํ่ากวา่ปี 2555 เลก็นอ้ย คือเท่ากบัร้อยละ 18.31 ,ร้อยละ 18.84 ตามลาํดบั 

 

 กาํไรสุทธิ 

 ในปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรวม 215.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2555 เท่ากบั 75.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 54 และมีกาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 1.06 บาทต่อหุ้น และปี2555 บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรวม 139.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 เท่ากบั 55.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

คิดเป็นร้อยละ 67 และมีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.70 บาทต่อหุน้ 

 

รายงานวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ,สภาพคล่องและคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

  ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  ปี2556 (งบการเงนิรวม) 

  

 สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1,292.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555

และปี 2554ท่ีมีอยูจ่าํนวน 1,044.64 ลา้นบาทและ 839.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมเมื่อเทียบกบัปี 

2555 จํานวนเงินรวม 247.75 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เ พ่ิมข้ึนในส่วนของสินค้าคงเหลือซ่ึงเป็น

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือคา้จาํนวน 108.38 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 12.58 ลา้นบาท

และเงินสดและรายการท่ีเทียบเท่าเงินสดลดลงจาํนวน 18.86 ลา้นบาท นอกจากน้ีเกิดจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนใน

ส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงิน 186.80 ลา้นบาทเน่ืองจากการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่

จาํนวน 2 โรงงานคือที่จงัหวดัระยอง , จงัหวดัมหาสารคาม นอกจากน้ียงัไดล้งทุนซ้ือรถบรรทุกเพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการ

ขนส่งและลดตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงในการขนส่งจาํนวน 20 คนัและรถพว่งอีก 10คนั   

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมในปี 2556 – ปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 16.67 , ร้อยละ 13.38 และร้อยละ 9.99 

ตามลาํดบั และอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1.01 เท่า, 0.99 เท่า และ 0.98 เท่า ตามลาํดบั 

 หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 341.98 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกบัปี 

2555และปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวนหน้ีสินรวมเท่ากับ 225.31 ลา้นบาทและ 121.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของ

หน้ีสินรวมเมื่อเทียบกบัปี 2555 จาํนวนเงิน 116.67 ลา้นบาทเป็นการเพ่ิมในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 64.16 ลา้น

บาทซ่ึงเกิดจากรายการ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพ่ิมข้ึนจาํนวน 43.84 ลา้นบาท ,หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระคือ

ภายในหน่ึงปีเพ่ิมข้ึน 26.58 ลา้นบาท และรายการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 28.36 ลา้นบาทและ

หน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเพ่ิมข้ึน 22.83 ลา้นบาท 

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเท่ากบั 950.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

2555 และปี 2554 ซ่ึงมีอยูเ่ท่ากบั 819.32 ลา้นบาทและ 718.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากกาํไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวนเงิน 

128.23 ลา้นบาท ในปี 2556 บริษทัฯไดมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.43 บาทต่อ
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หุ้นคิดเป็นร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงจากเดิมในปี 2555 ไดมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานของปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ58 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 อตัราส่วยหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2556 –ปี 2554 เท่ากบั 0.36 เท่า, 0.28 เท่า และ 0.17 

เท่า ตามลาํดบั 

สภาพคล่องทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีกระแสเงินสดสุทธิปลายงวดลดลง 18.86 ลา้นบาท โดยการ

ลดลงดงักล่าวเกิดจากเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจาํนวน 215.02 ลา้นบาท หักเงินสดสุทธิใชไ้ปในการ

ลงทุนจาํนวน 153.94 ลา้นบาทและเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 79.95 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของกระแส

เงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานนั้นเกิดจากกาํไรสุทธิก่อน ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย  

( EBITDA) ท่ีเพ่ิมข้ึน 317.86 ลา้นบาท บวกเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 39.50 ลา้นบาท หักลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 13.50 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง จาํนวน 79.54 ลา้นบาท จ่ายชาํระค่าดอกเบ้ีย 4.85 ลา้นบาทและจ่ายชาํระค่าภาษีเงินได ้43.75 ลา้นบาท ส่วน

กิจกรรมการลงทุนเป็นการลงทุนเป็นการจ่ายเพื่อการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของโรงงานแห่งใหม่2แห่งและซ้ือ

