บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้
ตารางต่อไปนี#แสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ
สําหรับปี บัญชีสิ(นสุดวันที*
ดําเนิ นการ % การถือหุ้น
โดย
ของบริ ษัทฯ

รายการ

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

สําหรับงวด + เดือนสิ( นสุดวันที*
31 ธ.ค. 57

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
.

บริษทั ฯ

100.0%

รับสร้างบ้าน

คิวเทค และ
กินซ่าโฮม

100.0%

ประตู และ
หน้าต่าง
อลูมเิ นียม
สําเร็จรูป

เอเทค

100.0%

รัว# สําเร็จรูป

รวม

.12.23

45.32

.55..1

42.45

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

1

หมายเหตุ รวมรายได้จากการจําหน่ ายโครงสร้างสําเร็จรูปให้แ ก่บุค คลภายนอก ซึงกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ ายโครงสร้าง
สําเร็จรูปจากบุคคลภายนอกเท่ากับ 4.95 ล้านบาท 4.05 ล้านบาท 2.41 ล้านบาท ในปี 2555 ถึงปี 2557 ตามลําดับ
2
รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านของงวด 2 เดือนสิ#นสุดวันที 2. มีนาคม GGH นัน# รวมรายได้จากธุรกิจรับสร้างปกติทบริ
ี ษทั ฯรับ
สร้างบ้านบนทีดินของลูกค้า กับรายได้ทรัี บรูจ้ ากการขายบ้านและทีดินโครงการเดอะ กินซ่า ซึงมีลกั ษณะคล้ายโครงการบ้าน
จัดสรร ทัง# นี#มลู ค่ารายได้ทรัี บรูจ้ ากโครงการเดอะ กินซ่า เท่ากับ 2.. J ล้านบาท

6.7

การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ธุรกิจย่อย ดังนี#
1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูป
2. ธุรกิจรับสร้างบ้าน
3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูป

.7.7 ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์รวสํ
ั ( าเร็จรูป
.7.7.7

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จ รูป ซึงประกอบไปด้วย แผ่นรัว# สําเร็จ รูป ฐานราก
สําเร็จรูป เสา และทับหลัง ผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปของบริษทั ฯ ได้รบั การออกแบบเพือให้ไม่อมนํ#า มีความสวยงาม และ
ทนทานมีอายุการใช้งานนานเกินกว่า 10 ปี ผลิตภัณฑ์ได้รบั การออกแบบเพือให้การติดตัง# รัว# สําเร็จรูปมีความสะดวกและ
รวดเร็วในการก่อสร้างกว่ารัว# ทัวไป ทําให้สามารถลดปญั หาและค่าใช้จา่ ยด้านแรงงานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปของ
บริษทั ฯ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี#
7) ผลิ ตภัณฑ์รวสํ
ั ( าเร็จรูปภายใต้ชื*อ “เฟนเซอร์” (FENZER)
เป็ นรัว# สําเร็จรูปทีผลิตด้วยระบบคอนกรีตเสริมเหล็กแรงดึงสูง (Pre-stressed Concrete) กําลังสูงมากกว่า 300
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตชิ#นส่วนสําเร็จรูปทีทันสมัยจากประเทศญีปุ่น ตามหลัก
ส่วนที . . หน้า 1

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

มาตรฐาน ACI CODE และ ISO 9001:2008 ประกอบด้วยแผ่นคอนกรีตผิวเรียบเนียนทัง# สองด้าน เสา แผ่นทับหลัง บัว
หัวเสา และฐานราก มีคุณสมบัตปิ ้ องกันเชือ# รา เหมาะสําหรับรัว# บ้านเดียว โครงการจัดสรรบ้านพักอาศัย รวมถึงทุกพืน# ที
ทีต้องการล้อมรัว# ผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปภายใต้ชอื “เฟนเซอร์” ซึงบริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ ายในปจั จุบนั แบ่งเป็ น G รุ่น
ดังนี#
M-Wall FENZER เป็ นรัว# สําเร็จรูปรุ่นประหยัด เหมาะกับการก่อสร้างรัว# รอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีความแข็งแรง ผิวเรียบเนียนภายในพืน# ทีใช้งาน 1 ด้าน มีความแข็งแรงทนทานสูงกว่า
รัว# สําเร็จรูปทัวไปในตลาด
1.

โครงการแสนสิร-ิ ฮาบิเทีย

โครงการ Gusto

โครงการ Gusto

Anti-Water FENZER เป็ นรัว# สําเร็จรูป ทีถูกพัฒนาหลังจากทีมีน#ํ าท่วมใหญ่ในปี 2554 บริษัทฯ ได้
ออกแบบชิน# ส่วนรัว# รุ่นนี#โดยเฉพาะเพือมีความแข็งแรงเพิมขึน# สําหรับรับแรงดันนํ# า เมือมีน#ํ าท่วมรอบโครงการ อีกทัง#
สามารถป้องกันการซึมนํ#าจากนํ#าท่วมได้มากขึน# มีราคาทีประหยัดและเหมาะสมกับการใช้งานในพืน# ทีทีมีความเสียงต่อ
นํ#าท่วมในอนาคต
2.

นาคนิวาส

นาคนิวาส

นวมินทร์ 42

นวมินทร์ 42

ส่วนที . . หน้า 2

นาคนิวาส

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

Double S FENZER เป็ นรัว# สําเร็จรูปทีผลิตด้วยเทคโนโลยีชนั # สูง ระบบเปี ยกทีทันสมัย มีผวิ เรียบเนียนทัง#
สองด้าน เหมาะกับการก่อสร้างรัว# ทีต้องการความสวยงามทัง# ภายในและภายนอก และสร้างความโดดเด่นของอาคาร
ต่างๆ ผิวของแผ่นรัว# ไม่มรี อยแตกร้าว เนืองจากใช้คอนกรีตกําลังสูงเช่นกัน
3.

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการขนส่งทางบก

บจ.ปาร์กเกอร์ (ระยอง)

บจ.ปาร์กเกอร์ (ระยอง)

การรถไฟมักกะสัน

Sandy และ Brick FENZER เป็ นผลิตภัณฑ์บล็อกเอนกประสงค์ซงผลิ
ึ ตด้วยเครืองจักรอัตโนมัตจิ าก
ประเทศญีปุน่ โดยเป็ นกระบวนการผลิตระบบแห้ง โดยก้อนบล็อกจะมีขนาด 20x40 เซนติเมตร โดยสามารถนําไปใช้ได้
ในหลายรูปแบบ เช่น รัว# รอบโรงงาน รัว# โครงการ รัว# ระหว่างแปลง และเขือนกันดิน เป็ นต้น ก้อนบล็อกจะมีให้เลือกสรร
ในหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะการใช้งานของโครงการต่างๆ เทคโนโลยีดงั กล่าวสามารถผลิตชิ#นงานทีช่วยลด
ต้นทุนการก่อสร้างของโครงการประเภทต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี และสามารถขยายกําลังผลิตได้อย่างรวดเร็ว
4.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะสวยงาม โดยมีลวดลายพืน# ผิวในตัวจึงไม่ตอ้ งมีการฉาบปูนทาสี
2. สามารถก่อเป็ นรัว# ได้โดยไม่ตอ้ งใช้เสาเอ็น และคานเอ็น
3. สามารถฉาบทับด้วยปูนชนิดธรรมดา ไม่ตอ้ งใช้ปนู ฉาบชนิดพิเศษเหมือนการฉาบอิฐมวลเบา
4. สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว และงานเรียบร้อย
5. ต้นทุนการก่อสร้างทีตํากว่าอิฐมวลเบา และการก่ออิฐฉาบปูนทัวไป
6. คุณภาพคอนกรีตบล็อคมีความแข็งแกร่งกว่าอิฐทัวไป มีขนาดก้อนทีมีมาตรฐานสูง มีความแตกต่างของ
ขนาดก้อนน้อยมาก ทําให้ประหยัดปูนฉาบ บางกรณีสามารถโชว์ผวิ ของคอนกรีตบล็อคใช้งานได้เลย

ส่วนที . . หน้า 3

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รุ่น Sandy FENZER โครงการกัสโต้ เทพารักษ์

รุ่น Sandy FENZER โครงการอยู่เย็น รามอินทรา

รุ่น Sandy FENZER

รุ่น Sandy FENZER

รุ่น Brick FENZER

รุ่น Brick FENZER

ส่วนที . . หน้า 4

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารนําก้อนบล็อก มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปรุ่นใหม่ของ FENZER ภายใต้รุ่น Brick
FENZER และ Sandy FENZER
Slim B FENZER เป็ นรัว# สําเร็จรูปทีมีน#ําหนักเบาและบาง ใช้สาํ หรับเป็ นรัว# กัน# ระหว่างแปลงของบ้านเดียว
ในโครงการหมู่บา้ นจัดสรร ซึงผลิตโดยระบบเปี ยกโดยใช้การหล่อแนวตัง# ผิวเรียบสองด้าน โดยใช้แรงงานในการประกอบ
และถอดแบบเพือให้ผวิ เรียบทัง# สองด้าน ทัง# นี# บริษัทฯ คาดว่าจะไม่จําหน่ ายรัว# สําเร็จรูปรุ่น Slim B FENZER โดย
บริษทั ฯ จะผลิตและจําหน่ ายรัว# สําเร็จรูปรุ่น Zen FENZER แทน เนืองจากรัว# รุ่น Zen FENZER ผลิตโดยใช้เครืองจักร
ถอดประกอบแบบอัตโนมัตทิ มีี ต้นแบบจากประเทศญีปุ่นซึงลดการใช้แรงงาน ทําให้คุณภาพของรัว# ทีผลิตได้มคี ุณภาพ
ดีกว่า และใช้แรงงานในการผลิตน้อยกว่า (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที . .1 โครงการในอนาคต)
5.

