บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี เป็ นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชวน ซึงเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกียวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสียงของบริ ษทั ทีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้อมูลในรายละเอี ยดจากหนังสื อชี ชวน
ฉบับเต็ม ซึ งสามารถขอได้จากผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และบริ ษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี ชวนที
บริ ษทั ฯ ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั ไดอิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
ข้อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย :

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูป รับสร้างบ้าน และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประตูและ
หน้าต่างอลูมเิ นียม
ประเภทหลักทรัพย์ทเสนอขายหุ
ี
น้ สามัญเพิมทุน
จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย :
30,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 23.08 ของจํานวนหุน้ สามัญทีออกและเรียกชําระแล้ว
ทัง: หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครัง: นี:
สัดส่วนการเสนอขายหุน้ :
เสนอขายให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จํานวน 20,000,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของจํานวนหุน้ ทีเสนอขายทัง: หมด และเสนอขายให้แก่ผูม้ อี ุปการ
คุณของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน จํานวน 10,000,000 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 33.33 ของจํานวนหุน้ ทีเสนอขายทัง: หมด
ทัง: นี: ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจ
ในการเปลียนแปลงจํานวนหุน้ สามัญทีจะจัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท ตามความ
เหมาะสม เพือให้การเสนอขายหุน้ ในครัง: นี:ประสบความสําเร็จสูงสุด
เงือนไขในการจัดจําหน่าย :
รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทัง: จํานวน (Firm Underwriting)
ทัง: นี: ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดสรรหุน้ ใน
ครัง: นี: เมือเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ อาทิ เช่น (1) บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา
Underwriting Agreement (2) เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั หรือการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง (3) มีการยกเลิกสัญญา Underwriting Agreement (4)
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ (5) เมือ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ลดลงตํากว่า \,]^^ จุด ณ เวลา
ใดๆก่อนสิน: สุดระยะเวลาการเสนอขายหุน้ เพิมทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมใน
“ส่วนที 3 ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์”)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 4.00 บาทต่อหุน้
120 ล้านบาท
มูลค่าการเสนอขาย :
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การเสนอขายหุน้ หรือ
หลักทรัพย์แปลงสภาพใน
ช่วง 90 วันก่อนหน้า :
มูลค่าทีตราไว้ (par) :
มูลค่าตามราคาบัญชี :
(book value)

ทีมาของการกําหนดราคา
เสนอขายและข้อมูลทางการ
เงินเพือประกอบการประเมิน
ราคาหุน้ ทีเสนอขาย

-ไม่ม-ี

1.00 บาทต่อหุน้
2.06 บาทต่อหุ้น คํานวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ.
2558 ซึงเท่ากับ 148.42 ล้านบาท รวมกับมูลค่าการเสนอขายในครัง: นี:ที 120 ล้านบาท
หารด้ว ย จํา นวนหุ้น สามัญทัง: หมดของบริษัท ฯ ภายหลัง การเสนอขายหุ้น ในครัง: นี:
จํานวน 130 ล้านหุน้
การกํ า หนดราคาหุ้น สามัญ เพิมทุ น ของบริษัท ฯ ทีเสนอขายในครัง: นี: พิจ ารณาจาก
อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ (Price to Earnings Ratio: P/E) ทัง: นี:
ราคาหุ้นสามัญทีเสนอขาย 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (P/E
Ratio) ประมาณ 36.36 เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธิต่อหุน้ จากผลกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสที
ผ่านมาตัง: แต่ วนั ที 1 เมษายน 2557 ถึงวันที 31 มีนาคม 2558 ซึงเท่ากับ 13.95 ล้าน
บาท หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญทัง: หมดทีเรียกชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
ต่อประชาชนในครัง: นี: (Fully Diluted) จํานวน 130 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทําให้ไ ด้กําไรสุท ธิต่ อหุ้น เท่ ากับ 0.11 บาท โดยอัต ราส่ว นราคาต่ อ กํา ไรสุทธิของหุ้น
สามัญทีเสนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนลด (discount) ประมาณร้อยละ 50.47 จากอัตราส่วน
ราคาต่ อกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เฉลียในช่วงระยะเวลา 12
เดือน ตัง: แต่วนั ที 1 กรกฏาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558 ซึงอยู่ทประมาณ
ี
72.05 เท่า
แต่มอี ตั ราส่วนเพิม (premium) ประมาณร้อยละ 95.06 จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ
ของกลุ่ ม อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละก่ อ สร้า ง/หมวดวัส ดุ ก่ อ สร้า งของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยเฉลียในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึงอยู่ทประมาณ
ี
18.64 เท่า
ทัง: นี: อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิของบริษทั ฯ ทีเท่ากับ 36.36 เท่า ดังกล่าว คํานวณ
จากผลประกอบการในอดีต โดยทียังไม่ได้พจิ ารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ใน
อนาคต
เพือเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคา
ต่อกําไรสุทธิเฉลียของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในหมวดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึงมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจทีมีความใกล้เคียงกับการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ และของกลุ่ ม
อสัง หาริมทรัพย์แ ละก่อสร้าง/หมวดวัส ดุก่ อสร้างของกลุ่ม บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตัง: แต่วนั ที 1 กรกฏาคม 255730 มิถุนายน 2558 ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี:
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บริษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ตลาดรองทีจด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิ จ

บริษทั บางกอก เดค- 1) รับเหมาตกแต่งภายใน
mai/อสัง หาริ ม ทรัพ ย์
คอน จํากัด (มหาชน)
อาคาร ประเภท
และก่อสร้าง
(BKD)
คอนโดมิเนียม โรงแรม
สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
และสถานทีราชการ

ราคาเฉลีย P/E เฉลีย ราคาพาร์
(บาท)*
(เท่า)**
(บาท)
4.08

65.82

0.50

1.11

39.08

0.10

2) ผลิตและจัดจําหน่าย
เฟอร์นิเจอร์สาํ เร็จรูปตาม
คําสังซือ: ของลูกค้า
บริษทั บิวเดอสมาร์ท ข า ย วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง อุ ป ก ร ณ์ mai/อสัง หาริ ม ทรัพ ย์
จํากัด (มหาชน)
เครืองมือ และเครืองใช้ใ นการ และก่อสร้าง
ก่อสร้างและตกแต่งภายใน
(BSM)
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง/หมวด
วัสดุก่อสร้างของตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

-

-

-

18.64

-

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai)

-

-

-

72.05

-

ทีมา: SETSMART
*เป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลียถ่วงนํ: าหนัก คํานวณโดยใช้มลู ค่าการซื:อขายหารด้วยปริมาณการซื:อขาย สําหรับช่วงเวลา 1 ปี ตัง: แต่วนั ที 1 กรกฎาคม
2557-30 มิถุนายน 2558
**P/E คํานวณจากข้อมูลการซื:อขายย้อนหลัง สําหรับช่วงเวลา \ ปี ตัง: แต่วนั ที \ กรกฎาคม wxxy-z^ มิถุนายน wxx{ โดยทียังไม่ได้พจิ ารณาผล
การดําเนินงานในอนาคตซึงเป็ นปจั จัยสําคัญปจั จัยหนึงทีนักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