รถบรรทุก จาํนวน 164.07 ลา้นบาทและมีเงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นจาํนวน 8.40 ลา้นบาท สาํหรับกิจกรรมจดัหาเงิน มี

ยอดเงินกูร้ะยะสั้นลดลง 16.35 ลา้นบาท จ่ายชาํระหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 7.66 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลจาํนวน 87.16 ลา้น

บาท โดยท่ีมียอดเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึน 28.36 ลา้นบาท 

 

 ในปี 2556 – ปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยงัมีสภาพคลองทางการเงินท่ีดี โดยมีอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่อง

เท่ากบั 2.32 เท่า , 2.54 เท่าและ 3.12 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากบั 0.74 เท่า, 1.01 

เท่าและ 1.30 เท่า ตามลาํดบั นอกจากน้ีมีอตัราส่วน EBITDA/กาํไรสุทธิหลงัภาษีเท่ากบั 1.48 เท่า, 1.56 เท่า และ 1.88 เท่า 

ตามลาํดบั 

 

แผนงานการลงทุนในอนาคต 

 ในปี 2557 บริษทัฯไม่มีแผนการลงทุนท่ีตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากเน่ืองจากไดมี้การลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่2

แห่ง เพื่อขยายฐานการผลิตออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ไปแลว้ในปี2556 คือท่ีจงัหวดัระยองและจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงจะ

แลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2557  

 ในปี 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยมี์โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมจาํนวน 

792 ยนิูต มูลค่าขายของโครงการดงักล่าวเท่ากบั 1,120 ลา้นบาท เงินลงทุนท่ีจะตอ้งใชส้าํหรับโครงการน้ีทั้งส้ินประมาณ 

772 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินลงทุนสาํหรับโครงการดงักล่าวไปในปี 2555-2556 แลว้เป็นจาํนวนเงิน 141.60 ลา้นบาท และจะ

ใชเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศประมาณร้อยละ 60 ของเงินลงทุน ส่วนท่ีเหลือใชจ้ะเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

การลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมดงักล่าวคาดวา่จะแลว้เสร็จในปลายปี 2557 และจะรับรู้รายไดใ้นปี 2558  
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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 2557  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          …………………………………. 
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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
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 

 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารทาํงาน 

ตาํแหน่ง 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 และคณะจาํกดั) 

-  อดีตประธานกรรมการธรรมาภิบาล       บมจ. ท่าอากาศยานไทย .  

-   อดีตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ชุดท่ี 1 

(ประธานคณะทาํงาน ตป.) 

-  อดีตนายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

(2548) 

-   ท่ีปรึกษาผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

-   ท่ีปรึกษา สหพนัธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศ

ไทย (FEDCON) 

-   อาจารยส์อนหลกัสูตรปริญญาเอก “ การพฒันาธรรมาภิบาล” ม.ราช

ภฎัจนัทรเกษม 

-   คณะผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับชัน่ (ค.ป.ต.) 

 

 

นายธนิต   ชรินทร์สาร 

รองประธานกรรมการ 

 

 

-  ปริญญาตรี – วศิวกรรมอุตสาหการเคมี     

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

0.04 -   รองประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้ริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
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ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารทาํงาน 

ตาํแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

    นายวทิวสั   พรกลุ 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

- ปริญญาตรี – วศิวกรรมอุตสาหการ            

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  

-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)  

55.35 -   ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   

 

 

นายชนะ   โตวนั 

รองประธานกรรมการบริหาร 

-  ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา    

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปริญญาโท – วศิวกรรมโยธา      

Asian Institute of Technology 

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 

10.21 -  รองประธานกรรมการบริหาร     บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   

 

นางพิสมยั   บุณยเกียรติ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-   ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-   ปริญญาโท  -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิต  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

0.00 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

-   ผูพิ้พากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี    แผนกคดีเยาวชนและ

ครอบครัว 

-   ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม ่

 

นายวนัชยั   ตนัติกลุ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

-  ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) 

0.00 -   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)  

 

0.60 -   กรรมการ บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 

กรรมการ 

-ปริญญาตรี – บญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน –บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
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ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารทาํงาน 

ตาํแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

นายจีรเดช  วรัิชชยั 

กรรมการ 

MBA (General Management) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

M.Eng (Structural Engineering) 

Asian Institute of Technology 

0.05 - กรรมการผูจ้ดัการ – บจก. อรดา 

- กรรมการ – บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  

ดร.กวนิ วรกาญจนา 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายปฏิบติัการ 

ปริญญาตรี – วศิวกรรมศาสตร์โยธา  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาโท – วศิวกรรมศาสตร์โครงสร้าง  

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

ปริญญาเอก – วศิวกรรมศาสตร์โยธา 

มหาวทิยาลยัโตเกียว 

0.01 - นกัวจิยัโครงการ – มหาวทิยาลยัโตเกียว  

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

- วศิวกรโครงสร้าง – บริษทั นอร์ซีฟ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฎิบติัการ – บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวเพญ็ทิพา ยิม้พยคัฆ ์

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด

และผูจ้ดัการฝ่าย 

คอนกรีตมวลเบา 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 0.02 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์   

นางสาวประดิษฐา วรชาติ 

ผูจ้ดัการทัว่ไปเสาเขม็ 

ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

0.02 บจม. ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวจาํนงค ์ปัญญาสมบติั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

0.02 บจม. ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวจุฬาภรณ์ รังคะรัตน 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

0.02 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์  

นางสิริพร ลีทวกีลุสมบูรณ์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายแผน่พ้ืน 

ปริญญาตรี- ครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

0.01 บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

 



บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)          

  

 

50 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษทั 

 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถอืหุ้น ประวตักิารทาํงาน 

ตาํแหน่ง การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%)  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 

เลขานุการบริษทั 

-ปริญญาตรี – บญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน –บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

บริษทั อรดา จาํกดั  

 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารทาํงาน 

ตาํแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายจีรเดช  วรัิชชยั 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

MBA (General Management) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

M.Eng (Structural Engineering) 

Asian Institute of Technology 

- กรรมการผูจ้ดัการ - บจก. อรดา 

- กรรมการ - บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 

กรรมการ 

-ปริญญาตรี - บญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน -บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

นางสาวรัฐฐา  เกิดศิริ 

กรรมการ 

-ปริญญาตรี - อกัษรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

- บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั  

 

ช่ือ-สกลุ  คุณวุฒิทาง ประวตักิารทาํงาน 

ตาํแหน่ง การศึกษาสูงสุด  

นายวทิวสั   พรกลุ 

       กรรมการ 

 

- 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   

 

นางสาวณฐักญัญาว ี วรพนัธ์ 

กรรมการ 

-ปวส. – พาณิชยกรรม สาขาการตลาด 

โรงเรียนบริหารธุรกิจและพาณิชยการ เชียงใหม่ 

- บจก. ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ 

 

นางสาวจินตนา  ทาโสด 

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 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

 

ช่ือสํานักงานภายนอกทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  

บริษทั เวล แพลนน่ิง โซลูชัน่ จาํกดั 

ทีอ่ยู่สํานักงาน   

เลขท่ี 11  ซอยบรมราชชนนี 6   ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ   เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  10700 
 โทรศพัท ์ : 0-2434-3746 
 โทรสาร    : 0-2434-5702 

 
บุคคลทีไ่ด้รับการมอบหมายให้ปฏิบัตเิป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 นางสาวหสัยา          ใจบูชาศกัด์ิ 

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

1. วางแผนจดัสรรกาํลงัคน และวางแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

2. ประเมินความเส่ียงของธุรกรรมท่ีจะตรวจสอบและวางโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน 

        3. การจดัทาํขอ้สงัเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ 

        4. ประชุมร่วมภายในกบัทีมงานเพ่ือติดตามความคืบหนา้ของงานตรวจสอบ 

5. กาํกบัดูแลใหมี้การประชุมร่วมกบัผูไ้ดรั้บการตรวจสอบเก่ียวกบัประเดน็ต่าง ๆ ท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอรับแผนในการปรับปรุงใหค้วามเส่ียงจากขอ้สงัเกตลดลง  

    หรือแกไ้ข  ใหเ้กิดการกระจายความเส่ียงออกไป 

6. ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

- ไมม่ ี- 
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