บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์ (“บริษัทฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ และบริษัท หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
บริษทั ไดอิ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: [])
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผูเ้ สนอขำย :
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)
ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป รับสร้ำงบ้ำน และจำหน่ำยผลิตประตูและหน้ำต่ำง
อลูมเิ นียม
จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำย :
ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เสนอขำยโดยบริษัท ฯ ซึ่ง คิดเป็ นร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้น
สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้
สัดส่วนกำรเสนอขำยหุน้ : []
เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำย : รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting)
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : [] บำทต่อหุน้
มูลค่ำกำรเสนอขำย :
[] บำท
กำรเสนอขำยหุน้ หรือ :
-ไม่ม-ี
หลักทรัพย์แปลงสภำพใน
ช่วง 90 วันก่อนหน้ำ
มูลค่ำทีต่ รำไว้ (par) :

1.00 บำทต่อหุน้

มูลค่ำตำมรำคำบัญชี :
(book value)

[] บำทต่อหุน้ คำนวณจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557
ซึง่ เท่ำกับ [] ล้ำนบำท รวมกับมูลค่ำกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ท่ี [] ล้ำนบำท หำรด้วยจำนวน
หุน้ สำมัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ จำนวน 130 ล้ำนหุน้

ทีม่ ำของกำรกำหนดรำคำ: []
เสนอขำยและข้อมูลทำงกำร
เงินเพื่อประกอบกำรประเมิน
รำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย
P/E ratio ของบริษทั อื่นใน : []
อุตสำหกรรมเดียวกัน
สัดส่วนหุน้ ของ :

จำนวน [] หุน้ คิดเป็ นร้อยละ [] ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของ
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“ผูม้ สี ว่ นร่วมในกำรบริหำร”
ทีไ่ ม่ตดิ Silent Period

บริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้

ตลำดรอง :

ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน :

เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น:
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ประมำณ [•] ล้ำนบำท ภำยหลังหัก
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์กำรใช้งำน
1. ขยำยกำลังกำรผลิตรัว้ สำเร็จรูป และสร้ำงโรงงำนผลิต
ชิน้ ส่วนบ้ำนสำเร็จรูปแห่งที่ 2 ทีโ่ รงงำน จ.นครปฐม
2. สร้ำงโรงงำนผลิตรัว้ และสำนักงำนขำยทีโ่ รงงำน จ.
ระยอง
3. โครงกำรบ้ำนเดอะกินซ่ำ 2
4. เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินกิจกำร
รวม

จำนวนเงิ น
(ล้ำนบำท)
[]

ระยะเวลำที่ใช้โดยประมำณ
ภำยในปี 2558

[]

ภำยใน ปี 2558

[]
[]
[]

ภำยในปี 2558
ภำยในปี 2558

นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล:
บริษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบเฉพำะกิจกำรหลังหักภำษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคล และหลังหักสำรองตำมกฎหมำย ทัง้ นี้ อัตรำกำรจ่ำยเงินปนั ผลอำจเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน
และฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ สภำพคล่องของบริษทั ฯ กำรขยำยธุรกิจ และปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้มติของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จ่ำยเงินปนั ผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เว้นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีอำนำจอนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำลได้
โดยจะรำยงำนให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
รำยละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์:
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไดอิจิ เฮ้ำส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 22
มีนำคม 2537 ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป เพื่อตอบสนองกำรก่อสร้ำงยุคใหม่
ที่ต้อ งกำรวัสดุ อุ ป กรณ์ ท่ีก่ อ สร้ำ งได้ร วดเร็ว แข็ง แรง สวยงำม และประหยัด ภำยใต้เ ครื่อ งหมำยกำรค้ำ “เฟนเซอร์”
นอกจำกนี้ กลุ่ มบริษัท ฯยังดำเนินธุ รกิจรับ สร้ำงบ้ำนอยู่อำศัย และจัด จำหน่ ำยและติดตัง้ ประตูแ ละหน้ ำ ต่ ำงอลูมิเนีย ม
สำเร็จรูปจำกโรงงำนผูผ้ ลิตสัญชำติญป่ี นุ่
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ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่:
ลำดับที่

ณ วันที่ 2 ตุลำคม 2557

รำยชื่อ

จำนวนหุ้น
1

2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

กลุ่มมีประเสริฐสกุล
บริษทั ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด1
นำยภูชชิ ย์ มีประเสริฐสกุล
นำยวุฒชิ ยั มีประเสริฐสกุล
นำงสำวพิมพ์ผกำ มีประเสริฐสกุล
นำงสำววชิรำภรณ์ สกุลจันทร์
ั
กลุ่มเพียรปญญำรั
กษ์
ั
นำยณัฐวุฒ ิ เพียรปญญำรั
กษ์
ั
นำงสำวณัฐกำญจน์ เพียรปญญำรั
กษ์
กลุ่มโชควัฒนำ
นำยพีรนำถ โชควัฒนำ
บริษทั พีรธร จำกัด2
นำงศศิธร โชควัฒนำ
บริษทั หลำนปู่ จำกัด3
บริษทั ซันดำด้ำคอมม์ จำกัด4
นำยสุภกิณห์ อำจวงษำ
นำยไพรัช กิง่ พุทธพงษ์
นำงปิโยรส เลำหเจริญยศ
กลุ่มภู่สว่ำง
นำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง
นำงปำริชำต ภู่สว่ำง
นำงสำวพิณสุดำ ภู่สว่ำง
นำยพิชยั วิจกั ขณ์พนั ธ์
นำยชัยณรงค์ เกรียงโกมล
อื่น ๆ
ประชำชนทัวไป
่
รวม