สัดส่วนหุน้ ของ :
“ผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหาร”
ทีไม่ตดิ Silent Period
ตลาดรอง :
หมวดธุรกิจ (sector) :

จํานวน 13,483,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.37 ของจํานวนหุน้ ทีออกและเรียกชําระแล้ว
ทัง: หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิมทุนในครัง: นี:

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :

เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ (Profit Test)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
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วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชนในครัง: นี:จาํ นวน 30 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท บริษทั ฯ มี
วัตถุประสงค์ในการนําเงินทีได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญครัง: นี: ซึงเป็ นจํานวนเงินประมาณ 113 ล้านบาท (ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง) ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี:
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
1. ใช้ชาํ ระคืนเงินกูท้ กูี ม้ าสร้างโรงงานผลิตบ้านสําเร็จรูปกิน
ซ่าโฮมแห่งที 2 ทีโรงงาน จ.นครปฐม
2. ดําเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตบ้านสําเร็จรูปกินซ่าโฮม
แห่งที 2 ให้แล้วเสร็จ
3. สร้างโรงงานผลิต รัว: สําเร็จ รูป และสํา นัก งานขายที
โรงงาน จ.ระยอง
4. ก่อสร้างโชว์รูมเดอะกินซ่า แห่งที 2 (The Ginza
Showroom 2)
5. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
รวมทังB สิB น

จํานวนเงิ น
(ล้านบาท)
17

ระยะเวลาทีใช้เงิ น
โดยประมาณ
ภายในไตรมาสที 3 ของปี 2558

8

ภายในไตรมาสที 3 ของปี 2558

20

ภายในไตรมาสที 1 ของปี 2559

55

ภายในไตรมาสที 1 ของปี 2559

13

ระหว่างปี 2558-2559

113 ล้านบาท

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย:
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทัง: นี: อัตราการจ่ายเงินปนั ผลอาจเปลียนแปลงได้ขน:ึ อยู่กบั ผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปจั จัยอืนๆ ทีเกียวข้องในการบริหารงานของ
บริษทั ฯ ทัง: นี: มติของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลจะต้องถูกนําเสนอเพือขออนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษทั ฯ มีอํานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลได้ โดยจะ
รายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อยหลัง
หักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทัง: นี: อัตราการจ่ายเงินปนั ผลอาจเปลียนแปลงได้ขน:ึ อยู่กบั ผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ย่อย สภาพคล่องของบริษทั ย่อย การขยายธุรกิจ และปจั จัยอืนๆ ทีเกียวข้องใน
การบริหารงานของบริษทั ย่อย
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รายละเอียดเกียวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เดิมชือ บริษัท ไดอิจิ เฮ้าส์ จํากัด จดทะเบียนจัดตัง: เมือวันที 22
มีนาคม 2537 ปจั จุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริ ษทั ฯ’) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์รวั :
สําเร็จรูป เพือตอบสนองการก่อสร้างยุคใหม่ทต้ี องการวัสดุอุปกรณ์ทก่ี อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม และประหยัด
นอกจากนี: กลุ่มบริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจรับสร้างบ้านอยู่อาศัย และจัดจําหน่ ายและติดตัง: ประตูและหน้ าต่ างอลูมิเนียม
สําเร็จรูปจากโรงงานผูผ้ ลิตสัญชาติญปุี น่ รายละเอียดทีสําคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี:
1.1 ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์รวสํ
ั B าเร็จรูป
บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูป ซึงประกอบไปด้วยแผ่นรัว: สําเร็จรูป ฐานรากสําเร็จรูป เสา
และทับหลัง ผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูปของบริษทั ฯ ได้รบั การออกแบบเพือไม่ให้อมนํ:า มีความสวยงาม ทนทานและมีอายุการ
ใช้งานนานเกินกว่า 10 ปี ผลิตภัณฑ์ได้รบั การออกแบบเพือให้การติดตัง: รัว: สําเร็จรูปมีความสะดวกและรวดเร็วในการ
ก่อสร้างมากกว่ารัว: ทัวไป ทําให้สามารถลดปญั หาและค่าใช้จ่ายด้านแรงงานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูปของบริษัทฯ
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี:
1.1.1

ผลิ ตภัณฑ์รวสํ
ั B าเร็จรูปภายใต้ชือ “เฟนเซอร์” (FENZER)

เป็ นรัว: สําเร็จรูปทีผลิตด้วยระบบคอนกรีตเสริมเหล็กแรงดึงสูง (Pre-stressed Concrete) กําลังสูงมากกว่า 300
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตชิน: ส่วนสําเร็จรูปทีทันสมัยจากประเทศญีปุน่ ตามหลักมาตรฐาน
ACI CODE และ ISO 9001:2008 ประกอบด้วยแผ่นคอนกรีตผิวเรียบเนียนทัง: สองด้าน เสา แผ่นทับหลัง บัวหัวเสา และ
ฐานราก มีคุณสมบัตปิ ้ องกันเชือ: รา เหมาะสําหรับรัว: บ้านเดียว โครงการบ้านจัดสรรบ้านพักอาศัย รวมถึงทุกพืน: ทีทีต้องการ
ล้อมรัว: ผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูปภายใต้ชอื “เฟนเซอร์” ซึงบริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ ายในปจั จุบนั แบ่งเป็ น 5 รุ่น ได้แก่ M-Wall
FENZER, Anti-Water FENZER, Double S FENZER, Sandy & Brick FENZER และ Slim B FENZER
1.1.2

ผลิ ตภัณฑ์รวสํ
ั B าเร็จรูปภายใต้ชือ “นิ วโว” (NUEVO)

