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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั ไดอ ิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เดมิชื่อ บรษิทั ไดอจิ ิ เฮำ้ส ์ จ ำกดั จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่ 22 
มนีำคม 2537 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรกจ ำนวน 5 ลำ้นบำท ซึง่ต่อมำบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเขำ้ตลำดหลกัทรพัย ์ (MAI) 
เมื่อวนัที ่23 กรกฎำคม 2558 โดยมทีุนจดทะเบยีน 130 ลำ้นบำท และทุนช ำระแลว้ 130 ลำ้นบำท  

 บรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ จำก 130 ลำ้นบำท มำเป็น 1,180.60 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่ 17 
มกรำคม 2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) โดยกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย ์ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 

(1) รบัโอนหุน้ทัง้หมดของเนอวำนำ ซึง่ทรพัยส์นิของเนอวำนำประกอบดว้ยสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้ปวง ซึง่รวมถงึ
แต่ไม่จ ำกดัเพยีงสทิธ ิหน้ำที ่ภำระ ขอ้ผกูพนัต่ำงๆ และควำมรบัผดิใดๆ ที ่เนอวำนำพงึม ีณ วนัทีก่ำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็น
ผลส ำเรจ็ รวมถงึหุน้ทัง้หมดที ่เนอวำนำ ถอือยู่ใน (ก) บรษิทั เนอวำนำ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 (ข) 
บรษิทั เนอวำนำ ย ูจ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 และ (ค) บรษิทั เนอวำนำ พระรำม 9 จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
(ง) บรษิทั ทรพัยธ์นำรนิทร ์จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 และ (จ) บรษิทั เนอวำนำรเิวอร ์จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 70  

(2) ธุรกรรมกำรซือ้ทีด่นิ ซึง่บรษิทัฯ จะรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิจ ำนวน 2 แปลงจำก บมจ. สงิห ์เอสเตท ไดแ้ก ่(1) 
ทีด่นิเปล่ำ ทีด่นิโฉนดเลขที ่ 1930, 28508, 28509 และ 43102 เน้ือทีร่วม 4 ไร ่ 1 งำน 98.2 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ตดิถนน
รตันำธเิบศร ์ต ำบลบำงรกัใหญ่ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุร ีและ (2) ทีด่นิเปล่ำ ทีด่นิโฉนดเลขที ่ 1922 และเลขที ่
2138 เน้ือทีร่วม 7 ไร ่ 3 งำน 50.3 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ตดิถนนรตันำธเิบศร ์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืงนนทบุร ี จงัหวดั
นนทบุร ี
 ณ. 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู ธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น ธุรกจิผลติภณัฑป์ระตู
และหน้ำต่ำงอลมูเินียมส ำเรจ็รปู หลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัโอนหุน้ทัง้หมดของเนอวำนำ ท ำใหส้ว่นงำนธุรกจิของบรษิทั
เพิม่ขึน้ ซึง่กลุม่บรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ โดยเน้นกำรพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อำศยัเป็นหลกั 
 
1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหรอืกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษทัฯ ในภาพรวม 

 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู อฐิบลอ็ก รบัสรำ้งบำ้น รวมถงึประตหูน้ำต่ำงจำกญีปุ่่ น คำดกำรณ์ถงึ

ภำพรวมของบรษิทัทีจ่ะเตบิโตในอนำคตยิง่ๆขึน้ไป โดยเน้นหลกักำรทีเ่ป็น “กำรสรำ้งนวตักรรม เพื่อคุณค่ำกำรอยู่อำศยั
อย่ำงมคีุณภำพ” จำกกำรท ำวจิยัลดตน้ทุนกำรผลติและดดัแปลงนวตักรรมใหม่ๆ ใหล้กูคำ้ไดร้บัผลติภณัฑท์ีม่รีำคำ
ประหยดั แต่ยงัคงรกัษำคุณภำพและควำมแขง็แรงของผลติภณัฑไ์วด้งัเดมิ 

 
พนัธกิจ (Mission) 
บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู เพื่อตอบสนองกำรก่อสรำ้งยุคใหม่ทีต่อ้งกำรวสัดุ

อุปกรณ์ทีก่่อสรำ้งไดร้วดเรว็ แขง็แรง สวยงำม และประหยดั ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ FENZER และผลติโครงสรำ้ง
ส ำเรจ็รปู  คำน  เสำ  ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ NIVA  นอกจำกนี้  กลุ่มบรษิทัฯ ยงัด ำเนินธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปูบน 
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ทีด่นิภำยใตแ้บรนด ์GINZA Home  และจดัจ ำหน่ำยและตดิตัง้ประตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียมส ำเรจ็รปูAtech Windowจำก
โรงงำนผูผ้ลติสญัชำตญิีปุ่่ น 
 

นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2559 บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิดงันี้ 

เป้ำหมำยดำ้นกำรด ำเนินธุรกจิ 

1) รัว้ส ำเรจ็รปู FENZER บรษิทัฯ มุง่เน้นเป้ำหมำยรกัษำควำมเป็นผูน้ ำตลำดรัว้ส ำเรจ็รปู โดยกำรพฒันำรัว้

ส ำเรจ็รปูรุ่นต่ำงๆ เพื่อครอบคลุมกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยใหท้ัว่ถงึทัง้ประเทศ บรษิทัฯ มแีผนก่อตัง้โรงงำนผลติสู่

ภูมภิำคดว้ยเครื่องจกัรผลติรัว้อตัโนมตั ิ เพื่อลดตน้ทุนในกำรขนสง่ และสง่เสรมิระบบ Logistic Network ที่

บรษิทัฯ ก ำลงัด ำเนินกำรสรำ้งเครอืขำ่ยใหค้รอบคลมุทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

2) ธุรกจิบำ้นส ำเรจ็รปู บรษิทัฯ มุง่เน้นวจิยัและพฒันำผลติภณัฑก์ำรก่อสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปู ดว้ยเทคโนโลยกีำร

ผลติชัน้สงู จำกโรงงำนทุกชิน้สว่นของตวับำ้น มเีป้ำหมำยทีจ่ะลดตน้ทุนกำรก่อสรำ้งบำ้นเพื่อรองรบัฐำน

ลกูคำ้ทีก่วำ้งขึน้ และสำมำรถก่อสรำ้งในพืน้ทีต่่ำงๆ ทัว่ประเทศได้ 

3) ธุรกจิประตูหน้ำต่ำงอลมูเินียมส ำเรจ็รปู บรษิทัฯ มุง่เน้นกำรแนะน ำสนิคำ้ประตูหน้ำต่ำงอลมูเินียมคุณภำพ 

สงู เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของตลำดระดบับนและร่วมกบัผูผ้ลติในกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑป์ระตูหน้ำต่ำง

อลมูเินียมรุ่นประหยดั เพื่อน ำเสนอต่อธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์และผูร้บัเหมำก่อสรำ้งอำคำรบำ้น โดยทัว่ไป 

 เป้ำหมำยดำ้นกำรบรหิำรงำน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินงำนดว้ยควำมโปรง่ใส และมธีรรมภบิำล โดยมกีำรเปิดเผยขอ้มลูตำมหลกัเกณฑท์ี่
เหมำะสม เพื่อสรำ้งควำมเป็นธรรมและเสรมิสรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัระหว่ำงผูถ้อืหุน้ทุกรำย รวมทัง้บรษิทัฯ มกีำรจดัวำง
ระบบกำรตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบอสิระภำยในและภำยนอก เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรบรหิำรงำนและกำรด ำเนินธุรกจิของ 
บรษิทัฯ มคีวำมถูกตอ้งและโปรง่ใส 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ปี 2537 จดทะเบยีนก่อตัง้ บรษิทั ไดอจิ ิเฮำ้ส ์จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกจิหล่อคำน
เสำส ำเรจ็รปู ขำยใหก้บัโครงกำรทัว่ไป โดยผูเ้ริม่ก่อตัง้หลกัคอื กลุ่มมปีระเสรฐิสกุล กลุ่มตณัศลำรกัษ ์
และกลุ่มมณีรตันะพร 

ปี 2538 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้เป็น 30 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรเตบิโตของกจิกำรในธรุกจิคำน
เสำส ำเรจ็รปู  

ปี 2540 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้เป็น 32.94 ลำ้นบำท เพื่อเพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนของกจิกำร
ในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2540 

ปี 2543 บรษิทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้เป็น 26.32 ลำ้นบำท เพื่อลำ้งขำดทุนสะสม และขยำยสำยกำร 
ผลติไปสูต่ลำดรัว้ส ำเรจ็รปู โดยบรษิทัฯ ไดว้จิยัและพฒันำรัว้ส ำเรจ็รปู “เฟนเซอร”์ น ำเสนอสูต่ลำดเป็น
รำยแรก 

ปี 2544 บรษิทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้เป็น 12.50 ลำ้นบำท เพื่อลำ้งขำดทุนสะสม 
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ปี 2546 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้เป็น 56 ลำ้นบำท เพื่อมุ่งขยำยธุรกจิเขำ้สูต่ลำดรัว้ส ำเรจ็รปู  
ภำยหลงัจำกทีผ่ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บักำรตอบรบัอย่ำงดจีำกตลำด 

ปี 2547 จดัตัง้บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท ประกอบธรุกจิเป็น
ตวัแทนขำยโครงสรำ้งส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 80  

จดัตัง้บรษิทัย่อยคอื บรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท ประกอบธุรกจิ
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยประตหูน้ำต่ำงอลมูเินียมจำกโรงงำนผูผ้ลติสญัชำตญิีปุ่่ น โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 80  

บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 80 ลำ้นบำท 
และเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ไดอจิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2550 บรษิทัฯ เริม่เขำ้ด ำเนินกจิกำรรบัสรำ้งบำ้น ผ่ำนทำงบรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์ จ ำกดั ภำยใตช้ื่อ ควิเซฟ 
ไดมอนด ์

ปี 2551 ไดม้กีำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ระหว่ำงกลุ่มมปีระเสรฐิสกุล กลุ่มตณัศลำรกัษ์ และกลุ่มมณีรตันะพร 
สง่ผลใหห้ลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ครัง้นี้ กลุ่มตณัศลำรกัษ์และกลุ่มมณีรตันะพร ไมไ่ดถ้อืหุน้   
ของบรษิทัฯ 

ปี 2552 บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ำกดั ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 5 ลำ้นบำท และก่อตัง้บรษิทัย่อย 3 บรษิทั คอื 
1) บรษิทั ควิเซฟ ไดมอนด ์จ ำกดั ประกอบธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู 2) บรษิทั กนิซ่ำโฮม จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปูกนิซ่ำโฮม และ 3) บรษิทั ควิเซฟ เฟรช จ ำกดั ประกอบธุรกจิรบั
สรำ้งบำ้น โดยแต่ละบรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท 