ร้อยละ

68,427,452
66,995,952
1,000,000
231,500
200,000
5,050,000
4,686,770
4,486,770
200,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
750,000
750,000
500,000
3,373,333
1,986,800
1,716,667
1,579,378
1,329,978
199,400
50,000
1,400,000
900,000
6,879,600

68.43
67.00
1.00
0.23
0.20
5.05
4.69
4.49
0.20
4.00
1.00
1.00
0.75
0.75
0.50
3.37
1.99
1.72
1.58
1.33
0.20
0.05
1.40
0.90
6.88

100,000,000

100.00

หลังกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่ มทุน
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
68,427,452
66,995,952
1,000,000
231,500
200,000
5,050,000
4,686,770
4,486,770
200,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
750,000
750,000
500,000
3,373,333
1,986,800
1,716,667
1,579,378
1,329,978
199,400
50,000
1,400,000
900,000
6,879,600
30,000,000
130,000,000

52.64
51.54
0.77
0.18
0.15
3.88
3.61
3.45
0.15
3.08
0.77
0.77
0.58
0.58
0.38
2.59
1.53
1.32
1.21
1.02
0.15
0.04
1.08
0.69
5.29
23.08
100.00

หมำยเหตุ 1. ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 บริษทั ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด มีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่ คือ นำยธวัช มีประเสริฐสกุล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของ
ทุนชำระแล้ว
2. ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 บริษทั พีรธร จำกัด เป็ นบริษ้ทในกลุ่มโชควัฒนำ โดยมีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่คอื (1) นำยพีรนำถ โชควัฒนำ ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 43.65 ของทุนชำระแล้ว (2) บริษทั ซันคัลเล่อร์ โอ. เอ. จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 29.85 ของทุนชำระแล้ว และ (3) นำง
ศศิธร โชควัฒนำ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้ว
3. ณ วันที่ 29 เมษำยน 2556 บริษทั หลำนปู่ จำกัด เป็ นบริษทั ในกลุ่มโชควัฒนำ โดยมีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่ 2 อันดับแรกคือ (1) นำงกิตยำภรณ์
ชัยถำวรเสถียร ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 14.29 ของทุนชำระแล้ว (2) นำยณรงค์ โชควัฒนำ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 14.29 ของทุนชำระแล้ว
และ (3) นำยชัยลดล โชควัฒนำ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 7.14 ของทุนชำระแล้ว
4. ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 บริษทั ซันดำต้ำคอมม์ จำกัด เป็ นบริษทั ในกลุม่ โชควัฒนำ โดยมีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่คอื (1) บริษทั ซันคัลเล่อร์ โอ.
เอ. จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 52.04 ของทุนชำระแล้ว (2) บริษทั พีรธร จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 37.96 ของทุนชำระแล้ว และ (3)
นำยพีรนำถ โชควัฒนำ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว
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สัดส่วนรำยได้:
งบกำรเงิ นรวม งวด 6
เดือนสิ้ นสุดวันที่

งบกำรเงิ นรวม สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54

รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้
สำเร็จรูป
รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน
รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์
ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม
รวมรำยได้จำกกำรขำย
และกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

30 มิ .ย. 56

30 มิ .ย. 57

ล้ำน
บำท

ร้อยละ

ล้ำน
บำท

ร้อยละ

ล้ำน
บำท

ร้อยละ

ล้ำน
บำท

ร้อยละ

ล้ำน
บำท

ร้อยละ

143.16

47.64

163.30

47.03

177.16

43.47

83.27

43.81

87.41

45.73

139.63

46.46

19..91

.7..9

196.46

48.20

90.76

47.76

88.25

46.17

17.73

5.90

19.01

5.47

33.95

8.33

16.02

8.43

15.49

8.10

300.52

100.00

347.22

100.00

407.57

100.00

190.05

100.00

191.15

100.00

คณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 7 ท่ำน ดังนี้

รำยชื่อ
1. นำยประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
2. นำยพรศักดิ ์ ลิม้ บุญยประเสริฐ
3. นำยวีระวิทย์ สัตยำนนท์
4. ดร. ชัยพร
ภู่ประเสริฐ
5. นำยธวัช
มีประเสริฐสกุล
6. นำงสำวกัลยดำ ภู่สว่ำง
7. นำยเอกสิทธิ ์ ศิวะกุลรังสรรค์