รุ่น Slim B FENZER

รุ่น Slim B FENZER

6) ผลิ ตภัณฑ์รวสํ
ั ( าเร็จรูปภายใต้ชื*อ “นิ วโว” (NUEVO)
เป็ นรัว# สําเร็จรูปทีผลิตด้วยระบบคอนกรีตเสริมเหล็กแรงดึงสูง (Pre-stressed Concrete) เกรด Premium ซึง
ผลิตจากเครืองจักร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตชิน# ส่วนสําเร็จรูปซึงบริษทั ฯ ได้ร่วมวิจยั และพัฒนากับประเทศญีปุ่น มีการ
เคลือบสีพเิ ศษถึง 7 โทนสี และมีลวดลายให้เลือกทัง# แบบผิวเรียบและลายหินธรรมชาติ เหมาะสําหรับรัว# บ้านเดียวและ
โครงการจัดสรรบ้านพักอาศัย ทีต้องการความเป็ นเอกลักษณ์และสวยงาม ผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปภายใต้เชือ “นิวโว” ซึง
บริษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายในปจั จุบนั แบ่งออกเป็ น รุ่น ดังนี#
2.1

Klassic NUEVO เป็ นรัว# สําเร็จรูปทีผลิตจากเครืองจักรพิเศษ เรียบสวยทัง# สองด้าน สไตล์กงคลาสสิ
ึ
คโรมัน
เคลือบสีพเิ ศษ 7 โทนสี เหมาะกับอาคารทีต้องการความโดดเด่นเรียบหรู มีราคาทีสูงกว่ารัว# ในกลุ่ม FENZER
และท้องตลาดทัวไปจากคุณสมบัตกิ ารออกแบบทีพิเศษและเคลือบสีกนั เชือ# ราทีมีคุณภาพสูง

สวนสนประดิพทั ธ

วังสนามบินนํ#า

ส่วนที . . หน้า 5

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2.2

Roma NUEVO เป็ นรัว# สําเร็จรูปทีมีลวดลายหินธรรมชาติทงั # สองด้าน เคลือบสีพเิ ศษ 7 โทนสี ได้ถูกวิจยั ทีมี
เทคโนโลยีการผลิตชัน# สูง ทีสามารถทําลวดลายในตัวเนื#อคอนกรีตได้ รัว# สําเร็จรูปรุ่นนี#เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
ความต้องการทีมีเอกลักษณ์ ทีต้องการความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

HomePro โคราช

HomePro โคราช

HomePro โคราช

รายได้จากธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์รวสํ
ั ( าเร็จรูป
งบการเงิ นรวม สําหรับปี บัญชีสิ(นสุดวันที*

รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูป

6.7.7.6
(1)

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

ล้านบาท
.12.23

ล้านบาท
.55..1

ล้านบาท
.11.H4

งบการเงิ นรวม
สําหรับงวด + เดือน สิ( นสุดวันที*
31 มี.ค. 57
31 มี.ค. 58
ล้านบาท
47.80

ล้านบาท
51.43

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน
• ด้านคุณภาพสินค้า

รัว# สําเร็จรูปได้ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทฯ เอง โดยประยุกต์มาจากเทคโนโลยีการผลิต
คอนกรีตสําเร็จรูปของประเทศญีปุน่ ทําให้สามารถผลิตสินค้าทีมีคุณภาพสูง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คู่แข่งไม่สามารถ
ทีจะเลียนแบบได้ง่าย
ทีมงานผูร้ บั เหมาติดตัง# ทีมีความเชียวชาญเฉพาะ สามารถติดตัง# รัว# สําเร็จรูปของบริษทั ฯ ได้อย่างรวดเร็วและ
มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มกี าํ หนดการอบรมกับทางบริษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี
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• ด้านราคา
การผลิตรัว# สําเร็จรูปของบริษทั ฯ ได้นําเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัยมาใช้ โดยเครืองจักรทีมีประสิทธิภาพ มี
การวางแผนการจัดการด้านวัตถุดบิ และกระบวนการจัดสายการผลิต ทําให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้
และบริษทั ฯ ได้กาํ หนดราคาจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทเหมาะสม
ี
โดยบริษทั ฯ คํานึงถึงการตัง# ราคาทีสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ทีสําคัญ คือ กลุ่มบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย เพือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ทกํี าลังเติบโตจากการเปลียนพฤติกรรม
การก่อสร้างรัว# ระบบดัง# เดิม มาใช้รวั # สําเร็จรูป เพือหลีกเลียงปญั หาแรงงานขาดแคลนและมีค่าแรงทีสูงขึน# อย่างต่อเนือง
เพือรักษากําไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็ นต้องทําวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือออกสินค้าทีมี
ต้นทุนทีถูกลง เพิมประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากระบบผลิตทีโรงงาน นอกจากนี#บริษทั ฯ ได้ออกสินค้ารุ่นพิเศษที
คู่แข่งไม่สามารถผลิตได้ออกสูต่ ลาดเพือรักษาความเป็ นผูน้ ําและตัง# ราคาสินค้าในราคาทีสูงขึน# ได้
• ด้านบริการ
บริษทั ฯ เน้นในด้านบริการ โดยมีนโยบายต่างๆ ดังนี#
1. จัดระบบ Logistic ทีมีคุณภาพรวมถึงการขนส่ง การวางแผนการผลิตเพือส่งมอบสินค้าให้ทนั เวลาต่อ
การใช้งานของลูกค้า
2. พัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึงส่งผลให้ลกู ค้าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าซือ# ซํ#าและแนะนําลูกค้ารายอืน
3. การทําวิจยั และพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหลัก (Key Account) เพือให้ลกู ค้าได้สนิ ค้าที
มีเอกลักษณ์เฉพาะ ต้นทุนตํา คุณภาพทีเหมาะสมต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของลูกค้านัน# ๆ
4. มีหน่วยงานทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม เพือให้คาํ แนะนําและแก้ปญั หาทีถูกต้อง และทันเวลา
• ด้านระยะเวลาส่งมอบสินค้า
รัว# ผลิตจากเครืองจักรทีทันสมัย จึงมีความแน่ นอนต่อชิ#นงานทีผลิตต่อชัวโมง สามารถกําหนดการรับมอบ
ให้กบั ลูกค้าทุกรายได้ทนั กําหนด การพัฒนาจุดกระจายสินค้าของบริษทั ฯ จะเป็ นส่วนช่วยส่งเสริมการบริการการส่งมอบ
สินค้าให้กบั ลูกค้าในท้องทีต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
• ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
บริษทั ฯ ได้จดั แสดงผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปทีสาขาบริษทั ฯ ทัง# 3 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 สาขา
สาขาเซ็นทรัลบางนา และสาขาเซ็นทรัลศาลายา และแสดงสินค้าผ่านตัวแทนกระจายสินค้า (Distributor) มากกว่า 100
รายทัวประเทศ รวมทัง# บริษทั ฯ ได้ร่วมงานแสดงสินค้างานสถาปนิก ซึงช่วยให้บริษทั ฯ สามารถประชาสัมพันธ์สนิ ค้าของ
บริษทั ฯ ไปยังเจ้าของโครงการและสถาปนิกได้ดยี งขึ
ิ น#
นอกจากนี# บริษัทฯ ได้ทําระบบการซือ# ขายผ่านออนไลน์ www.daiiBuy.com เพือให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมี
ความสะดวกสบายในการสังซือ# สินค้าในกลุ่มของบริษทั ฯ
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บูทงาน Home Work Expo

บูทงาน Home Work Expo

บูทงานบ้านและสวน

สํานักงานขายสาขาเซ็นทรัลบางนา

• ด้านการรับประกัน
บริษทั ฯ รับประกันคุณภาพเฉพาะผลิตภัณฑ์ชน#ิ ส่วนรัว# สําเร็จรูป เป็ นระยะเวลา 1 ปี (ไม่รวมความเสียหายที
เกิดจากการติดตัง# ซึงผูร้ บั เหมาก่อสร้างรัว# เป็ นผูด้ าํ เนินการเอง) เพือให้เกิดความเชือมันแก่ลกู ค้า
(2)

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะกระจายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเพือไม่ให้บริษทั ฯ พึงพิงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใด
กลุ่มหนึงมากเกินไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ สําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก
ได้แก่
1. กลุ่มบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึงกลุ่มลูกค้านี#ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ขนาดใหญ่ ทีมีชอเสี
ื ยงและมีฐานะทางการเงินดี ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษทั พฤกษา
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน) บริษทั เอเชียน พร็อพเพอร์ต#ี ดีเวล ลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริษทั ควอลิต#ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) บริษทั เสนาดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) บริษทั ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั สัมมา
กร จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น
2. กลุ่มผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึงกลุ่มลูกค้านี#ประกอบด้วยผูร้ บั เหมาก่อสร้างทัง# ในประเทศและต่างประเทศขนาด
ใหญ่ทมีี ชอเสี
ื ยง ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ได้แก่ บริษทั ฤทธา จํากัด บริษทั พรีบลิ ท์ จํากัด (มหาชน) บริษทั
ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จํากัด บริษทั ไทยชิมสิ ึ จํากัด บริษทั ไทยนากาโน จํากัด และ บริษทั อิตาเลียน ไทย ดี
เวลล๊อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น
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3. กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ กระทรวงและกรมต่างๆ เช่น กรมการขนส่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการทหารตํารวจต่างๆ เป็ นต้น
4. กลุ่มลูกค้าทัวไป เป็ นกลุ่มลูกค้าทีสร้างบ้าน โรงงาน อาคารคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ ทีดินเปล่า
ห้างสรรพสินค้า โชว์รมู สนามกอล์ฟ และศูนย์แสดงสินค้าต่างๆ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จจากแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี#

บริษทั พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
หน่วยงานราชการ
ลูกค้าทัวไป
รวม

(3)

+7 ธ.ค. PP
ล้าน ร้อยละ
บาท

สําหรับปี สิ( นสุดวันที*
+7 ธ.ค. PQ
+7 ธ.ค. PR
ล้าน
ร้อยละ ล้าน
ร้อยละ
บาท
บาท

สําหรับงวด + เดือนสิ( นสุด
+7 มี.ค. 57
+7 มี.ค. 58
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

59.05

36.16

85.40

48.21

85.32

51.14

27.25

57.00

15.37

29.89

28.07
5.12
71.06
163.30

17.19
3.14
43.52
100.00

20.65
1.31
69.79
177.15

11.66
0.74
39.40
100.00

14.46
1.56
65.50
166.84

8.67
0.94
39.26
100.00

2.28
0.72
17.56
47.80

4.76
1.50
36.73
100.00

2.84
1.13
32.09
51.43

5.52
2.20
62.40
100.00

ช่องทางการจําหน่ าย
ปจั จุบนั บริษทั ฯ จําหน่ ายผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปภายในประเทศทัง# หมด ผ่านช่องทางการจําหน่ าย

