บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

. การประกอบธุรกิ จ
.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เดิมชือ บริษทั ไดอิจิ เฮ้าส์ จํากัด จดทะเบียนจัดตัง+ เมือวันที
มีน าคม ./0 ด้ว ยทุ น จดทะเบีย นแรกตัง+ จํา นวน . ล้า นบาท โดยผู้เ ริมก่ อ ตัง+ หลัก คือ กลุ่ ม มีป ระเสริฐ สกุ ล
กลุ่ ม ตัณ ศลารัก ษ์ และกลุ่ ม มณี ร ัต นพร บริษั ท ฯ ได้ เ ริมจากการดํ า เนิ น กิจ การเพื อรองรับ และส่ ง เสริม ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการบ้านจัดสรร และงานโยธา โดยบริษทั ฯ ได้ก่อสร้างโรงงานหล่อชิน+ ส่วนสําเร็จรูป ผลิตรัว+
สําเร็จรูปออกสูต่ ลาดเป็ นรายแรกทีได้รบั รองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 ภายใต้เครืองหมายการค้า FENZER
ซึงถือเป็ นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการก่อสร้าง ทีสามารถก่อสร้างรัว+ สําเร็จรูปแล้วเสร็จในเวลาทีรวดเร็ว แข็งแรง และ
สวยงาม ซึงเป็ นทียอมรับจากผูบ้ ริโภค และแนะนําบอกต่อกันอย่างกว้างขวาง ต่อมาในปี .. ได้มกี ารปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ ระหว่างกลุ่มมีประเสริฐสกุล และกลุ่มมณีรตั นพร ซึงภายหลังการปรับโครงสร้างครัง+ นี+ กลุ่มมณีรตั นพรไม่ได้
ถือหุน้ ในบริษทั ฯ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน /R ล้านบาท และเรียกชําระแล้ว RR
ล้านบาท
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวั + สําเร็จรูป เพือตอบสนองการก่อสร้างยุคใหม่
ทีต้องการวัสดุอุปกรณ์ทก่ี อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม และประหยัด ภายใต้เครืองหมายการค้า “เฟนเซอร์”
นอกจากนี+ กลุ่มบริษทั ฯ ยังดําเนินธุรกิจรับสร้างบ้านอยู่อาศัยสําเร็จรูป และจัดจําหน่ ายและติดตัง+ ประตูและหน้าต่าง
อลูมเิ นียมสําเร็จรูปจากโรงงานผูผ้ ลิตสัญชาติญปุี น่
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯและการประกอบธุรกิ จ ณ วันที( 31 มีนาคม 2558
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หมายเหตุ ณ วันที /R เมษายน ..0 ผูถ้ อื หุน้ หลักของบริษทั แลนดี+ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ประกอบด้วย บริษทั มาสเตอร์ แอด จํากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ VW.W0 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว บริษทั แลนดี+ โฮม (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ /X. V
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และบริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ V.WY ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
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1) บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวั + สําเร็จรูป และโครงสร้างสําเร็จรูป
ได้แก่ ผนัง คานและเสาสําเร็จรูป โดยบริษัทฯ ผลิตโครงสร้างสําเร็จรูปส่วนใหญ่ให้กบั บริษัทย่อยเพือนํ าไป
ก่อสร้างให้แก่ลกู ค้า และบริษทั ฯ มีการจําหน่ายโครงสร้างสําเร็จรูปให้แก่บุคคลภายนอกบางส่วนผ่านบริษทั ดี
จิ โฮม เซ็นเตอร์ จํากัด
2) บริษทั คิวเทค โปรดักส์ จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหน่ายทีดินในโครงการบ้านเดอะกินซ่า ทัง+ นี+บริษทั คิว
เทค โปรดักส์ จํากัด มีบริษทั ย่อยทัง+ สิน+ 2 บริษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี+
- บริษัท คิวเซฟ ไดมอนด์ จํากัด ดําเนินธุรกิจหลัก คือ รับสร้างบ้านเดียวประเภทบ้านกึงสําเร็จรูป
เฉพาะงานโครงสร้าง ก่ออิฐฉาบปูน และมุงหลังคา ภายใต้ตราสินค้า QSAF อย่างไรก็ตาม บริษทั
คิวเซฟ ไดมอนด์ จํากัด จะรับจ้างเหมางานสถาปตั ยกรรม หากลูกค้ามีความประสงค์ทจะใช้
ี บริการ
- บริษทั กินซ่าโฮม จํากัด (เดิมชือ คิวเทค โมดูลส์ จํากัด) ดําเนินธุรกิจรับสร้างบ้านสําเร็จรูปทัง+ หลัง
ภายใต้ตราสินค้ากินซ่าโฮม และจําหน่ายบ้านสําเร็จรูปในโครงการบ้านเดอะกินซ่า
3) บริษทั เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักเป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียม
สําเร็จรูป จากโรงงานผู้ผลิตสัญชาติญีปุ่นภายใต้ตราสินค้า ATECH และบริษัทฯ ยังเป็ นต้วแทนจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูปให้แก่ผผู้ ลิตในประเทศอีกสองราย
4) บริษทั ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ ายรัว+ สําเร็จรูปของบริษทั ฯ ภายใต้ตราสินค้า NUEVO เพือ
วัตถุประสงค์ในการแยกจําหน่ายรัว+ สําเร็จรูปเกรดพิเศษให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีมีราคาสูงกว่ารัว+ สําเร็จรูป
รุ่นอืนๆ ของบริษทั ฯ และมีการจําหน่ายโครงสร้างสําเร็จรูปให้แก่บุคคลภายนอก
5) บริษทั แลนดี+ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกียวกับการให้บริการเช่าอาคารสํานักงาน ซึงเป็ นอาคาร
ทีตัง+ สํา นัก งานของบริษัท ฯ ในป จั จุ บ ัน ทัง+ นี+ สัด ส่ว นการถือ หุ้น ของบริษัท ฯ เป็ น ไปตามสัด ส่ว นพื+น ทีเช่ า
สํานักงานของบริษทั ฯ กับสัดส่วนพืน+ ทีใช้สอยรวมทัง+ อาคาร
.

