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2. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
(ก) การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ
บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ำกับ 347.22 ล้ำนบำท 407.57 ล้ำน
บำท และ 357.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และบริษทั ฯมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงสำหรับงวด 3 เดือน ปี พ.ศ.
2557 และงวด 3 เดือน ปี พ.ศ. 2558 เท่ำกับ 104.59 ล้ำนบำท และ 118.03 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงของ
รำยได้จำกกำรขำยและกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงมีสำเหตุสำคัญดังนี้
ธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป
รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 163.30 ล้ำนบำท
177.16 ล้ำนบำท และ 166.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2556 รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ 13.86 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.48 เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปให้แก่ ลูกค้ำผู้ประกอบธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่เพิม่ มำกขึน้ และอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2557 รำยได้จำก
ธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปลดลง 10.32 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.83 เนื่องจำกในปี 2557 ได้เกิด ภำวะกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ชะลอกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปของกลุ่ มบริษัทฯเท่ำกับ 51.43 ล้ำนบำท โดย
เพิม่ ขึน้ 3.63 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ 47.80 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.59 กำร
เพิม่ ขึน้ ของยอดขำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปมีสำเหตุ จำกกำรที่บริษัทฯ ให้ส่วนลดทำงกำรค้ำกับลูกค้ำน้อยลง เนื่องจำกมี
ปริมำณยอดขำยจำกกำรขำยสินค้ำออนไลน์มำกขึน้ อีกทัง้ รัว้ สำเร็จรูปรุ่นใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ เริม่ จำหน่ ำยในปี 2557 เริม่ ได้รบั
ควำมนิยมเพิม่ มำกขึน้
ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน
รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 164.91 ล้ำนบำท 196.46
ล้ำนบำท และ 165.43 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2556 รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนเพิม่ ขึน้ 31.55 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 19.13 เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรจัดกำรระบบกำรก่อสร้ำงทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ กล่ำวคือ พนักงำนของโรงงำนสร้ำง
บ้ำนสำเร็จรูปของบริษทั ฯ มีควำมชำนำญในกำรปฏิบตั งิ ำนมำกยิง่ ขึน้ และสำมำรถใช้ระบบก่อสร้ำงแบบสำเร็จรูปได้อย่ำง
เต็มรูปแบบ ประกอบกับกำรทีแ่ รงงำนมีควำมเชีย่ วชำญในเรื่องบ้ำนสำเร็จรูปมำกขึน้ ทำให้ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของ
บริษทั ฯ ดีขน้ึ สำมำรถตอบสนองต่อรำยกำรสังซื
่ อ้ จำกลูกค้ำได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ และในปี 2557 รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน
ลดลง 31.03 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 15.79 เนื่องจำกในปี 2557 ได้เกิดภำวะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ
กำลังซือ้ และควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค ประกอบกับหนี้สนิ ครัวเรือนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนของกลุ่มบริษทั ฯ กลับมำเติบโตขึน้ อีกครัง้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 โดยบริษทั
ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนในช่วงไตรมำสที่ 1 เท่ำกับ 62.54 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 16.20 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ
34.96 จำก 46.34 ล้ำนบำท ในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ดงั กล่ำวมีสำเหตุหลักจำกกำรเริม่ รับรู้
รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมทีด่ นิ โครงกำรเดอะ กินซ่ำ ทีเ่ ปิ ดตัวโครงกำรไปเมื่อเดือนกรกฎำคม 2557 โดยในช่วงไตรมำส
ที่ 1 2558 ได้มกี ำรทะยอยโอนบ้ำนหลังจำกสร้ำงเสร็จ จำนวน 4 หลัง มูลค่ำรวม 31.29 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดใี นส่วนของ
ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำมีกำรชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เนื่องจำกภำวะธุรกิจโดยรวมของ
กำรรับสร้ำงบ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำชะลอตัวลงในปี 2557 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกำรรับรูร้ ำยได้ของไตรมำสที่ 1 ปี 2558
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ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม
รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมของกลุ่มบริษทั ฯ ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ
19.01 ล้ำนบำท 33.95 ล้ำนบำท และ 25.71 ล้ำนบำท ในปี 2556 รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม
เพิม่ ขึน้ 14.94 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 78.59 เนื่องจำกธุรกิจเริม่ กลับสู่สภำวะปกติ หลังจำกที่ยอดขำยชะลอตัวไป
ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม และในปี 2557 รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมลดลง 8.24 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 24.27 เนื่องจำกในปี 2557 ได้เกิดภำวะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อกำลังซือ้ และควำมเชื่อมันของ
่
ผูบ้ ริโภค ทำให้ลกู ค้ำบ้ำงส่วนชะลอกำรตัดสินใจซือ้
สำหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมของกลุ่มบริษทั ฯ ปรับ
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 โดยในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 นี้บริษทั ฯ มีรำยได้ดงั กล่ำวเท่ำกับ 4.05 ล้ำน
บำท ลดลง 6.40 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 61.24 เมื่อเทียบกับมูลค่ำรำยได้ดงั กล่ำวของไตรมำสแรกปี 2557
ที่ 10.45 ล้ำนบำท ทัง้ นี้สำเหตุของกำรลดลงของยอดจำหน่ ำยประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมเป็ นผลกระทบต่อเนื่องจำกปี
2557 ทีม่ ภี ำวะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยกระตุน้ ยอดขำยโดยกำรเพิม่ ควำมหลำกหลำยของสินค้ำที่
จำหน่ำย
ก ำไรสุ ท ธิใ น ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ ำ กับ 6.00 ล้ำ นบำท 31.31 ล้ำ นบำท และ 17.54 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับ ร้อยละ 1.61 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 4.77 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ กำไรสุทธิ
สำหรับงวด 3 เดือน ปี 2557 และงวด 3 เดือนปี 2558 เท่ำกับ 10.75 ล้ำนบำท และ 7.15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำ
กำไรสุทธิเท่ำกับ ร้อยละ 9.99 และ ร้อยละ 6.03 ของรำยได้รวม
กำไรสุทธิในปี 2556 เพิม่ ขึน้ 25.31 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 421.83 จำกปี 2555 เนื่องจำก (1) บริษัทฯ มี
รำยได้จำกกำรขำยและรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ (2) บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงเนื่องจำกในปี 2555 บริษทั ฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ คือ กำรบันทึกหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ และ (3) บริษทั ฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินลดลงจำกกำรกูย้ มื เงินจำก
สถำบันกำรเงินลดลง
กำไรสุทธิในปี 2557 ลดลง 13.77 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 43.98 จำกปี 2556 เนื่องจำก (1) รำยได้จำกกำรขำย
และกำรรับ จ้ำ งงำนก่อ สร้ำ งลดลงเนื่ องจำกในปี 2557 ได้เ กิด ภำวะกำรชะลอตัว ของเศรษฐกิจ ซึ่ง ส่ง ผลกระทบทำให้
ผูป้ ระกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ชะลอกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ และลูกค้ำทัวไปบ้
่
ำงส่วนชะลอกำรตัดสินใจซือ้ (2)
อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ ผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปลดลงในปี 2557 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยรัว้ สำเร็จรูปลดลงใน
ขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีค่ำเสือ่ มรำคำซึง่ เป็ นต้นทุนคงทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้ซอ้ื เครื่องจักรผลิตรัว้ สำเร็จรูปรุ่น Sandy and
Brick FENZER และ (3) บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกกำรบันทึกค่ำเผื่อหนี้สนิ ทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ จำกคดีควำม
จำนวน 0.93 ล้ำนบำท และค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำเพื่อนำหุน้ ของบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กำไรสุทธิหรับงวด 3 เดือนปี 2558 ลดลง 3.60 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 33.49 จำกงวดเดียวกันของปี 2557
โดยกำรลดลงของกำไรสุทธิในช่วงเวลำดังกล่ำวเกิดจำก (1) อ้ตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนลดลงในปี 2558
เนื่องจำกรำยได้สว่ นหนึ่งจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนนัน้ เกิดจำกกำรรับรูร้ ำยได้โครงกำรเดอะ กินซ่ำ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ำยโครงกำร
บ้ำนจัดสรรที่จำหน่ ำยบ้ำนพร้อมที่ดนิ ซึ่ง กำรขำยที่ดนิ นัน้ จะได้กำไรน้อยกว่ำกำรรับสร้ำงบ้ำน รวมถึงกำรเพิม่ ขึน้ ของ
สัดส่วนต้นทุนของส่วนกำรรับสร้ำงบ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำเมื่อเทียบกับรำยได้ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำรแข่งขัน
เพิม่ สูงขึน้ รำยได้ต่อหลังจึงปรับลดลงในขณะทีต่ น้ ทุนต่อหลังคงที่ (2) ในช่วงไตรมำสแรกปี 2557 บริษทั ฯมีกำรรับรูร้ ำยได้
อื่นหลำยรำยกำรเช่น กำรโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1.00 ล้ำนบำท บันทึกตัดค่ำงำนก่อสร้ำงเรียกเก็บ ล่วงหน้ำเป็ น
รำยได้อ่นื จำนวน 1.25 ล้ำนบำท เป็ นต้น ทำให้ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้อ่นื รวมจำนวน 2.97 ล้ำนบำท
ในขณะทีใ่ นไตรมำสที่ 1 ของปี 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้อ่นื ๆเพียง 0.52 ล้ำนบำท และ (3) บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยโฆษณำเพิม่
สูงขึน้ ต่อเนื่องจำกปี 2557
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรรับจ้ำงก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ
347.22 ล้ำนบำท 407.57 ล้ำนบำท และ 357.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำน
ก่อสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีน ำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 104.59
ล้ำนบำท และ 118.03 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ รำยได้หลักของกลุ่มบริษทั ฯ มำจำกรำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป
ประมำณร้อยละ 45 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง และธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนประมำณร้อยละ 45 ของ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง ส่วนทีเ่ หลือมำจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม โดย
รำยละเอียดของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงมีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่

