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ABOUT ME

เรารับทำป�ายหลากหลายชนิด อาทิเช�น ป�ายหน�าอาคาร 
ป�ายหน�าบร�ษัท ป�ายดาดฟ�า ป�ายแผงตัวซี ป�ายภายนอก
และภายในอาคาร ป�ายเสาทาวเวอร� ป�ายต้ังเสา ป�ายกล�องไฟ
ป�ายตัวอักษร ป�ายตัวอักษรไฟว��ง LED ป�ายโครงการต�างๆ 
ป�ายจราจร กับงานป�ายโฆษณาอื่น ๆ อีกมากมาย

ผลิตงานตามรูปแบบที่ลูกค�าต�องการให�มีความสวยงาม
และเป�นมาตราฐานสำหรับผู�พบเห็น บร�การผลิตและติดตั้ง
ป�ายโฆษณาครบวงจร ทำงานโดยบุคลากรผู�ชำนาญงาน 
มีเจ�าหน�าท่ีให�คำปร�กษา ตรวจสอบคุณภาพดูแลการออกแบบ 
พร�อมให�บร�การติดตั้งอย�างรวดเร็วด�วยทีมงานมืออาชีพ 
ประสบการณ�มากว�า 10 ป�

ลูกค�าสามารถได� media ที่ต�องการ  อย�างไม�มีข�อจำกัด, 
ประหยัดต�นทุนด�านเวลา, ทีมงานเราสามารถตอบโจทย�ได�
อย�างรวดเร็วและทันท�วงที , สามารถ creative ต�อยอด
เพ�่อเพ��ม value ให�กับ Product ลูกค�า, ราคาที่เป�นกันเอง

DEKOR STUDIO
เราเป�นบร�ษัทในเคร�อเดียวกับ บร�ษัท ซินิทมอร� จำกัด
ดูแลในด�านการให�คำปร�กษาและ รับออกแบบงานตกแต�ง
ทุกประเภท และมีโรงงานผลิตเฟอร�นิเจอร�ท่ีได�มาตรฐาน
ซ่ึงได�รับความไว�วางใจจาก แบรนด�สินค�าช่ือดังมากมาย 
ซึ่งเรามีทีมงานที่ทำงานกันอย�างเป�นระบบ และเป�น
ทีม work ดังน้ันไม� ว�างานของคุณจะเป�นแบบใด หากคุณ
ต�องการคนที่พร�อมรับฟ�งความต�องการของคุณ

2009 / 2010
ในส�วนงานผลิตเฟอร�นิเจอร� ทำบูธ, ร�โนเวทออฟฟ�ศ, 
ออกแบบตกแต�งร�านค�าภายในห�างสรรพสินค�าต�างๆ 
ทาง บร�ษัทได�เป�ดโรง งานผลิต Production เป�นของ
เราเองภายใต�ชื่อ DKS (Dekor Studio) ทำให�เรา 
สามารถรองรับงานได�เต็มรูปแบบมากยิ�งข�น้ เราผลิต
ชิ�นงานให�แก�กลุ�มลูกค�าหลายกลุ�ม มีทั้งกลุ�มลูกค�า 
IT, กลุ�มลูกค�า Jewelry, กลุ�มลูกค�า ธนาคารต�างๆ
กลุ�มลูกค�าเคร�่องใช� ไฟฟ�า, โรงแรม และอื่นๆ

2011
ในป�ต�อๆไปเรายังคงเน�นงานออกแบบและงานตกแต�ง
ภายในร�านค�าภายในห�างสรรพสินค�าให�เพ��มมากข�้น
เพราะในขณะน้ีเองเราก็ มองเห็นถึงกลุ�มร�านค�าท่ีเป�น
กลุ�ม Fashion เช�น ร�านเสื้อผ�า, ร�านเคร�่อง ประดับ 
เนื่องจากร�านค�าเหล�านี้มีการเติบโตอย�างรวดเร็ว 
และมีการปรับเปล่ียนร�านค�าค�อนข�างบ�อย อีกท้ัังเป�น
การเพ��มความหลากหลายของงานออกแบบและงาน 
Production ให�มากยิ�งข�้น

Why do you choose us?