ปี 2553 บรษิทัฯ ไดล้งทุนเปิดส ำนกังำนขำยส ำหรบัธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น ทีศ่นูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ สำขำ
พระรำม 3 

ปี 2554 บรษิทัฯ ไดล้งทุนเปิดส ำนกังำนขำยส ำหรบัธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นทีศ่นูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ สำขำบำงนำ  

ปี 2556 เปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ในเดอืนกุมภำพนัธ ์ บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้จำก 80 ลำ้นบำท เป็น 90 ลำ้นบำท โดย
จดัสรรใหก้บัผูล้งทุนกลุ่มหนึ่งจ ำนวน 10 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท  โดยบรษิทัฯ ไดน้ ำเงนิ
เพิม่ทุนดงักล่ำวไปซือ้เครื่องจกัรผลติ FENZER รุ่น Sandy และซือ้ทีด่นิเพื่อเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำร
ขยำยโรงงำนและศนูยก์ระจำยสนิคำ้ 

 ในเดอืนธนัวำคม บรษิทั ดคีอรป์ กรุ๊ป จ ำกดั ไดซ้ือ้หุน้ทัง้หมดของบรษิทั ควิเซฟ เฟรช จ ำกดั ซึง่ไม่ไดม้ี
กำรด ำเนินธุรกจิใดๆ จำกบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำตำมมลูค่ำทำงบญัช ีและบรษิทั   ดี
คอรป์ กรุ๊ป จ ำกดั มนีโยบำยทีจ่ะปิดบรษิทั ควิเซฟ เฟรช จ ำกดั เน่ืองจำกบรษิทัไม่ไดม้กีำรด ำเนินธุรกจิ
ใดๆ  

ปี 2557 ในเดอืนสงิหำคม บรษิทัฯ ไดล้งทุนเปิดส ำนกังำนขำยส ำหรบัธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นทีศ่นูยก์ำรคำ้เซน็ทรลั
พลำซำ สำขำศำลำยำ 
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 ในเดอืนตุลำคมไดม้กีำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ภำยในกลุ่มบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ เพิม่ทุนช ำระแลว้จำก 
90 ลำ้นบำท เป็น 100 ลำ้นบำท และจดัสรรหุน้จ ำนวน 10 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (มลูค่ำ
ยุตธิรรมหุน้ละ 3.61 บำท) เพื่อช ำระค่ำหุน้ของบรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ำกดั จ ำนวน 300,000 หุน้ มลู
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท  (มลูค่ำยุตธิรรมหุน้ละ 144.68 บำท)  ซึง่คดิเป็นสดัสว่นจ ำนวนหุน้รอ้ยละ 30 
ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั  ควิเทค โปรดกัส ์ จ ำกดั  จำกนำงสำววชริำภรณ์ สกุล
จนัทร ์ นำยสภุกณิห ์ อำจวงษำ และนำงปิโยรส เลำหเจรญิยศ ซึง่คดิเป็นอตัรำสว่นกำรแลกเปลีย่น 
(Swap Ratio) เท่ำกบั 100 : 3  (100 หุน้ของ บมจ. ไดอ ิกรุ๊ป ต่อ บจก.ควิเทค โปรดกัส ์3 หุน้) ซึง่ที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิไดพ้จิำรณำอตัรำสว่นกำรแลกเปลีย่นหุน้ดงักล่ำวและเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสม จำก
กำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ ดงักล่ำว ท ำใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ของบรษิทั ควิเทค โปดกัส ์จ ำกดั ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนช ำระแลว้ 

ในเดอืนตุลำคม บรษิทัฯ ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์ จ ำกดั จำกนำยฑรูทว ี มงคลแสง
สรุยี ์จ ำนวน 40,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 0.01 บำท เน่ืองจำกรำคำตำมมลูค่ำทำงบญัชขีองบรษิทั เอเทค 
เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั น้อยกว่ำศนูยบ์ำท จำกกำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ ดงักล่ำว ท ำใหบ้รษิทัฯ 
ถอืหุน้ของบรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนช ำระแลว้ 

ในเดอืนตุลำคม บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 100 ลำ้นบำท เป็น 130 ลำ้นบำท และออกหุน้
สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ เพื่อเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 

ปี 2558 ในเดอืนตุลำคม ไดเ้ปิดบรษิทั แอเรยีวำว โดยถอืหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 50 โดยร่วมทุนกบับรษิทั เอเจนซี่
ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั เพื่อพฒันำเวปไซค ์ซือ้ ขำย เช่ำ อสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้ระบบ ท ำให้
บรษิทัฯ มชี่องทำงกำรใชส้ือ่ออนไลน์ในกำรขยำยธุรกจิต่อไป 

ในเดอืนธนัวำคม บรษิทัฯ ไดข้ำยบรษิทั ควิเซฟ ไดมอนด ์จ ำกดั ในรำคำ Book Value และไดเ้ปิดธุรกจิ
รบัสรำ้งบำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู ในชื่อ ดจี ิโฮม แทน ด ำเนินกำรโดยบรษิทั ดจี ิโฮม เซ็นเตอร ์จ ำกดั 

ปี 2559 ในเดอืนพฤษภำคม 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโชวร์มู กนิซ่ำโฮม บนถนนประดษิฐม์นูธรรม เพื่อเป็นโชว์
รมูและส ำนกังำนขำยใหล้กูคำ้ไดส้มัผสับำ้นกนิซ่ำโฮม ของจรงิ 

ในเดอืนกรกฎำคม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโชวร์ปู กนิซ่ำโฮม ต ำบลมำบขำ่ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัระยอง เพื่อ
รอบรบัลกูคำ้รบัสรำ้งบำ้นในภมูภิำคตะวนัออก 

ในเดอืนตุลำคม บรษิทัฯไดจ้ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทั แอเรยีวำ้ว จ ำกดั ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในอตัรำ
รอ้ยละ 50 ใหแ้กบ่รษิทั ดคีอรป์ กรุ๊ป จ ำกดัในรำคำ 500,000 บำท ซึง่มลูค่ำทำงบญัช ี ณ วนัที ่ 30 
มถุินำยน 2559 เป็นเงนิ  490,117.09 บำท 

ในเดอืนธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำก 130 ลำ้นบำท เป็น 1,180 ลำ้น
บำท 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ 

 
ณ. 31 ธนัวำคม 2559 โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 
 

 
 
 
ปัจจบุนัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 
 
 

   
 
 

บมจ. ไดอ ิกรุ๊ป 

บจก. ควิเทค  
โปรดกัส ์

บจก. กนิซ่ำโฮม 

บจก. เอเทค  
เอน็เตอรไ์พรส ์

บจก. ดจี ิโฮม  
เซน็เตอร ์

บจก. แลนดี ้ 
ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

99.99% 99.99% 99.99%

 
 บจก. กนิซ่ำโฮม 

99.99% 

14.89% 

บมจ. ไดอ ิกรุ๊ป 

• ไดอิ 
กรุ๊ป 

 บจก. เนอวำนำ 
ดเีวลลอปเมน้ท ์

บจก. กนิซ่ำโฮม 

บจก. ควิเทค  
โปรดกัส ์

บจก. ดจี ิโฮม  
เซน็เตอร ์

 

บจก. เอเทค  
เอน็เตอรไ์พรส ์

 

บจก. แลนดี ้ 
ดเีวลลอปเมน้ท ์

 

บจก. เนอวำนำ 
คอนสตรคัชัน่ 

บจก. เนอวำนำ 
ย ู

บจก. เนอวำนำ 
พระรำม 9 

บจก. ทรพัย ์
ธนำรนิทร ์

บจก. เนอวำนำ
รเิวอร ์

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

99.99% 
99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 70.00% 

14.89% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 โครงสรา้งรายได ้

รายการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 

ของบริษทัฯ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รัว้ส ำเรจ็รปู บรษิทัฯ 99.99% 166.84 46.61 163.39 41.33 119.71 35.68 
รบัสรำ้งบำ้น1 ควิเทค และ  

กนิซ่ำโฮม 
99.99% 165.43 46.21 209.62 53.03 183.54 54.70 

ประตู ประตู และหน้ำต่ำง
อลมูเินียมส ำเรจ็รปู 

เอเทค 99.99% 25.71 7.18 22.31 5.64 32.28 9.62 

รวม 357.98 100.00 395.32 100.00 335.53 100.00 

หมำยเหตุ  1 รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นของงวด 12 เดอืนสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 นัน้รวมรำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งปกตทิีบ่รษิทัฯ 
รบัสรำ้งบำ้นบนทีด่นิของลกูคำ้ กบัรำยไดท้ีร่บัรูจ้ำกกำรขำยบำ้นและทีด่นิโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ ซึง่มลีกัษณะคลำ้ยโครงกำรบำ้น
จดัสรร ทัง้นี้มลูค่ำรำยไดท้ีร่บัรูจ้ำกโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ เท่ำกบั 23.97 ลำ้นบำท 

การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ธุรกจิย่อย ดงันี้ 
1. ธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู  
2. ธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น 
3. ธุรกจิผลติภณัฑป์ระตแูละหน้ำต่ำงอลมูเินียมส ำเรจ็รปู 

 
ธรุกิจผลิตภณัฑร์ัว้ส าเรจ็รปู  

2.1  ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รูป ซึง่ประกอบไปดว้ย แผ่นรัว้ส ำเรจ็รูป ฐำนรำก ส ำเรจ็รูป 
เสำ และทบัหลงั ผลติภณัฑ์รัว้ส ำเรจ็รูปของบรษิทัฯ ไดร้บักำรออกแบบเพื่อใหไ้ม่อมน ้ำ  มคีวำมสวยงำม และทนทำนมี
อำยุกำรใชง้ำนนำนเกนิกว่ำ 10 ปี ผลติภณัฑไ์ดร้บักำรออกแบบเพื่อใหก้ำรตดิตัง้รัว้ส ำเรจ็รูปมคีวำมสะดวกและรวดเรว็ใน
กำรก่อสรำ้งกว่ำรัว้ทัว่ไป ท ำใหส้ำมำรถลดปัญหำและค่ำใชจ้่ำยดำ้นแรงงำนก่อสรำ้ง ผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รูป   ของบรษิทัฯ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้  

1)  ผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูภำยใตช้ื่อ “เฟนเซอร”์ (FENZER)  