เป็ นรัว: สําเร็จรูปทีผลิตด้วยระบบคอนกรีตเสริมเหล็กแรงดึงสูง (Pre-stressed Concrete) เกรด Premium ซึงผลิต
จากเครืองจักร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตชิน: ส่วนสําเร็จรูปซึงบริษทั ฯ ได้ร่วมวิจยั และพัฒนากับประเทศญีปุน่ มีการเคลือบสี
พิเศษถึง 7 โทนสี และมีลวดลายให้เลือกทัง: แบบผิวเรียบและลายหินธรรมชาติ เหมาะสําหรับรัว: บ้านเดียว และโครงการ
จัดสรรบ้านพักอาศัย ทีต้องการความเป็ นเอกลักษณ์ และสวยงาม ผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูปภายใต้เชือ “นิวโว” ซึงบริษทั ฯ
ผลิตและจําหน่ายในปจั จุบนั แบ่งออกเป็ น 2 รุ่น ได้แก่ Klassic NUEVO และ Roma NUEVO
1.2 ธุรกิ จรับสร้างบ้าน
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับสร้างบ้านกึงสําเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า คิวเซฟ ไดมอนด์ ซึงดําเนินการโดย บริษทั คิวเซฟ
ไดมอนด์ จํากัด และรับสร้างบ้านสําเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า กินซ่าโฮม ซึงดําเนินการโดยบริษัท กินซ่าโฮม จํากัด โดย
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน อาคารทีอยู่อาศัย และอาคารสํานักงาน ความสูงไม่เกิน 4 ชัน: โดยใช้เทคโนโลยีเสา คาน
ผนังสําเร็จรูป ซึงผลิตจากโรงงานของบริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) นอกจากนี: บริษทั ฯ ยังจัดทําโครงการบ้านเดอะกิน
ซ่าซึงเป็ นโครงการขายบ้านพร้อมทีดินเดอะกินซ่า และเปิ ดโครงการบ้านเดอะกินซ่า เพือประชาสัมพันธ์การสร้างบ้าน
สําเร็จรูป
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1.3 ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์ประตูและหน้ าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็จรูป
บริษทั เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่าง
อลูมเิ นียม ภายใต้ตราสินค้า ATECH ซึงผลิตโดย บริษทั ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตประตูหน้าต่าง
อลูมเิ นียมชัน: นํา ในประเทศญีปุน่ ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็ นชุดประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูปผลิตและตัดประกอบจาก
โรงงาน โดยเป็ นสินค้าคุณภาพสูง มีคุณลักษณะพิเศษทีแตกต่างจากประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมทัวไป นอกจากนี:
ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมยังผลิตตามมาตรฐานการส่งออกไปยังประเทศญีปุน่ โดยได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2000, ISO 14001:1996 และ JIS ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เริมจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมจาก
ผูผ้ ลิตในประเทศอีก 2 ราย คือ บริษทั วินเซทอลูมเิ นียม จํากัด และบริษทั เอบี แอนด์ดบั บลิว อินโนเวชัน จํากัด ซึงเป็ น
ผูผ้ ลิตประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูปภายในประเทศ ทีสินค้ามีคุณสมบัตติ ํากว่าและราคาถูกกว่าสินค้าของบริษัท
ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจะเพิมความหลากหลายของสินค้า เพือจําหน่ ายให้แก่
ลูกค้าระดับกลางและโครงการอสังหาริมทรัพย์
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่:
ลําดับที
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รายชือ

จํานวนหุ้น
1

2
3

4

5
6
7
8

9
10

กลุ่มมีประเสริฐสกุล
บริษทั ดีคอร์ป กรุ๊ป จํากัด1
นายภูชชิ ย์ มีประเสริฐสกุล
นายวุฒชิ ยั มีประเสริฐสกุล
นางสาวพิมพ์ผกา มีประเสริฐสกุล
นางสาววชิราภรณ์ สกุลจันทร์
กลุ่มเพียรปญั ญารักษ์
นายณัฐวุฒ ิ เพียรปญั ญารักษ์
นางสาวณัฐกาญจน์ เพียรปญั ญารักษ์
กลุ่มโชควัฒนา
นายพีรนาถ โชควัฒนา
บริษทั พีรธร จํากัด2
นางศศิธร โชควัฒนา
บริษทั หลานปู่ จํากัด3
บริษทั ซันดาด้าคอมม์ จํากัด4
นายสุภกิณห์ อาจวงษา
นายไพรัช กิงพุทธพงษ์
นางปิโยรส เลาหเจริญยศ
กลุ่มภู่สว่าง
นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง
นางปาริชาต ภู่สว่าง
นางสาวพิณสุดา ภู่สว่าง
นายพิชยั วิจกั ขณ์พนั ธ์
นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล

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
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ร้อยละ
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

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ 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

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

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
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รายชือ

จํานวนหุ้น
11

อืน ๆ
ประชาชนทัวไป
รวม

ร้อยละ

6,879,600

6.88

100,000,000

100.00

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
6,879,600
30,000,000
130,000,000

5.29
23.08
100.00

หมายเหตุ 1. ณ วันที 2557 กันยายน 10 บริษทั ดีคอร์ป กรุ๊ป จํากัด มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ นายธวัช มีประเสริฐสกุล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 59.00 ของ
ทุนชําระแล้ว นางสาวชญานันต์ มีประเสริฐสกุล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้ว และ นางสาวนิจชญา มีประเสริฐสกุล ถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้ว
2. ณ วันที 30 เมษายน 2556 บริษทั พีรธร จํากัด เป็ นบริษ้ทในกลุ่มโชควัฒนา โดยมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื (1) นายพีรนาถ โชควัฒนา ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 43.65 ของทุนชําระแล้ว (2) บริษทั ซันคัลเล่อร์ โอ. เอ. จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 29.85 ของทุนชําระแล้ว และ (3) นาง
ศศิธร โชควัฒนา ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้ว
3. ณ วันที 29 เมษายน 2556 บริษทั หลานปู่ จํากัด เป็ นบริษทั ในกลุ่มโชควัฒนา โดยมีผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 2 อันดับแรกคือ (1) นางกิตยาภรณ์
ชัยถาวรเสถียร ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 14.29 ของทุนชําระแล้ว (2) นายณรงค์ โชควัฒนา ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 14.29 ของทุนชําระแล้ว
4. ณ วันที 30 เมษายน 2556 บริษทั ซันดาต้าคอมม์ จํากัด เป็ นบริษทั ในกลุม่ โชควัฒนา โดยมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื (1) บริษทั ซันคัลเล่อร์ โอ.
เอ. จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 52.04 ของทุนชําระแล้ว (2) บริษทั พีรธร จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 37.96 ของทุนชําระแล้ว และ (3)
นายพีรนาถ โชควัฒนา ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนชําระแล้ว

สัดส่วนรายได้:
งบการเงิ นรวม
สําหรับปี บัญชีสิBนสุดวันที
31 ธ.ค. 55

รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั :
สําเร็จรูป
รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้าน
รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตู
และหน้าต่างอลูมเิ นียม
รวมรายได้จากการขายและการ
รับจ้างงานก่อสร้าง

31 ธ.ค. 56

งบการเงิ นรวม
สําหรับงวด ] เดือน สิB นสุดวันที
31 ธ.ค. 57

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

163.30

47.03

177.16

43.47

166.84

46.61

47.80

45.70

51.43

43.57

164.91

47.49

196.46

48.20

165.43

46.21

46.34

44.31

62.54

52.99

19.01

5.47

33.95

8.33

25.71

7.18

10.45

9.99

4.05

3.43

347.22

100.00

407.57

100.00

357.98

100.00

104.59

100.00

118.03

100.00

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ณ วันที z\ ธันวาคม wxxy ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทัง: สิน: y ท่าน ดังนี:

รายชือ
1. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
2. นายพรศักดิ Œ ลิม: บุญยประเสริฐ
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์
4. ดร. ชัยพร
ภู่ประเสริฐ
5. นายธวัช
มีประเสริฐสกุล
6. นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง
7. นายเอกสิทธิ Œ ศิวะกุลรังสรรค์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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สรุปปัจจัยความเสียง:
ความเสียงจากการประกอบธุรกิ จของบริษทั
1.

ความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล

ปจั จุบนั นโยบายของรัฐบาลทีสนับสนุ นธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เช่น นโยบายบ้านหลังแรก นโยบายสิทธิพิเศษ
ทางด้านภาษี และค่าใช้จ่ายในการโอน ได้ครบกําหนดระยะเวลาแล้ว ซึงการสิน: สุดลงของนโยบายต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี: นโยบายการลงทุนของรัฐในส่วนของโครงการ
สาธารณู ปโภคพื:นฐานก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เช่นกัน เนืองจาก
การลงทุนของรัฐมีผลต่อความต้องการวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ โดยอาจจะทําให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึน: และอาจทําให้
วัสดุก่อสร้างบางประเภทขาดแคลน นอกจากนี: บริษทั ฯ อาจมีความเสียงจากการทีรัฐบาลอาจแก้ไขกฎหมายการควบคุม
นํ: าหนักการขนส่งสินค้าของรถบรรทุก ทําให้รถบรรทุกสามารถขนส่งสินค้าได้ในจํานวนนํ: าหนักทีลดลง ซึงจะส่งผลให้
บริษัทฯ มีภาระต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าเพิมมากขึน: หากบริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนดังกล่าว
ให้แก่ลกู ค้าได้ ปจั จัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี จากในปจั จุบนั สภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงเติบโตต่อเนือง และทีอยู่อาศัยเป็ นปจั จัยหลักในการดํารง
ชีพ บริษทั ฯ จึงเชือว่าอุปสงค์ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างยังมีอยู่สงู นอกจากนี: ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีนโยบาย
มุ่งทีจะพัฒนาจุดกระจายสินค้าไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัวประเทศ มีแนวทางทีจะให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตนเอง ซึงจะทําให้
ลูกค้าเป็ นผูร้ บั ภาระต้นทุนการขนส่งด้วยตนเอง และช่วยลดความเสียงดังกล่าวทีจะเกิดต่อบริษทั ฯ
2.

ความเสียงจากการเปลียนแปลงต้นทุนวัสดุก่อสร้าง

วัตถุดบิ หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ ปูนซีเมนต์ ลวดเหล็กแรงดึงสูง และเหล็กเส้น โดยในปี wxxy
บริษัทฯ มีต้นทุนลวดเหล็กแรงดึงสูงและเหล็กเส้นคิดเป็ นประมาณร้อยละ wy และปูนซีเมนต์ คิดเป็ นประมาณร้อยละ \w
ของต้นทุนขายตามลําดับ การเปลียนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างจากทีประเมินไว้ในช่วงเสนอราคาให้แก่ลูกค้าอาจจะส่งผล
กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนืองจากโดยทัวไปบริษทั ฯ จะตกลงราคาขายสินค้า และ
ราคาก่อสร้างบ้านสําเร็จรูปก่อนผลิตสินค้า หรือก่อสร้างบ้านสําเร็จรูป
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีนโยบายทบทวนราคาต้นทุนการก่อสร้างอย่างสมําเสมอ ทําให้สามารถประเมินต้นทุนก่อสร้าง
ให้ใกล้เคียงกับต้นทุนการก่อสร้างจริง โดยฝ่ายบริหารจะติดตามการเปลียนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างทีสําคัญอย่างใกล้ชดิ
หากวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน: มาก บริษทั ฯ จะมีมาตรการเพิมเติมเพือควบคุมต้นทุนของวัสดุก่อสร้าง กล่าวคือ
บริ ษั ท ฯ จะสังซื:อ วัส ดุ ก่ อ สร้ า งนั น: เป็ น การล่ ว งหน้ า จากผู้ จํ า หน่ า ย นอกจากนี: ระยะเวลาการก่ อ สร้ า งบ้ า นของ
บริษทั ฯ มีระยะเวลาไม่นานเพียงประมาณ Ž เดือน
3.

ความเสียงจากการขนส่งสิ นค้า

การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องพึงพาการขนส่งสินค้า ทัง: ในส่วนของการขนส่งวัตถุดบิ เข้าสูโ่ รงงาน และการส่ง
มอบสินค้าให้กบั ลูกค้า ทัง: ในส่วนของผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูป และโครงสร้างสําเร็จรูปทีจะนําไปใช้ในการสร้างบ้านสําเร็จรูปที
ทีดินของลูกค้า ซึงชิน: ส่วนโครงสร้างสําเร็จรูป เช่น ผนังสําเร็จรูป มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยรูปแบบการขนส่งของบริษทั ฯ
จะพึงพาการขนส่งโดยรถบรรทุก บริษทั ฯ จะเผชิญความเสียงจากการขนส่งสินค้าให้ทนั ต่อเวลา และความเสียหายทีอาจ
เกิดขึน: ระหว่างขนส่งหากเกิดเหตุการณ์ทมิี ได้คาดคิด เช่น การเกิดอุบตั ิเหตุ หรือภัยธรรมชาติ รวมทัง: การขนส่งในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ก็จะมีขอ้ จํากัดในด้านของเวลาการวิงของรถขนส่ง ทําให้บริษทั ฯ อาจไม่สามารถขนส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้าได้ตามระยะเวลาทีตกลงไว้
ส่วนที 1 หน้า 8

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการส่งมอบสินค้าโดยเผือระยะเวลาไว้เป็ นอย่างดี และมีระบบการวาง
แผนการจัดส่งทีแน่นอน มีผรู้ บั จ้างขนส่งสํารองไว้หลายราย ในกรณีทเที
ี ยวขนส่งมีปริมาณเพิมขึน: อย่างมาก
c.

ความเสียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิ จ

เนื องจากบริษัท ฯ อยู่ ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิจ วัส ดุ ก่ อ สร้า งและอสัง หาริม ทรัพ ย์ ซึงเป็ น กลุ่ ม ทีได้ร ับ ผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยตรง ดังนัน: ปจั จัยทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการว่างงาน อัตราดอกเบีย: อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ล้วนแต่มผี ลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวมโดยตรง ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํา อาจทําให้
ความต้องการทีอยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างลดลง อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มี
การวางแผนการผลิตทีสอดคล้องกับความต้องการสังซือ: โดยบริหารไม่ให้มสี นิ ค้าคงคลังทีไม่หมุนเวียนอยู่ในคลังสินค้าของ
โรงงาน
ในส่วนของความผันผวนจากลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จากภาวะเศรษฐกิจ บริษทั ฯ ได้กระจายการจําหน่ ายสินค้า
ไปยังกลุ่มอืนๆ ในสัดส่วนทีสูงขึน: โดยการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพือตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอืนๆ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม ลูกค้าสร้างบ้านทัวไป หน่วยงานราชการต่างๆ เป็ นต้น
e.

ความเสียงจากผิดนัดชําระเงิ น

บริษทั ฯ ได้มกี ารให้เครดิตทางการค้ากับลูกค้าของบริษทั ฯ ดังนัน: บริษทั ฯ จึงมีความเสียงจากการผิดนัดชําระเงิน
ของลูกค้า อย่ างไรก็ดี บริษัท ฯ มีน โยบายในการคัดกรองลูก ค้า ทีเหมาะสม โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี:ของลูกค้า นอกจากนี: บริษทั ฯ มีแผนทีจะมุ่งการขายในรูปแบบทีรับชําระเงินเป็ นเงินสดให้มาก
ขึน: และบริษัทฯ ได้แต่งตัง: คณะกรรมการตรวจสอบเครดิตของตัวแทนจําหน่ ายรัว: สําเร็จรูป FENZER โดยเฉพาะ เพือ
กําหนดวงเงินเพือไม่ให้เกิดความเสียงต่อธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ในส่วนธุรกิจรับสร้างบ้าน บริษทั ฯ มีการแบ่งงวดงาน โดย
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะเริมการก่อสร้างเมือได้รบั ชําระเงินค่างวดล่วงหน้าเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
f.