ช่องทาง

ได้แก่
1. ผูจ้ ดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง (Dealer)
บริษทั ฯ จําหน่ ายผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปผ่านทางผูป้ ระกอบธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีก ตัวอย่างผู้จดั จําหน่ าย
วัสดุก่อสร้างทีเป็ นเครือข่ายของบริษทั ได้แก่ บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และตัวแทนจําหน่ายสินค้า
วัสดุก่อสร้างทัวประเทศ ในปี 2557 บริษทั ฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประมาณร้อย
ละ 90 ของการจําหน่ายรัว# สําเร็จรูปทัง# หมด
2. การจัดจําหน่ายผ่านออนไลน์ www.daiiBuy.com โดยผ่านตัวแทนกระจายสินค้า (Distributor) ทัวประเทศ
เพือรองรับการค้าและธุรกิจรูปแบบใหม่ทสามารถกระจายกลุ
ี
่มเป้าหมายไปได้ทุกพืน# ทีของประเทศ ในปี
2557บริษทั ฯ จําหน่ายผลิตรัว# สําเร็จรูปผ่านระบบออนไลน์ ประมาณร้อยละ 10 ของการจําหน่ายรัว# สําเร็จรูปทัง# หมด
(4)

ภาวะการแข่งขัน

ในปจั จุบนั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์สว่ นใหญ่ โดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่ เริมหันมาใช้ผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จ รูป เนืองจากใช้เวลาติดตัง# รัว# น้ อยกว่า และใช้แรงงานก่อสร้างน้ อยกว่า
ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงประเมินว่าภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปยังไม่รุนแรงและความต้องการรัว#
สําเร็จรูปจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะ 5 ปี ข้างหน้า โดยคู่แข่งทีมีกําลังการผลิตในระดับเดียวกับบริษทั ฯ ซึงคาดว่ามี
กําลังการผลิตมากกว่า 400,000 ตารางเมตรต่อปี มีเพียง 1 บริษทั คือ กลุ่มบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย ทัง# นี# ปจั จัยหลักที
ลูกค้าพิจารณาในการตัดสินใจซื#อผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูป คือ ราคา คุณภาพ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ซึง
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดราคาผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปในระดับทีแข่งขันได้ และบริษทั ฯ ได้ควบคุมขัน# ตอนการผลิตให้ได้สนิ ค้าที
มีคุณภาพ รวมทัง# บริษทั ฯ มีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปเพือสร้างความมันใจให้แก่ลกู ค้า
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ประมาณการผูผ้ ลิ ตรัว( สําเร็จรูปในประเทศไทย
รายใหญ่ (กําลังการผลิตมากกว่า 400,000 ตารางเมตรต่อปี)
รายกลาง (กําลังการผลิต 150,000 – 400,000 ตารางเมตรต่อปี)
รายเล็ก (กําลังการผลิตตํากว่า 150,000 ตารางเมตรต่อปี)

จํานวนผูผ้ ลิ ต
2 (รวมบริษทั ฯ)
2
มากกว่า 20

บริษทั ฯ มีแผนทีจะขยายโรงงานไปยังต่างจังหวัดเพือลดต้นทุนการขนส่ง และกระจายสินค้าสู่ตวั แทนกระจาย
สินค้า (Distributor) ได้ครบถ้วนทุกภาคของประเทศ ตามแผนการระยะปานกลาง และระยะยาว โดยจะเริมโรงงานแห่งที
2 ทีจังหวัดระยอง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที . .1 โครงการในอนาคต)
ทัง# นี# บริษทั ฯ สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งในธุรกิจนี#ได้อย่างไม่เสียเปรียบ โดยอาศัยคุณภาพด้านสินค้า ซึง
ผลิตภัณฑ์ร ัว# สํา เร็จ รูปของบริษัทฯ ได้รบั การพัฒ นาด้วยเทคโนโลยีการผลิต ของบริษัท ฯ เอง โดยประยุ กต์ม าจาก
เทคโนโลยีการผลิต คอนกรีตสําเร็จรูป ของประเทศญีปุ่น ทําให้สามารถผลิตสินค้า ทีมีคุณ ภาพสูง และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว คู่แข่งไม่สามารถทีจะเลียนแบบได้ง่าย
2.1.1.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์

โรงงานผลิตรัว# สําเร็จรูปของบริษทั ฯ ตัง# อยู่บนพืน# ทีประมาณ 23 ไร่ในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีแท่นผลิต
แผ่นรัว# ทัง# หมด โซน รวมกําลังการผลิต ณ 2. ธันวาคม GG5 เท่ากับ 42.,G.. ตร.ม.ต่อปี โดยในปี GGG ถึง GG5
บริษทั ฯ มีอตั ราการใช้กาํ ลังการผลิต ร้อยละ G4.3 ร้อยละ 41.1H และร้อยละ 44.2H ตามลําดับ และสําหรับช่วงไตรมาส
แรกปี GGH บริษทั ฯ มีอตั ราการใช้กาํ ลังการผลิตเท่ากับร้อยละ 4H..3 นอกจากนี# บริษทั ฯ ยังว่าจ้างผูผ้ ลิตแห่งหนึงผลิต
เฉพาะแผ่นผนังรัว# สําเร็จรูปรุ่น M-Wall FENZER เพียงรุ่นเดียว เนืองจากเทคโนโลยีการผลิตแผ่นผนังรัว# สําเร็จรูปรุ่น
ดังกล่าวไม่ซบั ซ้อน โดยบริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตฐานราก (Footing) เสารัว# และทับหลังเองทัง# หมด และในปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่
มีนโยบายทีจะว่าจ้างผูอ้ นผลิ
ื ตรัว# สําเร็จรูปรุ่นอืนๆ นอกเหนือจากแผ่นผนังสําเร็จรูปรุ่น M-Wall FENZER ทัง# นี# หาก
ผูผ้ ลิตรายนี#ไม่สามารถผลิตแผ่นผนังรัว# ให้แก่บริษทั ฯ หรือไม่สามารถส่งมอบแผ่นผนังรัว# ได้ทนั ตามกําหนด ผูบ้ ริหารเชือ
ว่าบริษทั ฯ จะสามารถเพิมกําลังการผลิตแผ่นผนังรัว# รุ่น M-Wall FENZER ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้เอง
(โปรดพิจารณาข้อมูลเพิมเติมในหัวข้อความเสียงจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายหนึงผลิตแผ่นผนังบางรุ่นในส่วนที . .2
ปจั จัยความเสียง) รายละเอียดของการผลิตรัว# สําเร็จรูปของบริษทั ฯ และการว่าจ้างผูผ้ ลิตแห่งหนึงผลิตแผ่นผนังรัว# มีดงั นี#
ตารางต่อไปนี#แสดงกําลังการผลิตรัว# สําเร็จรูปของบริษทั ฯ และกําลังการผลิตแผ่นผนังรัว# ของผูร้ บั จ้างผลิตแผ่น
ผนังรัว# ให้บริษทั ฯ (เฉพาะส่วนทีผลิตให้บริษทั ฯ)
31 ธ.ค. 55
ตาราง
เมตร

31 ธ.ค. 56

ร้อยละ

ตาราง
เมตร

31 ธ.ค. 57

ร้อยละ

ตาราง
เมตร

31 มี.ค. PS

ร้อยละ

ตาราง
เมตร

ร้อยละ

โรงงานของบริษทั ฯ

265,871

40.71

346,248

47.21

431,511

67.14

139,324

69.13

ว่าจ้างผูผ้ ลิตอืน.

387,193

59.29

387,193

52.79

211,196

32.86

62,208

30.87

รวม

653,064

100.00

733,441

100.00

642,707

100.00

201,532

100.00

หมายเหตุ ข้อมูลทีได้รบั แจ้งจากบริษทั ผูผ้ ลิตแผ่นผนังรัว# สําเร็จรูปทีผลิตให้แก่บริษทั ฯ
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนี#แสดงปริมาณการผลิตรัว# สําเร็จรูปของบริษทั ฯ และปริมาณการผลิตแผ่นผนังรัว# ของผูร้ บั จ้างผลิต
แผ่นผนังรัว# ให้บริษทั ฯ
2555
โรงงานของบริษทั ฯ
ว่าจ้างผูผ้ ลิตอืน
รวม

ตารางเมตร
143,619
176,960
320,579

2556
ร้อยละ
44.80
55.20
100.00

ตารางเมตร
161,628
163,190
324,818

2557
ร้อยละ
49.76
50.24
100.00

ตารางเมตร
191,514
132,040
323,554

3 เดือน ปี 6PPS
ร้อยละ
59.19
40.81
100.00

ตารางเมตร
67,014
27,461
94,475

ร้อยละ
70.93
29.07
100.00

ขัน# ตอนการผลิตรัว# สําเร็จรูป มีดงั นี#
ขัน( ตอนการผลิ ตรัวสํ
( าเร็จรูป
การผลิ ตรัวแบบเปี
(
ยก
1. การล้างแบบหล่อ

คนงานใช้น#ํ าล้างทําความสะอาดโต๊ะหล่อ แบบหล่อ อุปกรณ์ ต่างๆ ด้วยเครืองฉีดนํ# าแรงดันสูง และ
กระดาษทรายละเอียด ให้สะอาดตามทีกําหนด

2. การประกอบแบบ

คนงานทําการทานํ#ายาทาแบบโต๊ะหล่อ แบบหล่อ อุปกรณ์ต่างๆ จากนัน# ทําการวางเหล็กประกบหัว
แบบหล่อเข้าลิมไม้อดั ให้แน่น และทําการร้อยลวด PC Wire ผ่านแท่นดึงลวด เหล็กประกบหัวแบบหล่อจน
ครบตลอดสายผลิต จากนัน# ทําการดึงลวด PC Wire ให้ตงึ ตามทีกําหนด
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
3. การเทคอนกรีต

คนงานนําคอนกรีตผสมเสร็จนําไปเทในแบบหล่อ และสันคอนกรีต จากนัน# ทําการตกแต่งให้คอนกรีต
อยู่ในแบบหล่อตามทีกําหนด รอให้คอนกรีตเริมเซ็ทตัว ทําการขัดปูนและชักร่อง

4. การถอดแบบชิน
# ส่วน

หลังจากคอนกรีตแห้งและได้เวลาตามทีกําหนด คนงานจะทําการทดสอบกําลังอัดคอนกรีต เมือ
กําลังอัดของคอนกรีตได้ตามทีกําหนด ทางคนงานจะเริมทําการตัดลวด PC Wire และนําแบบหล่อแยก
ออกจากชิน# งาน และนําชิน# งานไปดําเนินการในกระบวนการต่อไป
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
5. การเคลือบผิวหรือเคลือบสี

คนงานทําความสะอาดผิวของชิน# ส่วน นําปูนฉาบผิวบางมาเก็บสกิมโค็ดทีผิวหน้าของชิน# งาน รอจน
ปูนฉาบผิวบางแห้ง และทําการขัดให้เรียบ จากนัน# ทําการพ่นสี หรือ นําไปแพ็คเก็บตามทีกําหนด และทํา
การเคลือนย้ายไปเก็บในพืน# ทีเก็บสินค้าคงคลัง

การผลิ ตรัวแบบแห้
(
ง
1.