นโยบายและเป้ าหมายในการดําเนิ นงานของบริษทั
บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ มีดงั นี+

. . เป้ าหมายด้านการดําเนิ นธุรกิ จ
1) รัว+ สําเร็จรูป FENZER บริษทั ฯ มุ่งเน้นเป้าหมายรักษาความเป็ นผูน้ ําตลาดรัว+ สําเร็จรูป โดยการพัฒนารัว+
สํา เร็จ รู ป รุ่ น ต่ า งๆ เพือครอบคลุ ม กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายให้ท ัวถึง ทัง+ ประเทศ บริษัท ฯ มีแ ผนก่ อ ตัง+
โรงงานผลิตสู่ภูมภิ าคต่างๆ เพือลดต้นทุนในการขนส่ง และส่งเสริมระบบ Logistic Network ทีบริษทั ฯ
กําลังดําเนินการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทัวประเทศ
2) ธุรกิจบ้านสําเร็จรูป บริษัทฯ มุ่งเน้นวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์การก่อสร้างบ้านสําเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยี
การผลิตชัน+ สูง จากโรงงานทุกชิน+ ส่วนของตัวบ้าน มีเป้าหมายทีจะลดต้นทุนการก่อสร้างบ้านเพือรองรับ
ฐานลูกค้าทีกว้างขึน+ และสามารถก่อสร้างในพืน+ ทีต่างๆ ทัวประเทศได้
3) ธุรกิจพัฒนาทีดินเปล่าเพือทําโครงการบ้านกินซ่าโฮม ภายใต้ชอโครงการ
ื
“เดอะกินซ่า” บริษทั ฯ มุ่งเน้นใน
การขยายโครงการบ้านไปยังย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ และใจกลางเมืองต่างจังหวัด เพือสนับสนุ น
ธุรกิจรับสร้างบ้านสําเร็จรูปกินซ่าโฮม ให้ลกู ค้าทัวไปได้เห็นบ้านตัวอย่างทุกรุ่นทุกแบบ ในขณะทีโครงการ
สามารถสร้างผลกําไรด้วยตัวโครงการเอง อีกทัง+ เป็ นช่องทางกระจายสินค้าบ้านสําเร็จรูปไปด้วยกัน
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4)

