บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5. ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ หลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
ที่ตงั ้

ลักษณะและขนาดพืน้ ที่

ที่ดิน
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

พืน้ ทีร่ วม 29 ไร่ 3 งำน 97
ตำรำงวำ

มูลค่าสุทธิ หลัง
หักค่าเสื่อม
(ล้านบาท)
เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์
7.16
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

พืน้ ทีร่ วม 2 ไร่ 2 งำน 33
ตำรำงวำ

เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

0.65

ที่ดิน
อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง

พืน้ ที่ 5 ไร่

เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

7.2

อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อำคำรโรงงำนจำนวน 9
หลัง พืน้ ทีร่ วม 10,613
ตำรำงเมตร
อำคำรสำนักงำน พืน้ ทีร่ วม
124 ตำรำงเมตร
- เครือ่ งจักรผลิตรัว้
สำเร็จรูป 3 สำยกำรผลิต
- เครือ่ งจักรผลิตรัว้ บล็อก
สำเร็จรูป 1 สำยกำรผลิต
- เครือ่ งจักรผลิตโรงสร้ำง
สำเร็จรูป 1 สำยกำรผลิต
- เครือ่ งจักรผลิตแผ่นผนัง
สำเร็จรูป 1 สำยกำรผลิต
- เครือ่ งจักรผลิตบ้ำน
สำเร็จรูปกินซ่ำ 1
สำยกำรผลิต

เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

35.00

เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

26.96

เครื่องจักร

ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

เครือ่ งใช้สำนักงำนและเครือ่ งตกแต่ง
เครือ่ งมือแผนกช่ำง
ยำนพำหนะ

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ

มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม
(ล้านบาท)
4.30
3.05
0.57
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วัตถุประสงค์
ในการถือครอง
เป็นทีต่ งั ้ ของ
โรงงำนและ
สำนักงำนของ
บริษทั ฯ
เป็นทีต่ งั ้ ของ
บ้ำนพักคนงำน

เป็นทีต่ งั ้ ของ
โรงงำนและ
สำนักงำนของ
บริษทั ฯ
เป็นทีต่ งั ้ ของ
โรงงำนและ
สำนักงำนของ
บริษทั ฯ
เพือ่ ผลิตรัว้
สำเร็จรูป และ
บ้ำนสำเร็จรูป

ภาระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน

ภาระผูกพัน
จดจ ำนองเป็ น
หลักประกัน เงิน
กูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงิน
จดจ ำนองเป็ น
หลักประกัน เงิน
กูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงิน
ไม่มภี ำระผูกพัน

จดจำนองเป็น
หลักประกันเงิน
กูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงิน
ไม่มภี ำระผูกพัน

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.2 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
ประเภทสิ นทรัพย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็นเจ้ำของ

มูลค่าสุทธิ หลังหักค่า
เสื่อม
(ล้านบาท)
1.87

ภาระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน

5.3 สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิ จของกลุม่ บริษทั ฯ
ที่ตงั ้
ที่ดิน
อำเภอเขำย้อย
จังหวัดเพชรบุร ี

ลักษณะและขนาดพืน้ ที่

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

พืน้ ทีร่ วม 31 ไร่ 3 งำน 43.9
ตำรำงวำ

เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

มูลค่าสุทธิ หลังหัก
ค่าเสื่อม
(ล้านบาท)
6.38

ภาระผูกพัน
ไม่มภี ำระผูกพัน

5.4 เครือ่ งหมายการค้าที่สาคัญของกลุม่ บริษทั ฯ
เครื่องหมาย
การค้า

FENZER
Qsaf

ใช้สาหรับ

วันที่จดทะเบียน

รัว้
เสำคอนกรีตสำเร็จรูป คำนคอนกรีตสำเร็จรูป

วันสิ้ นสุด

เจ้าของ

20 มิถุนำยน 2543 19 มิถุนำยน 2563
9 ธันวำคม 2548 8 ธันวำคม 2558

บริษทั ฯ
บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ บริษทั คิวเทค โปรดักส์ จำกัด อยู่ระหว่ำงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำกินซ่ำ และบริษทั เอเทค
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อยู่ระหว่ำงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำเอเทค
5.5 สัญญาเช่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ที่ตงั ้

ลักษณะและขนาด
พืน้ ที่

ชัน้ 7 อำคำรเก้ำพูลทรัพย์
เลขที่ 1 ถนนลำดพร้ำว
ซอยลำดพร้ำว 19

พืน้ ทีส่ ำนักงำนขนำด
722 ตำรำงเมตร

คู่สญ
ั ญา
บริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด1

ระยะเวลาสิ้ นสุดของ
สัญญา

วัตถุประสงค์การเช่า

1 มีนำคม 2558

เพือ่ เป็นพืน้ ทีส่ ำนักงำน
ใหญ่ของบริษทั ฯ

สำนักงำนขำยขนำด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด
3 ปี
สำนักงำนขำย
94 ตำรำงเมตร
(มหำชน)
(12 ส.ค. 57 ถึง 11 ส.ค. 60)
สำนักงำนขำยขนำด
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ
3 ปี
เซ็นทรัลพระรำม 3
สำนักงำนขำย
103 ตำรำงเมตร
อสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (31 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 59)
สำนักงำนขำยขนำด
บริษทั บำงนำ เซ็ลทรัล พร็อพ
3 ปี
เซ็นทรัลบำงนำ
สำนักงำนขำย
115 ตำรำงเมตร
เพอร์ต้ี จำกัด
(19 ก.พ. 56 ถึง 18 ก.พ. 59)
หมำยเหตุ 1บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 14.89 ในบริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึง่ เป็นเจ้ำของอำคำรเก้ำพูลทรัพย์ ตำมสัดส่วนพืน้ ที่
เช่ำสำนักงำนของบริษทั ฯ กับสัดส่วนพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมทัง้ อำคำร
เซ็นทรัลศำลำยำ
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.6 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำก
ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งของกำรลงทุนเป็ นสำคัญ โดยกำรพิจำรณำกำรลงทุนจะดำเนินกำรโดยผ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ในกำรบริหำรงำนของบริษทั ย่อย และบริษทั
ร่วม บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนจำกบริษทั ฯ เข้ำไปร่วมเป็ นกรรมกำรในบริษทั นัน้ ๆ ในสัดส่วนทีเ่ หมำะสม เพื่อกำกับดูแล
กำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ให้เป็ นไปในทิศทำงทีเ่ หมำะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่กลุ่ม
บริษทั ฯ
5.7 ประกันภัยและการประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทำประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ทุนประกัน
ผูเ้ อาประกันภัย / ผูร้ บั
ระยะเวลาประกันภัย
(ล้านบาท)
ผลประโยชน์
ประกันอัคคีภยั โรงำน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
15.36
22 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 58 ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง
ประกัน ควำมเสี่ย งทรัพ ย์สิน อัน เนื่ อ งมำจำก
8.78
10 พ.ย. 56 ถึง 10 พ.ย. 57 บริษทั ฯ
อัคคีภยั ฟ้ำผ่ำ ภัยระเบิด ภัยจำกควัน ภัยจำก
น้ ำ (ยกเว้นน้ ำท่วม) กำรจรำจล สำนักงำน
ใหญ่
ประเภทของการประกันภัย
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