งบการเงิ นรวม สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55
ล้าน
บาท

31-ธ.ค.-56

ร้อยละ

ล้าน
บาท

31-ธ.ค.-57

ร้อยละ

ล้าน
บาท

31-มี.ค.-57

ร้อยละ

ล้าน
บาท

31-มี.ค.-58

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป

163.30

47.03

177.15

43.46

166.84

46.61

47.80

45.70

51.43

43.57

รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน
รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและ
หน้ำต่ำงอลูมเิ นียม
รวมรายได้จากการขายและการรับจ้าง
งานก่อสร้าง

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

หมำยเหตุ รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนของงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 นัน้ รวมรำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงปกติ ทีบ่ ริษทั ฯรับสร้ำง
บ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำ กับรำยได้ทร่ี บั รูจ้ ำกกำรขำยบ้ำนและทีด่ นิ โครงกำรเดอะ กินซ่ำ ซึ่งมีลกั ษณะคล้ำยโครงกำรบ้ำนจัดสรร ทัง้ นี้
มูลค่ำรำยได้ทร่ี บั รู้จำกโครงกำรเดอะ กินซ่ำ เท่ำกับ 31.29 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีกำรโอนบ้ำนแล้วจำนวน 4 หลัง
จำกทัง้ หมด 8 หลังภำยในโครงกำร โดยอีก 4 หลังทีเ่ หลืออยู่ในระหว่ำงกำรขำย)

รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปของกลุ่มบริษัทฯ ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 163.30 ล้ำนบำท
177.16 ล้ำนบำท และ 166.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2556 รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ 13.86 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.48 เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้ำผู้ประกอบธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่เพิม่ มำกขึน้ และอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2557 รำยได้จำก
ธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปลดลง 10.32 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.83 เนื่องจำกในปี 2557 ได้เกิด ภำวะกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ชะลอกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
รำยได้จำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และวันที่ 31
มีนำคม 2558 เท่ำกับ 47.80 ล้ำนบำท และ 51.43 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้ดงั กล่ำวเพิม่ ขึน้ 3.63 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 7.59 เนื่องจำกบริษัทฯ ให้ส่วนลดทำงกำรค้ำกับลูกค้ำน้อยลง จำกกำรที่บริษัทฯ มีปริมำณยอดขำยจำกกำรขำย
สินค้ำออนไลน์มำกขึน้ อีกทัง้ รัว้ สำเร็จรูปรุ่นใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ เริม่ จำหน่ำยในปี 2557 กำลังได้รบั ควำมนิยมเพิม่ มำกขึน้
ในส่วนของยอดจองจำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูปของกลุ่มบริษทั ฯ ช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มียอดจอง
เท่ำกับ 69.07 ล้ำนบำท ซึง่ เติบโตกว่ำช่วงไตรมำส 1 ของปี 2557 ที่มยี อดจองเท่ำกับ 48.51 ล้ำนบำท อยู่ 20.56 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 42.38 โดยบริษทั ฯ คำดว่ำจะส่งมอบสินค้ำและรับรูร้ ำยได้จำกยอดจองดังกล่ำวภำยในปี 2558 สำเหตุทย่ี อด
จองจำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูป โดยรวมของไตรมำส 1 ปี 2558 สูงกว่ำยอดจองในช่วงเวลำเดียวกันของปี 2557 มีสำเหตุ
หลักจำกช่องทำงกำรซีอ้ สินค้ำทีส่ ะดวกขึน้ โดยผ่ำนระบบกำรซือ้ online ที่ www.daiibuy.com รำยได้ จ ำกธุ ร กิ จ รั บ สร้ ำ ง
บ้ำนของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 164.91 ล้ำนบำท 196.46 ล้ำนบำท และ 165.43 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยในปี 2556 รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนเพิม่ ขึน้ 31.55 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.13 เนื่องจำก
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ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรระบบกำรก่อสร้ำงที่รวดเร็วยิง่ ขึน้ กล่ำวคือ พนักงำนโรงงำนสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูปของบริษทั ฯ มี
ควำมชำนำญในกำรปฏิบตั งิ ำนมำกยิง่ ขึน้ และสำมำรถใช้ระบบก่อสร้ำงแบบสำเร็จรูปได้อย่ำงเต็มรูปแบบ ประกอบกับกำรที่
แรงงำนมีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องบ้ำนสำเร็จรูปมำกขึน้ ทำให้ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของบริษัทฯ ดีขน้ึ และสำมำรถ
ตอบสนองต่อรำยกำรสังซื
่ อ้ จำกลูกค้ำได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ และในปี 2557 รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนลดลง 31.03 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 15.79 เนื่องจำกในปี 2557 ได้เกิดภำวะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อกำลังซือ้ และควำม
เชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค ประกอบกับหนี้สนิ ครัวเรือนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
รำยได้จำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนของกลุ่มบริษทั ฯ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เท่ำกับ 62.54 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
16.20 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 34.96 จำก 46.34 ล้ำนบำท ในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 กำรเพิม่ ขึน้ ข องรำยได้
ดังกล่ำวมีสำเหตุหลักจำกกำรเริม่ รับรูร้ ำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมทีด่ นิ โครงกำรเดอะ กินซ่ำ ทีเ่ ปิ ดตัวโครงกำรไปเมื่อเดือน
กรกฎำคม 2557 โดยในช่วงไตรมำสที่ 1 2558 ได้มกี ำรทยอยโอนบ้ำนและที่ดนิ จำนวน 4 หลัง หลังจำกก่อสร้ำงเสร็จ
จำนวนเงินรวม 31.29 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำมีกำรชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2557 เนื่องจำกภำวะธุรกิจโดยรวมของกำรรับสร้ำงบ้ำนบนที่ดนิ ของลูกค้ำชะลอตัวลงในปี 2557 ซึง่ ส่งผล
กระทบต่อกำรรับรูร้ ำยได้ของไตรมำสที่ 1 ปี 2558
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มียอดจองรับสร้ำงบ้ำนรวมถึงยอดจองบ้ำนโครงกำรเดอะ กินซ่ำ (เฉพำะ
มูลค่ำบ้ำน) จำนวนรวม 58.90 ล้ำนบำท ซึง่ เติบโตกว่ำช่วงไตรมำส 1 ของปี 2557 ที่ 34.89 ล้ำนบำท อยู่ 24.01 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 68.82 โดยบริษทั ฯคำดว่ำจะส่งมอบบ้ำนและรับรูร้ ำยได้จำกยอดจองส่วนใหญ่ได้ภำยในปี 2558 สำเหตุทย่ี อด
จองโดยรวมของไตรมำส 1 ปี 2558 สูงกว่ำยอดจองช่วงเวลำเดียวกันของปี 2557 นัน้ เนื่องจำก (1) กำรเปิ ดขำยบ้ำนและ
ทีด่ นิ โครงกำรเดอะกินซ่ำ (2) กำรเริม่ รับทำงำนสถำปตั ย์พร้อมกับกำรรับสร้ำงบ้ำนในปี 2558 และ (3) อุปสงค์ในกำรสร้ำง
บ้ำนทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยรวม ซึง่ ส่วนหนึ่งมำจำกกำรโฆษณำ
รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมของกลุ่มบริษทั ฯ ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ
19.01 ล้ำ นบำท 33.95 ล้ำนบำท และ 25.71 ล้ำนบำท โดยในปี 2556 รำยได้จ ำกธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ประตู แ ละหน้ ำต่ ำ ง
อลูมเิ นียมเพิม่ ขึน้ 14.93 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 78.59 เนื่องจำกธุรกิจเริม่ กลับสูส่ ภำวะปกติ หลังจำกทีย่ อดขำยชะลอ
ตัวไปในช่วงวิกฤตน้ำท่วม และในปี 2557 รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมลดลง 8.24 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 24.27 เนื่องจำกในปี 2557 ได้เกิดภำวะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจซึง่ ส่งผลกระทบต่อกำลังซือ้ และควำมเชื่อมัน่
ของผูบ้ ริโภค ทำให้ลกู ค้ำบ้ำงส่วนชะลอกำรตัดสินใจซือ้
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 รำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมของกลุ่มบริษัทฯ ปรับ
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 โดยในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 บริษทั ฯ มีรำยได้ดงั กล่ำวเท่ำกับ 4.05 ล้ำนบำท
ลดลง 6.40 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 61.24 เมื่อเทียบกับมูลค่ำรำยได้ดงั กล่ำวจำนวน 10.45 ล้ำนบำท ในไตร
มำสที่ 1 ปี 2557 ทัง้ นี้ ยอดจำหน่ ำยประตูแ ละหน้ ำ ต่ ำงอลูมิเนี ยมที่ลดลงนัน้ มีสำเหตุ ห ลัก จำกภำวะกำรชะลอตัว ของ
เศรษฐกิจ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยกระตุน้ ยอดขำยโดยกำรเพิม่ ควำมหลำกหลำยของสินค้ำทีจ่ ำหน่ำย
ในส่วนของยอดจองจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงไตรมำสแรกของปี
2558 บริษทั ฯ มียอดจองทัง้ สิน้ 7.58 ล้ำนบำท ซึง่ เติบโตกว่ำช่วงไตรมำส 1 ของปี 2557 ที่มยี อดจองทัง้ สิน้ 5.61 ล้ำนบำท
อยู่ 1.97 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 35.13 โดยบริษทั ฯ คำดว่ำจะส่งมอบสินค้ำและรับรูร้ ำยได้จำกยอดจองดังกล่ำวภำยในปี
2558
ต้นทุนขำย
ต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ
222.71 ล้ำนบำท 270.86 ล้ำนบำท และ 234.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สำหรับต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำน
ก่อสร้ำงสำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 67.66 ล้ำนบำท และ 80.62
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ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยละเอียดของต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถสรุป
ได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55
ล้าน
บาท