ธุร กิจประตูห น้ าต่ า งอลูมิเนี ย มสํา เร็จรูป บริษัทฯ มุ่ ง เน้ นการแนะนํ า สิน ค้า ประตู ห น้ า ต่ างอลูมิเ นี ย ม
คุณภาพสูง เพือให้เป็ นทียอมรับของตลาดระดับบน และร่วมกับผูผ้ ลิตในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมรุ่นประหยัด เพือนําเสนอต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึงเป็ นตลาดขนาดใหญ่

. . เป้ าหมายด้านการบริหารงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะดําเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมภิบาล โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ทีเหมาะสม เพือสร้า งความเป็ น ธรรมและเสริม สร้า งความเท่ า เทีย มกัน ระหว่ า งผู้ถือ หุ้น ทุ ก ราย รวมทัง+
บริษทั ฯ มีการจัดวางระบบการตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบอิสระภายในและภายนอก เพือให้มนใจได้
ั
ว่าการบริหารงาน
และการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความถูกต้องและโปร่งใส
.

การเปลี(ยนแปลงและพัฒนาการที(สาํ คัญ

ปี 2537

จดทะเบียนก่อตัง+ บริษทั ไดอิจิ เฮ้าส์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจหล่อคาน
เสาสําเร็จรูป ขายให้กบั โครงการทัวไป โดยผูเ้ ริมก่อตัง+ หลักคือ กลุ่มมีประเสริฐสกุล กลุ่มตัณศลารักษ์
และกลุ่มมณีรตั นพร

ปี 2538

บริษทั ฯ ได้เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ น 30 ล้านบาท เพือรองรับการเติบโตของกิจการในธุรกิจคาน
เสาสําเร็จรูป

ปี 2540

บริษัทฯ ได้เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ น / .YV ล้านบาท เพือเพิมเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี .VR

ปี 2543

บริษัท ฯ ได้ล ดทุ น จดทะเบีย นชํา ระแล้ว เป็ น 26.32 ล้า นบาท เพือล้า งขาดทุ น สะสม และขยาย
สายการผลิตไปสู่ตลาดรัว+ สําเร็จรูป โดยบริษทั ฯ ได้วจิ ยั และพัฒนารัว+ สําเร็จรูป “เฟนเซอร์” นําเสนอสู่
ตลาดเป็ นรายแรก

ปี 2544

บริษทั ฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ น 12.50 ล้านบาท เพือล้างขาดทุนสะสม

ปี 2546

บริษัทฯ ได้เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ น .X ล้านบาท เพือมุ่งขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัว+ สําเร็จรูป
ภายหลังจากทีผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การตอบรับอย่างดีจากตลาด

ปี 2547

จัดตัง+ บริษทั ย่อยคือ บริษทั คิวเทค โปรดักส์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็ น
ตัวแทนขายโครงสร้างสําเร็จรูปของบริษทั ฯ โดยบริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ WR
จัดตัง+ บริษทั ย่อยคือ บริษทั เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
เป็ นตัวแทนจําหน่ ายประตูหน้าต่างอลูมิเนียมจากโรงงานผู้ผลิตสัญชาติญีปุ่น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ WR
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว WR ล้านบาท
และเปลียนชือเป็ น บริษทั ไดอิจิ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ปี 2550

บริษทั ฯ เริมเข้าดําเนินกิจการรับสร้างบ้าน ผ่านทางบริษทั คิวเทค โปรดักส์ จํากัด ภายใต้ชอื คิวเซฟ
ไดมอนด์

ปี 2551

ได้มกี ารปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกลุ่มมีประเสริฐสกุล กลุ่มตัณศลารักษ์ และกลุ่มมณีรตั นพร
ส่งผลให้หลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ครัง+ นี+ กลุ่มตัณศลารักษ์และกลุ่มมณีรตั นพรไม่ได้ถอื หุน้ ของ
บริษทั ฯ
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ปี 2552