ติดตอ
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ปายบิลบอรด
BILLBOARD

ป�ายบิลบอร�ด (Billboard) หมายถึง กระดานป�ายหร�อกระดาน
ป�ดประกาศ ป�ายบิลบอร�ดเป�นป�ายโฆษณากลางแจ�งขนาดใหญ� 
เหมาะอย�างยิ �งสำหรับนักการตลาดในการวางแผนโฆษณา
ประชาสัมพันธ�สินค�า เพราะป�ายบิลบอร�ดสามารถเจาะเข�าถึง
กลุ�มเป�าหมายได�โดยตรงชัดเจน เนื่องจากขนาดของป�ายบิลบอร�ด
จะมีขนาดใหญ� เด�นชัด มองเห็นจากระยะไกล ดึงดูดความน�าสนใจ

ป�ายบิลบอร�ดจะมีอยู� 3 องค�ประกอบหลัก คือ

1. โครงสร�างเหล็ก เน่ืองจากป�ายบิลบอร�ดจะมีขนาดใหญ� การก�อสร�าง
โครงป�ายจะต�องใช�วัสดุหลัก คือ เหล็ก เป�นหลัก เพ�่อให�ป�ายมีความ
มั่นคง ทนทาน แข็งแรง สามารถด�านทาน แดด ลม ฝน พายุ หร�อ 
ถึงการเกิดแผ�นดินไหวด�วย จะต�องมีว�ศวกรออกแบบ ควบคุมดูแล
งาน รวมไปถึงทีมช�างที่มีความชำนาญและมีประสบการณ�ในการ
ก�อสร�างป�ายบิลบอร�ดด�วย 

2. งาน Artwork แผ�นป�ายโฆษณาท่ีมีการออกแบบมาอย�างสวยงาม
จากนักออกแบบ เพ�อ่ประชาสัมพันธ�หร�อนำเสนอสินค�า ส�วนใหญ�จะ
พ�มพ�ลงในวัสดุผ�าใบไวนิลทึบแสง (Vinyl Backlit) พ�มพ�ด�วยเคร�่อง
พ�มพ�ระบบ Inkjet สำหรับงานกลางแจ�ง เนื่องจากสามารถ พับ
หร�อม�วนเก็บได� มีความทนทาน และง�ายต�อการติดตั้ง อีกด�วย

3. ไฟ Spotlight ในยามค่ำคืน ไฟส�องสว�างมีความสำคัญอย�างยิ�ง
ต�อป�ายโฆษณา เพราะถ�ามีแสงน�อยหร�อป�ายโฆษณามืดสนิท ก็ไม�
สามารถมองเห็นป�ายโฆษณาได� จ�งต�องมีการติดตั้งไฟ Spotlight 
เพ�่อให�ความสว�างแก�ป�ายบิลบอร�ด อีกทั้งไฟของ Spotlight ยังให�
ความสวยงามยำค่ำคืนอีกด�วย ในป�จจ�บัน ในการติดตั้งไฟ Spot-
light ได�มีการใช�เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร�มาใช�อีกด�วย เช�น เม่ือแสงสว�าง
ในตอนกลางวันมีน�อย วันที่มีฝนตกหนัก ไฟ Spotlight ก็เป�ดเอง 
อัตโนมัติ หร�อ มีการติดต้ังระบบเป�ด-ป�ด อัตโนมัติ ในเวลาท่ีกำหนด

รับทำป�ายบิลบอร�ดขนาดใหญ�ทุกชนิดท่ัวประเทศ บร�การออกแบบและ
ก�อสร�างโครงป�ายโฆษณาบิลบอร�ดทุกชนิด เช�น ป�ายบิลบอร�ดแบบ
เสากลมเด่ียว ป�ายบิลบอร�ดแบบเสากลมคู� ป�ายบิลบอร�ดแบบเสาถัก
ป�ายบิลบอร�ดบนตึกสูง ป�ายบิลบอร�ดข�างทาง ฯลฯ



ปายทาวเวอร
TOWER SIGN

ป�ายทาวเวอร� (Tower Sign) หร�อป�ายหน�าบร�ษัท เหมาะสำหรับธุรกิจ
ร�านค�าที่ต�องการสร�างความเชื่อมั่นให�กับลูกค�าหร�อผู�ที่พบเห็น
ท่ัวไป ป�ายทาวเวอร� หร�อป�ายต้ังเสาน้ีจะทำให�ป�ายโฆษณาน้ันมีลักษณะ
โดดเด�น สามารถมองเห็นได�จากระยะไกล การตั้งป�ายทาวเวอร� 
จะมีการยกสูง มักจะตั้งอยู�ใกล�กับร�มถนน ตัวอย�างที่เห็นทั่วไป เช�น 
โชว�รูมรถ ห�างสรรพสินค�า โรงงาน โรงพยาบาล เป�นต�น