ความเสียงจากผูร้ บั เหมาช่วงและแรงงาน

ในธุรกิจการรับสร้างบ้านสําเร็จรูปนัน: บริษทั ฯ ได้จดั หาผูร้ บั เหมาช่วงในการดําเนินการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแบบ
บ้านทีกําหนด ส่งผลให้บริษทั ฯ มีความเสียงในกรณีทผูี ร้ บั เหมาช่วงไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
และภายในระยะเวลาทีกําหนด เนืองจากการขาดแคลนแรงงานทีมีฝีมอื หรือสาเหตุอนๆ
ื ความเสียงดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
คุณภาพงานก่อสร้าง ชือเสียงของบริษัทฯ และอาจจะกระทบต่ อรายได้ ผลการดําเนินงาน รวมทัง: ฐานะทางการเงินของ
บริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ บั เหมาช่วง จึงทําให้บริษทั ฯ มีผูร้ บั เหมาช่วงทีพร้อม
ทํางานให้กบั บริษทั ฯ ในระดับทีเพียงพอ นอกจากนี: การสร้างบ้านสําเร็จรูปของบริษทั ฯ จะเน้นใช้วสั ดุสาํ เร็จรูปทีผลิตจาก
โรงงาน ทําให้บริษทั ฯ สามารถลดการพึงพาแรงงานลงได้ และสามารถควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับทีเป็ นมาตรฐานมาจาก
โรงงาน
g.

ความเสียงจากคดีฟ้องร้อง

บริษทั ฯ อาจถูกฟ้องร้องจากการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจรับสร้างบ้าน เช่น บริษทั ฯ อาจถูกฟ้องร้องจาก
ลูกค้าเนืองจากการส่งมอบบ้านให้กบั ลูกค้าไม่ตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงความ
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เป็ นไปได้หรือผลลัพธ์ของการดําเนินการดังกล่าว ทัง: นี: หากบริษทั ฯ ไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าว เพือให้เกิดผลดีกบั
บริษทั ฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้มที มี วิศวกรทีจะตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามทีตกลงกับลูกค้าก่อนการ
ส่งมอบ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจรับสร้างบ้านระบบ “คิวเซฟ ไดมอนด์” โดยก่อสร้างเฉพาะโครงสร้าง ก่ออิฐฉาบปูน และมุง
หลังคา ซึงในส่วนงานสถาปตั ย์ลูกค้าเป็ นผูด้ ําเนินการเอง ทําให้ขอ้ โต้แย้งทีเกิดจากการก่อสร้างบ้านมีปริมาณทีลดน้อยลง
ซึงจะส่งผลให้คดีฟ้องร้องอาจเกิดขึน: น้อยมากในอนาคต เมือเทียบกับจํานวนและมูลค่างานก่อสร้างต่อปี
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริการรับสร้างบ้านทัง: หลัง โดยรับจ้างก่อสร้างโครงสร้างและงานสถาปตั ย์ทงั : หลัง โดยใช้
ระบบสําเร็จรูปทัง: หมด ภายใต้ชอื กินซ่า ระบบบ้านดังกล่าวลูกค้าสามารถสังซื:อบ้านได้ โดยไม่สามารถแก้ไขแปลนและ
รูปแบบบ้านได้หลังจากทําสัญญาแล้ว คาดว่าระบบก่อสร้างดังกล่าวจะช่วยลดปญั หาความขัดแย้งดังกล่าวได้จากการที
ชิน: ส่วนบ้านนัน: ถูกผลิตจากโรงงาน
h.

ความเสียงจากแนวโน้ มความต้องการของผูบ้ ริโภค

ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มทีจะมีการอยู่อาศัยในรูปแบบของสังคมเมือง (Urbanization) ทําให้ความต้องการทีอยู่
อาศัยประเภทคอนโดมีเนียมและหมู่บา้ นเพิมมากขึน: ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการสร้างบ้านสําเร็จรูป
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบบ้านสําเร็จรูปทัง: หลังราคาประหยัด ระบบกินซ่าโฮม ซึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการสร้างบ้านได้ทวประเทศ
ั
โดยในระบบการก่อสร้างดัง: เดิมและระบบการก่อสร้างบ้านกึงสําเร็จรูป จะมีปญั หาในการ
เคลือนย้ายแรงงานไปยังต่างจังหวัดมากกว่าของบริษทั ฯ
นอกจากนี: ในส่วนของรัว: สําเร็จรูปนัน: โอกาสในการเติบโตยังมีอยู่สงู โดยยังสามารถทีจะขยายตลาดสู่ภูมภิ าคซึง
เป็ นไปตามแผนการขยายโรงงานออกสูภ่ ูมภิ าค ของบริษทั ฯ
i.

ความเสียงจากนําเสนอสิ นค้าใหม่ออกสู่ตลาด

บริษทั ฯ มีการนําเสนอสินค้าใหม่ออกสูต่ ลาดอย่างสมําเสมอ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้นําเสนอรัว: รุ่น Sandy และ Brick
FENZER และ Zen FENZER ซึงบริษทั ฯ ได้ผลิตรัว: ดังกล่าวจากเครืองจักรจากประเทศญีปุ่น รวมทัง: บริษัทฯ ได้เปิ ด
โครงการบ้านเดอะกินซ่า (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที w.w.w ลักษณะการประกอบธุรกิจ) บริษทั ฯ จึงมีความเสียงใน
แง่ของการทําตลาดและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตัวสินค้า
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารสํารวจความต้องการรัว: สําเร็จรูปรุ่นใหม่เบือ: งต้นจากทางลูกค้าก่อนสังซือ: เครืองจักร
และได้รบั การตอบรับในระดับทีดี รวมทัง: คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ซงมี
ึ ความโดดเด่น และมีราคาทีแข่งขันได้ บริษทั ฯ คาด
ว่าผลิตภัณฑ์น:ีจะเป็ นทีสนใจของลูกค้าและประสบความสําเร็จในการทําตลาดในประเทศ เช่นกัน นอกจากนี: โครงการบ้าน
เดอะกินซ่ายังตัง: อยู่ในทําเลทีดี มีจาํ นวนบ้านไม่มาก และราคาอยู่ในระดับทีแข่งขันได้ รวมทัง: การก่อสร้างบ้านสําเร็จรูปของ
บริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีททัี นสมัย และสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างได้ในระยะยาว บริษทั ฯ จึงคาดว่าโครงการบ้านดังกล่าว
จะเป็ นทีสนใจของลูกค้า และประสบความสําเร็จ
jk.

