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ABOUT ME
DEKOR STUDIO
เราเปนบร�ษทั ในเคร�อเดียวกับ บร�ษทั ซินทิ มอร จำกัด
ดูแลในดานการใหคำปร�กษาและ รับออกแบบงานตกแตง
ทุกประเภท และมีโรงงานผลิตเฟอรนเิ จอรทไ่ี ดมาตรฐาน
ซึง่ ไดรบั ความไววางใจจาก แบรนดสนิ คาชือ่ ดังมากมาย
ซึ่งเรามีทีมงานที่ทำงานกันอยางเปนระบบ และเปน
ทีม work ดังนัน้ ไม วางานของคุณจะเปนแบบใด หากคุณ
ตองการคนที่พรอมรับฟ�งความตองการของคุณ
2009 / 2010
ในสวนงานผลิตเฟอรนเิ จอร ทำบูธ, ร�โนเวทออฟฟ�ศ,
ออกแบบตกแตงรานคาภายในหางสรรพสินคาตางๆ
ทาง บร�ษัทไดเปดโรง งานผลิต Production เปนของ
เราเองภายใตชื่อ DKS (Dekor Studio) ทำใหเรา
สามารถรองรับงานไดเต็มรูปแบบมากยิง� ข�น้ เราผลิต
ชิ�นงานใหแกกลุมลูกคาหลายกลุม มีทั้งกลุมลูกคา
IT, กลุมลูกคา Jewelry, กลุมลูกคา ธนาคารตางๆ
กลุมลูกคาเคร�่องใช ไฟฟา, โรงแรม และอื่นๆ
2011
ในปตอๆไปเรายังคงเนนงานออกแบบและงานตกแตง
ภายในรานคาภายในหางสรรพสินคาใหเพ��มมากข�้น
เพราะในขณะนีเ้ องเราก็ มองเห็นถึงกลุม รานคาทีเ่ ปน
กลุม Fashion เชน รานเสื้อผา, รานเคร�่อง ประดับ
เนื่องจากรานคาเหลานี้มีการเติบโตอยางรวดเร็ว
และมีการปรับเปลีย่ นรานคาคอนขางบอย อีกทัง้ั เปน
การเพ��มความหลากหลายของงานออกแบบและงาน
Production ใหมากยิ�งข�้น

LED SIGNAGE

AND

BILLBOARD
Why do you choose us?

เรารับทำปายหลากหลายชนิด อาทิเชน ปายหนาอาคาร
ปายหนาบร�ษัท ปายดาดฟา ปายแผงตัวซี ปายภายนอก
และภายในอาคาร ปายเสาทาวเวอร ปายตัง้ เสา ปายกลองไฟ
ปายตัวอักษร ปายตัวอักษรไฟว��ง LED ปายโครงการตางๆ
ปายจราจร กับงานปายโฆษณาอื่น ๆ อีกมากมาย
ผลิตงานตามรูปแบบที่ลูกคาตองการใหมีความสวยงาม
และเปนมาตราฐานสำหรับผูพบเห็น บร�การผลิตและติดตั้ง
ปายโฆษณาครบวงจร ทำงานโดยบุคลากรผูชำนาญงาน
มีเจาหนาทีใ่ หคำปร�กษา ตรวจสอบคุณภาพดูแลการออกแบบ
พรอมใหบร�การติดตั้งอยางรวดเร็วดวยทีมงานมืออาชีพ
ประสบการณมากวา 10 ป
ลูกคาสามารถได media ที่ตองการ อยางไมมีขอจำกัด,
ประหยัดตนทุนดานเวลา, ทีมงานเราสามารถตอบโจทย ได
อยางรวดเร็วและทันทวงที , สามารถ creative ตอยอด
เพ�่อเพ��ม value ใหกับ Product ลูกคา, ราคาที่เปนกันเอง
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BILLBOARD
ปายบิลบอรด