31-ธ.ค.-56

ร้อยละ

ล้าน
บาท

งบการเงิ นรวม สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-57

ร้อยละ

ล้าน
บาท

31-มี.ค.-57

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

31-มี.ค.-58
ล้าน
บาท

ร้อยละ

ต้นทุนขำยจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป

99.82

44.82

115.64

42.69

113.14

48.32

31.00

45.82

30.56

37.91

ต้นทุนขำยจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและ
หน้ำต่ำงอลูมเิ นียม

107.89

48.44

131.92

48.70

102.60

43.81

29.27

43.26

47.17

58.51

15.00

6.74

23.30

8.60

18.43

7.87

7.39

10.92

2.88

3.57

รวมต้นทุนขาย

222.71

100.00

270.86

100.00

234.17

100.00

67.66

100.00

80.62

100.00

หมำยเหตุ - ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงวิธกี ำรบันทึกต้นทุนของแต่ละธุรกิจ เพือ่ ให้สะท้อนต้นทุนของแต่ละธุรกิจมำกขึน้ ต้นทุนของแต่
ละธุรกิจในปี 2555 ถึงปี 2556 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษัทฯ ด้วยวิธกี ำรบันทึกต้นทุนเช่น เดียวกับปี 2557
เพือ่ ให้สำมำรถเปรียบเทียบกันได้
- ต้นทุนจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนของงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 นัน้ รวมต้นทุนจำกธุรกิจรับสร้ำงปกติ ทีบ่ ริษทั ฯรับสร้ำง
บ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำ กับต้นทุนทีร่ บั รูจ้ ำกกำรขำยบ้ำนและทีด่ นิ โครงกำรเดอะ กินซ่ำ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ำยโครงกำรบ้ำนจัดสรร ทัง้ นี้
มูลค่ำต้นทุนทีร่ บั รูจ้ ำกกำรโอนบ้ำน 4 หลังในโครงกำรเดอะ กินซ่ำ เท่ำกับ 24.54 ล้ำนบำท

ต้นทุนหลักของธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป ประกอบด้วยวัตถุดบิ เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทรำย และเหล็กลวดแรงดึง
สูง เป็ นต้น คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 41 ของต้นทุนขำย วัสดุสน้ิ เปลือ้ ง เช่น ปูนฉำบ ปูน Skim coat และพำเลทไม้
เป็ นต้น คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 7 ของต้นทุนขำย ค่ำแรงและเงินเดือนพนักงำน คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 29
ของต้นทุนขำย ค่ำเสื่อมรำคำ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 11 ของต้นทุนขำย และค่ำโสหุ้ยโรงงำน คิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 7 ของต้นทุนขำย
ต้นทุนหลักของธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน ประกอบด้วยวัสดุก่อสร้ำง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทรำย เหล็กลวดแรงดึงสูง โครง
หลังคำสำเร็จรูป และกระเบื้อง เป็ นต้น คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 32 ของต้นทุนขำย และค่ำแรง คิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 61 ของต้นทุนขำย
ต้นทุนหลักของธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม ประกอบด้วยค่ำสินค้ำ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ
92 ของต้นทุนขำย และค่ำขนส่ง คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 8 ของต้นทุนขำย
กำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้น
กำไรขัน้ ต้นของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 124.51 ล้ำนบำท 136.71 ล้ำนบำท และ
123.81 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ ร้อยละ 35.86 ร้อยละ 33.54 และร้อยละ 34.59 ของรำยได้จำก
กำรขำยและรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ ตำมลำดับ และกำไรขัน้ ต้นสำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 และ ปี
2558 เท่ำกับ 36.93 ล้ำนบำท และ 37.41 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ ร้อยละ 35.31 และ ร้อยละ 31.70 ของ
รำยได้จำกกำรขำยและรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง โดยรำยละเอียดของกำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้น ของทัง้ 3 ธุรกิจหลัก
สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
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งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่

งบการเงิ นรวม สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55

ล้านบาท

31-ธ.ค.-56

อัตรา
กาไร
ขัน้ ต้น

ล้านบาท

(ร้อยละ)
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์
รัว้ สำเร็จรูป
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจรับสร้ำง
บ้ำน
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์
ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม
กาไรขัน้ ต้น

31-ธ.ค.-57

อัตรา
กาไร
ขัน้ ต้น

ล้านบาท

(ร้อยละ)

31-มี.ค.-57

อัตรา
กาไร
ขัน้ ต้น

ล้าน
บาท

(ร้อยละ)

อัตรา
กาไร
ขัน้ ต้น

31-มี.ค.-58

ล้านบาท

(ร้อยละ)

อัตรา
กาไร
ขัน้ ต้น
(ร้อยละ)

63.48

38.87

61.51

34.72

53.70

32.19

16.80

35.15

20.87

40.58

57.02

34.58

64.54

32.85

62.83

37.98

17.07

36.84

15.37

24.58

4.01

21.09

10.65

31.37

7.28

28.32

3.06

29.28

1.17

28.89

124.51

35.86

136.71

33.54

123.81

34.59

36.93

35.31

37.41

31.70

หมำยเหตุ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงวิธกี ำรบันทึกต้นทุนของแต่ละธุรกิจเพื่อให้สะท้อนต้นทุนของแต่ละธุรกิจมำกขึน้ ต้นทุนของแต่ละ
ธุรกิจในปี 2555 ถึงปี 2556 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ำรบันทึกต้นทุนเช่นเดียวกับ ปี 2557 เพื่อให้
สำมำรถเปรียบเทียบกันได้

กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 63.48 ล้ำนบำท 61.52 ล้ำน
บำท และ 53.70 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ ร้อยละ 38.87 ร้อยละ 34.73 และ ร้อยละ 32.19 ของรำยได้จำก
ธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป อัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปในปี 2556 เท่ำกับร้อยละ 34.73 ลดลงจำกร้อย
ละ 38.87 ในปี 2555 ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำกสัดส่วนกำรจำหน่ ำยรัว้ สำเร็จรูปให้แก่บริษทั อสังหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่เพิม่ ขึน้
ซึ่งอัตรำกำไรขัน้ ต้นของกำรจำหน่ ำยรัว้ สำเร็จรูปให้แก่บริษัทอสังหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่จะต่ ำกว่ำกำรจำหน่ ำยให้ลูกค้ำ
ประเภทอื่น และอัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปในปี 2557 เท่ำกับร้อยละ 32.19 ลดลงร้อยละ 34.73 ในปี
2556 ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำกรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยรัว้ สำเร็จรูปในปี 2557 ลดลง ในขณะที่บริษทั ฯ มีค่ำเสื่อมรำคำซึง่ เป็ น
ต้นทุนคงทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้ซอ้ื เครื่องจักรผลิตรัว้ สำเร็จรูปรุ่น Sandy and Brick FENZER
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปสำหรับรอบ 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม
2558 เท่ำกับ 16.80 ล้ำนบำท และ 20.87 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 35.15 และ ร้อยละ 40.58
ตำมลำดับ โดยสำเหตุสำคัญทีท่ ำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นปรับตัวดีขน้ึ ในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 เกิดจำกกำรทีธ่ ุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป ให้ส่วนลดทำงกำรค้ำแก่ลูกค้ำน้อยลง ทำให้รำยได้สุทธิจำกกำรขำย
เพิม่ สูงขึน้
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 57.02 ล้ำนบำท 64.54 ล้ำนบำท และ
62.83 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ ร้อยละ 34.58 ร้อยละ 32.85 และร้อยละ 37.98 ของรำยได้จำกธุรกิจรับ
สร้ำงบ้ำน อัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนในปี 2556 เท่ำกับร้อยละ 32.85 ลดลงจำกร้อยละ 34.58 ในปี 2555 มี
สำเหตุสำคัญจำกกำรก่อสร้ำงทีล่ ่ำช้ำทำให้บริษทั ฯ มีค่ำโสหุย้ เพิม่ ขึน้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนในปี 2557
เท่ำกับร้อยละ 37.98 เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 32.85 ในปี 2556 มีสำเหตุสำคัญจำกควำมสำมำรถในกำรก่อสร้ำงได้รวดเร็วขึน้
และสำมำรถควบคุมต้นทุนได้ดขี น้ึ
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนสำหรับรอบ 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
17.07 ล้ำนบำท และ 15.37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 36.84 และ ร้อยละ 24.58
ตำมลำดับ โดยสำเหตุสำคัญทีท่ ำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นปรับตัวลดลงในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 2558 เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลำ
เดียวกันของปี 2557 นัน้ เนื่องจำกในปี 2558 รำยได้สว่ นหนึ่งจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนนัน้ เกิดจำกกำรรับรูร้ ำยได้โครงกำรเดอะ
กินซ่ำ ซึ่งมีลกั ษณะคล้ำยโครงกำรบ้ำนจัดสรรทีจ่ ำหน่ ำยบ้ำนพร้อมทีด่ นิ ซึง่ โดยปกติแล้วธุรกิจบ้ำนจัดสรรจะมี อตั รำกำไร
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ขัน้ ต้นต่ำกว่ำธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำทีเ่ ป็ นลักษณะธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินกำรเป็ นปกติ โดยปจั จัยทีท่ ำให้กำร
ดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนจัดสรรมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นต่ำกว่ำกำรรับสร้ำงบ้ำนนัน้ เกิดจำกโครงกำรเดอะ กินซ่ำเป็ นโครงกำรขำย
บ้ำนพร้อมทีด่ นิ ซึง่ กำรขำยทีด่ นิ นัน้ เป็ นรำยกำรทำงธุรกิจทีไ่ ด้กำไรน้อยกว่ำกำรสร้ำงบ้ำน อีกทัง้ อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้นของ
ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนแบบปกติบนที่ดนิ ของลูกค้ำลดต่ ำลง เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำรแข่งขันเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้
รำยได้จำกกำรรับสร้ำงบ้ำนต่อหลังลดลงในขณะทีต่ น้ ทุนต่อหลังคงที่
กำไรขัน้ ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 4.01 ล้ำน
บำท 10.65 ล้ำนบำท และ 7.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 21.09 ร้อยละ 31.37 และร้อย
ละ 28.32 ของรำยได้จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม ตำมลำดับ อัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์
ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมในปี 2556 เท่ำกับร้อยละ 31.37 เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 21.09 ในปี 2555 มีสำเหตุสำคัญจำกบริษทั
ฯ ปรับขึน้ รำคำจำหน่ำยประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม อัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมในปี
2557 เท่ำกับร้อยละ 28.32 ลดลงร้อยละ 31.37 ในปี 2556 มีสำเหตุสำคัญจำกในปี 2557 ได้เกิดภำวะกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อกำลังซือ้ และควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค ทำให้ภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมรุนแรงมำกขึน้
กำไรขัน้ ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมในช่วงไตรมำสแรกของปี 2557 และ ปี 2558 เท่ำกับ
3.06 ล้ำนบำท และ 1.17 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 29.28 และร้อยละ 28.89 โดยอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นของธุรกิจดังกล่ำวอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน แต่ มูลค่ำ กำไรขัน้ ต้นลดลงตำมกำรชะลอตัวของรำยได้จำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม
รำยได้อ่นื
รำยได้อ่นื ของกลุ่มบริษทั ฯ ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 9.68 ล้ำนบำท 8.22 ล้ำนบำท และ 9.87 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และรำยได้อ่นื ของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
2.97 ล้ำนบำท และ 0.52 ล้ำนบำท โดยรำยได้อ่นื ๆ ของบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55
ล้านบาท
รำยได้ค่ำบริกำรส่วนกลำง
รำยได้ค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ
รำยได้จำกกำรขำยสิทธิกำรบริ
หำรสำขำ
์
รำยได้ค่ำบริกำรอื่น
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
1
รำยได้อ่นื
รวม

31-ธ.ค.-56
ล้านบาท

0.36
0.15
0.46
0.56
8.15
9.68

0.32
0.43
0.25
1.76
5.46
8.22

31-ธ.ค.-57
ล้านบาท
0.40
0.04
0.43
0.33
8.67
9.87

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31-มี.ค.-57
31-มี.ค.-58
ล้านบาท
ล้านบาท
0.11
0.09
0.01
0.01
0.04
0.18
1.00
1.80
0.25
2.97
0.52

หมำยเหตุ 1 รำยกำรอื่นทีส่ ำคัญประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สนิ กำรปรับปรุงรำยได้รบั ล่วงหน้ำ เงินจองและเงินมัดจำจำกกำรยกเลิก
กำรก่อสร้ำง และกำรตัดเงินประกันผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 118.01 ล้ำนบำท
106.01 ล้ำนบำท และ 108.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 33.99 ร้อยละ 26.01 และร้อยละ 30.20 ของรำยได้จำก
กำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 26.24 ล้ำนบำท และ 28.54 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 25.09 และร้อย
ละ 24.18 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรมีรำยละเอียดดังนี้
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

งบการเงิ นรวม สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-57

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31-มี.ค.-57
31-มี.ค.-58

ล้านบาท

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

31.03
75.41
11.57
118.01

8.94
21.72
3.33
33.99

41.56
52.46
11.99
106.01

10.20
12.87
2.94
26.01

41.16
55.60
11.35
108.11

11.50
15.53
3.17
30.20

10.21
13.24
2.79
26.24

9.76
12.66
2.67
25.09

11.83
13.38
3.33
28.54

10.02
11.34
2.82
24.18

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
รวม

หมำยเหตุ 1 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัทฯ ใน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เท่ำกับ 31.03 ล้ำนบำท 41.56 ล้ำนบำท และ
41.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 8.94 ร้อยละ 10.20 และร้อยละ 11.50 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำร
รับจ้ำงงำนก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม
2558 เท่ำกับ 10.21 ล้ำนบำท และ 11.83 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 9.76 และร้อยละ 10.02 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
และกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง ทัง้ นี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยมีรำยละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55