วัสดุที่นิยมนำมาใช�ก็จะเป�นพวกอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium 
Composite Panels) เนื่องจากอลูมิเนียมคอมโพสิต เป�นวัสดุ
เหมาะสมกับงานป�ายทาวเวอร� มีความเงาและทนทานสูง มีผิวเร�ยบ 
ทนไฟทำความสะอาดง�าย มีน้ำหนักเบา วัสดุอื่นที่สามารถนำมาใช�
หร�อ มีการนำมาใช�ได� เช�น แผ�นสังกะสี แผ�นผ�าไวนิลทึบแสง-โปรงแสง
แผ�นไม� กล�องไฟอะคร�ลิค ฯลฯ

การออกแบบ และการก�อสร�างติดต้ัง ป�ายทาวเวอร� จะมีงานโครงสร�าง
วางฐานราก ตอกเสาเข็มลงดิน ท้ังน้ีข�น้อยู�กับขนาดของป�ายทาวเวอร�
ตามแบบแปลนทางว�ศวกรรม เพ�อ่ให�เกิดความปลอดภัยและเหมาะสม
กับการรับน้ำหนัก ส�วนวัสดุหุ�มโครงมีให�เลือกหลายชนิดตามความ
ต�องการ ทางบร�ษัทมีทีมงานช�างที่เป�นมืออาชีพ ที่มีประสบการณ� 
ในการออกแบบโดยเฉพาะ เพ�อ่ให�บร�การตามความต�องการ



ปายกราฟ�กบอรด หร�อ ปายโฆษณา LED
LED FULL COLOR DISPLAY

ป�ายกราฟ�กบอร�ด หร�อ ป�ายโฆษณา LED (LED Full Color Display)
เป�นป�าย LED ท่ีแสดงภาพ เคล่ือนไหว ภาพยนตร� ว�ดีโอภาพกราฟ�ก
ข�อความหร�อสัญญาณจาก TV เป�นต�น ตัวป�ายมีทั้งแบบ Multi 
color และ Full Color โดยป�ายแบบ Multi Color จะประกอบด�วย
หลอด LED สีแดง สีเข�ยว และ สีเหลือง ซึ่งสามารถแสดงระดับสี
ได�มากถึง 256 ระดับสี ส�วนป�ายแบบ Full Color สามารถแสดง
ระดับสีได�มากถึง 17ล�าน ระดับสี บร�ษัทของเรามีป�ายทั้งแบบติดตั้ง
ภายในอาคาร (LED Display Indoor) และแบบที่ติดตั้งภายนอก
อาคาร (LED Display Outdoor) มีขนาดความละเอียดของจ�ด
แสดงภาพ (Pixel Pitch) หลายขนาดด�วยกัน เช�น 16 มม., 20 มม., 
25 มม. ฯลฯ โดยข�้นอยู�กับความต�องการของลูกค�า ซึ่งถ�าขนาด 
Pixel Pitch น�อยก็จะทำให�ภาพออกมาน้ันมีความละเอียดคมชัดมาก

LED Full Color Display เหมาะกับการแสดงส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ�
ต�างๆ สามารถใช�เป�นป�ายแสดงข�อมูลรายงานสดผลการแข�งขันกีฬา
(Scoreboard) ตามสนามกีฬาต�างๆ หร�อในงานมหกรรมคอนเสิร�ต 
(Concert Hall) พร�อมระบบเสียงที่ดังกังวานให�ความรู�สึกเหมือน
ดูทีว�จอยักษ� ถือว�าเป�นเคร�อ่งมือท่ีช�วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ�
สินค�าหร�อธุรกิจได�เป�นอย�างดี ด�วยการแสดงผลที่มองเห็นชัดเจน
เห็นเด�นชัดได�ระยะไกลจ�งทำให�ครอบคลุมพ�้นที่แสดงผลได�กว�างข�้น 
ผู�คนก็ได�เข�าถึงส่ือโฆษณาได�มากข�น้เช�นกัน เป�นการลงทุนท่ีคุ�มค�ามาก
สำหรับการใช�งานป�ายโฆษณาแบบ LED Full Color Display



ปายกลองไฟ หร�อ ปายตู ไฟ
LIGHTBOX

Lightbox (กล�องไฟ, ตู� ไฟ) มีองค�ประกอบต�างๆหลายส�วน 
กรอบกล�องไฟหร�อตู � ไฟโดยส�วนใหญ�มักจะใช�วัสดุอลูมิเนียม 
เนื่องจากมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับติดตั้งบนอาคาร หน�าบร�ษัท
หร�อห�างร�าน นอกจากนี้กรอบกล�องไฟยังสามารถใช�วัสดุอื่นๆ
ได�เช�นกัน เช�น โลหะทำสี หร�อ สแตนเลส เพ�่อไม�ให�กล�องไฟเกิดสนิม 
แต�จะมีน้ำหนักค�อนข�างมาก เหมาะสำหรับติดตั้งหน�าบร�ษัทหร�อ
หน�าร�าน เพ�่อไม�ให�ล�มลงง�าย หร�อ หากมีการถูกชนกระแทก เป�นต�น