ปายบิลบอรด (Billboard) หมายถึง กระดานปายหร�อกระดาน
ปดประกาศ ปายบิลบอรดเปนปายโฆษณากลางแจงขนาดใหญ
เหมาะอย า งยิ � ง สำหรั บ นั ก การตลาดในการวางแผนโฆษณา
ประชาสัมพันธสินคา เพราะปายบิลบอรดสามารถเจาะเขาถึง
กลุมเปาหมายไดโดยตรงชัดเจน เนื่องจากขนาดของปายบิลบอรด
จะมีขนาดใหญ เดนชัด มองเห็นจากระยะไกล ดึงดูดความนาสนใจ
ปายบิลบอรดจะมีอยู 3 องคประกอบหลัก คือ
1. โครงสรางเหล็ก เนือ่ งจากปายบิลบอรดจะมีขนาดใหญ การกอสราง
โครงปายจะตองใชวัสดุหลัก คือ เหล็ก เปนหลัก เพ�่อใหปายมีความ
มั่นคง ทนทาน แข็งแรง สามารถดานทาน แดด ลม ฝน พายุ หร�อ
ถึงการเกิดแผนดินไหวดวย จะตองมีว�ศวกรออกแบบ ควบคุมดูแล
งาน รวมไปถึงทีมชางที่มีความชำนาญและมีประสบการณในการ
กอสรางปายบิลบอรดดวย
2. งาน Artwork แผนปายโฆษณาทีม่ กี ารออกแบบมาอยางสวยงาม
จากนักออกแบบ เพ�อ่ ประชาสัมพันธหร�อนำเสนอสินคา สวนใหญจะ
พ�มพลงในวัสดุผาใบไวนิลทึบแสง (Vinyl Backlit) พ�มพดวยเคร�่อง
พ�มพระบบ Inkjet สำหรับงานกลางแจง เนื่องจากสามารถ พับ
หร�อมวนเก็บได มีความทนทาน และงายตอการติดตั้ง อีกดวย
3. ไฟ Spotlight ในยามค่ำคืน ไฟสองสวางมีความสำคัญอยางยิ�ง
ตอปายโฆษณา เพราะถามีแสงนอยหร�อปายโฆษณามืดสนิท ก็ไม
สามารถมองเห็นปายโฆษณาได จ�งตองมีการติดตั้งไฟ Spotlight
เพ�่อใหความสวางแกปายบิลบอรด อีกทั้งไฟของ Spotlight ยังให
ความสวยงามยำค่ำคืนอีกดวย ในปจจ�บัน ในการติดตั้งไฟ Spotlight ไดมกี ารใชเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอรมาใชอกี ดวย เชน เมือ่ แสงสวาง
ในตอนกลางวันมีนอย วันที่มีฝนตกหนัก ไฟ Spotlight ก็เปดเอง
อัตโนมัติ หร�อ มีการติดตัง้ ระบบเปด-ปด อัตโนมัติ ในเวลาทีก่ ำหนด
รับทำปายบิลบอรดขนาดใหญทกุ ชนิดทัว่ ประเทศ บร�การออกแบบและ
กอสรางโครงปายโฆษณาบิลบอรดทุกชนิด เชน ปายบิลบอรดแบบ
เสากลมเดีย่ ว ปายบิลบอรดแบบเสากลมคู ปายบิลบอรดแบบเสาถัก
ปายบิลบอรดบนตึกสูง ปายบิลบอรดขางทาง ฯลฯ