 เป็นรัว้ส ำเรจ็รูปทีผ่ลติดว้ยระบบคอนกรตีเสรมิเหลก็แรงดงึสงู (Pre-stressed Concrete) ก ำลงัสงูมำกกว่ำ 
300 กโิลกรมัต่อตำรำงเซนตเิมตร (ksc) ดว้ยเทคโนโลยกีำรผลติชิน้ส่วนส ำเรจ็รูปทีท่นัสมยัจำกประเทศญี่ปุ่ น ตำมหลกั
มำตรฐำน ACI CODE และ ISO 9001:2008 ประกอบดว้ยแผ่นคอนกรตีผวิเรยีบเนียนทัง้สองดำ้น เสำ แผ่นทบัหลงั บวัหวั
เสำ และฐำนรำก มคีุณสมบตัป้ิองกนัเชื้อรำ เหมำะส ำหรบัรัว้บำ้นเดี่ยว โครงกำรจดัสรรบำ้นพกัอำศยั รวมถงึทุกพื้นที่ที่
ตอ้งกำรลอ้มรัว้ ผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูภำยใตช้ื่อ “เฟนเซอร”์ ซึง่บรษิทัฯ ผลติและจ ำหน่ำยในปัจจุบนั แบ่งเป็น 6 รุ่น ดงันี้  
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รุ่นที ่ 1    M-Wall FENZER เป็นรัว้ส ำเรจ็รปูรุ่นประหยดั เหมำะกบักำรก่อสรำ้งรัว้รอบโครงกำรอสงัหำรมิ 
ทรพัย ์ และโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ มคีวำมแขง็แรง ผวิเรยีบเนียนภำยในพืน้ทีใ่ชง้ำน 1 ดำ้น มคีวำมแขง็แรง
ทนทำนสงูกว่ำรัว้ส ำเรจ็รปูทัว่ไปในตลำด 

โครงกำรแสนสริ-ิฮำบเิทยี โครงกำร Gusto โครงกำร Gusto 

รุ่นที ่2     Anti-Water FENZER เป็นรัว้ส ำเรจ็รปู ทีถู่กพฒันำหลงัจำกทีม่นี ้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 บรษิทัฯ ได้
ออกแบบชิ้นส่วนรัว้รุ่นนี้โดยเฉพำะเพื่อมคีวำมแขง็แรงเพิม่ขึน้ส ำหรบัรบัแรงดนัน ้ำ เมื่อมนี ้ำท่วมรอบโครงกำร อีกทัง้
สำมำรถป้องกนักำรซมึน ้ำจำกน ้ำท่วมไดม้ำกขึน้ มรีำคำทีป่ระหยดัและเหมำะสมกบักำรใชง้ำนในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเสีย่งต่อน ้ำ
ท่วมในอนำคต 

นำคนิวำส 

นวมนิทร ์42 

นำคนิวำส 

นวมนิทร ์42 

นำคนิวำส 
 
 
 
 
 
 
 
 

รุ่นที ่3     Double S FENZER เป็นรัว้ส ำเรจ็รปูทีผ่ลติดว้ยเทคโนโลยชีัน้สงู ระบบเปียกทีท่นัสมยั มผีวิเรยีบ
เนียนทัง้สองดำ้น เหมำะกบักำรก่อสรำ้งรัว้ทีต่อ้งกำรควำมสวยงำมทัง้ภำยในและภำยนอก และสรำ้งควำมโดดเด่นของ
อำคำรต่ำงๆ ผวิของแผ่นรัว้ไม่มรีอยแตกรำ้ว เน่ืองจำกใชค้อนกรตีก ำลงัสงูเช่นกนั 
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กระทรวงสำธำรณสขุ กรมกำรขนสง่ทำงบก กำรรถไฟมกักะสนั 

บจ.ปำรก์เกอร ์(ระยอง) บจ.ปำรก์เกอร ์(ระยอง) 

 

รุ่นที ่ 4   Sandy และ Brick FENZER  เป็นผลติภณัฑบ์ลอ็กเอนกประสงคซ์ึง่ผลติดว้ยเครื่องจกัรอตัโนมตัิ
จำกประเทศญีปุ่่ น โดยเป็นกระบวนกำรผลติระบบแหง้ โดยกอ้นบลอ็กจะมขีนำด 20x40 เซนตเิมตร โดยสำมำรถน ำไปใช้
ไดใ้นหลำยรปูแบบ เช่น รัว้รอบโรงงำน รัว้โครงกำร รัว้ระหว่ำงแปลง  และเขือ่นกนัดนิ เป็นตน้ กอ้นบลอ็กจะมใีหเ้ลอืกสรร
ในหลำกหลำยรปูแบบตำมลกัษณะกำรใชง้ำนของโครงกำรต่ำงๆ เทคโนโลยดีงักล่ำวสำมำรถผลติชิน้งำนทีช่่วยลดตน้ทุน
กำรก่อสรำ้งของโครงกำรประเภทต่ำงๆ ไดเ้ป็นอย่ำงด ีและสำมำรถขยำยก ำลงัผลติไดอ้ย่ำงรวดเรว็  

จุดเด่นของผลติภณัฑ ์

1. ลกัษณะสวยงำม โดยมลีวดลำยพืน้ผวิในตวัจงึไม่ตอ้งมกีำรฉำบปนูทำส ี 
2. สำมำรถก่อเป็นรัว้ไดโ้ดยไมต่อ้งใชเ้สำเอน็ และคำนเอน็ 
3. สำมำรถฉำบทบัดว้ยปนูชนิดธรรมดำ ไมต่อ้งใชป้นูฉำบชนิดพเิศษเหมอืนกำรฉำบอฐิมวลเบำ 
4. สำมำรถก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงรวดเรว็ และงำนเรยีบรอ้ย 
5. ตน้ทุนกำรก่อสรำ้งทีต่ ่ำกว่ำอฐิมวลเบำ และกำรก่ออฐิฉำบปนูทัว่ไป 
6. คุณภำพคอนกรตีบลอ็คมคีวำมแขง็แกร่งกว่ำอฐิทัว่ไป มขีนำดกอ้นทีม่มีำตรฐำนสงู มคีวำมแตกต่ำงของ

ขนำดกอ้นน้อยมำก ท ำใหป้ระหยดัปนูฉำบ บำงกรณีสำมำรถโชวผ์วิของคอนกรตีบลอ็คใชง้ำนไดเ้ลย 
 

 
 

รุ่น Sandy FENZER โครงกำรกสัโต ้เทพำรกัษ์ 
 

รุ่น Sandy FENZER โครงกำรอยู่เยน็ รำมอนิทรำ 
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รุ่น Sandy FENZER  รุ่น Sandy FENZER 

รุ่น Brick FENZER 
 

รุ่น Brick FENZER 

โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรน ำกอ้นบลอ็ก มำพฒันำเป็นผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูรุ่นใหมข่อง FENZER ภำยใตรุ้่น 
Brick FENZER และ Sandy FENZER 

รุ่นที ่5  Slim B FENZER เป็นรัว้ส ำเรจ็รปูทีม่นี ้ำหนกัเบำและบำง ใชส้ ำหรบัเป็นรัว้กัน้ระหว่ำงแปลงของบำ้น
เดีย่วในโครงกำรหมู่บำ้นจดัสรร ซึง่ผลติโดยระบบเปียกโดยใชก้ำรหล่อแนวตัง้ผวิเรยีบสองดำ้น โดยใชแ้รงงำนในกำร
ประกอบและถอดแบบเพื่อใหผ้วิเรยีบทัง้สองดำ้น ทัง้นี้ บรษิทัฯ คำดว่ำจะไม่จ ำหน่ำยรัว้ส ำเรจ็รปูรุ่น Slim B FENZER 
โดยบรษิทัฯ จะผลติและจ ำหน่ำยรัว้ส ำเรจ็รปูรุ่น Zen FENZER แทน เน่ืองจำกรัว้รุ่น Zen FENZER ผลติโดยใชเ้ครื่องจกัร
ถอดประกอบแบบอตัโนมตัทิีม่ตีน้แบบจำกประเทศญีปุ่่ นซึง่ลดกำรใชแ้รงงำน ท ำใหคุ้ณภำพของรัว้ทีผ่ลติไดม้คีุณภำพ
ดกีว่ำ และใชแ้รงงำนในกำรผลติน้อยกว่ำ  

        
 รุ่น Slim B FENZER รุ่น Slim B FENZER 
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รุ่นที ่6  Mac Fenzer เป็นรัว้ส ำเรจ็รปูทีผ่ลติดว้ยเทคโนโลยชีัน้สงู ระบบเปียกทีท่นัสมยั มผีวิเรยีบเนียนทัง้ 2 
สองดำ้น เหมำะกบักำรก่อสรำ้งรัว้ทีต่อ้งกำรควำมสวยงำมทัง้ภำยใน และภำยนอก รำคำประหยดั เหมำะส ำหรบัรัว้ระหว่ำง
แปลงในโครงกำรบำ้นจดัสรร หรอืบำ้นอยู่อำศยัทีต่อ้งกำรเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพำะตวั 

1.  

 

 

 

 

 

 

2)  ผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูภำยใตช้ื่อ “นิวโว” (NUEVO) 

 เป็นรัว้ส ำเรจ็รปูทีผ่ลติดว้ยระบบคอนกรตีเสรมิเหลก็แรงดงึสงู (Pre-stressed Concrete) เกรด Premium ซึง่
ผลติจำกเครื่องจกัร โดยใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติชิน้สว่นส ำเรจ็รปูซึง่บรษิทัฯ ไดร้่วมวจิยัและพฒันำกบัประเทศญีปุ่่ น มกีำร
เคลอืบสพีเิศษถงึ 7 โทนส ี และมลีวดลำยใหเ้ลอืกทัง้แบบผวิเรยีบและลำยหนิธรรมชำต ิ เหมำะส ำหรบัรัว้บำ้นเดีย่วและ
โครงกำรจดัสรรบำ้นพกัอำศยั ทีต่อ้งกำรควำมเป็นเอกลกัษณ์และสวยงำม ผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูภำยใตเ้ชื่อ “นิวโว” ซึง่
บรษิทัฯ ผลติและจ ำหน่ำยในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดงันี้ 

รุ่นที ่1  Klassic NUEVO เป็นรัว้ส ำเรจ็รปูทีผ่ลติจำกเครื่องจกัรพเิศษ เรยีบสวยทัง้สองดำ้น สไตลก์ึง่คลำสสคิ
โรมนั เคลอืบสพีเิศษ 7 โทนส ี เหมำะกบัอำคำรทีต่อ้งกำรควำมโดดเด่นเรยีบหร ูมรีำคำทีส่งูกว่ำรัว้ในกลุ่ม FENZER และ
ทอ้งตลำดทัว่ไปจำกคุณสมบตักิำรออกแบบทีพ่เิศษและเคลอืบสกีนัเชือ้รำทีม่คีุณภำพสงู 