ความเสียงจากการส่งมอบบ้านให้ลูกค้าไม่ทนั ตามกําหนดเวลา

ในการทําสัญญาสร้างบ้านกับลูกค้าจะมีการกําหนดระยะเวลาการส่งมอบทีชัดเจนในข้อตกลงร่วมกัน และในบางครัง:
จะมีการระบุการค่าปรับทีเกิดขึน: จากการส่งมอบบ้านล่าช้า เนืองจากความต้องการลูกค้าแต่ละรายจะมีการเปลียนแปลงใน
ระหว่างการปลูกสร้างอยู่ตลอดเวลา การส่งมอบงานล่าช้าของผูร้ บั เหมาช่วง หรือการขาดแคลนแรงงาน หรือเหตุผลอืนใด
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อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งมอบบ้านตามสัญญา ซึงทําให้บริษทั ฯ อาจถูกเรียกร้องความเสียหายจากความล่าช้า
ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีทมี งานส่วนบริการลูกค้าระหว่างการก่อสร้าง มีสถาปนิคให้การบริการอยู่ตลอดเวลา ทําให้
การแก้ไขปญั หาต่างๆ จากความต้องการลูกค้าแต่ละรายทีไม่เหมือนกันเป็ นปจั จุบนั ทันด่วน รวมทัง: ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มี
นโยบายทีจะมุ่งเน้นการขายบ้านสําเร็จรูป ซึงลูกค้าจะไม่สามารถเปลียนแปลงแบบก่อสร้างได้ ซึงจะช่วยลดความเสียงจาก
การส่งมอบบ้านล่าช้า ทีผ่านมาบริษทั ฯ ไม่เคยถูกปรับในมูลค่าทีเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของรายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านต่อ
ปี จากการส่งมอบบ้านล่าช้า
jj.

ความเสียงจากการว่าจ้างผูผ้ ลิ ตรายหนึ งผลิ ตแผ่นผนังบางรุน่

ตัง: แต่ปี 2547 บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูผ้ ลิตรายหนึงผลิตแผ่นผนังรัว: บางรุ่น เนืองจากทีตัง: ของผู้ผลิตดังกล่าวสามารถ
กระจายสินค้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะดวก ในปี 2556 ปี 2557 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนว่าจ้างผูผ้ ลิตรายนี:ผลิตแผ่น
ผนังรัว: คิดเป็ นมูลค่าร้อยละ 28.95 และร้อยละ 25.07 ของต้นทุนการผลิตรัว: ทัง: หมด หากผูผ้ ลิตรายนี:ไม่สามารถส่งมอบ
สินค้าได้ตามกําหนด หรือลดปริมาณการผลิตรัว: ให้บริษทั ฯ หรือยกเลิกการผลิตรัว: ให้บริษทั ฯ ทัง: หมด อาจทําให้บริษทั ฯ ไม่
สามารถส่งมอบรัว: สําเร็จรูปให้แก่ลกู ค้าได้ หรือหากบริษทั ฯ ต้องผลิตแผ่นรัว: เพือทดแทนส่วนทีผูผ้ ลิตรายดังกล่าวไม่ผลิต ก็
อาจจะทําให้ตน้ ทุนการผลิตของบริษทั ฯ เพิมขึน: ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาผูผ้ ลิตรายนี:สามารถส่งมอบแผ่นผนังรัว: ให้แก่บริษทั ฯ ได้ทนั ตามกําหนด และบริษทั ฯ ไม่เคย
ผิดนัดชําระหนี:แก่ผผู้ ลิตรายนี: นอกจากนี: หากผูผ้ ลิตรายนี:ไม่สามารถผลิตแผ่นผนังรัว: ให้แก่บริษทั ฯ หรือไม่สามารถส่งมอบ
แผ่นผนังรัว: ได้ทนั ตามกําหนด ผู้บริหารเชือว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิมกําลังการผลิตแผ่นผนังรัว: ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้าได้เอง
ความเสียงด้านการบริหารจัดการ
j.

ความเสียงจากการถือครองหุ้นส่วนใหญ่โดยกลุ่มผูบ้ ริหาร

บริษัทฯ มีความเสียงจากการทีกลุ่มคุณธวัช มีประเสริฐสกุล ถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 52.64 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน ซึงทําให้กลุ่มคุณธวัช มีประเสริฐสกุล สามารถควบคุมมติที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทัง: หมดไม่ว่าจะเป็ นเรืองการแต่งตัง: กรรมการ หรือการขอมติในเรืองอืนใดทีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรืองทีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั กําหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
ดังนัน: ผูถ้ อื หุน้ รายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรืองทีผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดั โครงสร้างการจัดการซึงประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบไปด้วยบุคลากรทีมีความรูค้ วามสามารถ และมีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานและ
การมอบอํานาจให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน มีการกําหนดมาตรการการทํารายการทีเกียวโยงกับกรรมการ ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมกิจการ และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง อีกทัง: ยังมีการแต่งตัง: บุคคลภายนอกทีเป็ นอิสระ
เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจํานวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 4 ท่านรับหน้ าทีเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ เพือทําหน้าทีตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ริ ายการต่างๆก่อนนําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี:
บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในมาทําหน้าทีตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพือให้เป็ นไปตามระบบงานทีได้
กําหนดไว้
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m.

ความเสียงเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

หุน้ สามัญทีบริษทั ฯ เสนอขายให้ประชาชนในครัง: นี: เป็ นการเสนอขายก่อนได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทําการซือ: ขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึงเป็ นตลาดรองในการซือ: ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนัน: หุ้นสามัญทีเสนอขายในครัง: นี:
อาจจะประสบปญั หาในเรืองสภาพคล่องในการซือ: ขายในตลาดรองได้ หากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียน
ซือ: ขายใน mai ได้ ซึงอาจทําให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูส้ นใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ ตาม
ราคาทีคาดการณ์ไว้
อย่ า งไรก็ต าม บริษัท ฯ ได้ดํา เนิ น การยืนขอให้ร ับ หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึงขณะนี:ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง: นี: บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึกษาทางการ
เงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ: งต้นแล้วพบว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจะสามารถเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รืองการกระจายการถือหุน้ รายย่อยทีกําหนดให้ตอ้ งมีผถู้ อื หุน้ ราย
ย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายซึงต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
โดยทีปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหุน้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีคุณสมบัตเิ กียวกับการกระจายการถือหุน้
รายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทกํี าหนดดังกล่าวข้างต้น
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน:
ปี meee
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
213.60
หนี:สนิ รวม (ล้านบาท)
162.41
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
51.19
รายได้รวม (ล้านบาท)
356.90
ต้นทุนขายสินค้าและรับจ้างงานก่อสร้าง (ล้านบาท)
222.71
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
6.00
กําไรสุทธิต่อหุน้ ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่ (บาท)
0.08
อัตราส่วนหนี:สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่า)
3.17
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)
2.91
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (ร้อยละ)
12.25
*
ตัวเลขดังกล่าวได้รบั การคํานวณ โดยวิธปี รับให้เป็ นรายปี (Annualized)

ปี meef
265.80
141.66
124.14
415.79
270.86
31.31
0.35
1.14
13.06
35.72

ปี meeg
249.54
108.27
141.27
367.85
234.17
17.54
0.14
0.77
6.81
13.22

งวด ] เดือน
ปี meeh
266.25
117.83
148.42
118.55
80.62
7.15
0.07
0.79
11.09*
19.75*