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิ จของบริษทั
1 ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงกฎหมำย และนโยบำยของรัฐบำล
ปจั จุบนั นโยบำยของรัฐบำลที่สนับสนุ นธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เช่น นโยบำยบ้ำนหลังแรก นโยบำยสิทธิพิเศษ
ทำงด้ำนภำษี และค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน ได้ครบกำหนดระยะเวลำแล้ว ซึง่ กำรสิน้ สุดลงของนโยบำยต่ำงๆ จะส่งผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ นอกจำกนี้ นโยบำยกำรลงทุนของรัฐในส่วนของสำธำรณูปโภค
พืน้ ฐำนก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ เช่นกัน เนื่องจำกกำรลงทุนของรัฐมี
ผลต่อควำมต้องกำรในวัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ โดยอำจจะทำให้รำคำวัสดุก่อสร้ำงปรับตัวสูงขึน้ และอำจทำให้วสั ดุก่อสร้ำงบำง
ประเภทคลำดแคลน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีร่ ฐั บำลอำจแก้ไขกฎหมำยกำรควบคุมน้ ำหนักกำรขนส่ ง
สินค้ำของรถบรรทุก ทำให้รถบรรทุกขนสำมำรถขนส่งสินค้ำได้ในจำนวนน้ ำหนักที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีภำระ
ต้นทุนในกำรขนส่งสินค้ำให้กบั กลุ่มลูกค้ำเพิม่ มำกขึน้ โดยหำกบริษทั ฯไม่สำมำรถผลักภำระต้นทุนดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำได้
ปจั จัยดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี จำกในปจั จุบนั สภำพเศรษฐกิจของไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง และทีอ่ ยู่อำศัยเป็ นปจั จัยหลักในกำรดำรง
ชีพ บริษทั ฯ จึงเชื่อว่ำอุปสงค์ในส่วนของอสังหำริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้ำงยังมีอยู่สงู นอกจำกนี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีนโยบำย
มุ่งทีจ่ ะพัฒนำจุดกระจำยสินค้ำไปยังภูมภิ ำคต่ำงๆ ทัวประเทศ
่
มีแนวทำงทีจ่ ะให้ลูกค้ำมำรับสินค้ำด้วยตนเอง ซึง่ จะทำให้
ลูกค้ำเป็ นผูร้ บั ภำระต้นทุนกำรขนส่งของลูกค้ำด้วยตนเอง และช่วยลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวทีจ่ ะเกิดต่อบริษทั ฯ
2. ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง
วัตถุดบิ หลักในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ คือ ปูนซีเมนต์ ลวดเหล็กแรงดึงสูง และเหล็กเส้น โดยในปี 2559
บริษัทฯ มีต้นทุนลวดเหล็กแรงดึงสูงและเหล็กเส้นคิดเป็ นประมำณร้อยละ 27 และปูนซีเมนต์ คิดเป็ นประมำณร้อยละ 12
ของต้นทุนขำยตำมลำดับ ทัง้ นี้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำงจำกทีป่ ระเมินไว้ในช่วงเสนอรำคำให้แก่ลูกค้ำอำจจะ
ส่งผล กระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เนื่องจำกโดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ จะตกลงรำคำขำยสินค้ำ
และรำคำก่อสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูปก่อนผลิตสินค้ำ หรือก่อสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูป
อย่ำงไรก็ดี บริษัท ฯ มีนโยบำยทบทวนรำคำต้นทุนกำรก่อสร้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอทำให้สำมำรถประเมินต้นทุ น
ก่อสร้ำงให้ใกล้เคียงกับต้นทุนกำรก่อสร้ำงจริง โดยฝ่ำยบริหำรจะติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงรำคำวัสดุก่อสร้ำงทีส่ ำคัญอย่ำง
ใกล้ชดิ หำกวัสดุก่อสร้ำงมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึน้ มำก บริษัทฯ มีมำตรกำรเพิม่ เติมเพื่อควบคุมต้นทุนของวัสดุก่อสร้ำง
กล่ำวคือ บริษัทฯ จะสังซื
่ ้อวัสดุก่อสร้ำงนัน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำจำกผู้จำหน่ ำย นอกจำกนี้ ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงบ้ำนของ
บริษทั ฯ มีระยะเวลำไม่นำนเพียงประมำณ 9 เดือน
3. ควำมเสีย่ งจำกกำรขนส่งสินค้ำ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องพึง่ พำกำรขนส่งสินค้ำ ทัง้ ในส่วนของกำรขนส่งวัตถุดบิ เข้ำสู่โรงงำน และกำร
ส่งมอบสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ ทัง้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป และโครงสร้ำงสำเร็จรูปที่จะน ำไปใช้ใ นกำรสร้ำงบ้ำ น