วงัทววีฒันำ   สวนสนประดพิทัธ 

  รุ่นที ่2   Roma NUEVO เป็นรัว้ส ำเรจ็รปูทีม่ลีวดลำยหนิธรรมชำตทิัง้สองดำ้น เคลอืบสพีเิศษ 7 โทนส ีไดถู้ก
วจิยัทีม่เีทคโนโลยกีำรผลติชัน้สงู ทีส่ำมำรถท ำลวดลำยในตวัเนื้อคอนกรตีได ้ รัว้ส ำเรจ็รปูรุ่นนี้เหมำะกบักำรใชง้ำนเฉพำะ
ควำมตอ้งกำรทีม่เีอกลกัษณ์  ทีต่อ้งกำรควำมโดดเด่นไม่เหมอืนใคร 
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HomePro โครำช 
HomePro โครำช HomePro โครำช 

 
 รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู 177.16 166.84 163.39 119.72 

 
2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

(1)  กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 ดำ้นคุณภำพสนิคำ้ 

รัว้ส ำเรจ็รปูไดถู้กพฒันำดว้ยเทคโนโลยกีำรผลติของบรษิทัฯ เอง โดยประยุกต์มำจำกเทคโนโลยกีำรผลติคอน 
กรตีส ำเรจ็รปูของประเทศญี่ปุ่ น ท ำใหส้ำมำรถผลติสนิคำ้ทีม่คีุณภำพสงู และมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวั คู่แข่งไม่สำมำรถทีจ่ะ
เลยีนแบบไดง้่ำย 

ทมีงำนผูร้บัเหมำตดิตัง้ทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะ สำมำรถตดิตัง้รัว้ส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมี
คุณภำพมำตรฐำน และไดม้กี ำหนดกำรอบรมกบัทำงบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี 
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 ดำ้นรำคำ 

กำรผลติรัว้ส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ ไดน้ ำเทคโนโลยกีำรผลติทีท่นัสมยัมำใช ้ โดยเครื่องจกัรทีม่ปีระสทิธภิำพ มี
กำรวำงแผนกำรจดักำรดำ้นวตัถุดบิ และกระบวนกำรจดัสำยกำรผลติ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถควบคุมตน้ทุนกำรผลติได ้
และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดรำคำจ ำหน่ำยผลติภณัฑท์ีเ่หมำะสม โดยบรษิทัฯ ค ำนึงถงึกำรตัง้รำคำทีส่ำมำรถแขง่ขนักบัคู่แขง่ที่
ส ำคญั คอื กลุ่มบรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำยขนำดใหญ่ทีก่ ำลงัเตบิโตจำกกำรเปลีย่นพฤตกิรรมกำร
ก่อสรำ้งรัว้ระบบดัง้เดมิ มำใชร้ัว้ส ำเรจ็รปู เพื่อหลกีเลีย่งปัญหำแรงงำนขำดแคลนและมคี่ำแรงทีส่งูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อรกัษำก ำไรของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งท ำวจิยัและพฒันำผลติภณัฑเ์พื่อออกสนิคำ้ทีม่ตีน้ทุน
ทีถู่กลง เพิม่ประสทิธภิำพและลดควำมสญูเสยีจำกระบบผลติทีโ่รงงำน นอกจำกนี้บรษิทัฯ ได้ออกสนิคำ้รุ่นพเิศษทีคู่่แขง่ไม่
สำมำรถผลติไดอ้อกสูต่ลำดเพื่อรกัษำควำมเป็นผูน้ ำและตัง้รำคำสนิคำ้ในรำคำทีส่งูขึน้ได้ 

 ดำ้นบรกิำร  

บรษิทัฯ เน้นในดำ้นบรกิำร โดยมนีโยบำยต่ำงๆ ดงันี้ 

1. จดัระบบ Logistic ทีม่คีุณภำพรวมถงึกำรขนสง่ กำรวำงแผนกำรผลติเพื่อสง่มอบสนิคำ้ใหท้นัเวลำต่อ
กำรใชง้ำนของลกูคำ้ 

2. พฒันำควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ ซึง่สง่ผลใหล้กูคำ้สว่นใหญ่เป็นลกูคำ้ซือ้ซ ้ำและแนะน ำลกูคำ้รำยอืน่ 

3. กำรท ำวจิยัและพฒันำใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้หลกั (Key Account) เพื่อใหล้กูคำ้ไดส้นิคำ้ทีม่ี
เอกลกัษณ์เฉพำะ ตน้ทุนต ่ำ คุณภำพทีเ่หมำะสมต่อกำรใชง้ำนตำมวตัถุประสงคข์องลกูคำ้นัน้ๆ 

4. มหีน่วยงำนทำงดำ้นเทคนิคและวศิวกรรม เพื่อใหค้ ำแนะน ำและแกปั้ญหำทีถู่กตอ้ง และทนัเวลำ 

 ดำ้นระยะเวลำสง่มอบสนิคำ้ 

รัว้ผลติจำกเครื่องจกัรทีท่นัสมยั จงึมคีวำมแน่นอนต่อชิน้งำนทีผ่ลติต่อชัว่โมง สำมำรถก ำหนดกำรรบัมอบใหก้บั
ลกูคำ้ทุกรำยไดท้นัก ำหนด กำรพฒันำจุดกระจำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ จะเป็นสว่นชว่ยสง่เสรมิกำรบรกิำรกำรสง่มอบสนิคำ้
ใหก้บัลกูคำ้ในทอ้งทีต่่ำงๆ ไดเ้ป็นอย่ำงด ี

 ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัแสดงผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูทีส่ำขำบรษิทัฯ ทัง้ 3 สำขำ ไดแ้ก ่ สำขำเซน็ทรลัพระรำม 3 สำขำ 
สำขำเซน็ทรลับำงนำ และสำขำเซน็ทรลัศำลำยำ และแสดงสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนกระจำยสนิคำ้ (Distributor) มำกกว่ำ 100 
รำยทัว่ประเทศ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดร้่วมงำนแสดงสนิคำ้งำนสถำปนิก ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถประชำสมัพนัธส์นิคำ้   
ของบรษิทัฯ ไปยงัเจำ้ของโครงกำรและสถำปนิกไดด้ยีิง่ขึน้ 

ในปี 2559 บรษิทัไดพ้ฒันำโชวร์มูแสดงสนิคำ้อกี 2 แห่ง ไดแ้ก ่โชวร์มูประดษิฐมนูธรรม และโชวร์มูระยอง ทัง้ 
2 โชวร์มูไดเ้ปิดใหบ้รกิำรแลว้ตัง้แต่กลำงปี 2559  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดท้ ำระบบกำรซือ้ขำยผ่ำนออนไลน์ www.daiiBuy.com เพื่อใหล้กูคำ้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมสะดวกสบำยในกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ในกลุ่มของบรษิทัฯ  
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บทูงำน Home Work Expo  บทูงำน Home Work Expo  

บทูงำนบำ้นและสวน ส ำนกังำนขำยสำขำเซน็ทรลับำงนำ 

 
 ดำ้นกำรรบัประกนั 

บรษิทัฯ รบัประกนัคุณภำพเฉพำะผลติภณัฑช์ิน้สว่นรัว้ส ำเรจ็รปู เป็นระยะเวลำ 1 ปี (ไม่รวมควำมเสยีหำยที่
เกดิจำกกำรตดิตัง้ ซึง่ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งรัว้เป็นผูด้ ำเนินกำรเอง) เพื่อใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่แก่ลกูคำ้  

(2)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะกระจำยฐำนลูกคำ้ใหค้รอบคลุมลกูคำ้ทุกกลุ่มเพื่อไมใ่หบ้รษิทัฯ พึง่พงิกลุ่มลกูคำ้กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งมำกเกนิไป กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ ส ำหรบัธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่

1.   กลุ่มบรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่กลุม่ลกูคำ้นี้สว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศ  ขนำด
ใหญ่ ทีม่ชีื่อเสยีงและมฐีำนะทำงกำรเงนิด ี ตวัอย่ำงกลุ่มลกูคำ้บรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ ไดแ้ก่ บรษิทั พฤกษำ 
เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั แสนสริ ิ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ ดเีวล ลอปเมน้ท ์
จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ควอลติี ้เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั 
เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ปรญิสริ ิจ ำกดั (มหำชน) บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
และบรษิทั สมัมำกร จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ 

2.  กลุ่มผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง ซึง่กลุ่มลกูคำ้นี้ประกอบดว้ยผูร้บัเหมำก่อสรำ้งทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศขนำดใหญ่ทีม่ี
ชื่อเสยีง ตวัอย่ำงกลุ่มลกูคำ้ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง ไดแ้ก่ บรษิทั ฤทธำ จ ำกดั บรษิทั พรบีลิท ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั 
ไทยทำเคนำคำ สำกล ก่อสรำ้ง จ ำกดั บรษิทั ไทยชมิสิ ึ จ ำกดั บรษิทั ไทยนำกำโน จ ำกดั และ บรษิทั อติำเลยีน 
ไทย ดเีวลล๊อปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ไทยทาเคนาคา&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.takenaka.co.th%2F&ei=joHtULDMJ8iwkgWI4ICICw&usg=AFQjCNEamHFS_OGON14nht9MpPFForiJYw&bvm=bv.1357316858,d.bmk
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ไทยทาเคนาคา&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.takenaka.co.th%2F&ei=joHtULDMJ8iwkgWI4ICICw&usg=AFQjCNEamHFS_OGON14nht9MpPFForiJYw&bvm=bv.1357316858,d.bmk
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ไทยชิมิสึ&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprofile.yellowpages.co.th%2F85940030129001&ei=toHtUP7jLcOzkAW3k4GwBQ&usg=AFQjCNFM2fDTCpBurhRDKzKi-bl0qNOphw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=อิตาเลี่ยนไทย&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.itd.co.th%2F&ei=CILtUM3fKYKGrAeJ5oGIAw&usg=AFQjCNEFvojIOKOj3Sj-_OY-Il1vdMlJ8A
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=อิตาเลี่ยนไทย&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.itd.co.th%2F&ei=CILtUM3fKYKGrAeJ5oGIAw&usg=AFQjCNEFvojIOKOj3Sj-_OY-Il1vdMlJ8A
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3.  กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร ไดแ้ก่ กระทรวงและกรมต่ำงๆ เชน่ กรมกำรขนสง่ กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย กระทรวง
สำธำรณสขุ และหน่วยงำนรำชกำรทหำรต ำรวจต่ำงๆ เป็นตน้ 

4.  กลุ่มลกูคำ้ทัว่ไป เป็นกลุ่มลกูคำ้ทีส่รำ้งบำ้น โรงงำน อำคำรคอนโดมเินียม และอพำรท์เมน้ท ์ทีด่นิเปล่ำ หำ้งสรรพ 
สนิคำ้ โชวร์มู สนำมกอลฟ์ และศนูยแ์สดงสนิคำ้ต่ำงๆ เป็นตน้ 

