บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

. ทรัพย์สินที ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
.

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที #$ มีนาคม พ.ศ.

( บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ หลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี2

ทีตัง!

ลักษณะและขนาดพื!นที

ลักษณะกรรมสิ ทธิ*

ทีดิ น
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

พืน2 ทีรวม 9 ไร่ # งาน 9:
ตารางวา

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ =

มูลค่าสุทธิ
หลังหักค่า
เสือม
(ล้านบาท)
7.16

พืน2 ทีรวม ไร่ งาน ##
ตารางวา

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ =

0.65

ทีดิ น
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

พืน2 ที ไร่

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ =

:.

อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อาคารโรงงานจํานวน 9
หลัง พืน2 ทีรวม 10,613
ตารางเมตร
อาคารสํานักงาน พืน2 ที
รวม $ H ตารางเมตร
- เครืองจักรผลิตรัว2
สําเร็จรูป #
สายการผลิต
- เครืองจักรผลิตรัว2 บล็อก
สําเร็จรูป $
สายการผลิต
- เครืองจักรผลิตโรงสร้าง
สําเร็จรูป $
สายการผลิต
- เครืองจักรผลิตแผ่นผนัง
สําเร็จรูป $
สายการผลิต
- เครืองจักรผลิตบ้าน
สําเร็จรูปกินซ่า $
สายการผลิต

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ =

42.60

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ =

30.44

เครืองจักร

ประเภทสิ นทรัพย์
เครืองใช้สาํ นักงานและเครืองตกแต่ง
เครืองมือแผนกช่าง
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ*
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
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วัตถุประสงค์
ในการถือครอง
เป็ นทีตัง2 ของ
โรงงานและ
สํานักงานของ
บริษทั ฯ
เป็ นทีตัง2 ของ
บ้านพักคนงาน

เป็ นทีตัง2 ของ
โรงงานและ
สํานักงานของ
บริษทั ฯ
เป็ นทีตัง2 ของ
โรงงานและ
สํานักงานของ
บริษทั ฯ
เพือผลิตรัว2
สําเร็จรูป และ
บ้านสําเร็จรูป

มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสือม
(ล้านบาท)
11.12
4.36
0.50

ภาระผูกพัน
จดจํ า นองเป็ น
หลักประกันเงิน
กูย้ มื จากสถาบัน
การเงิน
จดจํ า นองเป็ น
หลักประกันเงิน
กูย้ มื จากสถาบัน
การเงิน
ไม่มภี าระผูกพัน

จดจํานองเป็ น
หลักประกันเงิน
กูย้ มื จากสถาบัน
การเงิน
ไม่มภี าระผูกพัน

ภาระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

.3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีใช้ในการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
ประเภทสิ นทรัพย์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

.6

มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสือม
(ล้านบาท)
$.M$

ลักษณะกรรมสิ ทธิ*
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

สิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิ จของกลุม่ บริษทั ฯ
ที ตัง!

ลักษณะและขนาดพืน! ที

ที ดิ น
อําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุร*ี

พืน2 ทีรวม #$ ไร่ # งาน H#.9
ตารางวา

มูลค่าสุทธิ หลังหัก
ลักษณะกรรมสิ ทธิ*
ค่าเสือม
(ล้านบาท)
เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ =
6.38

ภาระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

*

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง2 ที 4/2558 เมือวันที 19 มิถุนายน 2558 มีมติให้บริษทั ฯ ขายทีดินในส่วนนี2ทงั 2 หมด ให้แก่บุคคลทีไม่
เกียวข้องเป็ นจํานวนเงินทัง2 สิน2 9.80 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ จะนําเงินทีได้ไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อไป

.8

เครืองหมายการค้าทีสําคัญของกลุ่มบริษทั ฯ

เครืองหมาย
การค้า

ใช้สาํ หรับ

FENZER
Qsaff

รัว2
เสาคอนกรีตสําเร็จรูป คานคอนกรีตสําเร็จรูป

วันที จดทะเบียน

วันสิ! นสุด

เจ้าของ

20 มิถุนายน H# $9 มิถุนายน M#
9 ธันวาคม H( ( ธันวาคม (

บริษทั ฯ
บริษทั ฯ

ทัง2 นี2 บริษทั คิวเทค โปรดักส์ จํากัด อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเครืองหมายการค้ากินซ่า และบริษทั เอเทค เอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากัด อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเครืองหมายการค้าเอเทคซึงการดําเนินการจดทะเบียนเครืองหมายการค้าทัง2
สองคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559
.