การเตรียมวัตถุดิบ
◦ เริมต้ น จากการใช้ร ถตัก วัส ดุ ผ สมต่ า งๆ เช่ น หิน ทราย หิน ประดับ เข้า ไปเก็บ ไว้ ใ นช่ อ งเก็บ

ส่วนผสมเพือเตรียมไว้สาํ หรับการผสมคอนกรีตให้เต็มช่องเก็บส่วนผสม
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2.

การผสมคอนกรีต
◦ เจ้าหน้าทีควบคุมเครืองทําการเปิ ดเครืองผสมคอนกรีต และกดปุ่มสังผสม เครืองผสมคอนกรีตจะ

นําส่วนผสมทีอยู่ในช่องเก็บส่วนผสมลําเลียงมาตามสายพานลําเลียงเข้าไปชังนํ# าหนักในตราชัง
ส่วนผสม
◦ หลังจากนํ# าหนักส่วนผสมได้ตามสูตรทีกําหนดแล้ว เครืองจะทําการผสมคอนกรีตโดยอัตโนมัติ

เมือคอนกรีตผสมเข้ากันอย่างสมําเสมอแล้ว เครืองจะทําการปล่อยคอนกรีตทีผสมเสร็จแล้วไปตาม
สายพานลําเลียง เพือเตรียมการขึน# รูปต่อไป

3.

การอัดขึน( รูป
◦ คอนกรีตทีผสมเสร็จแล้วถูกลําเลียงโดยสายพานเข้าไปสู่แม่พมิ พ์ขน
#ึ รูป หลังจากนัน# เครืองขึน# รูป

จะทําการกดส่วนผสมลงในแม่พมิ พ์ และสันตลอดการกดเพือให้ส่วนผสมอัดแน่ น และได้หน่ วย
นํ#าหนักของชิน# งานตามทีต้องการ
◦ หลังจากนัน# เครืองขึน
# รูปจะปล่อยชิน# งานทีอัดขึน# รูปไปตามสายพานลําเลียง เจ้าหน้าทีจะทําการ

ยกชิน# งานทีขึน# รูปแล้วเข้าไปเก็บในชัน# เก็บชิน# งาน
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
4.

การบ่มคอนกรีต
◦ หลังจากชัน# เก็บชิน
# งานเต็มแล้ว ทําการเคลือนย้ายชัน# เก็บชิน# งานด้วยรถยกเข้าไปในห้องบ่ม รอ

จนกว่ากําลังอัดคอนกรีตได้กาํ ลังตามทีกําหนด แล้วจึงดําเนินการตามขัน# ตอนต่อไป

5.

การกดขึน( รูปลวดลาย
◦ เมือชิน
# งานมีกําลังอัดคอนกรีตได้ตามทีกําหนดแล้ว เจ้าหน้าทีจะนําชัน# เก็บชิน# งานไปทีเครืองกด

ขึน# รูปลวดลาย ลําเลียงชิน# งานตามสายพานลําเลียง จากนัน# เครืองกดขึน# รูปลวดลายจะดําเนินการ
เคลือนชิน# งาน และกดชิน# งานให้แตกตามทีต้องการ เพือให้เกิดเป็ นลวดลายตามทีกําหนด จากนัน#
เจ้าหน้าทีจะทําการเก็บชิน# งานทีขึน# หน้าลายเรียบร้อยแล้ว เข้าไปสูก่ ระบวนการต่อไป
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
6.

การจัดเก็บ และเข้าคลัง
◦ หลังจากชิน
# งานผ่านกระบวนการกดขึน# รูปลวดลายแล้ว และชิน# งานทีได้กําลังอัดคอนกรีตตามที

กําหนดแล้ว เจ้าหน้าทีจะทําการลําเลียงชิ#นงานทัง# หมดจัดเก็บเข้าพาเลท ทําการห่อสินค้าด้วย
พลาสติกบางใส และรัดด้วยสายรัด จากนัน# นําไปเก็บในโกดัง
การจัดส่งสิ นค้า
บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษทั ขนส่งภายนอกจัดส่งสินค้าไปยังสถานทีส่งสินค้าและคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
รวมอยู่ในราคาขายของสินค้าทัง# ผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูปแบบเปี ยกและรัว# สําเร็จรูปแบบแห้ง หากสินค้าเกิดความเสียหาย
ระหว่างการขนส่ง บริษัทขนส่งภายนอกจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ลูกค้าบางรายจะมารับสินค้าที
โรงงานของบริษทั ฯ ซึงจะได้รบั ส่วนลดค่าขนส่งจากราคาขายของสินค้า ทัง# นี# ลูกค้าจะเป็ นผูด้ าํ เนินการติดตัง# รัว# สําเร็จรูป

6.7.6

ธุรกิ จรับสร้างบ้าน

6.7.6.7 ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับสร้างบ้านกึงสําเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า คิวเซฟ ไดมอนด์ ซึงดําเนินการโดย บริษัท
คิวเซฟ ไดมอนด์ จํากัด และ รับสร้างบ้านสําเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า กินซ่าโฮม ซึงดําเนินการโดยบริษทั กินซ่าโฮม
จํากัด โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน อาคารทีอยู่อาศัย และอาคารสํานักงาน ความสูงไม่เกิน 4 ชัน# โดยใช้
เทคโนโลยี เสา คาน ผนังสําเร็จรูป ซึงผลิตจากโรงงานของบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจรับ
สร้างบ้าน แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี#
1. คิ วเซฟ ไดมอนด์ “คิ วเซฟ สร้างบ้านเกรด A”
ดํา เนิ น กิจ การภายใต้บ ริษัท คิว เซฟ ไดมอนด์ จํา กัด ในลัก ษณะของการรับ สร้า งบ้า นกึงสํา เร็จ รูป ทีบริษัท ฯ
ดําเนินการเฉพาะส่วนของโครงสร้าง คานเสา พืน# หลังคา และก่ออิฐ ฉาบปูน โดยสามารถตอบสนองตลาดอาคารไม่เกิน
4 ชัน# ทีมีพน#ื ทีการใช้งาน 50 ถึง 4,000 ตารางเมตร
จุดเด่นของบ้านคิวเซฟ ไดมอนด์สามารถสรุปมีดงั นี#
1. เจ้าของบ้านสามารถเลือกผนังสําเร็จหรือก่ออิฐมอญฉาบปูน
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

1.1 ผนังสําเร็จรูปเป็ นผนังคอนกรีตอัดแรงจากโรงงานทีได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ผลิตจากคอนกรีต
กําลัง 350 – 400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) มีเหล็กเสริมภายในทีได้รบั การออกแบบจากทีม
วิศวกรรมของบริษทั ฯ ทําให้ไม่เกิดรอยร้าวทีผนัง ผนังมีลวดลายเหมือนกับการติดหินประดับทีผนัง
สามารถทําความสะอาดได้ง่าย ทําให้บา้ นดูใหม่ ไม่มตี ะไคร่น#ําจับ
1.2 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบลง Skim Coat เพือผิวหน้าเรียบเนียน ไร้รอยร้าว
2. โครงสร้างเสาและคานสําเร็จรูปมีกําลัง 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) มีความแข็งแรงและผ่าน
การผลิตจากโรงงานทีได้รบั มาตรฐาน ISO 9001:2008
3. โครงหลังคาทําจากเหล็กรูปพรรณตัวซี และโครงหลังคาสําเร็จรูป เหล็กชุบสังกะสีจากโรงงาน มีความ
แข็งแรง และทนทาน เหล็กโครงสร้างผ่านการเคลือบด้วยสีกนั สนิมอย่างน้อย 2 ครัง#
4. การฉาบปูนจะใช้สารเคมีชนิดพิเศษทําให้ฉาบแล้วผิวจะเรียบเนียน คล้ายการติด Wall Paper ซึงจะทําให้
บ้านสวยน่าอยู่ และประหยัดค่าตกแต่ง

ตอกเข็ม

คาน

ก่อ

ฉาบภายใน

มุงหลังคา

งานก่อ

งานสถาปตั ย์ (ลูกค้าดําเนินการเอง โดยบริษทั ฯ มีการแนะนําช่าง
ผูช้ าํ นาญการให้)

2. บ้านกิ นซ่า “บ้านโนว์ฮาวญี*ปุ่น”
ดําเนินงานโดย บริษทั กินซ่าโฮม จํากัด เป็ นการสร้างบ้านสําเร็จรูปเต็มรูปแบบ ทุกชิน# ส่วนมาจากโรงงาน ก่อสร้าง
โดยใช้ผนังสําเร็จรูปคอนกรีต สไตล์ญปุี น่ โดยภายในใช้ผนังสําเร็จรูปทันสมัย พร้อมตกแต่งภายในบางส่วน ทําให้ลูกค้า
พร้อมเข้าอยู่ได้ทนั ที
ระบบการก่อสร้างเป็ นการประกอบชิ#นส่วนทีผลิตจากโรงงาน และช่วยแก้ปญั หาเรืองความแข็งแรงทนทาน ใน
สภาวะแผ่นดินไหว สามารถควบคุมคุณภาพได้ตลอดขัน# ตอนการผลิตตัง# แต่จากโรงงานถึงการประกอบการก่อสร้างที
หน้างาน
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

จุดเด่นของบ้านกินซ่าโฮมสามารถสรุปได้ดงั นี#
1. ผนังภายนอกและภายในเป็ นผนังคอนกรีตสําเร็จรูป คอนกรีตกําลังสูง กันเชือ# รา ไม่มรี อยร้าวตลอดการใช้
งาน โดยมีล วดลายเหมือ นติด หิน ประดับ สามารถล้า งและทาสีใ หม่ ไ ด้เ สมอ พร้อ มมีร ะบบป้ องกัน
แผ่นดินไหว
2. วัสดุตกแต่งห้องนํ#าใช้กระเบือ# งเกรดพิเศษ
3. เจ้าของบ้านสามารถรับมอบบ้านในระยะเวลาทีรวดเร็วกว่าระบบทัวไป
4. การควบคุมคุณภาพจากโรงงานทีได้มาตรฐานกว่าการก่อสร้างโดยใช้แรงงานฝีมอื ตามท้องตลาด