บริษทัฯ มีสดัส่วนรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑร์ัว้ส าเรจ็จากแต่ละกลุ่มลกูค้า ดงัน้ี 

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

บรษิทัพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์

85.32 51.14 73.61 45.05 1.66 1.39 

ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 14.46 8.67 8.55 5.23 66.12 55.23 

หน่วยงำนรำชกำร 1.56 0.94 3.38 2.07 9.54 7.96 

ลกูคำ้ทัว่ไป 65.50 39.26 77.85 47.65 42.40 35.42 

   รวม 166.84 100.00 163.39 100.00 119.72 100.00 

 
(3)  ช่องทางการจ าหน่าย 

ปัจจบุนับรษิทัฯ จ ำหน่ำยผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูภำยในประเทศทัง้หมด ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 2 ช่องทำง ไดแ้ก่  

1.  ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสรำ้ง (Dealer)  

บรษิทัฯ จ ำหน่ำยผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูผ่ำนทำงผูป้ระกอบธุรกจิคำ้สง่ และคำ้ปลกี ตวัอย่ำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุ
ก่อสรำ้งทีเ่ป็นเครอืขำ่ยของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) และตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้วสัดุ
ก่อสรำ้งทัว่ประเทศ ในปี 2558 บรษิทัฯ จ ำหน่ำยผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสรำ้ง ประมำณรอ้ยละ 90 
ของกำรจ ำหน่ำยรัว้ส ำเรจ็รปูทัง้หมด 

2.  กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนออนไลน์ www.daiiBuy.com โดยผ่ำนตวัแทนกระจำยสนิคำ้ (Distributor) ทัว่ประเทศ  

เพื่อรองรบักำรค้ำและธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่สำมำรถกระจำยกลุ่มเป้ำหมำยไปได้ทุกพื้นที่ของประเทศ ในปี 
2559 บรษิทัฯ จ ำหน่ำยผลติรัว้ส ำเรจ็รปูผ่ำนระบบออนไลน์ ประมำณรอ้ยละ 30 ของกำรจ ำหน่ำยรัว้ส ำเรจ็รปูทัง้หมด 
 
(4)  ภาวะการแข่งขนั 

ในปัจจุบนั ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งและเจำ้ของโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยส์่วนใหญ่ โดยเฉพำะโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ขนำดใหญ่ เริ่มหนัมำใช้ผลิตภัณฑ์รัว้ส ำเร็จรูป เนื่องจำกใช้เวลำติดตัง้รัว้น้อยกว่ำ และใช้แรงงำนก่อสร้ำงน้อยกว่ำ 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จงึประเมนิว่ำภำวกำรณ์แขง่ขนัในธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูยงัไม่รุนแรงและควำมตอ้งกำรรัว้ส ำเรจ็ 
รปูจะยงัคงอยู่ในระดบัสงูในระยะ 5 ปี ขำ้งหน้ำ โดยคู่แขง่ทีม่กี ำลงักำรผลติในระดบัเดยีวกบับรษิทัฯ ซึง่คำดว่ำมกี ำลงักำร
ผลติมำกกว่ำ 500,000 ตำรำงเมตรต่อปี ม ี2 บรษิทั คอื กลุ่มบรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย และกลุ่มบรษิทัยงสวสัดิ ์คอนสตรคัชัน่  
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โปรดกัส ์ทัง้นี้ ปัจจยัหลกัทีลู่กคำ้พจิำรณำในกำรตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รูป คอื รำคำ คุณภำพ และควำมรวดเรว็
ในกำรจดัสง่สนิคำ้ ซึง่บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดรำคำผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รูปในระดบัทีแ่ข่งขนัได ้และบรษิทัฯ ไดค้วบคุมขัน้ตอน
กำรผลติใหไ้ดส้นิคำ้ทีม่คีุณภำพ รวมทัง้บรษิทัฯ มกีำรรบัประกนัคุณภำพผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รูปเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่
ลกูคำ้ 

ประมาณการผูผ้ลิตรัว้ส าเรจ็รปูในประเทศไทย จ านวนผูผ้ลิต 

รำยใหญ่ (ก ำลงักำรผลติมำกกวำ่ 500,000 ตำรำงเมตรต่อปี) 3 (รวมบรษิทัฯ) 

รำยกลำง (ก ำลงักำรผลติ 150,000 – 500,000 ตำรำงเมตรต่อปี) 2 

รำยเลก็ (ก ำลงักำรผลติต ่ำกว่ำ 150,000 ตำรำงเมตรต่อปี) มำกกว่ำ 20 

 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ สำมำรถแขง่ขนักบับรษิทัคูแ่ขง่ในธุรกจินี้ไดอ้ย่ำงไม่เสยีเปรยีบ โดยอำศยัคุณภำพดำ้นสนิคำ้ ซึง่
ผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูของบรษิทัไดร้บักำรพฒันำดว้ยเทคโนโลยกีำรผลติของบรษิทัฯ เอง โดยประยุกตม์ำจำกเทคโนโลย ี
กำรผลติคอนกรตีส ำเรจ็รปูของประเทศญีปุ่่ น ท ำใหส้ำมำรถผลติสนิคำ้ทีม่คีุณภำพสงู และมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวั คูแ่ขง่ไม่
สำมำรถทีจ่ะเลยีนแบบไดง้่ำย 

 
2.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์

โรงงำนผลติรัว้ส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ ตัง้อยู่บนพืน้ทีป่ระมำณ 30 ไร่ในอ ำเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม มแีท่นผลติ
แผ่นรัว้ทัง้หมด 2 โซน รวมก ำลงักำรผลติ ณ 31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 669,162 ตร.ม.ต่อปี โดยในปี 2557 ถงึ 2559 
บรษิทัฯ มอีตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต รอ้ยละ 44.38 รอ้ยละ 41.92 และรอ้ยละ 39.00  ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงั
ว่ำจำ้งผูผ้ลติแห่งหนึ่งผลติเฉพำะแผ่นผนังรัว้ส ำเรจ็รูปรุ่น M-Wall FENZER เพยีงรุ่นเดยีว เนื่องจำกเทคโนโลยกีำรผลติ
แผ่นผนงัรัว้ส ำเรจ็รปูรุ่นดงักล่ำวไม่ซบัซอ้น โดยบรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติฐำนรำก (Footing) เสำรัว้ และทบัหลงัเองทัง้หมด และ
ในปัจจุบนับรษิัทฯ ไม่มนีโยบำยที่จะว่ำจ้ำงผู้อื่นผลิตรัว้ส ำเร็จรูปรุ่นอื่นๆ นอกเหนือจำกแผ่นผนังส ำเรจ็รู ปรุ่น M-Wall 
FENZER ทัง้นี้ หำกผูผ้ลติรำยนี้ไม่สำมำรถผลติแผ่นผนังรัว้ใหแ้ก่บรษิทัฯ หรอืไม่สำมำรถส่งมอบแผ่นผนังรัว้ไดท้นัตำม
ก ำหนด ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำบรษิัทฯ จะสำมำรถเพิม่ก ำลงักำรผลติแผ่นผนังรัว้รุ่น M-Wall FENZER ใหเ้พยีงพอกบัควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดเ้อง  

ตำรำงต่อไปนี้แสดงก ำลงักำรผลติรัว้ส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ และแผ่นผนงัรัว้ของผูร้บัจำ้งผลติแผ่นผนงัรัว้ใหบ้รษิทัฯ 
(เฉพำะสว่นทีผ่ลติใหบ้รษิทัฯ) 

 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ตารางเมตร รอ้ยละ ตารางเมตร รอ้ยละ ตารางเมตร รอ้ยละ 
โรงงำนของบรษิทัฯ 431,511 67.14 619,798 71.57 669,162 78.35 
ว่ำจำ้งผูผ้ลติอื่น1 211,196 32.86 246,240 28.48 184,869 21.65 

รวม 642,707 100.00 866,038 100.00 854,058 100.00 

หมำยเหตุ       1 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัแจง้จำกบรษิทัผูผ้ลติแผ่นผนงัรัว้ส ำเรจ็รปูทีผ่ลติใหแ้ก่บรษิทัฯ 
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  ตำรำงต่อไปนี้แสดงปรมิำณกำรผลติรัว้ส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ และแผ่นผนงัรัว้ของผูร้บัจำ้งผลติแผ่นผนงัรัว้ใหบ้รษิทัฯ  

 
2557 2558 2559 

ตารางเมตร รอ้ยละ ตารางเมตร รอ้ยละ ตารางเมตร รอ้ยละ 

โรงงำนของบรษิทัฯ 191,514 59.19 259,798 79.08 260,980 95.76 
ว่ำจำ้งผูผ้ลติอื่น 132,040 40.81 68,722 20.92 11,564 4.24 

รวม 323,554 100.00 328,520 100.00 272,544 100.00 

 
                    ขัน้ตอนกำรผลติรัว้ส ำเรจ็รปู มดีงันี้ 

ขัน้ตอนการผลิตรัว้ส าเรจ็รปู 

การผลิตรัว้แบบเปียก 

1. กำรลำ้งแบบหล่อ  
คนงำนใชน้ ้ำลำ้งท ำควำมสะอำดโต๊ะหล่อ แบบหล่อ อุปกรณ์ต่ำงๆ ดว้ยเครื่องฉีดน ้ำแรงดนัสงู และกระดำษ

ทรำยละเอยีด ใหส้ะอำดตำมทีก่ ำหนด 
 

 
 
 
 
 
 

2. กำรประกอบแบบ  
คนงำนท ำกำรทำน ้ำยำทำแบบโต๊ะหล่อ แบบหล่อ อุปกรณ์ต่ำงๆ จำกนัน้ท ำกำรวำงเหลก็ประกบหวัแบบหล่อ

เขำ้ลิม่ไมอ้ดัใหแ้น่น และท ำกำรรอ้ยลวด PC Wire ผ่ำนแท่นดงึลวด เหลก็ประกบหวัแบบหล่อจนครบตลอดสำยผลติ 
จำกนัน้ท ำกำรดงึลวด PC Wire ใหต้งึตำมทีก่ ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. กำรเทคอนกรตี  
คนงำนน ำคอนกรตีผสมเสรจ็น ำไปเทในแบบหล่อ และสัน่คอนกรตี จำกนัน้ท ำกำรตกแต่งใหค้อนกรตีอยู่ใน

แบบหล่อตำมทีก่ ำหนด รอใหค้อนกรตีเริม่เซท็ตวั ท ำกำรขดัปนูและชกัร่อง   
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4. กำรถอดแบบชิน้สว่น  