ค่ำใช้จำ่ ยพนักงำนขำย
ค่ำขนส่ง
ค่ำโฆษณำ
วัสดุสง่ เสริมกำรขำย
รวม

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-57

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31-มี.ค.-57
31-มี.ค.-58

ล้านบาท

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

11.28
14.03
3.68
2.04
31.03

3.25
4.04
1.06
0.59
8.94

14.34
18.36
3.51
5.35
41.56

3.52
4.50
0.86
1.31
10.20

12.93
18.19
4.17
5.86
41.15

3.61
5.08
1.16
1.64
11.50

3.64
4.72
0.77
1.07
10.20

3.48
4.51
0.74
1.02
9.75

2.74
4.36
2.69
2.04
11.83

2.32
3.69
2.28
1.73
10.02

หมำยเหตุ 1 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยหลักของบริษทั ฯ คือ ค่ำขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยพนักงำนขำย ในปี 2556 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
เพิม่ ขึน้ 10.53 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.93 จำกปี 2555 เนื่องจำกค่ำขนส่งและค่ำใช้จ่ำยพนักงำนขำยเพิม่ ขึน้ ตำม
ยอดขำยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2557 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลง 0.40 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.96 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้มกี ำร
โฆษณำกำรรับจ้ำงสร้ำงบ้ำนในไตรมำส 4 ปี 2557 ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และโซเชียลมิเดีย เพิม่ ขึน้ เพื่อ
กระตุน้ ยอดขำยในปี 2558
สำหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 11.83 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 1.63
ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปี 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.98 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยโดยรวมเพิมขึน้ จำก
กำรเติบโตของค่ำใช้จำ่ ยโฆษณำทีบ่ ริษทั ฯ ใช้สำหรับกำรโฆษณำรับสร้ำงบ้ำนผ่ำนสือ่ วิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่อเนื่อง
จำกไตรมำสที่ 4 ของปี 2557
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 75.41 ล้ำนบำท 52.46 ล้ำนบำท และ
55.59 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ 21.72 ร้อยละ 12.87 และร้อยละ 15.53 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำร
รับจ้ำงงำนก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และวันที่ 31
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

มีนำคม 2558 เท่ำกับ 13.24 ล้ำนบำท และ 13.38 ล้ำนบำท คิดเป็ น ร้อยละ 12.66 และ ร้อยละ 11.33 ของรำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง โดยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีรำยละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร
ค่ำเช่ำสำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำ
ค่ำเสื่อมรำคำ
2
อื่นๆ
รวม

31-ธ.ค.-55
ล้าน
ร้อยละ1
บาท
28.62
8.24
7.12
2.05
13.44
3.87
4.91
1.41
21.31
6.14
75.40
21.72

31-ธ.ค.-56
ล้าน
ร้อยละ1
บาท
21.57
5.29
8.72
2.14
11.27
2.77
4.72
1.16
6.18
1.52
52.46
12.87

31-ธ.ค.-57
ล้าน
ร้อยละ1
บาท
23.38
6.53
11.15
3.11
10.63
2.97
5.00
1.40
5.44
1.52
55.60
15.53

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31-มี.ค.-57
31-มี.ค.-58
ล้าน
ล้าน
ร้อยละ1
ร้อยละ1
บาท
บาท
5.78
5.53
6.18
5.23
2.16
2.07
2.24
1.90
2.47
2.36
3.05
2.59
1.17
1.12
1.34
1.14
1.65
1.58
0.56
0.48
13.24
12.66
13.38
11.33

หมำยเหตุ 1 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
2
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีส่ ำคัญ ประกอบด้วย กำรตัง้ ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ภำษีโรงเรือน และภำษีป้ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักของบริษทั ฯ คือ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน และค่ำเช่ำสำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำ ในปี
2556 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลง 22.94 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 30.42 มีสำเหตุสำคัญ คือ ในปี 2555 บริษัทฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ คือ กำรบันทึกหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6.06 ล้ำนบำท ในปี 2557 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิม่ ขึน้
3.14 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.99 มีสำเหตุสำคัญจำกกำรบันทึกค่ำเผื่อหนี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกคดีควำมจำนวน 0.93
ล้ำนบำท และค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำเพื่อนำหุน้ ของบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียด
ในส่วนที่ 2.2.7 ข้อพิพำททำงกฎหมำย)
สำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลัก
เท่ำกับ 13.24 ล้ำนบำท และ 13.38 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นร้อยละ 12.66 และร้อยละ 11.33 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและ
กำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง โดยค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรใน 3 เดือนแรกของปี 2558 นัน้ มิได้มกี ำรเปลีย่ นแปลงมำก
นักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 2.43 ล้ำนบำท 0.65 ล้ำนบำท 1.31
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2556 ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ลดลง 1.78 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 73.25 เนื่องจำก
กำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินลดลง และปี 2557 ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ 0.66 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 101.54 เนื่องจำกกำรเช่ำซือ้ เครื่องจักรผลิตรัว้ สำเร็จรูปรุ่น Sandy and Brick FENZER และบริษทั ฯ มีเงินเบิกเกินบัญชี
เพิม่ ขึน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และวันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 0.16 ล้ำนบำท และ 0.38 ล้ำนบำท โดยต้นทุนทำงกำรเงินในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 เพิม่ ขึน้ จำกต้นทุนทำงกำรเงิน
ในช่วงเดียวกันของปี 2557 จำนวน 0.22 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ เริม่ เบิกกูย้ มื เงินจำกธนำคำรพำณิชย์เป็ นจำนวน
7.00 ล้ำนบำท ในเดือนมกรำคมของปี 2558 ทัง้ นี้ บริษัทฯได้ลงนำมในสัญญำกูย้ มื เงินดังกล่ำวตัง้ แต่ปลำยเดือนธันวำคม
2557
ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เท่ำกับ 7.75 ล้ำนบำท 6.96 ล้ำนบำท และ 6.72 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น
อัตรำภำษีนิติบุคคลที่แท้จริงเท่ำกับร้อยละ 56.36 ร้อยละ 18.19 และร้อยละ 27.70 ของกำไรก่อนภำษีเงินได้ ทัง้ นี้ อัตรำ
ภำษีนิตบิ ุคคลทีแ่ ท้จริงทีส่ งู ในปี 2555 มีสำเหตุ สำคัญมำจำกบริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทีไ่ ม่สำมำรถบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ส่วนที่ 2.4.2 หน้ำ 9

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ในทำงภำษีได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน และหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นต้น และอัตรำภำษีนิตบิ ุคคลทีแ่ ท้จริงทีส่ งู ในปี
2557 มีสำเหตุสำคัญมำจำกบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมที่ไม่สำมำรถบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในทำงภำษีได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำน หนี้สงสัยจะสูญ และประมำณกำรควำมเสียหำยจำกคดีควำม เป็ นต้น
ภำษีเงินได้สำหรับไตรมำสแรกปี 2557 และ ปี 2558 เท่ำกับ 2.75 ล้ำนบำท และ 1.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำ
ภำษีเงินได้นิติบุคคลทีแ่ ท้จริงเท่ำกับร้อยละ 20.4 และ ร้อยละ 20.6 โดยมูลค่ำภำษีเงินได้ลดลงในช่วง 3 เดือนแรกของปี
2558 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำไรก่อนภำษีเงินได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึง่ กำรลดลงของกำไรก่อนภำษี
เงินมีสำเหตุหลักคือกำรลดลงของรำยได้อ่นื ๆและอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีต่ ่ ำลงของรำยได้จำกโครงกำรเดอะ กินซ่ำที่เริม่ รับรู้
รำยได้จำกกำรโอนบ้ำนและทีด่ นิ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนปกติ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กำไรสุทธิในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 6.00 ล้ำนบำท 31.31 ล้ำนบำท และ 17.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับ ร้อยละ 1.61 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 4.77 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
กำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2557 และ ปี 2558 เท่ำกับ 10.75 ล้ำนบำท และ 7.15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 9.99 และ ร้อยละ 6.03 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
(ข) ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนอยู่อำศัย และธุรกิจจัดจำหน่ ำย
และติดตัง้ ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียมสำเร็จรูปจำกโรงงำนผูผ้ ลิตสัญชำติญ่ปี ุ่น สินทรัพย์หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื สินค้ำคงเหลือ และทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ
213.60 ล้ำนบำท 265.80 ล้ำนบำท และ 249.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2556 เพิม่ ขึน้ 52.20 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 24.44 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 มีสำเหตุสำคัญมำจำกที่ดนิ
อำคำร และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 37.65 ล้ำนบำท และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 5.34 ล้ำนบำท สินทรัพย์รวมของบริษทั
ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ลดลง 16.26 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 6.12 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีสำเหตุสำคัญ
มำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 27.86 ล้ำนบำท และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ลดลง 5.42 ล้ำนบำท
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 266.25 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 16.71 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.70 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยมูลค่ำสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกสำเหตุหลักคือ
กำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 19.39 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อ่นื จำนวน 7.64 ล้ำนบำท
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยลูกค้ำกำรค้ำจำกธุรกิจผลิตรัว้ สำเร็จรูป ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน และธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม และลูกหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ทีส่ ำคัญ ได้แก่ เงินมัดจำล่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ และ
ลูกหนี้บริษทั อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ สำมำรถแยกตำมระยะเวลำทีค่ ำ้ งชำระได้ ดังนี้
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ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ 0-3 เดือน
เกินกำหนดชำระ 3-6 เดือน
เกินกำหนดชำระ 6-12 เดือน
เกินกำหนดชำระ 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้ การค้า
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้า สุทธิ
ลูกหนี้ อื่นๆ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