TOWER SIGN
ปายทาวเวอร

ปายทาวเวอร (Tower Sign) หร�อปายหนาบร�ษทั เหมาะสำหรับธุรกิจ
รานคาที่ตองการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาหร�อผูที่พบเห็น
ทัว่ ไป ปายทาวเวอร หร�อปายตัง้ เสานีจ้ ะทำใหปา ยโฆษณานัน้ มีลกั ษณะ
โดดเดน สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล การตั้งปายทาวเวอร
จะมีการยกสูง มักจะตั้งอยูใกลกับร�มถนน ตัวอยางที่เห็นทั่วไป เชน
โชวรูมรถ หางสรรพสินคา โรงงาน โรงพยาบาล เปนตน
วัสดุที่นิยมนำมาใชก็จะเปนพวกอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium
Composite Panels) เนื่องจากอลูมิเนียมคอมโพสิต เปนวัสดุ
เหมาะสมกับงานปายทาวเวอร มีความเงาและทนทานสูง มีผิวเร�ยบ
ทนไฟทำความสะอาดงาย มีน้ำหนักเบา วัสดุอื่นที่สามารถนำมาใช
หร�อ มีการนำมาใชได เชน แผนสังกะสี แผนผาไวนิลทึบแสง-โปรงแสง
แผนไม กลองไฟอะคร�ลิค ฯลฯ
การออกแบบ และการกอสรางติดตัง้ ปายทาวเวอร จะมีงานโครงสราง
วางฐานราก ตอกเสาเข็มลงดิน ทัง้ นีข้ น้� อยูก บั ขนาดของปายทาวเวอร
ตามแบบแปลนทางว�ศวกรรม เพ�อ่ ใหเกิดความปลอดภัยและเหมาะสม
กับการรับน้ำหนัก สวนวัสดุหมุ โครงมีใหเลือกหลายชนิดตามความ
ตองการ ทางบร�ษัทมีทีมงานชางที่เปนมืออาชีพ ที่มีประสบการณ
ในการออกแบบโดยเฉพาะ เพ�อ่ ใหบร�การตามความตองการ

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

ปายกราฟ�กบอรด หร�อ ปายโฆษณา LED (LED Full Color Display)
เปนปาย LED ทีแ่ สดงภาพ เคลือ่ นไหว ภาพยนตร ว�ดโี อภาพกราฟ�ก
ขอความหร�อสัญญาณจาก TV เปนตน ตัวปายมีทั้งแบบ Multi
color และ Full Color โดยปายแบบ Multi Color จะประกอบดวย
หลอด LED สีแดง สีเข�ยว และ สีเหลือง ซึ่งสามารถแสดงระดับสี
ไดมากถึง 256 ระดับสี สวนปายแบบ Full Color สามารถแสดง
ระดับสีไดมากถึง 17ลาน ระดับสี บร�ษัทของเรามีปายทั้งแบบติดตั้ง
ภายในอาคาร (LED Display Indoor) และแบบที่ติดตั้งภายนอก
อาคาร (LED Display Outdoor) มีขนาดความละเอียดของจ�ด
แสดงภาพ (Pixel Pitch) หลายขนาดดวยกัน เชน 16 มม., 20 มม.,
25 มม. ฯลฯ โดยข�้นอยูกับความตองการของลูกคา ซึ่งถาขนาด
Pixel Pitch นอยก็จะทำใหภาพออกมานัน้ มีความละเอียดคมชัดมาก
LED Full Color Display เหมาะกับการแสดงสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ
ตางๆ สามารถใชเปนปายแสดงขอมูลรายงานสดผลการแขงขันกีฬา
(Scoreboard) ตามสนามกีฬาตางๆ หร�อในงานมหกรรมคอนเสิรต
(Concert Hall) พรอมระบบเสียงที่ดังกังวานใหความรูสึกเหมือน
ดูทวี จ� อยักษ ถือวาเปนเคร�อ่ งมือทีช่ ว ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ
สินคาหร�อธุรกิจไดเปนอยางดี ดวยการแสดงผลที่มองเห็นชัดเจน
เห็นเดนชัดไดระยะไกลจ�งทำใหครอบคลุมพ�้นที่แสดงผลไดกวางข�้น
ผูค นก็ไดเขาถึงสือ่ โฆษณาไดมากข�น้ เชนกัน เปนการลงทุนทีค่ มุ คามาก
สำหรับการใชงานปายโฆษณาแบบ LED Full Color Display