หลงัจำกคอนกรตีแหง้และไดเ้วลำตำมทีก่ ำหนด คนงำนจะท ำกำรทดสอบก ำลงัอดัคอนกรตี  เมื่อก ำลงัอดัของ 
คอนกรตีไดต้ำมทีก่ ำหนด  ทำงคนงำนจะเริม่ท ำกำรตดัลวด PC Wire และน ำแบบหล่อแยกออกจำกชิน้งำน และน ำชิน้งำน
ไปด ำเนินกำรในกระบวนกำรต่อไป 

 

 

 

 

 
5. กำรเคลอืบผวิหรอืเคลอืบส ี 

คนงำนท ำควำมสะอำดผวิของชิน้สว่น น ำปนูฉำบผวิบำงมำเกบ็สกมิโคด็ทีผ่วิหน้ำของชิน้งำน รอจนปนูฉำบ
ผวิบำงแหง้ และท ำกำรขดัใหเ้รยีบ จำกนัน้ท ำกำรพ่นส ีหรอื น ำไปแพค็เกบ็ตำมทีก่ ำหนด และท ำกำรเคลื่อนยำ้ยไปเกบ็ใน
พืน้ทีเ่กบ็สนิคำ้คงคลงั 

  

การผลิตรัว้แบบแห้ง 

1. การเตรียมวตัถดิุบ 

 เริม่ตน้จำกกำรใชร้ถตกัวสัดุผสมต่ำงๆ เช่น หนิทรำย หนิประดบั เขำ้ไปเกบ็ไวใ้นช่องเกบ็สว่นผสมเพื่อ
เตรยีมไวส้ ำหรบักำรผสมคอนกรตีใหเ้ตม็ช่องเกบ็สว่นผสม 
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2. การผสมคอนกรีต 

 เจำ้หน้ำทีค่วบคมุเครื่องท ำกำรเปิดเครื่องผสมคอนกรตีและกดปุ่ มสัง่ผสม เครื่องผสมคอนกรตีจะน ำสว่น 
ผสมทีอ่ยูใ่นช่องเกบ็สว่นผสมล ำเลยีงมำตำมสำยพำนล ำเลยีงเขำ้ไปชัง่น ้ำหนกัในตรำชัง่สว่นผสม 

 หลงัจำกน ้ำหนกัสว่นผสมไดต้ำมสตูรทีก่ ำหนดแลว้ เครื่องจะท ำกำรผสมคอนกรตีโดยอตัโนมตั ิเมื่อคอน 
กรตีผสมเขำ้กนัอย่ำงสม ่ำเสมอแลว้ เครื่องจะท ำกำรปล่อยคอนกรตีทีผ่สมเสรจ็แลว้ไปตำมสำยพำน
ล ำเลยีง เพื่อเตรยีมกำรขึน้รปูต่อไป 

 
3. การอดัขึน้รปู 

 คอนกรตีทีผ่สมเสรจ็แลว้ถูกล ำเลยีงโดยสำยพำนเขำ้ไปสูแ่ม่พมิพข์ึน้รปู หลงัจำกนัน้ เครื่องขึน้รปูจะท ำ
กำรกดสว่นผสมลงในแม่พมิพ ์ และสัน่ตลอดกำรกดเพื่อใหส้ว่นผสมอดัแน่น และไดห้น่วยน ้ำหนกัของ
ชิน้งำนตำมทีต่อ้งกำร 

 หลงัจำกนัน้ เครื่องขึน้รปูจะปล่อยชิน้งำนทีอ่ดัขึน้รปูไปตำมสำยพำนล ำเลยีง เจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรยก
ชิน้งำนทีข่ ึน้รปูแลว้เขำ้ไปเกบ็ในชัน้เกบ็ชิน้งำน 
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4. การบ่มคอนกรีต 

 หลงัจำกชัน้เกบ็ชิน้งำนเตม็แลว้ ท ำกำรเคลื่อนยำ้ยชัน้เกบ็ชิน้งำนดว้ยรถยกเขำ้ไปในหอ้งบม่ รอจนกว่ำ
ก ำลงัอดัคอนกรตีไดก้ ำลงัตำมทีก่ ำหนด แลว้จงึด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่อไป 

 

5. การกดขึน้รปูลวดลาย 

 เมื่อชิน้งำนมกี ำลงัอดัคอนกรตีไดต้ำมทีก่ ำหนดแลว้ เจำ้หน้ำทีจ่ะน ำชัน้เกบ็ชิน้งำนไปทีเ่ครื่องกดขึน้รปู
ลวดลำย ล ำเลยีงชิน้งำนตำมสำยพำนล ำเลยีง จำกนัน้เครือ่งกดขึน้รปูลวดลำยจะด ำเนินกำรเคลื่อน
ชิน้งำน และกดชิน้งำนใหแ้ตกตำมทีต่อ้งกำร เพื่อใหเ้กดิเป็นลวดลำยตำมทีก่ ำหนด จำกนัน้เจำ้หน้ำทีจ่ะ
ท ำกำรเกบ็ชิน้งำนทีข่ ึน้หน้ำลำยเรยีบรอ้ยแลว้ เขำ้ไปสูก่ระบวนกำรต่อไป 

 

6. การจดัเกบ็และเขา้คลงั 

 หลงัจำกชิน้งำนผ่ำนกระบวนกำรกดขึน้รปูลวดลำยแลว้ และชิน้งำนทีไ่ดก้ ำลงัอดัคอนกรตีตำมทีก่ ำหนด
แลว้ เจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรล ำเลยีงชิน้งำนทัง้หมดจดัเกบ็เขำ้พำเลท ท ำกำรห่อสนิคำ้ดว้ยพลำสตกิบำงใส 
และรดัดว้ยสำยรดั จำกนัน้น ำไปเกบ็ในโกดงั 

การจดัส่งสินค้า 

บรษิทัฯ จะว่ำจำ้งบรษิทัขนสง่ภำยนอกจดัสง่สนิคำ้ไปยงัสถำนทีส่ง่สนิคำ้และคดิค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งสนิคำ้รวม 
อยู่ในรำคำขำยของสนิค้ำทัง้ผลิตภัณฑ์รัว้ส ำเร็จรูปแบบเปียกและรัว้ส ำเร็จรูปแบบแห้ง หำกสนิค้ำเกิดควำมเสยีหำย
ระหว่ำงกำรขนส่ง บริษัทขนส่งภำยนอกจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำเสยีหำย อย่ำงไรกต็ำม ลูกค้ำบำงรำยจะมำรบัสนิค้ำที่
โรงงำนของบรษิทัฯ ซึง่จะไดร้บัสว่นลดค่ำขนสง่จำกรำคำขำยของสนิคำ้ ทัง้นี้ ลกูคำ้จะเป็นผูด้ ำเนินกำรตดิตัง้รัว้ส ำเรจ็รปู 
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ธรุกิจรบัสรา้งบ้าน 

2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

 บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู ภำยใตต้รำสนิคำ้ Deeji Home Center  ซึง่ด ำเนินกำรโดย บรษิทั ดี
จ ิโฮมเซน็เตอร ์จ ำกดั และ รบัสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปู ภำยใตต้รำสนิคำ้ กนิซ่ำโฮม ซึง่ด ำเนินกำรโดยบรษิทั กนิซ่ำโฮม จ ำกดั 
โดยบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น อำคำรทีอ่ยู่อำศยั และอำคำรส ำนกังำน ควำมสงูไม่เกนิ 4 ชัน้ โดยใชเ้ทคโนโลย ีเสำ 
คำน ผนงัส ำเรจ็รปู ซึง่ผลติจำกโรงงำนของบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ผลติภณัฑข์องธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น แบ่งเป็น 2 
ประเภท ดงันี้ 

1.  Deeji Home  

ด ำเนินกจิกำรภำยใต้บรษิทั ดจี ิโฮมเซน็เตอร ์จ ำกดั ในลกัษณะของกำรรบัสร้ำงบ้ำนกึง่ส ำเรจ็รูปที่บรษิทัฯ 
ด ำเนินกำรเฉพำะสว่นของโครงสรำ้ง คำนเสำ พืน้ หลงัคำ และก่ออฐิ ฉำบปนู โดยสำมำรถตอบสนองตลำดอำคำรไม่เกนิ 4 
ชัน้ ทีม่พีืน้ทีก่ำรใชง้ำน 50 ถงึ 4,000 ตำรำงเมตร  

จุดเด่นของบำ้น Deeji Home สำมำรถสรุปดงันี้ 

1. เจำ้ของบำ้นสำมำรถเลอืกผนงัส ำเรจ็หรอืก่ออฐิมอญฉำบปนู 

 ผนงัส ำเรจ็รปูเป็นผนงัคอนกรตีอดัแรงจำกโรงงำนทีไ่ดม้ำตรฐำน ISO 9001:2008 ผลติจำกคอน 
กรตีก ำลงั 350 – 400 กโิลกรมัต่อตำรำงเซนตเิมตร (ksc) มเีหลก็เสรมิภำยในทีไ่ดร้บักำรออก 
แบบจำกทมีวศิวกรรมของบรษิทัฯ ท ำใหไ้ม่เกดิรอยรำ้วทีผ่นงั ผนงัมลีวดลำยเหมอืนกบักำรตดิหนิ
ประดบัทีผ่นงั สำมำรถท ำควำมสะอำดไดง้่ำย ท ำใหบ้ำ้นดใูหม่ ไม่มตีะไคร่น ้ำจบั 

 ผนงัก่ออฐิมอญฉำบปนูเรยีบลง Skim Coat เพื่อผวิหน้ำเรยีบเนียน ไรร้อยรำ้ว 

2. โครงสรำ้งเสำและคำนส ำเรจ็รปูมกี ำลงั 350 กโิลกรมัต่อตำรำงเซนตเิมตร (ksc) มคีวำมแขง็แรงและผ่ำน
กำรผลติจำกโรงงำนทีไ่ดร้บัมำตรฐำน ISO 9001:2008 

3. โครงหลงัคำท ำจำกเหลก็รปูพรรณตวัซ ีและโครงหลงัคำส ำเรจ็รปู เหลก็ชุบสงักะสจีำกโรงงำน มคีวำม
แขง็แรง และทนทำน เหลก็โครงสรำ้งผ่ำนกำรเคลอืบดว้ยสกีนัสนิมอย่ำงน้อย 2 ครัง้  

4. กำรฉำบปนูจะใชส้ำรเคมชีนิดพเิศษท ำใหฉ้ำบแลว้ผวิจะเรยีบเนียน คลำ้ยกำรตดิ Wall Paper ซึง่จะท ำ
ใหบ้ำ้นสวยน่ำอยู่ และประหยดัค่ำตกแต่ง 
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ตอกเขม็ คำน มุงหลงัคำ งำนก่อ 

 ก่อ  ฉำบภำยใน งำนสถำปัตย ์(ลกูคำ้ด ำเนินกำรเอง โดยบรษิทัฯ มกีำร
แนะน ำช่ำงผูช้ ำนำญกำรให)้ 