31-ธ.ค.-55
ล้านบาท
14.05
2.40
0.43
2.67
1.44
20.99
20.99
(1.20)
19.79
3.29
23.08

31-ธ.ค.-56
ล้านบาท
19.34
4.58
1.08
1.05
1.09
27.14
27.14
(0.98)
26.16
2.25
28.42

31-ธ.ค.-57
ล้านบาท
15.59
1.79
0.68
1.75
1.97
21.78
21.78
(1.68)
20.10
2.89
22.99

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุดวันที่
31-มี.ค.-58
ล้านบาท
21.49
4.55
0.38
0.96
2.97
30.35
30.35
(1.68)
28.67
1.97
30.64

ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และวันที่
31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 19.79 ล้ำนบำท 26.17 ล้ำนบำท 20.10 ล้ำนบำท และ 28.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำร
เพิม่ ขึน้ และลดลงของลูกหนี้กำรค้ำสอดคล้องกับกำรเพิม่ ขึน้ และลดลงของรำยได้ของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกระยะเวลำค้ำงชำระของลูกหนี้ และ บริษทั ฯ
จะตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรำร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้กำรค้ำทีค่ ำ้ งชำระเกิน 12 เดือนปรับลดด้วยมูลหนี้ท่ี
สำมำรถเรียกเก็บได้
ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่ ของบริษทั ฯ ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 23.53 วัน 21.26 วัน และ 24.60 วัน
ตำมลำดับ และระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่ ของบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 19.88 วัน
ซึ่งระยะเวลำเก็บหนี้ เฉลี่ยดัง กล่ำ วอยู่ในระดับ ปกติ เนื่ องจำกบริษัท ฯ ให้เครคิต กำรค้ำกับลูก ค้ำ ในธุร กิจผลิตภัณฑ์ร วั ้
สำเร็จรูปประมำณ 0 ถึง 60 วัน และลูกค้ำในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเิ นียม ประมำณ 0 ถึง 60 วัน สำหรับ
ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน บริษทั ฯ จะให้บริกำรรับสร้ำงบ้ำนตำมงวดงำน
รายได้ค้างรับที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
รำยได้คำ้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระของบริษทั ฯ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม
2557 และวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 3.09 ล้ำนบำท 0 บำท 0.49 ล้ำนบำท และ 0.53 ล้ำนบำท ซึง่ รำยได้คำ้ งรับทีย่ งั
ไม่ได้เรียกชำระนี้เกิดจำกธุรกิจให้บริกำรรับสร้ำงบ้ำน ทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรไปแล้วแต่ยงั ไม่เรียกชำระเงินจำกลูกค้ำ ซึง่ ตัง้ แต่
ปลำยปี 2556 บริษทั ฯ ควบคุมกำรก่อสร้ำงไม่ให้เกินจำนวนเงินทีล่ ูกค้ำได้ชำระแล้วเกือบทุกโครงกำร ทำให้ตงั ้ แต่ปี 2556
รำยได้คำ้ งรับทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระของบริษทั ฯ ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
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สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงิ นรวม สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-55
ล้านบาท
สินค้ำสำเร็จรูป
สินค้ำระหว่ำงผลิต
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
วัตถุดบิ
วัสดุใช้สน้ิ เปลือง
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสินค้ำ
สิ นค้าคงเหลือสุทธิ

31-ธ.ค.-56
ล้านบาท
19.64
0.23
0.71
3.45
0.68
24.71
24.71

31-ธ.ค.-57
ล้านบาท
15.62
0.26
0.51
3.33
0.77
20.49
20.49

12.82
0.34
0.24
3.70
0.90
18.00
(0.17)
17.83

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุดวันที่
31-มี.ค.-58
ล้านบาท
13.97
1.61
0.50
4.44
1.17
21.69
(0.17)
21.52

สินค้ำคงเหลือสุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557
เท่ำกับ 24.71 ล้ำนบำท 20.49 ล้ำนบำท และ 17.84 ตำมลำดับ โดยระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลีย่ ของบริษทั ฯ สำหรับ ปี
2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ำกับ 31.14 วัน 23.43 วัน และ 21.86 วัน ตำมลำดับ
สินค้ำคงเหลือของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 21.52 ล้ำนบำท และระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลีย่
ของบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 14.95 วัน
บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบำยตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ โดยพิจำรณำจำกสินค้ำทีไ่ ม่เคลื่อนไหว และ
จำกควำมเห็นของฝำ่ ยบริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 0.17 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีนโยบำยสำรองสินค้ำแบ่งตำมลักษณะของสินค้ำเป็ นสองประเภทคือ (1) สินค้ำมำตรฐำน เช่น แผ่นรัว้
และโครงสร้ำงสำเร็จรูป เป็ นต้น บริษทั ฯ มีกำรสำรองสินค้ำคงเหลือประมำณ 30 วัน (2) สินค้ำประเภทชิน้ งำนพิเศษ เช่น
บ้ำนกึง่ สำเร็จรูป และรัว้ ประเภทพิเศษ เป็ นต้น บริษทั ฯ ไม่มกี ำรสำรองสินค้ำคงเหลือ บริษทั ฯ จะผลิตสินค้ำเมื่อได้รบั คำสัง่
ซือ้ จำกลูกค้ำเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ สินค้ำคงเหลือของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นวัสดุก่อสร้ำงจึงเป็ นสินค้ำทีโ่ อกำสล้ำสมัยหรือเสื่อมสภำพ
ได้ยำก
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 28.94 ล้ำนบำท 41.08 ล้ำนบำท และ 22.47 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์โครงกำรบ้ำนเดอะกินซ่ำ ซึง่ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโครงกำรบ้ำนนี้เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2557 โดยมูลค่ำต้นทุน
กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ลดลงจำนวน 18.61 ล้ำนบำท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เนื่องจำกมีกำรทยอยโอน
และรับรูร้ ำยได้จำกกำรขำยบ้ำนโครงกำรเดอะ กินซ่ำ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31 ธันวำคม
2557 เท่ำกับ 81.24 ล้ำนบำท 118.89 ล้ำนบำท และ 126.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เพิม่ ขึน้ 37.65 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 46.34 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เนื่องจำก
บริษทั ฯ ซือ้ ทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดระยองเพื่อเป็ น ทีต่ งั ้ โรงงำน และบริษทั ฯ ได้ซอ้ื เครื่องจักรผลิตรัว้ สำเร็จรูปรุ่น Sandy และ Brick
FENZER ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เพิม่ ขึน้ 7.27 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขีน้ ร้อยละ
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6.11 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนผลิตรัว้ สำเร็จรูป และบ้ำนสำเร็จรูปที่
จังหวัดนครปฐม
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 129.20 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 3.04 ล้ำนบำท
คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.41 จำกมูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยกำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ในช่วงไตรมำสที่ 1 นัน้ มีสำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงจำนวน 6.98 ล้ำนบำท ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนหลักคือ งำนระหว่ำงกำรสร้ำงโรงงำนกำรผลิต Module และวัสดุก่อสร้ำงสำเร็จรูปของกินซ่ำโฮม จำนวน
5.75 ล้ำนบำท และรถยก (Folklift) จำนวน 0.67 ล้ำนบำท หักด้วยค่ำเสือ่ มรำคำและกำรโอนสินทรัพย์ออกบำงส่วน
(ค) แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 3.17 เท่ำ 1.14 เท่ำ และ 0.77 เท่ำ ตำมลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงสถำนกำรเงินที่แข็งแกร่ง สำเหตุ
สำคัญทีอ่ ตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง คือ บริษทั ฯ มีผลกำไรอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ ทำให้
กำไรสะสมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ และในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่นกั ลงทุนกลุ่มหนึ่ง รวมทัง้ ในปี 2557
บริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ลดลง
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 0.79 เท่ำ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจำก ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ อย่ำงไรก็ดี ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯก็เติบโตขึน้
อีกจำกกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 7.15 ล้ำนบำท ทีม่ กี ำรรับรูใ้ นระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2558
หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ
162.41 ล้ำนบำท 141.66 ล้ำนบำท และ 108.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และบริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
เท่ำกับ 117.83 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ หนี้สนิ ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื และเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 91.42 ล้ำนบำท 100.66 ล้ำนบำท และ 56.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยยอดเจ้ำหนี้กำรค้ำเพิม่ สูงขึน้
สอดคล้องกับยอดขำยที่เพิม่ สูงขึน้ ในปี 2556 และลดลงสอดคล้องกับ ยอดขำยที่ลดลง ทัง้ นี้ บริษัทมีเงินมัดจำล่วงหน้ำ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 59.10 ล้ำนบำท 57.50 ล้ำนบำท และ
31.51 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกเงินมัดจำทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำกลูกค้ำของธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน
มูลค่ำเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 77.57 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 20.74
ล้ำนบำท จำกจำนวน 56.83 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.49 เนื่องจำกกำร
เพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้กำรค้ำจำนวน 11.78 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรค้ำงจ่ำยรำยกำรสังซื
่ อ้ วัสดุทใ่ี ช้ในกำรผลิต เช่น เหล็ก หิน
ปูน ทรำย เป็ นต้น รวมถึงกำรเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้อ่นื ซึง่ เกิดจำกกำรรับเงินมัดจำรับล่วงหน้ำจำกบริษทั อื่น
ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีภำระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ในอนำคต ดังต่อไปนี้
1) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมหนังสือค้ำประกันกับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ตำมงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ เท่ำกับ 4.49 ล้ำนบำท ซึ่งภำระผูกพันตำมหนังสือค้ำประกันในส่วนของบริ ษัทฯ ได้รวมกำรค้ำ