บริษทั คิวเทค โปรดักส์ จํากัด ได้เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 5 ล้านบาท และก่อตัง+ บริษทั ย่อย 3 บริษทั
คือ ) บริษทั คิวเซฟ ไดมอนด์ จํากัด ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านกึงสําเร็จรูป 2) บริษทั กินซ่าโฮม
จํากัด ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านสําเร็จรูปกินซ่าโฮม และ /) บริษัท คิวเซฟ เฟรช จํากัด ประกอบ
ธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยแต่ละบริษทั มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ปี 2553

บริษัท ฯ ได้ลงทุ นเปิ ด สํานักงานขายสําหรับธุร กิจ รับ สร้า งบ้านทีศูน ย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขา
พระราม 3

ปี 2554

บริษทั ฯ ได้ลงทุนเปิ ดสํานักงานขายสําหรับธุรกิจรับสร้างบ้านทีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาบางนา

ปี 2556

เปลียนชือบริษทั เป็ น บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 80 ล้านบาท เป็ น YR ล้านบาท โดย
จัดสรรให้กบั ผูล้ งทุนกลุ่มหนึงจํานวน R ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ บาท โดยบริษทั ฯ ได้นําเงิน
เพิมทุนดังกล่าวไปซื+อเครืองจักรผลิต FENZER รุ่น Sandy และซื+อทีดินเพือเตรียมพร้อมสําหรับการ
ขยายโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า

ปี 2556

ในเดือนธันวาคม บริษทั ดีคอร์ป กรุ๊ป จํากัด ได้ซอ+ื หุน้ ทัง+ หมดของบริษทั คิวเซฟ เฟรช จํากัด ซึงไม่ได้
มีการดําเนินธุรกิจใดๆ จากบริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี และบริษัท
ดีคอร์ป กรุ๊ป จํากัด มีนโยบายทีจะปิ ดบริษัท คิวเซฟ เฟรช จํากัด เนืองจากบริษัทไม่ได้มกี ารดําเนิน
ธุรกิจใดๆ

ปี 2557

ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้ลงทุนเปิ ดสํานักงานขายสําหรับธุรกิจรับสร้างบ้านทีศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา สาขาศาลายา

ปี 2557

ในเดือนตุลาคมได้มกี ารปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่มบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ เพิมทุนชําระแล้วจาก
YR ล้านบาท เป็ น RR ล้านบาท และจัดสรรหุน้ จํานวน R ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ บาท (มูลค่า
ยุตธิ รรมหุน้ ละ /.X บาท) เพือชําระค่าหุน้ ของบริษทั คิวเทค โปดักส์ จํากัด จํานวน /RR,RRR หุน้ มูล
ค่าทีตราไว้หุน้ ละ R บาท (มูลค่ายุตธิ รรมหุน้ ละ VV.XW บาท) ซึงคิดเป็ นสัดส่วนจํานวนหุน้ ร้อยละ /R
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง+ หมดของบริษัท คิวเทค โปดักส์ จํากัด จากนางสาววชิราภรณ์ สกุล
จันทร์ นายสุภกิณห์ อาจวงษา และนางปิ โ ยรส เลาหเจริญยศ ซึงคิดเป็ นอัตราส่วนการแลกเปลียน
(Swap Ratio) เท่ากับ RR : 3 ( RR หุน้ ของ บมจ. ไดอิ กรุ๊ป ต่อ บจก.คิวเทค โปรดักส์ / หุน้ ) ซึงที
ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาอัตราส่วนการแลกเปลียนหุน้ ดังกล่าวและเห็นว่ามีความเหมาะสม จาก
การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ ดังกล่าว ทําให้บริษทั ฯ ถือหุน้ ของบริษทั คิวเทค โปดักส์ จํากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ RR ของทุนชําระแล้ว
ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้ซ+อื หุ้นของบริษทั เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จากนายฑูรทวี มงคลแสง
สุรยี ์ จํานวน VR,RRR หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.01 บาท เนืองจากราคาตามมูลค่าทางบัญชีของบริษทั เอเทค
เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด น้อยกว่าศูนย์บาท จากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ ดังกล่าว ทําให้บริษทั ฯ
ถือหุน้ ของบริษทั เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ RR ของทุนชําระแล้ว
ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้เพิมทุนจดทะเบียนจาก RR ล้านบาท เป็ น /R ล้านบาท และออกหุ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน /R ล้านหุน้ เพือเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง+ แรก
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.4