สำเร็จรูปที่ทด่ี ินของลูกค้ำ ซึ่งชิน้ ส่วนโครงสร้ำงสำเร็จรูป เช่น ผนังสำเร็จรูป มีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ โดยรูปแบบกำรขนส่ง
ของบริษัทฯ จะพึง่ พำกำรขนส่งโดยรถบรรทุก บริษทั ฯ จะเผชิญควำมเสีย่ งจำกกำรขนส่งสินค้ำให้ทนั ต่อเวลำ และควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึน้ ระหว่ำงขนส่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ทม่ี ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรเกิดอุบตั เิ หตุ หรือภัยธรรมชำติ รวมทัง้ กำร
ขนส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก็จะมีขอ้ จำกัดในด้ำนของเวลำกำรวิง่ ของรถขนส่ง ทำให้บริษทั ฯ อำจไม่สำมำรถขนส่ง
สินค้ำให้แก่ลกู ค้ำได้ตำมระยะเวลำทีต่ กลงไว้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดกำรส่งมอบสินค้ำโดยเผื่อระยะเวลำในไว้เป็ นอย่ำงดี และมีระบบกำรวำง
แผนกำรจัดส่งทีแ่ น่นอนมีผรู้ บั จ้ำงขนส่งสำรองไว้หลำยรำย ในกรณีทเ่ี ทีย่ วขนส่งมีปริมำณเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำก
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. ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ
เนื่องจำกบริษทั ฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้ำง และอสังหำริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลง
ของภำวะเศรษฐกิจมหภำคโดยตรง ดังนัน้ ปจั จัยทำงเศรษฐกิจ เช่น อัตรำกำรว่ำงงำน อัตรำดอกเบีย้ อัตรำกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่ มีผลกระทบต่ ออุ ตสำหกรรมในภำพรวมโดยตรง ในสภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำอำจทำให้ควำม
ต้องกำรในด้ำนทีอ่ ยู่อำศัยและวัสดุก่อสร้ำงลดลง อันอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีกำรวำงแผนกำรผลิตทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำรสังซื
่ อ้ โดยบริหำรไม่ให้มสี นิ ค้ำคงคลังทีไ่ ม่
หมุนเวียนอยู่ในคลังสินค้ำของโรงงำน
ในส่วนของควำมผันผวนจำกลูกค้ำกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ จำกภำวะเศรษฐกิจบริษทั ฯ ได้กระจำยกำรจำหน่ำยสินค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำยไปยังกลุ่มอื่นๆ ในสัดส่วนที่สงู ขึน้ โดยกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้ำหมำย
อื่นๆ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม ลูกค้ำสร้ำงบ้ำนทัวไป
่ หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เป็ นต้น
5 ควำมเสีย่ งจำกผิดนัดชำระเงิน
บริษทั ฯ ได้มกี ำรให้เครดิตทำงกำรค้ำกับลูกค้ำของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรผิดนัดชำระเงิน
ได้ อย่ำงไรก็ดบี ริษทั ฯ ได้มนี โยบำยในกำรคัดกรองลูกค้ำทีเ่ หมำะสม โดยพิจำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งกำรขำยในรูปแบบที่รบั ชำระเงินเป็ นเงินสดให้มำกขึน้ และ
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเครดิตของตัวแทนจำหน่ำยรัว้ สำเร็จรูป FENZER โดยเฉพำะ เพื่อกำหนดวงเงิน
เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสีย่ งต่อธุรกิจขำยวัสดุก่อสร้ำง ในส่วนธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน บริษัทฯ มีกำรแบ่งงวดงำน โดยบริษทั ฯ มี
นโยบำยทีจ่ ะเริม่ กำรก่อสร้ำงเมื่อได้รบั ชำระเงินค่ำงวดล่วงหน้ำเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
9 ควำมเสีย่ งจำกผูร้ บั เหมำช่วง และแรงงำน
ในธุรกิจกำรรับสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูปนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั หำผูร้ บั เหมำช่วงในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมแบบ
บ้ำนทีก่ ำหนด ส่งผลให้บริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งในกรณีทผ่ี รู้ บั เหมำช่วงไม่สำมำรถดำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน
และภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด เนื่องจำกกำรขำดแคลนแรงงำนทีม่ ฝี ี มอื หรือสำเหตุอ่นื ๆ ควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจส่งผลต่อ