แผ�นรองหลังกล�องไฟมักจะใช�วัสดุอะคร�ลิค (Acrylic) และ ไวนิลโปร�งแสง
(Vinyl Frontlit) เนื่องจากเป�นวัสดุที่มีความโปร�ง น้ำหนักเบา 
เหมาะสำหรับทำเป�นกล�องไฟ เพราะมีความทนทานต�อความร�อน
ที่เกิดจากหลอดไฟที่อยู�ภายใน จากนั้นก็ตัดสติ�กเกอร� (Sticker) 
ข�อความตัวอักษร โลโก� ภาพกราฟฟ�ก ติดทับลงบนแผ�นอะคร�ลิค
หร�อแผ�นไวนิลโปร�งแสง

การใช�ไฟสำหรับกล�องไฟ มักใช�หลอดผอมประหยัดไฟนีออน 18 วัตต�
หร�อ 36 วัตต� เพ�่อให�ความสว�างแก�กล�องไฟ ส�วนจำนวนและขนาด
ของหลอดไฟที่ใช� ควรคำนึงถึงขนาดของกล�องไฟด�วย เพราะจะมี
ผลต�อป�ายกล�องไฟ หากใช�หลอดไฟจำนวนน�อยเกินไปจะทำให�ป�าย
กล�องไฟดูไม�เด�นชัด หร�อ ใช�หลอดไฟมากเกินไป ป�ายกล�องไฟก็จะ
สว�างเกินความจำเป�นและ ทำให�สิ�นเปลืองอีกด�วย

เราสามารถทำป�ายกล�องไฟขนาดใดๆก็ได� เพ�อ่ให�พอดีกับพ�น้ท่ี หร�อ 
กำหนดรูปร�างเองได�ตามความชอบที่เกิดจากความคิดสร�างสรรค� 
เพ�่อให�ป�ายกล�องไฟของเรามีความโดดเด�น มีความสวยงาม และ 
ดูแตกต�างจากป�ายกล�องไฟทั่วๆไป ทั้งนี้ข�้นอยู�กับงบประมาณและ
ความต�องการ



ปายบอกทาง
SIGNAGE

แผ�นอลูมิเนียม แผ�นอลูมิเนียมเป�นแผ�นท่ีนิยมนำมาใช�ในงานทำป�าย 
จราจร,ป�ายความปลอดภัย, มากที่สุดและเป�นมาตราฐานของกรม 
ทางหลวงด�วย โดยคุณสมบัติที ่สำคัญของแผ�นอลูมิเนียมคือ 
น้ำหนักเบาไม�ข�้นสนิม โดยความหนาของแผ�นอลูมิเนียมที่นิยมใช� 
ก็จะมีตั้งแต� 1 มม ข�้นไป แต�ที่นิยมมากที่สุดคือความหนา 2 มม 
ทั้งนี้ความหนา ของแผ�นอลูมิเนียมก็ข�้นอยู�กับขนาดของป�ายด�วย
โดยป�ายที่มีขนาดใหญ�ก็จะมีความหนาเพ��มข�้น

แผงสังกะสีหร�อแผ�นเหล็กเคลือบซิงค� ด�วยว�ธีการกัลวาไนซ� นิยมใช�ท่ี
ความหนา 1.2 มม.แต�ไม�เป�นท่ีนิยมมากนัก ด�วยน้ำหนักและท่ีสำคัญ
เกิดสนิมได� แต�ด�วยราคาที่ถูกกว�าแผ�นอลูมิเนียม มากกว�าคร�่ง 
จ�งมีการนำไปใช� โดยเฉพาะป�ายท่ีใช�ช่ัวคราว และในบางงานท่ีต�องการ
อายุการใช�งานมากข�น้ก็จะใช�ว�ธีทาสีกันสนิมทับอีก 2 คร้ัง ซ่ึงช�วยยืด
อายุการใช�งานได�ระยะหน่ึงเช�นกัน 3. พลาสวูด Plastwood พลาสวูด
หร�อ PVC โฟมแข็ง เป�นแผ�นที่เกิดจากการนำผงพ�ว�ีซีมาผสมกัน
โดยผ�านกระบวนการร�ดออกมาเป�นแผ�น สามารถนำมาทดแทนไม�ได�
เป�นอย�างดี ป�จจ�บันได�ถูกนำมาใช�ในหลายๆวงการ เน่ืองจากความนิยม
มีมากข�้นเร�่อยๆ แต�ไม�นิยมใช� ในงานภายนอกส�วนมากจะใช�กับป�าย
ที่อยุ�ภายในเสียมากกว�า