3. โครงการบ้านเดอะกิ นซ่า
เป็ น โครงการขายบ้า นพร้อ มทีดิน เดอะกิน ซ่ า ดํ า เนิ น การขายทีดิน โดยบริษัท คิว เทค โปรดัก ส์ จํ า กัด และ
ดําเนินการสร้างบ้านสําเร็จรูปโดยบริษทั กินซ่าโฮม จํากัด บริษทั ฯ เปิ ดโครงการบ้านเดอะกินซ่าเพือประชาสัมพันธ์การ
สร้างบ้านสําเร็จรูป ข้อมูลโดยสังเขปของโครงการบ้านเดอะกินซ่า มีดงั นี#
รายละเอียดโครงการ ณ วันที 2. มีนาคม GGH
ลักษณะโครงการ

โครงการโชว์รมู บ้านเดียวจํานวน 8 หลัง เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์บา้ นสําเร็จรูป

ทีตัง# โครงการ

ซอยลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ขนาดทีดินโครงการ

ประมาณ 600 ตารางวา

ราคาขายเฉลียในปจั จุบนั

ประมาณ 8.50 ล้านบาท
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

จํานวนบ้านทีขายแล้ว

4 หลัง

จํานวนบ้านทีโอนแล้ว

4 หลัง

จุดเด่นของโครงการ

บ้านเดียวย่านกลางเมือง บ้านโนว์ฮาวญีปุน่
บ้านเดียว 2 ชัน# พืน# ทีใช้สอย 188 ตารางเมตร สไตล์ญปุี น่ ด้วยลวดลายผนังสําเร็จรูป เน้น
ความลงตัวในดีไซน์ และพืน# ทีใช้สอยอย่างคุม้ ค่า สร้างความรูส้ กึ โล่ง โปร่งสบาย และเรียบ
ง่าย สร้างเสร็จภายใน 4 เดือน
เปิ ดโครงการเมือวันอาทิตย์ที 23 กรกฎาคม GG5
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายได้จากธุรกิ จรับสร้างบ้าน
งบการเงิ นรวม สําหรับปี บัญชีสิ(นสุดวันที*

รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้าน

งบการเงิ นรวม
สําหรับรอบ + เดือนสิ( นสุดวันที*

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 58

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

164.91

196.46

165.43

46.34

62.54

หมายเหตุ รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านของงวด 2 เดือนสิ#นสุดวันที 2. มีนาคม GGH นัน# รวมรายได้จากธุรกิจรับสร้างปกติ ทีบริษทั ฯรับ
สร้างบ้านบนทีดินของลูกค้า กับรายได้ทรัี บรู้จากการขายบ้านและทีดินโครงการเดอะ กินซ่ า ซึงมีลกั ษณะคล้ายโครงการบ้าน
จัดสรร ทัง# นี#มลู ค่ารายได้ทรัี บรูจ้ ากโครงการเดอะ กินซ่า เท่ากับ 2.. J ล้านบาท

6.7.6.6 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(1) กลยุทธ์การแข่งขัน
• ด้านคุณภาพสินค้า
บ้านสําเร็จรูปของบริษัทฯ สร้างโดยโครงสร้างสําเร็จรูปซึงผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ ทําให้โครงสร้างบ้าน
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน และมีคุณภาพสูง บริษทั ฯ มีทมี วิศวกรทีสามารถออกแบบชิ#นส่วนสําเร็จรูป
และตรวจสอบความถูกต้องได้ตรงความต้องการของแบบลูกค้า พร้อมส่งรูปแบบไปยังโรงงานผลิตทีมีการควบคุมด้วย
ระบบ ISO 9001:2008 เมือสถานทีก่อสร้างของเจ้าของบ้านพร้อม ทีมช่างซึงมีความเชียวชาญเฉพาะด้าน ตัง# แต่การ
ตอกเสาเข็ม จะประกอบโครงสร้างสําเร็จรูป โครงหลังคาสําเร็จรูป และการก่อสร้างผนัง ตามมาตรฐานแบบตามสัญญา
ของลูกค้า ทางบริษทั ฯ มีกระบวนการใช้ค่มู อื ตรวจสอบคุณภาพและทีมงานตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะ เพือรับรองว่า
เจ้าของบ้านจะได้รบั บ้านทีมีคุณภาพเกรดเอ ตามมาตรฐานของบริษทั ฯ
• ด้านระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาในการก่อสร้างของบริษทั ฯ มีความรวดเร็วกว่าการสร้างบ้านในระบบทัวไป เนืองจากใช้โครงสร้าง
เสา-คาน-ผนังสําเร็จรูป ในการก่อสร้าง ทําให้การเตรียมงานทําได้สะดวกรวดเร็ว เพราะชิ#นส่วนได้ถูกจัดเตรียมไว้
เรียบร้อยจึงประหยัดเวลา อีกทัง# การติดตัง# ยังใช้เครืองจักรทีทันสมัยแทนแรงงานคนจึงทําให้สามารถติดตัง# ได้ในปริมาณ
มากกว่าในระยะเวลาทีเท่ากันกับระบบการก่อสร้างทัวๆไป บริษัทฯ จึงสามารถสร้างบ้านแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที
กําหนดไว้ทแน่
ี นอนและเร็วกว่า โดยไม่ตอ้ งพึงพาฝีมอื แรงงานจํานวนมากเมือเทียบกับระบบการก่อสร้างทัวไป
• ด้านราคา
บริษัทฯ รับสร้างบ้านโดยใช้โ ครงสร้าง เสา-คาน-ผนัง สําเร็จ รูป ซึงผลิตในโรงงานของบริษัทฯ เอง ทําให้
บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายตัง# ราคาในระดับทีแข่งขันกับบริษทั รับสร้างบ้านได้
และเป็ นระดับราคาทีคุม้ ค่าเมือเทียบกับคุณภาพบ้าน
• การสร้างตราสินค้า คิวเซฟ และกินซ่า รวมถึงการจัดการส่งเสริมการขาย
บริษทั ฯ สร้างตราสินค้า คิวเซฟ ผ่านการโฆษณาสือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วารสารอินทาเนีย เป็ นต้น
โดยให้ตลาดรับรูถ้ งึ การสร้างบ้านกึงสําเร็จรูป ระบบคิวเซฟ ไดมอนด์ ทีมีคุณภาพเกรดเอทุกหลัง มีแบบบ้านมาตรฐานให้
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เลือกมากมาย สร้างเสร็จตามสัญญาทุกหลัง และมีจุดเด่นเฉพาะตัว ในราคาทีคุม้ ค่าเมือเทียบกับคู่แข่ง บริษทั ฯเชือว่า
การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของตนเองจะเป็ นการเพิมศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

บริษทั ฯ มีการจัดรายการส่งเสริมการขายทีทัง# 3 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 สาขาเซ็นทรัลบางนา และ
สาขาเซ็นทรัลศาลายา และสํานักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 19
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

• ด้านรับประกัน
บริษทั ฯ จะรับประกันการใช้งานทัวไป 1 ปี และรับประกันการทรุดตัวของเสาเข็มพร้อมความแข็งแรงโครงสร้าง
10 ปี ทําให้ลกู ค้าของบริษทั ฯ มีความมันใจในคุณภาพบ้านทีบริษทั ฯ สร้าง
อย่างไรก็ตาม ในการรับประกันการทรุดตัวของโครงสร้างระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา ยังไม่มลี ูกค้ารายใดมา
ร้องเรียน เพือให้บริษทั ฯ ไปซ่อมแซมแต่อย่างไร
• ด้านบริการ
บริษทั ฯ เน้นในด้านบริการ โดยมีนโยบายต่างๆ ดังนี#
1. จัดระบบ Logistic ทีมีคุณภาพรวมถึงการขนส่ง การวางแผนการผลิตและก่อสร้าง เพือส่งมอบบ้านให้ทนั
ตามทีได้ตกลงกับลูกค้า
2. บริษทั ฯ ได้มหี น่ วยงานบริการหลังการขายพร้อมประสานงานในระหว่างการก่อสร้าง เพือให้ลูกค้าได้รบั
ความพอใจจากสินค้าทีบริษทั ฯ ได้ก่อสร้างและส่งมอบให้
(2) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และช่องทางการจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ คือ กลุ่มบุคคลทัวไปทีมีรายได้ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ซึงมีความต้องการสร้างทีอยู่
อาศัยคุณภาพสูงบนทีดินของตนเอง หรือมีความต้องการรื#อบ้านเก่าและสร้างบ้านใหม่บนทีดินเดิม โดยบริษัทฯ มี
ช่องทางการจําหน่ ายหลัก คือ ผ่านทางสํานักงานขายของบริษัทฯ ทัง# 4 สาขา ได้แก่ สํานักงานใหญ่ สาขาเซ็นทรัล
พระราม 3 สาขาเซ็นทรัลบางนา และสาขาเซ็นทรัลศาลายา
สําหรับบ้านรุ่นใหม่กนิ ซ่าโฮมซึงอยู่ในช่วงแนะนําตลาด เป็ นบ้านทีเหมาะกับคนรุ่นใหม่ ทีต้องการสร้างบ้านทีมี
ความรวดเร็ว ราคาประหยัด และยอมรับการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีช นั # สูง และมีการซื#อบ้านผ่ านระบบออนไลน์
www.daiiBuy.com ซึงจะเป็ นการรับสร้างบ้านทีมีมาตรฐานและส่งมอบได้รวดเร็วกว่าระบบบ้านกึงสําเร็จรูป

สํานักงานใหญ่ อาคารเก้าพูลทรัพย์

สาขาเซ็นทรัลบางนา
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สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

สาขาเซ็นทรัลศาลายา

(3) ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2556 อ้างอิงจากบริษทั ซึงเป็ นสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พบว่าบริษทั ทีประกอบธุรกิจรับสร้าง
บ้านมีมากกว่า 40 บริษทั อย่างไรก็ดี มีเพียง 2 ราย คือ บริษทั ฯ และกลุ่มบริษทั ปูนซิเมนต์ไทยทีเป็ นบริษทั รับสร้าง
บ้านทีสร้างบ้านโดยใช้โครงสร้างสําเร็จรูปเป็ นหลักและมีโรงงานผลิตโครงสร้างสําเร็จรูปเป็ นของตนเอง โดยภาพรวม
ธุรกิจรับสร้างบ้านมีการเติบโตตํากว่าร้อยละ 10 ต่อปี และมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ ทําให้การแข่งขันมีความ
รุนแรงและผันผวนสูง ฉะนัน# ความสามารถในการแข่งขันจะขึน# อยู่กบั การวิจยั และพัฒนาระบบสําเร็จรูปจากโรงงาน
บริษทั ฯ ได้วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์บา้ นสําเร็จรูปกินซ่าโฮม นําเสนอสู่ตลาดในปี 2556 โดยใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตจากโรงงานทีสามารถประกอบเป็ นบ้านสําเร็จรูปได้ทงั # หลัง เพือแข่งขันกับบริษทั รับสร้างบ้านขนาดใหญ่ ทีนํ าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในราคาทีถูกกว่าประมาณร้อยละ 50 ของราคาขายบ้านทัง# หลัง ซึงเป็ นโอกาสทีบริษทั ฯ จะ
สามารถขยายการรับสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และเติบโตในภาวะการแข่งขันทีสูงมากจากบริษทั รับสร้างปจั จุบนั
ด้วยรวมถึงมีโอกาสเติบโตจากความนิยมสร้างบ้านสําเร็จรูปทดแทนการสร้างบ้านแบบเดิม (Conventional)
ทัง# นี# บริษทั ฯ สามารถแข่งขันกับบริษทั คูแ่ ข่งในธุรกิจนี#ได้อย่างไม่เสียเปรียบ โดยบ้านสําเร็จรูปของบริษทั ฯ สร้าง
โดยโครงสร้างสําเร็จรูปซึงผลิตจากโรงงานของบริษทั ฯ ทําให้โครงสร้างบ้านแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน มี
คุณภาพสูง รวมถึงสามารถประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างบ้านไปได้มาก โดยบริษทั ฯ สามารถควบคุมคุณภาพได้ตงั # แต่
ขัน# ตอนการผลิตชิน# ส่วนจากโรงงานถึงขัน# ตอนในการประกอบชิน# ส่วนเป็ นตัวบ้าน
6.7.6.+ การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
1.