คําอธิ บายเกียวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน:
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการรับจ้างก่อสร้างในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ 347.22 ล้านบาท 407.57 ล้าน
บาท และ 357.98 ล้านบาท ตามลําดับ และบริษทั ฯมีรายได้จากการขายและการรับจ้างก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน ปี
พ.ศ. 2557 และงวด 3 เดือน ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 104.59 ล้านบาท และ 118.03 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงรายได้จากการ
ขายและการรับจ้างก่อสร้างมีการเปลียนแปลงจากสาเหตุสาํ คัญดังนี:
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ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์รวสํ
ั B าเร็จรูป
รายได้จากธุรกิจผลิตรัว: สําเร็จรูปของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 163.30 ล้านบาท
177.16 ล้านบาท และ 166.84 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2556 รายได้จากธุรกิจผลิตรัว: สําเร็จรูปเพิมขึน: 13.86 ล้าน
บาท หรือเพิมขึน: ร้อยละ 8.49 เนืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูปให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เพิมมากขึน: และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างต่อเนือง และในปี 2557 รายได้
จากธุรกิจผลิตรัว: สําเร็จรูปลดลง 10.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.83 เนืองจากในปี 2557 ได้เกิดภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจส่งผลให้ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ชะลอการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 รายได้จากธุรกิจผลิตรัว: สําเร็จรูปของกลุ่มบริษทั ฯ เท่ากับ 51.43 ล้านบาท เพิมขึน:
3.63 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที 47.80 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน: ร้อยละ 7.59 การเพิมขึน:
ของยอดขายผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูปมีสาเหตุจากบริษทั ฯ ให้สว่ นลดทางการค้ากับลูกค้าน้อยลง เนืองจากมีปริมาณยอดขาย
จากการขายสินค้าออนไลน์มากขึน: อีกทัง: รัว: สําเร็จรูปรุ่นใหม่ทบริ
ี ษทั ฯ เริมจําหน่ ายในปี 2557 กําลังได้รบั ความนิยมเพิม
มากขึน:
ธุรกิ จรับสร้างบ้าน
รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 164.91 ล้านบาท 196.46
ล้านบาท และ 165.43 ล้านบาท โดยในปี 2556 รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านเพิมขึน: 31.55 ล้านบาท หรือเพิมขึน: ร้อยละ
19.14 เนืองจากความสามารถในการจัดการระบบการก่อสร้างทีรวดเร็วยิงขึ:น กล่าวคือ พนักงานโรงงานสร้างบ้าน
สําเร็จรูปของ บริษทั ฯ มีความชํานาญในการปฏิบตั งิ านมากยิงขึน: และสามารถใช้ระบบก่อสร้างแบบสําเร็จรูปได้อย่างเต็ม
รูปแบบ ประกอบกับการทีแรงงานมีความเชียวชาญในเรืองบ้านสําเร็จรูปมากขึน: ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของ
บริษทั ฯ ดีขน:ึ สามารถตอบสนองต่อรายการสังซือ: จากลูกค้าได้รวดเร็วยิงขึน: และในปี 2557 รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้าน
ลดลง 31.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.79 เนืองจากในปี 2557 ได้เกิดภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ต่อกําลังซือ: และความเชือมันของผูบ้ ริโภค ประกอบกับหนี:สนิ ครัวเรือนทีเพิมสูงขึน:
รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านของกลุ่มบริษทั ฯ กลับมาเติบโตขึน: อีกครัง: ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 โดยบริษทั
ฯมีรายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วงไตรมาสที 1 เท่ากับ 62.54 ล้านบาท เพิมขึน: 16.20 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
34.96 จาก 46.34 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2557 การเพิมขึน: ของรายได้ดงั กล่าวมีสาเหตุหลักจากการเริมรับรู้
รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีดินโครงการเดอะ กินซ่า ทีเปิ ดตัวโครงการไปเมือเดือนกรกฎาคม 2557 โดยในช่วงไตร
มาสที 1/2558 ได้มกี ารทยอยโอนบ้านหลังจากสร้างเสร็จ จํานวน 4 หลัง มูลค่ารวม 31.29 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในส่วน
ของธุรกิจรับสร้างบ้านบนทีดินของลูกค้ามีการชะลอตัวลงเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เนืองจากภาวะธุรกิจ
โดยรวมของการรับสร้างบ้านบนทีดินของลูกค้าชะลอตัวลงในปี 2557 ซึงส่งผลกระทบต่อการรับรูร้ ายได้ของไตรมาสที 1
ของปี 2558
ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์ประตูและหน้ าต่างอลูมิเนี ยม
รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมของกลุ่มบริษทั ฯ ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ
19.01 ล้านบาท 33.95 ล้านบาท และ 25.71 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2556 รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและ
หน้าต่างอลูมเิ นียมเพิมขึน: 14.94 ล้านบาท หรือเพิมขึน: ร้อยละ 78.59 เนืองจากธุรกิจเริมกลับสู่สภาวะปกติ หลังจากที
ยอดขายชะลอตัวไปในช่วงวิกฤตนํ:าท่วม และในปี 2557 รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมลดลง
8.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.27 เนืองจากในปี 2557 ได้เกิดภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อกําลัง
ซือ: และความเชือมันของผูบ้ ริโภค ทําให้ลกู ค้าบ้างส่วนชะลอการตัดสินในซือ:
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สําหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมของกลุ่มบริษทั ฯ ปรับ
ลดลงเมือเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 โดยในไตรมาสที 1 ปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้ดงั กล่าวเท่ากับ 4.05 ล้าน
บาท ลดลง 6.40 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 61.24 เมือเทียบกับมูลค่ารายได้ดงั กล่าวของไตรมาสแรกปี 2557
ที 10.45 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของยอดจําหน่ ายประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมเป็ นผลกระทบต่อเนืองจากปี 2557
ทีมีภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยบริษทั ฯ จะมีนโยบายกระตุ้นยอดขายโดยการเพิมความหลากหลายของสินค้าที
จําหน่าย
กําไรสุทธิในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 6.00 ล้านบาท 31.31 ล้านบาท และ 17.54 ล้านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.61 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 4.77 ของรายได้รวม ตามลําดับ กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
3 เดือน ปี 2557 และงวด 3 เดือนปี 2558 เท่ากับ 10.75 ล้านบาท และ 7.15 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ
เท่ากับ ร้อยละ 9.99 และ ร้อยละ 6.03 ของรายได้รวม
กําไรสุทธิในปี 2556 เพิมขึน: 25.31 ล้านบาท หรือเพิมขึน: ร้อยละ 421.83 จากปี 2555 เนืองจาก (1) บริษทั ฯ มี
รายได้จากการขายและรับจ้างงานก่อสร้างเพิมขึน: (2) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเนืองจากในปี 2555 บริษทั ฯ
มีค่าใช้จ่ายพิเศษ คือ การบันทึกหนี:สญ
ู และหนี:สงสัยจะสูญ และ (3) บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลงจากการกูย้ มื เงิน