LIGHTBOX

ปายกลองไฟ หร�อ ปายตู ไฟ
Lightbox (กลองไฟ, ตู ไฟ) มีองคประกอบตางๆหลายสวน
กรอบกล อ งไฟหร� อ ตู  ไ ฟโดยส ว นใหญ ม ั ก จะใช ว ั ส ดุ อ ลู ม ิ เ นี ย ม
เนื่องจากมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับติดตั้งบนอาคาร หนาบร�ษัท
หร�อหางราน นอกจากนี้กรอบกลองไฟยังสามารถใชวัสดุอื่นๆ
ไดเชนกัน เชน โลหะทำสี หร�อ สแตนเลส เพ�่อไมใหกลองไฟเกิดสนิม
แตจะมีน้ำหนักคอนขางมาก เหมาะสำหรับติดตั้งหนาบร�ษัทหร�อ
หนาราน เพ�่อไมใหลมลงงาย หร�อ หากมีการถูกชนกระแทก เปนตน
แผนรองหลังกลองไฟมักจะใชวสั ดุอะคร�ลคิ (Acrylic) และ ไวนิลโปรงแสง
(Vinyl Frontlit) เนื่องจากเปนวัสดุที่มีความโปรง น้ำหนักเบา
เหมาะสำหรับทำเปนกลองไฟ เพราะมีความทนทานตอความรอน
ที่เกิดจากหลอดไฟที่อยูภายใน จากนั้นก็ตัดสติ�กเกอร (Sticker)
ขอความตัวอักษร โลโก ภาพกราฟฟ�ก ติดทับลงบนแผนอะคร�ลิค
หร�อแผนไวนิลโปรงแสง
การใชไฟสำหรับกลองไฟ มักใชหลอดผอมประหยัดไฟนีออน 18 วัตต
หร�อ 36 วัตต เพ�่อใหความสวางแกกลองไฟ สวนจำนวนและขนาด
ของหลอดไฟที่ใช ควรคำนึงถึงขนาดของกลองไฟดวย เพราะจะมี
ผลตอปายกลองไฟ หากใชหลอดไฟจำนวนนอยเกินไปจะทำใหปา ย
กลองไฟดูไมเดนชัด หร�อ ใชหลอดไฟมากเกินไป ปายกลองไฟก็จะ
สวางเกินความจำเปนและ ทำใหสิ�นเปลืองอีกดวย
เราสามารถทำปายกลองไฟขนาดใดๆก็ได เพ�อ่ ใหพอดีกบั พ�น้ ที่ หร�อ
กำหนดรูปรางเองไดตามความชอบที่เกิดจากความคิดสรางสรรค
เพ�่อใหปายกลองไฟของเรามีความโดดเดน มีความสวยงาม และ
ดูแตกตางจากปายกลองไฟทั่วๆไป ทั้งนี้ข�้นอยูกับงบประมาณและ
ความตองการ

SIGNAGE
ปายบอกทาง

แผนอลูมเิ นียม แผนอลูมเิ นียมเปนแผนทีน่ ยิ มนำมาใชในงานทำปาย
จราจร,ปายความปลอดภัย, มากที่สุดและเปนมาตราฐานของกรม
ทางหลวงดวย โดยคุณสมบัติที่สำคัญของแผนอลูมิเนียมคือ
น้ำหนักเบาไมข�้นสนิม โดยความหนาของแผนอลูมิเนียมที่นิยมใช
ก็จะมีตั้งแต 1 มม ข�้นไป แตที่นิยมมากที่สุดคือความหนา 2 มม
ทั้งนี้ความหนา ของแผนอลูมิเนียมก็ข�้นอยูกับขนาดของปายดวย
โดยปายที่มีขนาดใหญก็จะมีความหนาเพ��มข�้น
แผงสังกะสีหร�อแผนเหล็กเคลือบซิงค ดวยว�ธกี ารกัลวาไนซ นิยมใชท่ี
ความหนา 1.2 มม.แตไมเปนทีน่ ยิ มมากนัก ดวยน้ำหนักและทีส่ ำคัญ
เกิดสนิมได แตดวยราคาที่ถูกกวาแผนอลูมิเนียม มากกวาคร�่ง
จ�งมีการนำไปใช โดยเฉพาะปายทีใ่ ชชว่ั คราว และในบางงานทีต่ อ งการ
อายุการใชงานมากข�น้ ก็จะใชวธ� ที าสีกนั สนิมทับอีก 2 ครัง้ ซึง่ ชวยยืด
อายุการใชงานไดระยะหนึง่ เชนกัน 3. พลาสวูด Plastwood พลาสวูด
หร�อ PVC โฟมแข็ง เปนแผนที่เกิดจากการนำผงพ�ว�ีซีมาผสมกัน
โดยผานกระบวนการร�ดออกมาเปนแผน สามารถนำมาทดแทนไมได
เปนอยางดี ปจจ�บนั ไดถกู นำมาใชในหลายๆวงการ เนือ่ งจากความนิยม
มีมากข�้นเร�่อยๆ แตไมนิยมใช ในงานภายนอกสวนมากจะใชกับปาย
ที่อยุภายในเสียมากกวา
แผนอะคร�ลิค เปนพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา ข�้นรูปไดดวยความรอน
ไมทำปฏิกร�ยา กับสารเคมี และมีสีสันสวยงาม เปนที่นิยมเชนกัน
ความหนาที่ใชกันคือ ความหนา 3 มม. แตสวนใหญจะเปนปาย
ภายในเนือ่ งจากขอจำกัดของอะคร�ลคิ คือแตกหักงาย จ�งไม สามารถ
นำไปทำปายจราจรได ดวยหากโดนกอนหินหร�อ รถเชี่ยวชน ก็จะ
แตกหักเสียหาย
แผนอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminum Composite Panel)
ขอเร�ยกสัน้ ๆวาแผนคอมโพสิท แผนคอมโพสิทกำลังเปนทีน่ ยิ มมาก
ข�น้ เร�อ่ ยๆในทุกวงการ วงการปายเชนกัน ในสวนของงานปายจราจร
ปายความปลอดภัย ก็เชนกันดวยคุณสมบัติของแผนคอมโพสิท