ออกแบบบ้าน

ทีมงานออกแบบจะออกแบบบ้านให้สวยงามทันสมัย การจัดวางตําแหน่ งห้องและขนาดของห้องตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และประหยัดการใช้พลังงาน รวมทัง# ทีมงานออกแบบจะออกแบบบ้านในหลากหลายรูปแบบและขนาด
เพือให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า นอกจากนี# ทีมงานฝ่ายขายจะรับฟงั ความคิดเห็นของลูกค้าและแจ้งต่อไปยัง
ทีมงานออกแบบ เพือพัฒนารูปแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึน#
2.

ประเมินราคาก่อสร้าง

การประเมินราคาก่อสร้างเป็ นขัน# ตอนทีสําคัญซึงจะมีผลกระทบต่อกําไรของบริษทั ฯ โดยหากบริษทั ฯ ประเมินราคา
สูงเกินไปอาจทําให้ลูกค้าเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านอืนแทน แต่หากบริษัทฯ ประเมินราคาตําเกินไปอาจทําให้ลูกค้า
ว่าจ้างบริษทั ฯ แต่บริษทั ฯ อาจจะประสบปญั หาขาดทุน ดังนัน# บริษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการประเมินราคาก่อสร้าง
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โดยบริษทั ฯ จะตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง เครืองมือ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ก่อนกําหนดราคาของบ้านแต่ละแบบ
ทัง# นี# เมือลูกค้าเลือกแบบบ้านได้แล้ว บริษทั ฯ จะสํารวจสถานทีก่อสร้างก่อนทีจะเสนอราคาก่อสร้างให้แก่ลกู ค้า
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นําผลจากการประเมินราคาเพือนํ าเสนอต่ อลูกค้ามาใช้ใ นการจัดทํางบประมาณการ
ก่อสร้างจริง ซึงเป็ นเอกสารชุดเดียวกัน การพัฒนาระบบนี#ช่วยลดความเสียงต่อความผิดพลาดต่อต้นทุนการก่อสร้างบ้าน
ทุกหลัง
3.

ดําเนินการก่อสร้าง
3.1 การก่อสร้างบ้านกึงสําเร็จรูป ภายใต้ชอื QSAF

บริษทั ฯ จะส่งปริมาณและรูปแบบเสาและคาน ทีจะใช้ก่อสร้างไปยังโรงงานของบริษทั ฯ จากนัน# โรงงานของบริษทั ฯ
จะวางแผนการผลิตเพือควบคุมต้นทุนการผลิตตามงบประมาณและส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้ตรงเวลา เมือโรงงานผลิต
โครงสร้างเหล่านี#เสร็จ โรงงานจะจัดส่งโครงสร้างเสา-คานไปยังสถานทีก่อสร้าง ผูร้ บั เหมาช่วง (Sub contractor) จะเป็ น
ผูต้ ดิ ตัง# โครงสร้างสําเร็จรูป ซึงทีมงานก่อสร้างของบริษทั ฯ จะควบคุมการประกอบโครงสร้างสําเร็จรูปเหล่านี# โดยใช้รถ
เครนและเครืองมือการประกอบช่วยก่อสร้างแทนแรงงาน หลังจากนัน# ผูร้ บั เหมาช่วงจะติดตัง# โครงหลังคาสําเร็จรูปและ
ก่ออิฐฉาบปูน รวมทัง# เข้าไปดําเนินการก่อสร้างส่วนทีเหลือตามกําหนดเวลาของแผนงาน เพือส่งมอบงานให้ลูกค้าตาม
กําหนดในสัญญา

3.2 การก่อสร้างบ้านสําเร็จรูป ภายใต้ชอกิ
ื นซ่าโฮม

บริษทั ฯ มีโรงงานหล่อคอนกรีตกําลังสูง เพือหล่อผนังบ้านสําเร็จรูปทีสามารถผลิตแผ่นผนังทุกชัน# ภายในโรงงาน
สําหรับบ้านชัน# เดียวและสองชัน# เสร็จภายใน 1 วัน โดยการออกเป็ นบ้านมาตรฐานกินซ่า หลังจากตรวจสอบคุณภาพทุก
แผ่นทีโรงงานเรียบร้อยแล้ว โรงงานดําเนินการขนส่งด้วยรถเทเลอร์ไปยังหน่ วยงานติดตัง# แผ่นผนังและพืน# สําเร็จรูปจาก
โรงงานด้วยรถเครน ระยะเวลาวันละ 1 ชัน# ประกอบเป็ นตัวบ้าน ภายในผนังร้อยสายไฟ ผังท่อปะปาไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนทีเหลือฝา่ ยก่อสร้างดําเนินการติดตัง# หลังคา มุงหลังคา เก็บงานสถาปตั ย์จนครบถ้วน โดยระยะเวลาก่อสร้างโดยรวม
ในการก่อสร้างประมาณ 120 วัน
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4.

ติดตามผลงาน

วิศวกรโครงการจะทําหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องและความคืบหน้าของการก่อสร้าง และจัดส่งรูปภาพสถานที
ก่อสร้างเพือแจ้งความคืบหน้าในการก่อสร้างให้กบั ให้ลกู ค้าตามกําหนดระยะเวลา วิศวกรโครงการจะเปรียบเทียบความ
คืบหน้ าของการก่อสร้างกับแผนการก่อสร้าง และเปรียบเทีย บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ#นจริงกับค่าใช้จ่ายทีประเมินไว้ เพือ
ดําเนินการวิเคราะห์ระยะเวลาและต้นทุนการก่อสร้าง รวมทัง# เพือควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็ นทียอมรับของลูกค้า
บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างวิศวกรภายนอกตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอีกครัง# หนึงในแต่ละงวดงาน
5.

ส่งมอบงาน

เมือก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะแจ้งไปยังลูกค้าให้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพร่วมกัน พร้อมทัง# ส่งเอกสารทีมี
ความจําเป็ นสําหรับลูกค้าในอนาคต เช่น แบบก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง การโอนนํ#าปะปา-ไฟฟ้าชัวคราวและถาวร ใบ
รับประกันการทรุดตัวของเสาเข็มพร้อมความแข็งแรงโครงสร้างเป็ นระยะเวลา 10 ปี ใบรับประกันผลงาน และใบ
รับประกันกําจัดปลวก เป็ นต้น
6.

ซ่อมแซมตามการรับประกัน

บริษทั ฯ รับประกันการใช้งานทัวไป 1 ปี และรับประกันการทรุดตัวของเสาเข็มพร้อมความแข็งแรงโครงสร้างเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี เพือสร้างความพอใจและความมันใจในการปลูกสร้างบ้านกับบริษทั ฯ
6.7.+ ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์ประตูและหน้ าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็จรูป
6.7.+.7 ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูป ดําเนินงานโดย บริษทั เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึง
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ าต่ าง
อลูมเิ นียมภายใต้ตราสินค้า ATECH ซึงผลิตโดย บริษทั ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตประตูหน้าต่าง
อลูมเิ นียมชัน# นําในประเทศญีปุ่น ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็ นชุดประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูปผลิตและตัดประกอบ
จากโรงงาน โดยเป็ นสินค้าคุณภาพสูงมีคุณลักษณะพิเศษทีแตกต่างจากประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมทัวไป ในด้านของ
การป้องกันนํ#า 100% ด้วยระบบรางระบายนํ#า สามารถป้องกันเสียงได้อย่างสมบูรณ์ ผ่านการเคลือบสีผวิ ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
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วิธชี ุบระบบไฟฟ้าทีทนทาน ทําให้สไี ม่ซดี จางตลอดอายุการใช้งาน เพิมความปลอดภัยด้วยระบบล๊อคพิเศษ และสามารถ
ป้องกันแสงแดด ฝุ่น และลม นอกจากนี# ผลิตภัณฑ์ประตูหน้ าต่ างอลูมิเนียมยังผลิตตามมาตรฐานการส่งออกไปยัง
ประเทศญีปุน่ โดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 และ JIS นอกจากนี# ในปจั จุบนั บริษทั ฯ
ได้เริมจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมจากผู้ผลิตในประเทศอีก ราย คือ บริษัท วินเซทอลูมเิ นียม
จํา กัด และบริษัท เอบี แอนด์ด ับ บลิว อิน โนเวชัน จํา กัด ซึงเป็ น ผู้ผ ลิต ประตู แ ละหน้ า ต่ า งอลูมิเ นี ย มสํา เร็จ รู ป
ภายในประเทศ ทีสินค้ามีคุณสมบัตติ ํากว่าและราคาถูกกว่าสินค้าของบริษทั ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดย
บริษั ท ฯ มีเ ป้ าหมายทีจะเพิมความหลากหลายของสิน ค้ า เพือจํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ระดับ กลางและโครงการ
อสังหาริมทรัพย์

รายได้จากธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์ประตูและหน้ าต่างอลูมิเนี ยม
งบการเงิ นรวม
สําหรับรอบ + เดือนสิ( นสุดวันที*