แผ�นอะคร�ลิค เป�นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา ข�้นรูปได�ด�วยความร�อน 
ไม�ทำปฏิกร�ยา กับสารเคมี และมีสีสันสวยงาม เป�นที่นิยมเช�นกัน 
ความหนาที่ใช�กันคือ ความหนา 3 มม. แต�ส�วนใหญ�จะเป�นป�าย
ภายในเน่ืองจากข�อจำกัดของอะคร�ลิค คือแตกหักง�าย จ�งไม� สามารถ
นำไปทำป�ายจราจรได� ด�วยหากโดนก�อนหินหร�อ รถเชี่ยวชน ก็จะ
แตกหักเสียหาย

แผ�นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminum Composite Panel) 
ขอเร�ยกส้ันๆว�าแผ�นคอมโพสิท แผ�นคอมโพสิทกำลังเป�นท่ีนิยมมาก
ข�น้เร�อ่ยๆในทุกวงการ วงการป�ายเช�นกัน ในส�วนของงานป�ายจราจร
ป�ายความปลอดภัย ก็เช�นกันด�วยคุณสมบัติของแผ�นคอมโพสิท



ปายบอกทาง
SIGNAGE

ป�ายอักษรโลหะ ป�ายตัวอักษร ส�วนใหญ�จะใช�สำหรับทำเป�นป�ายชื่อบร�ษัท สำนักงาน ร�านค�า เนื ่องจากให�มุมมองที่เป�น
3 มิติ เป�นตัวอักษรนูน มีความตื้นลึก ดูแล�วมีความสวยงาม โดดเด�น ทันสมัย ซึ ่งวัสดุที ่ใช�ทำป�ายตัวอักษรมีให�เลือก
อยู�หลากชนิด เช�น ป�ายตัวอักษรโลหะ ป�ายตัวอักษรสแตนเลส ป�ายอะคร�ลิค (Acrylic) ป�ายอลูมิเนียม ฯลฯ เป�นต�น
รับทำป�ายอักษรโลหะพร�อมติดตั ้ง รับทำป�ายตัวอักษรโลหะ, ป�ายอักษรสแตนเลส, ป�ายอักษรโลหะสี, โลโก�บร�ษัท, 
ป�ายอักษรอคร�ลิค, ตัวอักษรแฮร�ไลน� รับประกันงานคุณภาพและมีความทนทาน เหมาะสรับทำป�ายอักษรโลหะพร�อมติดตั้ง

ปายแบนเนอร
BANNER

แบนเนอร� (Banner) ในความหมายตรงๆ คือ ธง หร�อชิ�นส�วน
ของผ�าที่มีข�อความแสดงสัญลักษณ�โลโก� สโลแกน หร�ออื่น ๆ 
ซึ่งเป�นงานฝ�มือของคนสมัยโบราณแถบยุโรป "Banner" เป�นคำ
มาจากภาษาละติน "bandum" ในป�จจ �บ ัน แบนเนอร� ค ือ 
ป�ายโฆษณา สำหรับใช�ในการแสดงสินค�า เพ�่อนำเสนอสินค�า 
โดยป�ายแบนเนอร�โฆษณาส�วนใหญ�จะมีลักษณะเป�นแนวนอน 
เป�นป�ายโฆษณาขนาดใหญ� มีการออกแบบกราฟฟ�กอย�างสวยงาม
น�าดึงดูด มักใช�วัสดุผ�าใบไวนิลในการพ�มพ�ป�ายแบนเนอร� เน่ืองจาก
มีความแข็งแรง ทนแดด ทนฝน อีกทั้งยังมีราคาค�อนข�างถูก
กว�าการใช�วัสดุชนิดอื่นๆอีกด�วย



โครงเหล็ก
STEEL STRUCTURE

โครงวังนอย

โครงวังนอย

โครงวังนอย

โครงสรางเชียงใหม

โครงสรางเชียงใหม

โครงสรางระยองโครงสรางนครสวรรค

โครงสรางนครสวรรค

โครงสรางเยาวราช