ส่วนที่ 2.4.2 หน้ำ 13

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ประกันให้กบั บริษทั คิวเทค โปรดักส์ จำกัด (บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ) เป็ นจำนวน 0.10 ล้ำนบำท ภำระผูกพันตำมหนังสือค้ำ
ประกันดังกล่ำวเกิดจำกกำรออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ผผู้ ลิตวัสดุก่อสร้ำง เช่น ปูนซีเมนต์และลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็ นต้น
2) กลุ่มบริษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน ซึง่ เกิดจำกกำรเช่ำสำนักงำนขำยของบริษทั ฯ 3สำขำ คือ
สำขำเซ็นทรัลพระรำม 3 สำขำเซ็นทรัลบำงนำ และสำขำเซ็นทรัลศำลำยำ และกำรเช่ำสำนักงำนใหญ่ อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำประมำณ 1 – 4.5 ปี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริษทั ฯ มีจำนวนเงินขัน้ ต่ ำที่
ต้องจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำน ตำมงบกำรเงินรวม ดังนี้
งบการเงิ นรวม ณ วันที่

สัญญำเช่ำดำเนินงำน
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4.5 ปี
รวม

31 ธ.ค. 57
ล้านบาท

31 มี.ค. 58
ล้านบาท

7.70
5.70
13.40

10.72
11.62
22.34

3) เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ทำสัญญำเช่ำซือ้ และสัญญำเช่ำกำรเงินเครื่องจักรและยำนพำหนะกับบริษทั ลีสซิง่ ภำยใต้
เงื่อนไขของสัญญำเช่ำกำรเงิน เพื่อเช่ำซือ้ เครื่องจักรผลิตรัว้ รุ่น Sandy และ Brick FENZER เป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31
มีนำคม 2558 บริษทั ฯ มีมลู ค่ำคงค้ำงทีต่ อ้ งชำระดังนี้
งบการเงิ นรวม/งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (ล้านบาท)
ไม่เกิ น 1 ปี
1-5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ำยทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน
หัก ดอกเบีย้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
ั บนั ของจำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ำยทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ
มูลค่ำปจจุ

3.24

3.78

7.01

(0.37)

(0.16)

(0.53)