คุณภำพงำนก่อสร้ำง ชื่อเสียงของบริษัทฯ และอำจจะกระทบต่อรำยได้ ผลกำรดำเนินงำน รวมทัง้ ฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษทั ฯ ได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้มกี ำรพัฒนำสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้รบั เหมำช่วง จึงทำให้บริษัทฯ มีผรู้ บั เหมำช่วงที่พร้อม
ทำงำนให้กบั บริษทั ฯ ในระดับทีเ่ พียงพอ นอกจำกนี้กำรสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูปของบริษทั ฯ จะเน้นใช้วสั ดุสำเร็จรูปทีผ่ ลิตจำก
โรงงำน ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถลดกำรพึง่ พำแรงงำนลงได้ และสำมำรถควบคุมคุณภำพอยู่ในระดับทีเ่ ป็ นมำตรฐำนมำจำก
โรงงำน
7 ควำมเสีย่ งจำกคดีฟ้องร้อง
ในอนำคตบริษทั ฯ อำจถูกฟ้องร้องจำกกำรดำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน เช่น บริษัทฯ จะถูก
ฟ้องร้องจำกลูกค้ำเนื่องจำกกำรส่งมอบบ้ำนให้กบั ลูกค้ำไม่ตรงตำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ บริษทั ฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์
ถึงควำมเป็ นไปได้หรือผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ทัง้ นี้ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่ำวเพื่อให้เกิด
ผลดีกบั บริษทั ฯ อำจก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้มที มี วิศวกรทีจ่ ะตรวจสอบคุณภำพของงำนก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมทีต่ กลงกับลูกค้ำก่อนกำร
ส่งมอบ บริษทั ฯ ได้ดำเนินธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนระบบ “คิวเซฟ ไดมอนด์” โดยก่อสร้ำงเฉพำะโครงสร้ำง ก่ออิฐฉำบปูน และ
มุงหลังคำ ซึง่ ในส่วนงำนสถำปตั ย์ลกู ค้ำเป็ นผูด้ ำเนินกำรเอง ทำให้ขอ้ โต้แย้งต่ำง ทีเ่ กิดจำกกำรก่อสร้ำงบ้ำนมีปริมำณทีล่ ด
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น้อยลง จะส่งผลให้คดีฟ้องร้องอำจเกิดขึน้ น้อยมำกในอนำคต เมื่อเทียบจำนวนและมูลค่ำงำนก่อสร้ำงต่อปี
นอกจำกนี้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริกำรรับสร้ำงบ้ำนทัง้ หลัง โดยรับจ้ำงก่อสร้ำงโครงสร้ำงและงำนสถำปตั ย์ทงั ้
หลังโดยใช้ระบบสำเร็จรูปทัง้ หมด ภำยใต้ช่อื กินซ่ำ ระบบบ้ำนดังกล่ำวลูกค้ำสำมำรถสังซื
่ ้อบ้ำนได้โดยไม่สำมำรถแก้ไข
ั
แปลนและรูปแบบบ้ำนได้หลังจำกทำสัญญำแล้ว คำดว่ำระบบก่อสร้ำงดังกล่ำวจะช่วยลดปญหำควำมขัดแย้งดังกล่ำวได้จำก
กำรทีช่ น้ิ ส่วนบ้ำนนัน้ ถูกผลิตจำกโรงงำน
8 ควำมเสีย่ งจำกแนวโน้มควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค
ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มทีจ่ ะมีกำรอยู่อำศัยในรูปแบบของสังคมเมือง (Urbanization) ทำให้ควำมต้องกำรทีอ่ ยู่
อำศัยประเภทคอนโดมีเนียมและหมู่บำ้ นเพิม่ มำกขึน้ ซึง่ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูป
อย่ำงไรก็ดบี ริษัทฯ ได้พฒ
ั นำระบบบ้ำนสำเร็จรูปทัง้ หลังรำคำประหยัด ระบบกินซ่ำโฮม ซึ่งสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรสร้ำงบ้ำนได้ทวประเทศ
ั่
โดยในระบบกำรก่อสร้ำงดัง้ เดิม และระบบกำรก่อสร้ำงบ้ำนกึง่ สำเร็จรูป จะมีปญั หำใน
กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนไปยังต่ำงจังหวัดมำกกว่ำของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ในส่วนของรัว้ สำเร็จรูปนัน้ โอกำสในกำรเติบโตยังมีอยู่สงู โดยยังสำมำรถทีจ่ ะขยำยตลำดสู่ภูมภิ ำคซึ่ง
เป็ นไปตำมแผนกำรขยำยโรงงำนออกสูภ่ ูมภิ ำค ของบริษทั ฯ
9 ควำมเสีย่ งจำกนำเสนอสินค้ำใหม่ออกสูต่ ลำด
บริษัทฯ มีกำรนำเสนอสินค้ำใหม่ออกสู่ตลำดอย่ำงสม่ ำเสมอ ในปจั จุบนั บริษัทฯ ได้นำเสนอรัว้ รุ่น Sandy และ
Brick FENZER และ Zen FENZER ซึง่ บริษทั ฯ ได้ผลิตรัว้ ดังกล่ำวจำกเครื่องจักรจำกประเทศญี่ปุ่น รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้เปิ ด
โครงกำรบ้ำนเดอะกินซ่ำ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งใน
แง่ของกำรทำตลำดและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในตัวสินค้ำ
อย่ ำ งไรก็ต ำม บริษัท ฯ ได้มีก ำรสำรวจควำมต้อ งกำรรัว้ สำเร็จ รูป รุ่ น ใหม่ เ บื้อ งต้น จำกทำงลู ก ค้ำ ก่ อ นสังซื
่ ้อ