จากสถาบันการเงินลดลง
กําไรสุทธิในปี 2557 ลดลง 13.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.98 จากปี 2556 เนืองจาก (1) ผลกระทบต่อ
รายได้จากการขายและการรับจ้างงานก่อสร้าง จากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและลูกค้าทัวไปบางส่วนชะลอการ
ตัดสินใจซือ: (2) อัตรากําไรขัน: ต้นจากธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูปลดลงในปี 2557 เนืองจากรายได้จากการจําหน่ ายรัว:
สําเร็จรูปลดลง ในขณะทีบริษัทฯ มีค่าเสือมราคาซึงเป็ นต้นทุนคงทีเพิมขึ:นจากการทีบริษัทฯ ได้ซ:ือเครืองจักรผลิตรัว:
สําเร็จรูปรุ่น Sandy and Brick FENZER และ (3) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึน: จากการบันทึกค่าเผือหนี:สนิ ที
อาจจะเกิดขึน: จากคดีความจํานวน 0.93 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมทีปรึกษาเพือนําหุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด 3 เดือนปี 2558 ลดลง 3.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ zz.]• จากงวดเดียวกันของปี 2557
โดยการลดลงของกําไรสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดจาก (1) อ้ตรากําไรขัน: ต้นจากธุรกิจรับสร้างบ้านลดลงในช่วงไตรมาสที
1 ของปี 2558 เนืองจากรายได้ส่วนหนึงจากธุรกิจรับสร้า งบ้านนัน: เกิดจากการรับรู้รายได้โ ครงการเดอะ กินซ่า ซึงมี
ลักษณะคล้ายโครงการบ้านจัดสรรทีจําหน่ ายบ้านพร้อมทีดิน ซึงการขายทีดินนัน: จะได้กําไรน้ อยกว่าการรับสร้างบ้าน
รวมถึงการเพิมขึน: ของสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ในส่วนของการรับสร้างบนทีดินของลูกค้า เนืองจากการชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ การแข่งขันเพิมสูงขึน: รายได้ต่อหลังจึงปรับลดลงในขณะทีต้นทุนต่อหลังคงที (2) ในช่วงไตรมาสแรกปี 2557
บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้อืนหลายรายการเช่น การโอนกลับหนี:สงสัยจะสูญจํานวน 1.00 ล้านบาท บันทึกตัดค่างาน
ก่อสร้างเรียกเก็บล่วงหน้าเป็ นรายได้อนจํ
ื านวน 1.25 ล้านบาท เป็ นต้น ทําให้ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อนรวมจํ
ื
านวน
2.97 ล้านบาท ในขณะทีปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อนๆเพี
ื
ยง 0.52 ล้านบาท และ (3) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายโฆษณาเพิม
สูงขึน: ต่อเนืองจากปี 2557
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับร้อยละ 12.25 ร้อยละ 35.72 และ
ร้อยละ 13.22 ตามลําดับ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2556 เพิมขึน: เป็ นร้อยละ 35.72 จากร้อยละ 12.25 ในปี 2555 เนืองจากรายได้จาก
การขายและรับจ้างงานก่อสร้างเพิมขึน: ต้นทุนทางการเงินลดลงจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินลดลง และบริษทั ฯ ไม่
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารพิเศษทีเกิดขึน: ในปี 2555 เช่น ค่าผลประโยชน์พนักงาน และการตัง: ค่าเผือหนี:สงสัยจะสูญ เป็ นต้น
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อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2557 ลดลงเป็ นร้อยละ 13.22 จากร้อยละ 35.72 ในปี 2556 เนืองจากภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายและการรับจ้างงานก่อสร้าง รวมทัง: ลูกค้าทัวไปบางส่วนชะลอการ
ตัดสินใจซือ: ทัง: นี:บริษทั ฯ มีค่าเสือมราคาซึงเป็ นต้นทุนคงทีเพิมขึน: จากการทีบริษทั ฯ ได้ซอ:ื เครืองจักรผลิตรัว: สําเร็จรูปรุ่น
Sandy and Brick FENZER ส่งผลให้อตั รากําไรขัน: ต้นจากธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั : สําเร็จรูปลดลงในปี 2557
สําหรับงวด 3 เดือนสิน: สุดวันที 31 มีนาคม 2558 อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 19.75 ซึงเพิมขึน:
จากร้อยละ 13.22 ในปี 2557 โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของรายได้จากการขายและการรับจ้างงานก่อสร้างโดยรวม
สิน ทรัพย์ร วมของบริษัท ฯ ณ วันที 31 ธัน วาคม 2555 วัน ที 31 ธันวาคม 2556 และวัน ที 31 ธัน วาคม 2557
เท่ากับ w\z.Ž^ ล้านบาท wŽx.{^ ล้านบาท และ w]•.x] ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที 31
ธันวาคม 2556 เพิมขึน: 52.20 ล้านบาท หรือเพิมขึน: ร้อยละ w].]] จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุสาํ คัญมาจาก
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิมขึน: zy.Žx ล้านบาท และลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อนเพิ
ื มขึน: x.z] ล้านบาท สินทรัพย์รวม
ของบริษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ลดลง 16.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.12 จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มี
สาเหตุสาํ คัญมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง wy.{Ž ล้านบาท และลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อนลดลง
ื
x.]w
ล้านบาท
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ wŽŽ.wx ล้านบาท เพิมขึน: \Ž.y\ ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราการเพิมขึน: ร้อยละ Ž.y^ จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 โดยมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิมขึน: เนืองจากสาเหตุหลักคือ
การเพิมขึน: ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน \•.z• ล้านบาท และการเพิมขึน: ของมูลค่าลูกหนี:การค้าและ
ลูกหนี:อนจํ
ื านวน y.Ž] ล้านบาท
หนี:สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที z\ ธันวาคม 2555 วันที 31 ธันวาคม 2556 และวันที 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ
\Žw.]\ ล้านบาท \]\.ŽŽ ล้านบาท และ \^{.wŽ ล้านบาท ตามลําดับ และบริษทั ฯ มีหนี:สนิ รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2558
เท่ากับ \\y.{z ล้านบาท ทัง: นี: หนี:สนิ ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นเจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อนื และเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสัน: จากสถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 วันที 31 ธันวาคม 2556 และวันที 31 ธันวาคม 2557
เท่ากับ x\.\• ล้านบาท \w].\] ล้านบาท และ \]\.wy ล้านบาท ตามลําดับ ส่วนของผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที 31
ธันวาคม 2556 เพิมขึน: 72.95 ล้านบาท หรือเพิมขีน: ร้อยละ \]w.x\ จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุสาํ คัญมา
จากการทีบริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญซึงมีมลู ค่าเสนอขายรวม ]^ ล้านบาท และบริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 31.31 ล้านบาทใน
ปี 2556 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เพิมขึน: \y.\z ล้านบาท หรือเพิมขึน: ร้อยละ \z.{^ เมือ
เทียบกับยอด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เนืองจากบริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน \y.xx ล้านบาทในปี 2557
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 148.42 ล้านบาท เพิมขึ:น 7.15 ล้านบาท หรือ
เพิมขึน: ร้อยละ 5.06 เนืองจากบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน สิน: สุดวันที 31 มีนาคม 2558
จํานวน 7.15 ล้านบาท
นักลงทุนสัมพันธ์
ชือ
ทีอยู่
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