2.87

3.61

6.48

4) บริษทั ฯ มีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 4.65 ล้ำนบำท 5.38 ล้ำนบำท 6.26 ล้ำนบำท และ 6.50 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
5) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทำงอ้อมมีหนี้สนิ ที่อำจจะเกิดขึน้ จำกกำรถูกบริษัทและ
บุคคลธรรมดำฟ้องร้องคดีแพ่งฐำนผิดสัญญำซือ้ ขำยและจ้ำงทำของ โดยมีทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องร้องเป็ นจำนวน 20.72 ล้ำนบำท
(2557 : 22.72 ล้ำนบำท) โดยทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องร้องลดลงเนื่องจำกเมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558 ศำลฎีกำได้พพิ ำกษำยกฟ้อง
บริษทั ย่อย 1 คดี จำนวนทุนทรัพย์ 2 ล้ำนบำท ส่วนคดีอ่นื ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ ได้
บันทึกค่ำเผื่อหนี้สนิ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกคดีควำมดังกล่ำวตำมควำมเห็นของฝำ่ ยบริหำรและฝำ่ ยกฎหมำยของกลุ่มบริษทั ฯ รวม
จำนวน 0.93 ล้ำนบำท (2557 : 0.93 ล้ำนบำท)
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557
เท่ำกับ 51.19 ล้ำนบำท 124.14 ล้ำนบำท และ 141.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 เพิม่ ขึน้ 72.95 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขีน้ ร้อยละ 142.51 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 มีสำเหตุสำคัญมำจำก
บริษัทฯ ออกหุน้ สำมัญซึง่ มีมูลค่ำเสนอขำยรวม 40 ล้ำนบำท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 31.31 ล้ำนบำทในปี 2556
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ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เพิม่ ขึน้ 17.13 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.80 เมื่อเทียบกับ
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 17.55 ล้ำนบำทในปี 2557
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 148.42 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 7.15 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.06 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนสำหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
จำนวน 7.15 ล้ำนบำท
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับร้อยละ 12.25 ร้อยละ 35.72 และ
ร้อยละ 13.22 ตำมลำดับ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุน้ ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ เป็ น ร้อยละ 35.72 จำกร้อยละ 12.25 ในปี 2555 เนื่องจำกสำเหตุ
สำคัญคือ รำยได้จำกกำรขำยและรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงจำกกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ลดลง และบริษทั ฯ ไม่มคี ่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนพิเศษทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2555 เช่น ค่ำผลประโยชน์พนักงำน และกำรตัง้ ค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นต้น
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2557 ลดลงเป็ นร้อยละ 13.22 จำกร้อยละ 35.72 ในปี 2556 เนื่องจำกสำเหตุสำคัญ
คือภำวะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ อ รำยได้จำกกำรขำยและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง รวมทัง้ ลูกค้ำทัวไป
่
บำงส่วนชะลอกำรตัดสินใจซื้อ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีค่ำเสื่อมรำคำซึ่งเป็ นต้นทุนคงทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรทีบ่ ริษัทฯ ได้ซอ้ื เครื่องจักร
ผลิตรัว้ สำเร็จรูปรุ่น Sandy and Brick FENZER ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปลดลงในปี 2557
สำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับ ร้อยละ 19.75 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำก
ร้อยละ 13.22 ในปี 2557 โดยกำรเพิม่ ขึน้ มีสำเหตุมำจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยและกำรรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
โดยรวม
(ง) การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำนในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 54.82
ล้ำนบำท 31.96 ล้ำนบำท และ (19.33) ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2555 เท่ำกับ 54.82 ล้ำนบำท จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ มี
กำไรสุทธิก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 13.76 ล้ำนบำท และค่ำเสือ่ มรำคำ 13.49 ล้ำนบำท รวมทัง้ บริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 15.14 ล้ำนบำท แม้ว่ำบริษทั ฯ จะมีรำยได้คำ้ งรับทีย่ งั ไม่เรียกชำระลดลง 6.98 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2556 เท่ำกับ 31.96 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริษทั ฯ มีกำไร
สุทธิก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 38.27 ล้ำนบำท และค่ำเสือ่ มรำคำ 14.65 ล้ำนบำท รวมทัง้ บริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้
อื่นเพิม่ ขึน้ 8.70 ล้ำนบำท แม้ว่ำบริษทั ฯ จะมีตน้ ทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ 28.94 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำก
กำรก่อสร้ำงโครงกำรบ้ำนเดอะกินซ่ำ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2557 เท่ำกับ 19.33 ล้ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำก
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ลดลง 37.45 ล้ำนบำท และต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ 12.14 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำก
กำรก่อสร้ำงโครงกำรบ้ำนเดอะกินซ่ำ แม้ว่ำบริษทั ฯ จะมีกำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ 24.26 ล้ำนบำท และค่ำเสือ่ มรำคำ 16.15
ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนสำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 42.87
ล้ำนบำท จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื จำนวน 20.78 ล้ำนบำท รวมถึงกำรลดลงของมูลค่ำต้นทุน
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กำรพัฒ นำโครงกำรอสัง หำริม ทรัพ ย์จ ำนวน 18.61 ล้ ำ นบำท โดยกำรลดลงของมู ล ค่ ำ ต้ น ทุ น กำรพัฒ นำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ สอดคล้องกับกำรโอนบ้ำนพร้อมทีด่ นิ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วของโครงกำรเดอะ กินซ่ำ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 15.03 ล้ำนบำท 36.39
ล้ำนบำท และ 23.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2555 เท่ำกับ 15.03 ล้ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำกกำรที่
บริษทั ฯ ซือ้ สินทรัพย์ถำวร 9.37 ล้ำนบำท เช่น สร้ำงแบบหล่อรัว้ สำเร็จรูป และสร้ำงอำคำรโรงงำนรัว้ สำเร็จรูปรุ่น Sandy
เป็ นต้น และบริษทั จ่ำยชำระหนี้ค่ำมัดจำค่ำเครื่องจักร 6.38 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2556 เท่ำกับ 36.39 ล้ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำกกำรที่
บริษทั ฯ ซือ้ สินทรัพย์ถำวร 36.56 ล้ำนบำท เช่น ทีด่ นิ จังหวัดระยอง ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนบ้ำนสำเร็จรูป ซือ้ เครื่องจักรผลิต
รัว้ สำเร็จรูป ซือ้ รถยกและรถตัก เป็ นต้น และบริษทั ฯ จ่ำยชำระเจ้ำหนี้ค่ำเครื่องจักร 2.09 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2557 เท่ำกับ 23.57 ล้ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำกกำรที่
บริษทั ฯ ซื้อสินทรัพย์ถำวรเท่ำกับ 22.80 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนผลิตรัว้ สำเร็จรูป และบ้ำน
สำเร็จรูปทีจ่ งั หวัดนครปฐม
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 จำนวน 8.89 ล้ำนบำท ซึ่ง
ในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษทั ฯ ได้มกี ำรจ่ำยเงินสดซือ้ สินทรัพย์ถำวรจำนวน 7.23 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินจ่ำยสำหรับ
สร้ำงโรงงำนกำรผลิต Module วัสดุก่อสร้ำงสำเร็จรูปสำหรับบ้ำนกินซ่ำโฮม
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดทีไ่ ด้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงินใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับ 10.94 ล้ำน
บำท (1.34) ล้ำนบำท และ 15.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2555 เท่ำกับ 10.94 ล้ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุสำคัญ
จำกบริษทั ฯ ได้รบั เงินค่ำจองหุน้ 40.00 ล้ำนบำท แม้ว่ำเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันจะลดลงจำนวน
17.67 ล้ำนบำท และบริษทั ฯ ได้จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 6.80 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2556 เท่ำกับ 1.34 ล้ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำก
กำรทีบ่ ริษทั ฯ จ่ำยหนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินจำนวน 2.69 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นหนี้สนิ ทีบ่ ริษทั ฯ นำไปลงทุนในเครื่องจักร
ผลิตรัว้ สำเร็จรูป และเครื่องจักรผสมคอนกรีต และบริษัทฯ ได้รบั ชำระค่ำหุ้นจำกส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม จำนวน
1.60 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2557 เท่ำกับ 15.04 ล้ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุสำคัญจำก
กำรทีบ่ ริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ จำนวน 10.12 ล้ำนบำท และบริษทั ฯ มี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ จำนวน 7.00 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2558 จำนวน 14.60 ล้ำนบำท
โดยบริษทั ฯ มีกำรชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 13.23 ล้ำนบำท
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(จ) การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31 ธันวำคม 2557
เท่ำกับ 0.73 เท่ำ 0.99 เท่ำ และ 1.08 เท่ำ ตำมลำดับ ซึง่ อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษทั ฯ ดีขน้ึ อย่ำงต่อเนื่อง และสะท้อน
ให้เห็นว่ำบริษทั ฯ มีสถำนะทำงกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่ง
อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 1.12 เท่ำ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำบริษทั ฯมีสภำพ
คล่องอยู่ในระดับดีและมีควำมเพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับร้อยละ 35.86 ร้อยละ 33.54 และร้อยละ 34.59
ตำมลำดับ อัตรำกำไรขัน้ ต้นในปี 2556 ลดลงเนื่องจำกบริษทั ฯ ขำยผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูปให้แก่ ลูกค้ำอสังหำริมทรัพย์รำย
ใหญ่ ในสัดส่วนมำกขึ้น และอัตรำกำไรขัน้ ต้นในปี 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทฯ สำมำรถก่อสร้ำงได้รวดเร็วขึ้น และ
สำมำรถควบคุมต้นทุนได้ดขี น้ึ
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
ร้อยละ 35.31 และ ร้อยละ 31.70 ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงในช่วงไตรมำสที่ 1 ของ ปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ เดอะ กินซ่ำโฮม ซึง่
เป็ นธุรกิจทีม่ ตี น้ ทุนสูงกว่ำกำรรับสร้ำงบ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำ รวมถึงกำรลดลงของอัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจรับสร้ำง
บ้ำนบนทีด่ นิ ของลูกค้ำ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำรแข่งขันเพิม่ สูงขึน้ รำยได้ต่อหลังจึงปรับลดลงในขณะทีต่ ้นทุน
ต่อหลังคงที่
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
บริษัทฯ มีอตั รำผลตอบแทนผู้ถอื หุ้นปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 เท่ำกับร้อยละ
12.25 ร้อยละ 35.72 ร้อยละ 13.22 และ ร้อยละ 19.75 ตำมลำดับ ผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อยู่ในเกณฑ์ดเี นื่องจำก
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั ทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดี
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 3.17 เท่ำ 1.14 เท่ำ และ 0.77 เท่ำ ตำมลำดับ ซึง่ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ ลดลงอย่ำง
มำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เนื่องจำกกำรเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในปี 2556 และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำก
ผลกำไรของบริษทั ฯ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เนื่องจำกเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน และเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ลดลง
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 0.79 เท่ำ ซึง่ ลดลงจำก 0.94 เท่ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557
ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิ จ
ภำวะเศรษฐกิจและภำวะกำรก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่ำงยิง่
ในสภำวะทีเ่ ศรษฐกิจและภำวะกำรก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ปรับตัวในทิศทำงทีด่ ี ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ จะปรับ
ในทำงทิศทำงที่ดีตำม เนื่องจำกรำยได้ของบริษัท ฯ จะมีควำมเกี่ยวข้อ งโดยตรงกับกำรก่อสร้ำงที่อยู่อ ำศัย และตลำด
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อสังหำริมทรัพย์ ดังนัน้ ในภำวะทีเ่ ศรษฐกิจและภำวะกำรก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ปรับตัวในทิศทำงทีไ่ ม่ดี ย่อมส่งผล
กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
ปจั จัยแห่งควำมสำเร็จปจั จัยหนึ่งของธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน และผลิตวัสดุก่อสร้ำงคือกำรควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่
แข่งขันได้ ซึง่ กำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยวัตุดบิ หลักของ
บริษทั ฯ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ และเหล็ก อย่ำงไรก็ดี จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ มีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูจ้ ดั จำหน่ ำยวัสดุก่อสร้ำง ทำให้
บริษทั ฯ สำมำรถวำงแผนกำรจัดหำวัตถุดบิ ทัง้ ในด้ำนปริมำณและรำคำได้เป็ นอย่ำงดี โดยมีกำรทำสัญญำสังซื
่ อ้ ระยะกลำง
ั
และระยะยำวกับผูข้ ำย นอกจำกนี้ ในส่วนของธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน บริษทั ฯ มีนโยบำยทำรำคำต้นทุนแบบปจจุบนั (Real time)
ทำให้บริษัทฯ สำมำรถกำหนดรำคำที่ใกล้เคียงกับต้นทุนกำรก่อสร้ำงจริง โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรผลิตชิ้นส่วนโครงสร้ำง
สำเร็จรูปทีโ่ รงงำน ก่อนเริม่ งำนก่อสร้ำง ซึง่ ใช้ระยะเวลำไม่มำกหลังจำกได้ทำสัญญำรับจ้ำงจำกลูกค้ำ
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