เครื่องจักรและได้รบั กำรตอบรับในระดับที่ดี รวมทัง้ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซ่งึ มีควำมโดดเด่น และมีรำคำที่แข่งขันได้
บริษัทฯ คำดว่ำผลิตภัณฑ์น้ีจะเป็ นที่สนใจของลูกค้ำและประสบควำมสำเร็จในกำรทำตลำดในประเทศเช่นกัน นอกจำกนี้
โครงกำรบ้ำนเดอะกินซ่ำตัง้ อยู่ในทำเลที่ดี จำนวนบ้ำนไม่มำก และรำคำอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ รวมทัง้ กำรก่อสร้ำงบ้ำน
สำเร็จรูปของบริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และสำมำรถลดต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้ในระยะยำว บริษทั ฯ จึงคำดว่ำโครงกำร
บ้ำนดังกล่ำวจะเป็ นทีส่ นใจของลูกค้ำ และประสบควำมสำเร็จ
10 ควำมเสีย่ งจำกกำรส่งมอบบ้ำนให้ลกู ค้ำไม่ทนั ตำมกำหนดเวลำ
ในกำรทำสัญญำสร้ำงบ้ำนกับลูกค้ำจะมีกำรกำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบที่ชดั เจนในข้อตกลงร่วมกัน และใน
บำงครัง้ จะมีกำรระบุกำรค่ำปรับทีเ่ กิดจำกกำรส่งมอบบ้ำนล่ำช้ำ เนื่องจำกควำมต้องกำรลูกค้ำแต่ละรำยมีควำมแปรผันใน
ระหว่ำงกำรปลูกสร้ำงอยู่ตลอดเวลำ กำรส่งมอบงำนล่ำช้ำของผูร้ บั เหมำช่วย หรือกำรขำดแคลนแรงงำน หรือเหตุผลอื่นใด
อำจส่งผลกระทบต่อระยะเวลำกำรส่งมอบตำมสัญญำ ทำให้บริษทั ฯ อำจถูกเรียกร้องควำมเสียหำยจำกควำมล่ำช้ำได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯมีทมี งำนส่วนบริกำรลูกค้ำระหว่ำงกำรก่อสร้ำง มีสถำปนิคให้กำรบริกำรอยู่ตลอดเวลำ ทำ
ให้กำรแก้ไขปญั หำต่ำงๆ จำกควำมต้องกำรลูกค้ำแต่ละรำยทีไ่ ม่เหมือนกันเป็ นปจั จุบนั ทันด่วน รวมทัง้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ
มีนโยบำยทีจ่ ะมุ่งเน้นกำรขำยบ้ำนสำเร็จรูป ซึง่ ลูกค้ำจะไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้ำงได้ ซึง่ จะทำให้ลดควำมเสีย่ ง
จำกกำรส่งมอบบ้ำนล่ำช้ำ นอกจำกนี้ ทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ ไม่เคยถูกปรับในมูลค่ำทีม่ นี ยั สำคัญจำกกำรส่งมอบบ้ำนล่ำช้ำ
11 ควำมเสีย่ งจำกกำรว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตรำยหนึ่งผลิตแผ่นผนังบำงรุ่น
ตัง้ แต่ปี 25.7 บริษทั ฯ ได้ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตรำยหนึ่งผลิตแผ่นผนังรัว้ บำงรุ่น เนื่องจำกทีต่ งั ้ ของผูผ้ ลิตดังกล่ำวสำมำรถ
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กระจำยสินค้ำไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะดวก ในปี 2559 และ 6 เดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตรำย
นี้ผลิตแผ่นผนังรัว้ คิดเป็ นมูลค่ำร้อยละ 29.62 และร้อยละ 30.13 ของต้นทุนกำรผลิตรัว้ ทัง้ หมด หำกผูผ้ ลิตรำยนี้ไม่สำมำรถ
ส่งมอบสินค้ำได้ตำมกำหนด หรือลดปริมำณกำรผลิตรัว้ ให้บริษทั ฯ หรือยกเลิกกำรผลิตรัว้ ให้บริษทั ทัง้ หมด อำจทำให้บริษทั
ฯ ไม่สำมำรถส่งมอบรัว้ สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้ำได้ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม ทีผ่ ่ำนมำผูผ้ ลิตรำยนี้สำมำรถส่งมอบแผ่นผนังรัว้ ให้แก่บริษทั ฯ ได้ทนั ตำมกำหนด และบริษทั ฯ ไม่
เคยผิดนัดชำระหนี้แก่ผผู้ ลิตรำยนี้ นอกจำกนี้ หำกผูผ้ ลิตรำยนี้ไม่สำมำรถผลิตแผ่นผนังรัว้ ให้แก่บริษทั ฯ หรือไม่สำมำรถส่ง
มอบแผ่นผนังรัว้ ได้ทนั ตำมกำหนด ผูบ้ ริหำรเชื่อว่ำบริษทั ฯ จะสำมำรถเพิม่ กำลังกำรผลิตแผ่นผนังรัว้ ให้เพียงพอกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้เอง
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. ควำมเสีย่ งจำกกำรถือครองหุน้ ส่วนใหญ่โดยกลุม่ ผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกำรที่กลุ่มคุณธวัช มีประเสริฐสกุล ถือหุน้ ในบริษัทฯ เท่ำกับร้อยละ 52.9. ของทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน จึงทำให้กลุ่มคุณธวัช มีประเสริฐสกุลสำมำรถควบคุมมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรแต่งตัง้ กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับบริษทั กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียงส่วน 3 ใน . ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื
หุน้ รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และมีกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรงำน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดั โครงสร้ำงกำรจัดกำรซึ่งประกอบด้ว ยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริห ำร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ประกอบไปด้วยบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ และมีกำรกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำนและ
กำรมอบอำนำจให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรกำหนดมำตรกำรกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมกำร ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุมกิจกำร และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง อีกทัง้ ยังมีกำรแต่งตัง้ บุคคลภำยนอกทีเ่ ป็ นอิสระ
เข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษทั จำนวน . ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระ . ท่ำนรับหน้ำทีเ่ ป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั
เพื่อทำหน้ำทีต่ รวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมตั ริ ำยกำรต่ำงๆก่อนนำเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
ยังได้ว่ำจ้ำงบริษทั ตรวจสอบภำยในมำทำหน้ำทีต่ รวจสอบระบบควบคุมภำยในเพื่อให้เป็ นไปตำมระบบงำนทีไ่ ด้กำหนดไว้
2. ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั เสนอขำยให้ประชำชนในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยก่อนได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นตลำดรองรับในกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ดังนัน้ หุน้ สำมัญทีถ่ ูกเสนอขำยในครัง้ นี้
ั
อำจจะประสบปญหำในเรื
่องสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยในตลำดรองได้ หำกหุน้ สำมัญของบริษทั ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ซึง่ อำจทำให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูส้ นใจลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำก
กำรขำยหุน้ ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้
อย่ ำ งไรก็ต ำม บริษัท ฯ ได้ดำเนิ น กำรยื่น ขอให้ร ับ หุ้น สำมัญ ของบริษัท เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึง่ ขณะนี้ตลำดหลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้ำเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำร
เงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัติของบริษทั ฯในเบื้องต้นแล้วพบว่ำ บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยทีก่ ำหนดให้ตอ้ งมีผถู้ อื หุน้ รำย
ย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำยซึง่ ต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน
โดยทีป่ รึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับกำรกระจำยกำรถือหุน้
รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
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สรุปฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน:
งวด 6 เดือน
ปี 2557
สินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท)
181.91
213.90
295.80
235..3
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้ำนบำท)
.2.89
51.19
12..1.
1.1.3.
รำยได้รวม (ล้ำนบำท)
300.52
3.7.22
.07.57
191.15
ต้นทุนขำยสินค้ำและรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง (ล้ำนบำท)
209.92
222.71
299.99
125.9.
กำไรสุทธิ (ขำดทุนสุทธิ) (ล้ำนบำท)
(19.52)
5.79
31.31
17.92
1
กำไรสุทธิต่อหุน้ ปรับลด (Diluted EPS) (บำทต่อหุน้ )
(0.13)
0.04
0.24
0.14
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่ำ)
3.24
3.17
1.14
0.67
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)
(9.40)
2.91
13.06
14.06
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (ร้อยละ)
(32.75)
12.25
35.72
26.55
1
หมำยเหตุ คำนวณจำกจำนวนหุน้ ทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัวไปจ
่ ำนวนทัง้ สิน้ 130 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