2.  บ้านกินซ่า “บ้านโนวฮ์าวญ่ีปุ่ น” 

ด ำเนินงำนโดย บรษิทั กนิซ่ำโฮม จ ำกดั เป็นกำรสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปูเตม็รปูแบบ ทุกชิน้สว่นมำจำกโรงงำน 
ก่อสรำ้งโดยใชผ้นงัส ำเรจ็รปูคอนกรตี สไตลญ์ีปุ่่ น โดยภำยในใชผ้นงัส ำเรจ็รปูทนัสมยั พรอ้มตกแต่งภำยในบำงสว่น ท ำให้
ลกูคำ้พรอ้มเขำ้อยู่ไดท้นัท ี

ระบบกำรก่อสรำ้งเป็นกำรประกอบชิน้สว่นทีผ่ลติจำกโรงงำน และช่วยแกปั้ญหำเรื่องควำมแขง็แรงทนทำน 
ในสภำวะแผ่นดนิไหว สำมำรถควบคุมคุณภำพไดต้ลอดขัน้ตอนกำรผลติตัง้แต่จำกโรงงำนถงึกำรประกอบกำรก่อสรำ้งที่
หน้ำงำน 

จุดเด่นของบำ้นกนิซ่ำโฮมสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

1. ผนงัภำยนอกและภำยในเป็นผนงัคอนกรตีส ำเรจ็รปู คอนกรตีก ำลงัสงู กนัเชือ้รำ ไมม่รีอยรำ้วตลอดกำร
ใชง้ำน โดยมลีวดลำยเหมอืนตดิหนิประดบั สำมำรถลำ้งและทำสใีหม่ไดเ้สมอ พรอ้มมรีะบบป้องกนัแผ่น 
ดนิไหว 

2. วสัดุตกแต่งหอ้งน ้ำใชก้ระเบือ้งเกรดพเิศษ  

3. เจำ้ของบำ้นสำมำรถรบัมอบบำ้นในระยะเวลำทีร่วดเรว็กว่ำระบบทัว่ไป 

4. กำรควบคุมคุณภำพจำกโรงงำนทีไ่ดม้ำตรฐำนกว่ำกำรก่อสรำ้งโดยใชแ้รงงำนฝีมอืตำมทอ้งตลำด 
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รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น 165.43 209.62 183.54 

หมำยเหตุ  รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นของงวด 12 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 นัน้รวมรำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งปกต ิทีบ่รษิทัฯ
รบัสรำ้งบำ้นบนทีด่นิของลกูคำ้ กบัรำยไดท้ีร่บัรูจ้ำกกำรขำยบำ้นและทีด่นิโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ ซึง่มลีกัษณะคลำ้ยโครงกำรบำ้น
จดัสรร ทัง้นี้มลูค่ำรำยไดท้ีร่บัรูจ้ำกโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ เท่ำกบั 23.97 ลำ้นบำท 

2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

(1)  กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 ดำ้นคุณภำพสนิคำ้ 

บำ้นส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ สรำ้งโดยโครงสรำ้งส ำเรจ็รปูซึง่ผลติจำกโรงงำนของบรษิทัฯ ท ำใหโ้ครงสรำ้งบำ้น
แขง็แรง ทนทำน อำยุกำรใชง้ำนยำวนำน และมคีุณภำพสงู บรษิทัฯ มทีมีวศิวกรทีส่ำมำรถออกแบบชิน้สว่นส ำเรจ็รปู และ
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งไดต้รงควำมตอ้งกำรของแบบลกูคำ้ พรอ้มสง่รปูแบบไปยงัโรงงำนผลติทีม่กีำรควบคุมดว้ยระบบ 
ISO 9001:2008 เมื่อสถำนทีก่่อสรำ้งของเจำ้ของบำ้นพรอ้ม ทมีช่ำงซึง่มคีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น ตัง้แต่กำรตอกเสำเขม็ 
จะประกอบโครงสรำ้งส ำเรจ็รปู โครงหลงัคำส ำเรจ็รปู และกำรกอ่สรำ้งผนงั ตำมมำตรฐำนแบบตำมสญัญำของลกูคำ้ ทำง
บรษิทัฯ มกีระบวนกำรใชคู้ม่อืตรวจสอบคุณภำพและทมีงำนตรวจสอบคุณภำพโดยเฉพำะ เพื่อรบัรองว่ำเจำ้ของบำ้นจะ
ไดร้บับำ้นทีม่คีุณภำพเกรดเอ ตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯ  

 ดำ้นระยะเวลำก่อสรำ้ง 

ระยะเวลำในกำรก่อสรำ้งของบรษิทัฯ มคีวำมรวดเรว็กว่ำกำรสรำ้งบำ้นในระบบทัว่ไป เนื่องจำกใชโ้ครงสรำ้ง 
เสำ คำน ผนงัส ำเรจ็รปูในกำรก่อสรำ้ง ท ำใหก้ำรเตรยีมงำนท ำไดส้ะดวกรวดเรว็เพรำะชิน้ส่วนไดถู้กจดัเตรยีมไวเ้รยีบรอ้ย 
จงึประหยดัเวลำ อกีทัง้กำรตดิตัง้ยงัใชเ้ครื่องจกัรทีท่นัสมยัแทนแรงงำนคน จงึท ำใหส้ำมำรถตดิตัง้ไดใ้นปรมิำณมำกกว่ำ 
ในระยะเวลำทีเ่ท่ำกนักบัระบบกำรก่อสรำ้งทัว่ๆไป บรษิทัฯ จงึสำมำรถสรำ้งบำ้นแลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวท้ี่
แน่นอนและเรว็กว่ำ โดยไม่ตอ้งพึง่พำฝีมอืแรงงำนจ ำนวนมำกเมื่อเทยีบกบัระบบกำรก่อสรำ้งทัว่ไป 
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 ดำ้นรำคำ 

 บรษิัทฯ รบัสร้ำงบ้ำนโดยใช้โครงสร้ำง เสำ-คำน-ผนัง ส ำเรจ็รูป ซึ่งผลิตในโรงงำนของบรษิัทฯ เอง ท ำให้ 
บรษิทัฯ สำมำรถควบคุมตน้ทุนกำรผลติได ้โดยบรษิทัฯ มนีโยบำยตัง้รำคำในระดบัทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัรบัสรำ้งบำ้นได ้และ
เป็นระดบัรำคำทีคุ่ม้ค่ำเมื่อเทยีบกบัคุณภำพบำ้น 

 กำรสรำ้งตรำสนิคำ้ Deeji และกนิซ่ำโฮม รวมถงึกำรจดักำรสง่เสรมิกำรขำย 

บรษิทัฯ สรำ้งตรำสนิคำ้ Ginza Home ผ่ำนกำรโฆษณำสือ่ต่ำงๆ เช่น หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั วำรสำรอนิทำเนีย 
เป็นตน้ โดยใหต้ลำดรบัรูถ้งึกำรสรำ้งบำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู ระบบทีม่คีุณภำพเกรดเอทุกหลงั มแีบบบำ้นมำตรฐำนใหเ้ลอืกมำก 
มำย สรำ้งเสรจ็ตำมสญัญำทุกหลงั และมจีุดเด่นเฉพำะตวั ในรำคำทีคุ่ม้ค่ำเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ บรษิทัฯเชื่อว่ำกำรพฒันำและ
ประชำสมัพนัธต์รำสนิคำ้ของตนเองจะเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัในอนำคต 

 

  
บรษิทัฯ มกีำรจดัรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยทีท่ ัง้ 2 สำขำ คอื สำขำเซน็ทรลับำงนำ และสำขำเซน็ทรลัศำลำยำ 

และส ำนกังำนใหญ่ ซอยลำดพรำ้ว 19 และปี 2559 นี้มกีำรขยำยโชวร์มู 2 โชวร์มู คอื 

1. โชวร์มูระยอง เป็นกำรสรำ้งบำ้นตวัอย่ำง Modules 228 พรอ้มอำคำรส ำนกังำนขำย 1 ชัน้ เปิดท ำกำร
เดอืนมนีำคม 2559 

2. โชวร์มูประดษิฐม์นูธรรม เป็นกำรสรำ้งบำ้นตวัอย่ำง Modules 405พรอ้มอำคำรส ำนกังำน 2 ชัน้ เปิดท ำ
กำรในเดอืน พฤษภำคม 2559 

 ดำ้นรบัประกนั 

บรษิทัฯ จะรบัประกนักำรใชง้ำนทัว่ไป 1 ปี และรบัประกนักำรทรุดตวัของเสำเขม็พรอ้มควำมแขง็แรง
โครงสรำ้ง 10 ปี ท ำใหล้กูคำ้ของบรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจในคุณภำพบำ้นทีบ่รษิทัฯ สรำ้ง  

อย่ำงไรกต็ำม ในกำรรบัประกนักำรทรุดตวัของโครงสรำ้งระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่่ำนมำ ยงัไม่มลีกูคำ้รำยใดมำ
รอ้งเรยีน เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไปซ่อมแซมแต่อย่ำงไร 

 ดำ้นบรกิำร 

บรษิทัฯ เน้นในดำ้นบรกิำร โดยมนีโยบำยต่ำงๆ ดงันี้ 

1. จดัระบบ Logistic ทีม่คีุณภำพรวมถงึกำรขนสง่ กำรวำงแผนกำรผลติและก่อสรำ้ง เพื่อสง่มอบบำ้นใหท้นั
ตำมทีไ่ดต้กลงกบัลกูคำ้ 
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2. บรษิทัฯ ไดม้หีน่วยงำนบรกิำรหลงักำรขำยพรอ้มประสำนงำนในระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บั
ควำมพอใจจำกสนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ ไดก้่อสรำ้งและสง่มอบให ้

(2)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจ าหน่าย 

กลุ่มลกูคำ้ของบรษิทัฯ คอื กลุ่มบุคคลทัว่ไปทีม่รีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึค่อนขำ้งสงู ซึง่มคีวำมตอ้งกำรสรำ้งทีอ่ยู่
อำศยัคุณภำพสงูบนทีด่นิของตนเอง หรอืมคีวำมตอ้งกำรรือ้บำ้นเก่ำและสรำ้งบำ้นใหม่บนทีด่นิเดมิ โดยบรษิทัฯ มชี่องทำง
กำรจ ำหน่ำยหลกั คอื ผ่ำนทำงส ำนกังำนขำยของบรษิทัฯ ทัง้ 4 สำขำ ไดแ้ก่ ส ำนกังำนใหญ่ สำขำเซน็ทรลัพระรำม 3 
สำขำเซน็ทรลับำงนำ และสำขำเซน็ทรลัศำลำยำ  