สัญญาเช่าทีใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ทีตัง!

ลักษณะและขนาด
พื!นที

ชัน2 : อาคารเก้าพูลทรัพย์
เลขที 1 ถนนลาดพร้าว
ซอยลาดพร้าว 19

พืน2 ทีสํานักงานขนาด
: ตารางเมตร

เซ็นทรัลศาลายา
เซ็นทรัลพระราม 3
เซ็นทรัลบางนา

สํานักงานขายขนาด
9H ตารางเมตร
สํานักงานขายขนาด
$]# ตารางเมตร
สํานักงานขายขนาด
$$ ตารางเมตร

คู่สญ
ั ญา
บริษทั แลนดี2 ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด1

ระยะเวลาสิ! นสุดของ
สัญญา

วัตถุประสงค์การเช่า

1 มีนาคม M$

เพือเป็ นพืน2 ทีสํานักงาน
ใหญ่ของบริษทั ฯ

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
# ปี
(มหาชน)
($ ส.ค. : ถึง $$ ส.ค. M])
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
# ปี
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (#$ ส.ค. M ถึง #] ส.ค. 9)
บริษทั บางนา เซ็ลทรัล พร็อพ
3 ปี
เพอร์ต2ี จํากัด
($9 ก.พ. M ถึง $( ก.พ. 9)

สํานักงานขาย
สํานักงานขาย
สํานักงานขาย

หมายเหตุ 1 บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ $H.(9 ในบริษทั แลนดี2 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึงเป็ นเจ้าของอาคารเก้าพูลทรัพย์ ตามสัดส่วน
พืน2 ทีเช่าสํานักงานของบริษทั ฯ กับสัดส่วนพืน2 ทีใช้สอยรวมทัง2 อาคาร

ส่วนที . . หน้า 2

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

.;

นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายทีจะลงทุนในธุรกิจทีเกียวเนือง และเอื2อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทน และความเสียงของการลงทุนเป็ นสําคัญ โดยการพิจารณาการลงทุนจะดําเนินการโดยผ่านการอนุ มตั จิ ากที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ทีประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทัง2 นี2 ในการบริหารงานของบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม บริษทั ฯ จะแต่งตัง2 ตัวแทนจากบริษทั ฯ เข้าไปร่วมเป็ นกรรมการในบริษทั นัน2 ๆ ในสัดส่วนทีเหมาะสม เพือ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ให้เป็ นไปในทิศทางทีเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่กลุ่ม
บริษทั ฯ
5.7

ประกันภัยและการประกันภัยทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที #] มิถุนายน

: กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาํ ประกันความเสียงภัยทรัพย์สนิ ซึงสามารถสรุปได้ดงั นี2
ทุนประกัน
ผูเ้ อาประกันภัย / ผูร้ บั
ประเภทของการประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย
(ล้านบาท)
ผลประโยชน์
ประกันอัคคีภยั โรงงาน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
$ .#M
22 ส.ค. : ถึง ส.ค. ( ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง
หนึง
ประกันความเสียงทรัพย์สนิ อันเนืองมาจาก
(.:(
$] พ.ย. : ถึง $] พ.ย. บริษทั ฯ
้
อัค คีภัย ฟ าผ่า ภัย ระเบิด ภัยจากควัน ภัย
(
จ า ก นํ2 า (ย ก เ ว้ น นํ2 า ท่ ว ม ) ก า ร จ ร า จ ล
สํานักงานใหญ่
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