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
รายชือกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี+
ลําดับที(
1

2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557

รายชื(อ
กลุ่มมีประเสริฐสกุล
บริษทั ดีคอร์ป กรุ๊ป จํากัด
นายภูชชิ ย์ มีประเสริฐสกุล
นายวุฒชิ ยั มีประเสริฐสกุล
นางสาวพิมพ์ผกา มีประเสริฐสกุล
นางสาววชิราภรณ์ สกุลจันทร์
กลุ่มเพียรปญั ญารักษ์
นายณัฐวุฒ ิ เพียรปญั ญารักษ์
นางสาวณัฐกาญจน์ เพียรปญั ญารักษ์
กลุ่มโชควัฒนา
นายพีรนาถ โชควัฒนา
บริษทั พีรธร จํากัด
นางศศิธร โชควัฒนา
บริษทั หลานปู่ จํากัด4
บริษทั ซันดาด้าคอมม์ จํากัด7
นายสุภกิณห์ อาจวงษา
นายไพรัช กิงพุทธพงษ์
นางปิโยรส เลาหเจริญยศ
กลุ่มภู่สว่าง
นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง
นางปาริชาต ภู่สว่าง
นางสาวพิณสุดา ภู่สว่าง
นายพิชยั วิจกั ขณ์พนั ธ์
นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล
อืน ๆ
ประชาชนทัวไป
รวม

จํานวนหุ้น
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
100,000,000

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
6.88
100.00

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ( มทุน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
68,427,452
52.64
66,995,952
51.54
1,000,000
0.77
231,500
0.18
200,000
0.15
5,050,000
3.88
4,686,770
3.61
4,486,770
3.45
200,000
0.15
4,000,000
3.08
1,000,000
0.77
1,000,000
0.77
750,000
0.58
750,000
0.58
500,000
0.38
3,373,333
2.59
1,986,800
1.53
1,716,667
1.32
1,579,378
1.21
1,329,978
1.02
199,400
0.15
50,000
0.04
1,400,000
1.08
900,000
0.69
6,879,600
5.29
30,000,000
23.08
130,000,000
100.00

หมายเหตุ 1. ณ วันที R กันยายน ..0 บริษทั ดีคอร์ป กรุ๊ป จํากัด มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ นายธวัช มีประเสริฐสกุล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 59.00
ของทุนชําระแล้ว นางสาวชญานันต์ มีประเสริฐสกุล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ R.RR ของทุนชําระแล้ว และ นางสาวนิจชญา มีประเสริฐ
สกุล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ R.RR ของทุนชําระแล้ว
. ณ วันที /R เมษายน ..0 บริษทั พีรธร จํากัด เป็ นบริษทั ในกลุ่มตระกูลโชควัฒนา โดยมีผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่คอื (1) นายพีรนาถ โชค
วัฒนา ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ V/.X. ของทุนชําระแล้ว (2) บริษทั ซันคัลเล่อร์ โอ. เอ. จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 29.85 ของทุนชําระ
แล้ว และ (3) นางศศิธร โชควัฒนา ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ R.RR ของทุนชําระแล้ว ตามลําดับ
/. ณ วันที Y เมษายน ..0 บริษทั หลานปู่ จํากัด เป็ นบริษทั ในกลุ่มตระกูลโชควัฒนา โดยมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื (1) นาง กิตยาภรณ์ ชัย
ถาวรเสถียร ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 14.29 ของทุนชําระแล้ว และ (2) นายณรงค์ โชควัฒนา ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 14.29 ของทุนชําระ
แล้ว
V. ณ วันที /R เมษายน ..0 บริษทั ซันดาต้าคอมม์ จํากัด เป็ นบริษทั ในกลุ่มตระกูลโชควัฒนา โดยมีผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คอื (1) บริษทั ซัน
คัลเล่อร์ โอ. เอ. จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ . .RV ของทุนชําระแล้ว (2) บริษทั พีรธร จํากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ /0.YX ของทุน
ชําระแล้ว และ (3) นายพีรนาถ โชควัฒนา ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ R.RR ของทุนชําระแล้ว
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