BANNER
ปายแบนเนอร

แบนเนอร (Banner) ในความหมายตรงๆ คือ ธง หร�อชิ�นสวน
ของผาที่มีขอความแสดงสัญลักษณ โลโก สโลแกน หร�ออื่น ๆ
ซึ่งเปนงานฝมือของคนสมัยโบราณแถบยุโรป "Banner" เปนคำ
มาจากภาษาละติ น "bandum" ในป จ จ� บ ั น แบนเนอร คื อ
ปายโฆษณา สำหรับใชในการแสดงสินคา เพ�่อนำเสนอสินคา
โดยป า ยแบนเนอร โ ฆษณาส ว นใหญ จ ะมี ล ั ก ษณะเป น แนวนอน
เปนปายโฆษณาขนาดใหญ มีการออกแบบกราฟฟ�กอยางสวยงาม
นาดึงดูด มักใชวสั ดุผา ใบไวนิลในการพ�มพปา ยแบนเนอร เนือ่ งจาก
มีความแข็งแรง ทนแดด ทนฝน อีกทั้งยังมีราคาคอนขางถูก
กวาการใชวัสดุชนิดอื่นๆอีกดวย

SIGNAGE
ปายบอกทาง

ปายอักษรโลหะ ปายตัวอักษร สวนใหญจะใชสำหรับทำเปนปายชื่อบร�ษัท สำนักงาน รานคา เนื่องจากใหมุมมองที่เปน
3 มิติ เปนตัวอักษรนูน มีความตื้นลึก ดูแลวมีความสวยงาม โดดเดน ทันสมัย ซึ่งวัสดุที่ใชทำปายตัวอักษรมีใหเลือก
อยูหลากชนิด เชน ปายตัวอักษรโลหะ ปายตัวอักษรสแตนเลส ปายอะคร�ลิค (Acrylic) ปายอลูมิเนียม ฯลฯ เปนตน
รั บ ทำป า ยอั ก ษรโลหะพรอมติด ตั้ง รับ ทำปา ยตัวอักษรโลหะ, ปายอักษรสแตนเลส, ปายอักษรโลหะสี, โลโก บ ร� ษ ั ท ,
ปายอักษรอคร�ลิค, ตัวอักษรแฮร ไลน รับประกันงานคุณภาพและมีความทนทาน เหมาะสรับทำปายอักษรโลหะพรอมติดตั้ง

STEEL STRUCTURE
โครงเหล็ก

โครงสรางเยาวราช

โครงสรางเชียงใหม

โครงสรางเชียงใหม

โครงวังนอย

โครงวังนอย

โครงสรางนครสวรรค

โครงวังนอย

โครงสรางระยอง

โครงสรางนครสวรรค