คำอธิ บำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน:
บริษทั ฯ มีผลกำรดำเนินงำนเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงในปี
255. ถึงปี 2559 เท่ำกับ 300.52 ล้ำนบำท 3.7.22 ล้ำนบำท และ .07.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และบริษทั ฯ มีรำยได้จำก
กำรขำยและกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงสำหรับงวด 9 เดือนปี 2559 และงวด 9 เดือน ปี 2557 เท่ำกับ 190.05 ล้ำนบำท และ
191.15 ล้ำนบำท ซึง่ รำยได้จำกกำรขำยและกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องจำกสำเหตุสำคัญดังนี้
ธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป
รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 255. ปี 2555 และปี 2559 เท่ำกับ 1.3.19 ล้ำนบำท
193.30 ล้ำนบำท และ 177.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2555 รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ 20.1. ล้ำน
บำท หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 1..07 เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ มีร ำยได้จ ำกกำรจ ำหน่ ำ ยผลิต ภัณ ฑ์ร ัว้ สำเร็จ รู ป ให้แ ก่ โ รงงำน
อุตสำหกรรมญีป่ นุ่ เพิม่ มำกขึน้ และอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ของประเทศไทยในปี 2555 ขยำยตัวในเกณฑ์ทด่ี ี และใน
ปี 2559 รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ 13.89 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8..9 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีรำยได้จำก
กำรจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้ำผู้ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่ เพิม่ มำกขึน้ และอุตสำหกรรม
อสังหำริมทรัพย์ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ วันที่
30 มิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 83.27 ล้ำนบำท และ 87..1 ล้ำนบำท โดยรำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ ..1. ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ ..97 เนื่องจำกบริษทั เริม่ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป Sandy and Brick FENZER
ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน
รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 255. ปี 2555 และปี 2559 เท่ำกับ 139.93 ล้ำนบำท 19..91
ล้ำนบำท และ 199..9 ล้ำนบำท โดยในปี 2555 รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนเพิม่ ขึน้ 25.28 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
18.10 จำกปี 255. เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ทำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ได้ลงโฆษณำในหนังสือพิมพ์ และจัดงำน
ส่งเสริมกำรขำยทีส่ ำขำของบริษทั ฯ และในปี 2559 รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนเพิม่ ขึน้ 31.55 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 19.1. เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรจัดกำรระบบกำรก่อสร้ำงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับกำรที่แรงงำนมีควำม
เชีย่ วชำญในเรื่องบ้ำนสำเร็จรูปมำกขึน้ ทำให้ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของบริษทั ฯ ดีขน้ึ สำมำรถตอบสนองต่อรำยกำร
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สังซื
่ อ้ จำกลูกค้ำได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
รำยได้จำกธุรกิจผลิตรับสร้ำงบ้ำนของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่
30 มิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 90.79 ล้ำนบำท และ 88.25 ล้ำนบำท โดยรำยได้ดงั กล่ำวลดลง 2.51 ล้ำนบำท หรือลดลง 2.77
เนื่องจำก บริษทั ฯ กำลังอยู่ในช่วงระหว่ำงย้ำยสำขำจำกสำขำเซ็นทรัล รัตนำธิเบศร์มำทีส่ ำขำเซ็นทรัล ศำลำยำ ซึง่ สำขำ
เซ็นทรัล ศำลำยำได้เริม่ เปิ ดดำเนินกำรแล้วในเดือนสิงหำคม 2557
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม
รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมของกลุ่มบริษทั ฯ ปี 255. ปี 2555 และปี 2559 เท่ำกับ
17.73 ล้ำนบำท 19.01 ล้ำนบำท และ 33.95 ล้ำนบำท โดยในปี 2555 รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ ำต่ำง
อลูมิเ นีย มเพิ่มขึ้น 1.28 ล้ำ นบำท หรือ เพิ่มขึ้นร้อ ยละ 7.22 จำกปี 255. แต่ รำยได้ด ัง กล่ ำวยัง น้ อยกว่ ำในช่ว งปกติ
เนื่องจำกในช่วงครึง่ แรกของปี 2555 โรงงำนผูผ้ ลิตประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมอยู่ระหว่ำงกำรซ่อมแซมควำมเสียหำยจำก
เหตุกำรณ์น้ ำท่วมในช่วงปลำยปี 255. จึงยังไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำของบริษทั ฯ ได้ และในปี 2559 รำยได้
จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมเพิม่ ขึน้ 1..9. ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 78.59 เนื่องจำก ธุรกิจเริม่
กลับสูส่ ภำวะปกติ หลังจำกทีย่ อดขำยชะลอตัวไปในช่วงวิกฤตน้ำท่วม
รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมิเนียมของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2559 และ สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 19.02 ล้ำนบำท และ 15..9 ล้ำนบำท โดยรำยได้ดงั กล่ำว
ลดลง 0.53 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 3.01 เนื่องจำกเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงเนื่องจำกควำมไม่แน่ นอนทำง
กำรเมือง ทำให้ลกู ค้ำบำงส่วนชะลอกำรสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ออกไปก่อน
กำไรสุทธิในปี 255. ปี 2555 และปี 2559 เท่ำกับ (19.90) ล้ำนบำท 9.00 ล้ำนบำท และ 31.31 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ (5..0) ร้อยละ 1.91 และร้อยละ 7.53 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ กำไร
สุทธิสำหรับงวด 9 เดือนปี 2559 และงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ำกับ 11.79 ล้ำนบำท และ 17.92 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิด
เป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 9.03 และร้อยละ 8.8. ของรำยได้รวม
กำไรสุทธิในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จำกปี 255. เนื่องจำก (1) บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
เพิม่ ขึน้ (2) กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ กลับสู่สภำวะปกติ หลังจำกเหตุกำรณ์วกิ ฤตน้ ำท่วมในปี 255. และ (3) บริษทั ฯ
ปรับลดค่ำโฆษณำและกำรออกงำนแสดงสินค้ำลง
กำไรสุทธิในปี 2559 เพิม่ ขึน้ 2..52 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 178.33 จำกปี 2555 เนื่องจำก (1) บริษทั ฯ มี
รำยได้จำกกำรขำยและรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ (2) บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงเนื่องจำกในปี 2555 บริษทั ฯ
มีค่ำใช้จ่ำยพิเศษ เช่น ค่ำผลประโยชน์พนักงำน และกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นต้น และ (3) บริษทั ฯ มีต้นทุนทำง
กำรเงินลดลงจำกกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินลดลง
กำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนปี 2557 เพิ่มขึน้ 5.83 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ .9..5 จำกงวด 9 เดือนปี
2559 มีสำเหตุสำคัญจำกบริษทั ฯ ควบคุมกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยของธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนได้ดขี น้ึ
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
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