สําหรับปี บัญชี สิ(นสุดวันที*

รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่าง
อลูมเิ นียม

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

+7 มี.ค. PR

+7 มี.ค. PS

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

19.01

33.95

25.711

10.45

4.05

หมายเหตุ 1 ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เริมจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมจากผูผ้ ลิตในประเทศอีก ราย คือ บริษทั วินเซท
อลูมเิ นียม จํากัด และบริษทั เอบี แอนด์ดบั บลิว อินโนเวชัน จํากัด อย่างไรก็ตาม รายได้เกือบทัง# หมดมาจากการจําหน่ าย
สินค้าของบริษทั ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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6.7. .6 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(1) กลยุทธ์การแข่งขัน
• ด้านคุณภาพสินค้า
ประตู ห น้ า ต่ า งอลู มิเ นี ย มสํา เร็จ รู ป เป็ น สิน ค้า ทีบริษั ท ฯ ได้ร่ ว มวางแผนการตลาดและออกแบบสิน ค้า กับ
บริษัทผู้ผลิต จากประเทศญีปุ่น ซึงเป็ นผู้นําและผู้เชียวชาญทีมีประสบการณ์ ใ นการผลิต หน้ า ต่ า งอลูมิเ นียมมาเป็ น
เวลานาน เนืองจากบริษัทฯ มีความใกล้ชดิ กับลูกค้าและสามารถทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดย
ผลิตภัณฑ์มคี ุณประโยชน์ทแตกต่
ี
างจากผลิตภัณฑ์อนในตลาด
ื
ด้วยคุณภาพทีสูงและอายุการใช้งานทียาวนาน
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• ด้านราคา
ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูป เป็ นสินค้าคุณภาพสูง แตกต่างจากสินค้าทัวไปในท้องตลาด จึงมีกลุ่มตลาด
้
เป าหมายอยู่ ใ นระดับ บน ราคาสิน ค้า มีร ะดับ ราคาทีไม่ สูง เมือเทีย บกับ สิน ค้า ในระดับ เดีย วกัน และเป็ น ราคาที
กลุ่มเป้าหมายยอมรับได้
• ด้านบริการ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญด้านการบริการ โดยบริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้พนักงานทัง# ความรูเ้ กียวกับผลิตภัณฑ์
และการให้บริการแก่ลกู ค้า บริษทั ฯ จัดจําหน่ายในส่วนของประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูป การติดตัง# ทีหน่ วยงานของ
ลูกค้า โดยทีมงานติดตัง# ประตูหน้าต่างทีมีความเชียวชาญเฉพาะ บริษทั ฯ ร่วมกับผูผ้ ลิตได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่ทมี งาน
ติดตัง# อย่างสมําเสมอ
• ด้านช่องทางการจําหน่าย
บริษทั ฯ ได้จดั แสดงผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูปทีสาขาบริษทั ฯ ทัง# 4 สาขา ได้แก่ สํานักงาน
ใหญ่ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 สาขาเซ็นทรัลบางนา และสาขาเซ็นทรัลศาลายา รวมทัง# บริษทั ฯ ได้ร่วมงานแสดงสินค้า
งานสถาปนิก และใช้โชว์รูมสํานักงานใหญ่ ของผู้ผลิต ในการให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้า ซึงช่วยให้บริษัทฯ
สามารถประชาสัมพันธ์สนิ ค้าไปยังเจ้าของโครงการและสถาปนิกได้ดยี งขึ
ิ น#

(2)

ช่องทางการจําหน่ าย และกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย

เนืองจากผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมเป็ นสินค้าทีมีคุณภาพสูง มีราคาทีสูงกว่าระบบประตูหน้าต่าง
อลูมเิ นียมโดยทัวไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ จึงเป็ นกลุ่มทีให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้า ซึงแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
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(1) กลุ่มเจ้าของบ้าน ซึงส่วนใหญ่จะเป็ นเจ้าของบ้านเดียวขนาดใหญ่ทมีี กําลังซือ# สูง และต้องการใช้สนิ ค้าทีมี
คุณภาพ ในปี 2557 บริษทั ฯ จําหน่ายประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียมให้แก่กลุ่มเจ้าของบ้านประมาณร้อยละ 90 ของรายได้
จากการจําหน่ายประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียม
(2) กลุ่ม ผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้า ง ซึงส่ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้รบั เหมาก่ อ สร้า งบ้า นเดียวขนาดใหญ่ ตัว อย่ า งกลุ่ ม ลูก ค้า
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ได้แก่ รอแยลเฮ้าส์ โฟร์พฒ
ั นา กรีไทยโฮมส์ เป็ นต้น ทัง# นี# เจ้าหน้าทีฝ่ายขายของบริษทั ฯ จะนําเสนอ
สินค้าของบริษทั ฯ โดยตรงกับเจ้าของบ้านผ่านสถาปนิกและผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ในปี 2557 บริษทั ฯ จําหน่ ายประตูและ
หน้าต่างอลูมเิ นียม ให้แก่กลุ่มผู้รบั เหมาก่อสร้างประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการจําหน่ ายประตูและหน้าต่าง
อลูมเิ นียม

(4)

ภาวะการแข่งขัน

ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูป เอเทค ซึงมีคุณภาพสูง มีค่แู ข่งหลายราย ทัง# จากผูผ้ ลิตภายในประเทศและผู้
นําเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รูปแบบของผูข้ ายประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมแต่ละยีห้อมีคุณสมบัตแิ ละรูปแบบการใช้
งานทีแตกต่างกัน การตัดสินใจซือ# ของลูกค้าก่อสร้างบ้านระดับบน จึงอยู่ทการให้
ี
ขอ้ มูลของสินค้า จุดเด่น เทคโนโลยีการ
ผลิต ประโยชน์ต่างๆของการใช้ประตูหน้าต่างอลูมเิ นียม เป็ นจุดตัดสินใจ การให้บริการและความรูข้ องพนักงานขายจึงมี
ความสําคัญต่อการขายและการตลาดเป็ นอย่างมาก ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันของธุรกิจประตูหน้าต่าง
อลูมเิ นียมสําเร็จรูปสําหรับก่อสร้างบ้านระดับบนในปจั จุบนั อยู่ในระดับไม่รุนแรง เนืองจากโดยทัวไปสถาปนิกจะเป็ นผู้
กําหนดรูปแบบและยีห้อประตูหน้าต่างอลูมเิ นียมสําเร็จรูป
6.7. .+ การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
เจ้าหน้าทีฝ่ายขายของบริษทั ฯ จะติดต่อให้เจ้าหน้าทีฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เข้าวัดขนาดประตูและหน้าต่างที
สถานทีก่อสร้างเพือเสนอราคาแก่ลูกค้า หลังจากนัน# เจ้าหน้าทีฝ่ายขายของบริษทั ฯ จะส่งขนาดประตูและหน้าต่างไปยัง
โรงงานผลิตประตูและหน้าต่างอลูมเิ นียม เมือโรงงานผลิตประตูและหน้าต่างแล้วเสร็จ โรงงานจะส่งประตูและหน้าต่าง
สํา เร็จ รูป ไปยังสถานทีก่ อสร้า ง ถือเป็ น การส่ง มอบสิน ค้าเป็ นทีเรียบร้อย หลัง จากนัน# ทีม ติดตัง# ประตู และหน้ า ต่ า ง
อลูมเิ นียมซึงเป็ นผูเ้ ชียวชาญเฉพาะ และรับจ้างติดตัง# โดยตรงจากลูกค้า จะเข้าดําเนินการติดตัง# ประตูและหน้าต่างให้แก่
ลูกค้า เมืองานติดตัง# แล้วเสร็จ ลูกค้าจะขอความร่วมมือจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของบริษัทฯ เข้าตรวจสอบความ
ถูกต้องของการติดตัง# ประตูและหน้าต่างตามความต้องการของลูกค้าจนครบถ้วน
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6.6

ภาวะอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนับว่าเป็ นอุตสาหกรรมทีมีความเกียวข้องกับธุรกิจ อสังหาริม ทรัพย์เป็ นอย่างมาก
เนืองจากปริมาณความต้องการวัสดุก่อสร้างนัน# จะเปลียนแปลงไปตามการเติบโตของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และทิศ
ทางการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยในช่วงครึงหลังของปี GG5 สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย
เป็ นไปในทิศทางทีดีขน#ึ ส่งผลดีให้เกิดความเชือมันของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจไทยในเชิงบวกมากขึน# หลังจากทีได้รบั
ผลกระทบจากปญั หาทางการเมืองในช่วงกลางปี GG5 ทีผ่านมา แม้ว่าผูบ้ ริโภคบางส่วนยังประสบกับปญั หาภาระค่า
ครองชีพทีสูงขึน# และระดับหนี#ครัวเรือนเพิมสูงขึน# ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวต่อเนืองมาจากปี GG1
จึงส่งผลให้ความต้องการซือ# ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยงั ฟื# นตัวในระดับตํา ในขณะทีการลงทุนของภาคเอกชนในด้าน
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมน่ าจะปรับตัวได้ดขี น#ึ สอดคล้องกับโครงการลงทุนจากภาครัฐทีมีความชัดเจนมากขึน#
หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองทีคลีคลายลง ดังนัน# ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยระบุว่าแนวโน้มตลาดวัสดุก่อสร้างในปี GG5
ชะลอตัวลงจากปญั หาเศรษฐกิจทีกดดันตลาด แต่ยงั ขับเคลือนจากการลงทุนในโครงการเดิมทียังทําอย่างต่อเนือง ทัง# นี#
ในส่วนของโครงการใหม่ของภาครัฐน่ าจะมีการเริมดําเนินการได้บางส่วนในปี งบประมาณ GGH แต่ต้องติดตามความ
ชัดเจนในรายละเอียดของแต่ละโครงการ
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยระบุว่าการเติบโตทีชะลอตัวลงของตลาดวัสดุก่อสร้างของไทยในปี GG5 มีสาเหตุสาํ คัญมา
จากปจั จัยดังต่อไปนี#
.) การชะลอตัวของการลงทุนภาครัฐ เนืองจากปญั หาทางการเมืองทีเกิดขึน# มาตัง# แต่ชว่ งปลายปี GG1 จนถึงช่วง
กลางปี GG5 ส่งผลกระทบต่อขัน# ตอนการเบิกจ่ายงบลงทุนในแต่ละโครงการ โดยเฉพาะโครงการใหม่ เนืองจากรัฐบาล
รักษาการทีดํารงตําแหน่งอยู่มอี าํ นาจในการอนุมตั โิ ครงการทีค่อนข้างจํากัด ส่งผลให้ความต้องการซือ# สินค้าวัสดุก่อสร้าง
ลดลง โดยโครงการทีดําเนินผ่านมาในปี GG5 เป็ นโครงการต่อเนืองมาจากปี GG1 เช่น การซ่อมแซมและปรับปรุง
โครงข่ายถนน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน#ําเงินช่วงบางซือ-ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริง-สมุทรปราการ
เป็ นต้น ทัง# นี# หากรัฐบาลรักษาการสามารถผลักดันโครงการขนาดใหญ่ให้เริมกิจกรรมก่อสร้างได้ อาจมีผลต่อเนืองให้
ความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างปรับตัวเพิมขึน#
) การลงทุนในการก่อสร้างของภาคเอกชนชะลอตัวในครึงปี แรกของปี GG5 เพราะผลกระทบจากปญั หาความ
ไม่สงบทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวลง กล่าวคือ ความไม่ชดั เจนในการนโยบายการลงทุนในภาครัฐที
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนก็สง่ ผลกระทบให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนในการก่อสร้างของภาคเอกชน ประกอบ
กับสภาวะเศรษฐกิจยังขาดปจั จัยสนับสนุน ทําให้กาํ ลังการซือ# ของผูบ้ ริโภคชะลอตัวลงไปในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน
ของภาคเอกชน ทัง# นี# ค่าครองชีพทีเพิมสูงขึน# และระดับภาระหนี#สนิ ครัวเรือนทีเพิมสูงขึน# ก็สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนหรือ
ซือ# อสังหาริมทรัพย์ออกไป ด้วยปจั จัยทัง# หมดทีกล่าวมาทําให้มูลค่าการก่อสร้างในช่วงต้นปี GG5 หดตัวลงร้อยละ G.5
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันในปี GG1
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างยังมีปจั จัยสนับสนุนการเติบโต ดังนี#
.) กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างเพือใช้ในกิจกรรมซ่อมแซมและตกแต่งยังเติบโต เนืองจากในช่วง G เดือนแรกของปี
GG5 มีเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติทสร้
ี างความเสียหายต่อสิงปลูกสร้าง เช่น แผ่นดินไหวในภาคเหนือของประเทศ
ไทย การเกิดพายุฤดูร้อนทีมีลมกรรโชกแรงและฝนฟ้ าคะนอง และภาวะนํ# าท่วมฉับพลันในบางพื#นที เป็ นต้น ดังนัน#
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จึงมองว่ากิจกรรมซ่อมแซมและตกแต่งเป็ นอีกปจั จัยหนึงทีช่วยพยุงอุปสงค์ของสินค้าในกลุ่มวัสดุ
ก่อสร้าง
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) อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างในบริเวณจังหวัดชายแดน ได้รบั ปจั จัยบวกจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัด
ชายแดนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเขมร สปป.ลาว และเมียนมาร์ (CLM) เพือการรองรับการเปิ ด
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีใกล้จะถึงในปี GGH ในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื#นฐานและสิงอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ทําให้เกิดความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในขณะทีอุปทานของสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในกลุ่มประเทศ CLM มี
จํานวนไม่เพียงพอสําหรับการใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างในหลายโครงการทีจะลงทุนในช่วงเวลาทีใกล้กนั และโครงการ
การก่อสร้างบางประเภทต้องใช้สนิ ค้าประเภทตกแต่งมากขึน# เช่น โรงแรม ทําให้กลุ่มประเทศ CLM มีความต้องการซือ#
สินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างจากประเทศไทยเพิมมากขึน# และมีเส้นทางคมนาคมทีสะดวกจากชายแดนประเทศติดกัน
ด้วยปจั จัยทีกล่าวมาข้างต้น ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยจึงประเมินว่า มูลค่ายอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในประเทศ
ตลอดทัง# ปี GG5 มีมลู ค่าประมาณ GH3,333 – GJ ,333 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.. – . จากปี GG1

ทีมา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่าในช่วงไตรมาส . ของปี GGH อุปสงค์ในประเทศฟื#นตัว
ได้ช้า เนืองจาก .) ภาระหนี#สนิ ครัวเรือนทีอยู่ใ นระดับสูงยังส่งผลกระทบต่ อการเติบโตของการบริโ ภคภาคเอกชน
ประกอบกับราคาสิน ค้าเกษตรทีตกตํ าก็ส่ง ผลกระทบไปในทิศ ทางเดีย วกัน และ ) การเบิก จ่ า ยงบประมาณจาก
ภาครัฐบาลเกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไม่สงู นัก ประกอบกับภาคเอกชนยังมีกําลังการ
ผลิตทีเหลืออยู่มาก ซึงปจั จัยการลงทุนในโครงสร้างพืน# ฐานจากภาครัฐบาลจะเป็ นปจั จัยสําคัญทีสร้างความมันใจให้กบั
ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการลงทุนซึงส่งผลโดยตรงให้การบริโภคภาคครัวเรือนฟื#นตัวได้
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หมายเหตุ: 1 ยอดคงค้างสินเชือ ณ สิน# งวด ทัง# สาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศและสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ
ดัชนีราคาทีอยู่อาศัยจากฐานข้อมูลสินเชือปล่อยใหม่ของธนาคารพาณิชย์คาํ นวณด้วยวิธี Hedonic regression
ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ บริษทั Agency for real estate affairs และ กระทรวงพาณิชย์
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อุตสาหกรรมที*อยู่อาศัย
ภาคอสังหาริมทรัพย์นบั เป็ นอุตสาหกรรมทีสําคัญและมีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
กล่าวคือถ้าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวดี ภาคอสังหาริมทรัพย์กจ็ ะขยายตัวได้ดตี ามไปด้วย นอกจากนี# การที
ภาคอสังหาริม ทรัพย์ขยายตัวได้ดี ยังจะส่งผลให้อุตสาหกรรมเกียวเนืองเติบโตได้ดีตามไปด้วย เช่น อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมสถาบันการเงินทีเกียวข้องกับการปล่อยสินเชือ รวมไปถึงภาวะการจ้างงานภายในประเทศด้วย
เช่นกัน ปจั จัยสําคัญทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ปจั จัยการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
อัตราดอกเบีย# และราคาวัสดุสงก่
ิ อสร้าง ซึงปจั จัยทีสําคัญดังกล่าวมีการเปลียนแปลงดังต่อไปนี#
อัตราการเติ บโต GPD YoY
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ดัชนีราคาทีอยู่อาศัยเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเดือนกรกฎาคม GG2
– กรกฎาคม GG5

ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
จํานวนหน่วยทีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิในช่
Ž วงเดือนกรกฎาคม GG1 – กรกฎาคม GG5

ทีมา: ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยระบุว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี GG5 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เริมมีแนวโน้มดีขน#ึ
โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ทางการเมืองทีคลีคลายและมีความชัดเจนมากขึน# รวมทัง# การมีรฐั บาลเข้ามาบริหาร
ประเทศ ส่งผลให้ความเชือมันของทุกฝา่ ย รวมถึงในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดขี น#ึ ด้วย แม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอน
ในเสถียรภาพการฟื#นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงภาระรายจ่ายในชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริโภค และปญั หาหนี#ภาค
ครัวเรือนทีสูงขึน# ยังคงเป็ นปจั จัยลบซึงส่งผลกระทบต่อสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยตัง# แต่ต้นปี GG5 หลายภาค
ธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวลง และปญั หาความไม่
สงบทางการเมืองในประเทศ ในขณะทีค่าครองชีพทีมีการปรับตัวสูงขึน# รวมทัง# ปญั หาหนี#สนิ ภาคครัวเรือนทีสูงขึน# ส่งผล
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กระทบให้อาํ นาจการซือ# ทีอยู่อาศัยของผูบ้ ริโภคตําลง ส่งผลต่อเนืองให้ทงั # การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่และ
กิจกรรมการซือ# ขายอสังหาริมทรัพย์หดตัวลง
แม้ว่าอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี GG5 จะได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยลบต่างๆ ทีกล่าวมาข้างต้น
แต่เมือเทียบกับในช่วงต้นปี GG5 สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี GG5 ถือว่าการตัดสินใจซือ# ทีอยู่อาศัย
และการลงทุนในทีอยู่อาศัยมีทศิ ทางดีขน#ึ โดยผูบ้ ริโภคมีความเชือมันเพิมขึน# จากการทีมีรฐั บาลเข้ามาบริหารประเทศ
ส่งผลให้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเริมคลีคลายและมีความชัดเจนมากยิงขึน# ทําให้ผูท้ ต้ี องการซือ# ทีอยู่อาศัยมี
ความชัดเจนในการตัดสินใจมากขึน# ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยรายงานว่า ความต้องการซือ# ทีอยู่อาศัยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนือง
โดยการซือ# ทีอยู่อาศัยยังคงเป็ นการซือ# เพืออยู่อาศัยเองมากกว่าจะเป็ นการซือ# เพือการลงทุน ทัง# นี# ผูท้ ซืี อ# ทีอยู่อาศัยเพือ
การลงทุน ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคในจังหวัดทีมีการแข่งขันสูงในกิจกรรมการลงทุนด้านทีอยู่อาศัย ซึงนอกเหนือ
จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมี จังหวัดสงขลา และจังหวัดชลบุรี เป็ นต้น
6.+

ผลกระทบต่อสิ* งแวดล้อม

การผลิตผลิตภัณฑ์รวั # สําเร็จรูป โครงสร้าง เสา-คาน-ผนัง สําเร็จรูป และการก่อสร้างบ้านสําเร็จรูปของบริษทั ฯไม่
มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างมีนยั สําคัญ ซึงบริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิงแวดล้อมทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด ทํา ให้นับตัง# แต่ บริษัทฯ เปิ ดดํา เนิน การมา บริษัทฯ ไม่ มีข้อ พิพ าทหรือถู กฟ้อ งร้อ งเกียวกับการสร้า ง
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และไม่เคยได้รบั การตักเตือนหรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐเกียวกับสิงแวดล้อม
6._

งานที*ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที 31 มีนาคม GGHบริษทั ฯ มีโครงการก่อสร้างบ้านทีอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 67หลัง ซึงเป็ นมูลค่า
งานทียังไม่ได้รบั รูร้ ายได้ (Backlog) มูลค่า 114.60 ล้านบาท โดยระยะเวลาการก่อสร้างบ้านเฉลียของบริษทั ฯ จะอยู่ที
ประมาณ 4-5 เดือนสําหรับบ้านสําเร็จรูป และ 6-8 เดือนสําหรับบ้านกึงสําเร็จรูป โดยนับจากวันทีเริมตอกเสาเข็ม
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