ส ำหรบับ้ำนรุ่นใหม่กนิซ่ำโฮมซึง่อยู่ในช่วงแนะน ำตลำด เป็นบ้ำนที่เหมำะกบัคนรุ่นใหม่ ที่ต้องกำรสรำ้งบ้ำนที่มี
ควำมรวดเร็ว รำคำประหยดั และยอมรับกำรสร้ำงบ้ำนด้วยเทคโนโลยีชัน้สูง และมีกำรซื้อบ้ำนผ่ำนระบบออนไลน์ 
www.daiiBuy.com ซึง่จะเป็นกำรรบัสรำ้งบำ้นทีม่มีำตรฐำนและสง่มอบไดร้วดเรว็กว่ำระบบบำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู 

 

ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรเกำ้พลูทรพัย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

สำขำเซน็ทรลัศำลำยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำขำเซน็ทรลับำงนำ 

(3)  ภาวะการแข่งขนั 

ในปี 2559 อำ้งองิจำกบรษิทัซึง่เป็นสมำชกิของสมำคมธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น พบว่ำบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น
มมีำกกว่ำ 40 บรษิทั  อย่ำงไรกด็ ีมเีพยีง 2 รำย คอื บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทั ปูนซเิมนต์ไทยทีเ่ป็นบรษิทัรบัสรำ้งบำ้นที่
สรำ้งบำ้นโดยใชโ้ครงสรำ้งส ำเรจ็รปูเป็นหลกั   และมโีรงงำนผลติโครงสรำ้งส ำเรจ็รปูเป็นของตนเอง  โดยภำพรวมธุรกจิรบั
สรำ้งบำ้นมกีำรเตบิโตต ่ำกว่ำรอ้ยละ 10 ต่อปี และมคีวำมผนัผวนตำมสภำวะเศรษฐกจิ ท ำใหก้ำรแขง่ขนัมคีวำมรุนแรงและ
ผนัผวนสงู ฉะนัน้ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัจะขึน้อยู่กบักำรวจิยัและพฒันำระบบส ำเรจ็รปูจำกโรงงำน 
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บรษิทัฯ ไดว้จิยัและพฒันำผลติภณัฑบ์ำ้นส ำเรจ็รปูกนิซ่ำโฮม น ำเสนอสูต่ลำดในปี 2557 โดยใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติ
จำกโรงงำนทีส่ำมำรถประกอบเป็นบำ้นส ำเรจ็รูปไดท้ัง้หลงั เพื่อแข่งขนักบับรษิทัรับสรำ้งบำ้นขนำดใหญ่ ทีน่ ำเขำ้เทคโน 
โลยจีำกต่ำงประเทศ ในรำคำทีถู่กกว่ำประมำณรอ้ยละ 50 ของรำคำขำยบำ้นทัง้หลงั ซึง่เป็นโอกำสทีบ่รษิทัฯ จะสำมำรถ
ขยำยกำรรบัสรำ้งบำ้นดว้ยเทคโนโลยรีุ่นใหม่ และเตบิโตในภำวะกำรแขง่ขนัทีส่งูมำกจำกบรษิทัรบัสรำ้งปัจจบุนัดว้ยรวมถงึ
มโีอกำสเตบิโตจำกควำมนิยมสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปูทดแทนกำรสรำ้งบำ้นแบบเดมิ (Conventional) 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ สำมำรถแขง่ขนักบับรษิทัคูแ่ขง่ในธุรกจินี้ไดอ้ย่ำงไม่เสยีเปรยีบ โดยบำ้นส ำเรจ็รปูของบรษิทัฯ สรำ้ง
โดยโครงสรำ้งส ำเรจ็รปูซึง่ผลติจำกโรงงำนของบรษิทัฯ ท ำใหโ้ครงสรำ้งบำ้นแขง็แรง ทนทำน อำยุกำรใชง้ำนยำวนำน มี
คุณภำพสงู รวมถงึสำมำรถประหยดัตน้ทุนในกำรก่อสรำ้งบำ้นไปไดม้ำก โดยบรษิทัฯ สำมำรถควบคมุคุณภำพไดต้ัง้แต่
ขัน้ตอนกำรผลติชิน้สว่นจำกโรงงำนถงึขัน้ตอนในกำรประกอบชิน้สว่นเป็นตวับำ้น 

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์

1.  ออกแบบบำ้น 

 ทมีงำนออกแบบจะออกแบบบ้ำนให้สวยงำมทนัสมยั กำรจดัวำงต ำแหน่งห้องและขนำดของห้องตรงตำม
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และประหยดักำรใชพ้ลงังำน รวมทัง้ทมีงำนออกแบบจะออกแบบบำ้นในหลำกหลำยรูปแบบและ
ขนำดเพื่อใหค้รอบคลุมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ นอกจำกนี้ ทมีงำนฝ่ำยขำยจะรบัฟังควำมคดิเหน็ของลูกคำ้และแจง้ต่อไป
ยงัทมีงำนออกแบบ เพื่อพฒันำรปูแบบบำ้นใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกขึน้  

2.  ประเมนิรำคำก่อสรำ้ง 

กำรประเมินรำคำก่อสร้ำงเป็นขัน้ตอนที่ส ำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อก ำไรของบริษัทฯ โดยหำกบริษัทฯ 
ประเมนิรำคำสงูเกนิไปอำจท ำใหล้กูคำ้เลอืกใชบ้รษิทัรบัสรำ้งบำ้นอื่นแทน แต่หำกบรษิทัฯ ประเมนิรำคำต ่ำเกนิไปอำจท ำ
ให้ลูกคำ้ว่ำจำ้งบรษิัทฯ แต่บรษิทัฯ อำจจะประสบปัญหำขำดทุน ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึให้ควำมส ำคญักบักำรประเมนิรำคำ
ก่อสรำ้ง โดยบรษิทัฯ จะตรวจสอบรำคำวสัดุก่อสรำ้ง เครื่องมอื ค่ำแรง และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ก่อนก ำหนดรำคำของบำ้นแต่ละ
แบบ ทัง้นี้ เมื่อลกูคำ้เลอืกแบบบำ้นไดแ้ลว้ บรษิทัฯ จะส ำรวจสถำนทีก่่อสรำ้งก่อนทีจ่ะเสนอรำคำก่อสรำ้งใหแ้ก่ลกูคำ้ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดน้ ำผลจำกกำรประเมนิรำคำเพื่อน ำเสนอต่อลกูคำ้มำใชใ้นกำรจดัท ำงบประมำณกำร
ก่อสรำ้งจรงิ ซึง่เป็นเอกสำรชุดเดยีวกนั กำรพฒันำระบบนี้ชว่ยลดควำมเสีย่งต่อควำมผดิพลำดต่อตน้ทุนกำรก่อสรำ้งบำ้น
ทุกหลงั 

3.  ด ำเนินกำรก่อสรำ้ง 

 กำรก่อสรำ้งบำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู ภำยใตช้ื่อ Deeji 

บรษิทัฯ จะสง่ปรมิำณและรปูแบบเสำและคำน ทีจ่ะใชก้่อสรำ้งไปยงัโรงงำนของบรษิทัฯ จำกนัน้โรงงำน
ของบรษิัทฯ จะวำงแผนกำรผลติเพื่อควบคุมต้นทุนกำรผลติตำมงบประมำณและส่งมอบบ้ำนให้ลูกค้ำได้ตรงเวลำ เมื่อ
โรงงำนผลิตโครงสร้ำงเหล่ำนี้เสร็จ โรงงำนจะจัดส่งโครงสร้ำงเสำ -คำนไปยังสถำนที่ก่อสร้ำง ผู้ร ับเหมำช่วง (Sub 
Contractor) จะเป็นผูต้ดิตัง้โครงสรำ้งส ำเรจ็รปู ซึง่ทมีงำนก่อสรำ้งของบรษิทัฯ จะควบคุมกำรประกอบโครงสรำ้งส ำเรจ็รูป
เหล่ำน้ี โดยใชร้ถเครนและเครื่องมอืกำรประกอบช่วยก่อสรำ้งแทนแรงงำน หลงัจำกนัน้ ผูร้บัเหมำช่วงจะตดิตัง้โครงหลงัคำ
ส ำเรจ็รปูและก่ออฐิฉำบปนู รวมทัง้เขำ้ไปด ำเนินกำรก่อสรำ้งสว่นที่เหลอืตำมก ำหนดเวลำของแผนงำน เพื่อส่งมอบงำนให้
ลกูคำ้ตำมก ำหนดในสญัญำ 
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 กำรก่อสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปู ภำยใตช้ื่อกนิซ่ำโฮม 

บรษิทัฯ มโีรงงำนหล่อคอนกรตีก ำลงัสงู เพื่อหล่อผนังบำ้นส ำเรจ็รูปทีส่ำมำรถผลติแผ่นผนังทุกชัน้ภำย 
ในโรงงำนส ำหรบับำ้นชัน้เดยีวและสองชัน้เสรจ็ภำยใน 1 วนั โดยกำรออกเป็นบำ้นมำตรฐำนกนิซ่ำ หลงัจำกตรวจสอบ
คุณภำพทุกแผ่นที่โรงงำนเรยีบร้อยแล้ว โรงงำนด ำเนินกำรขนส่งดว้ยรถเทเลอร์ไปยงัหน่วยงำนติดตัง้แผ่นผนังและพื้น
ส ำเรจ็รูปจำกโรงงำนดว้ยรถเครน ระยะเวลำวนัละ 1 ชัน้ ประกอบเป็นตวับ้ำน ภำยในผนังร้อยสำยไฟ ผงัท่อปะปำไว้
เรยีบรอ้ยแลว้ ส่วนทีเ่หลอืฝ่ำยก่อสรำ้งด ำเนินกำรตดิตัง้หลงัคำ มุงหลงัคำ เกบ็งำนสถำปัตยจ์นครบถ้วน โดยระยะเวลำ
ก่อสรำ้งโดยรวมในกำรก่อสรำ้งประมำณ 120 วนั 
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4.  ตดิตำมผลงำน 

วศิวกรโครงกำรจะท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำง และจดัส่งรูปภำพ
สถำนทีก่่อสรำ้งเพื่อแจง้ควำมคบืหน้ำในกำรก่อสรำ้งใหก้บัใหล้กูคำ้ตำมก ำหนดระยะเวลำ วศิวกรโครงกำรจะเปรยีบเทยีบ
ควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้งกบัแผนกำรก่อสรำ้ง และเปรยีบเทยีบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิกบัค่ำใชจ้่ำยทีป่ระเมนิไว ้เพื่อ
ด ำเนินกำรวเิครำะหร์ะยะเวลำและต้นทุนกำรก่อสรำ้ง รวมทัง้เพื่อควบคุมคุณภำพกำรก่อสรำ้งใหเ้ป็นทีย่อมรบัของลูกค้ำ 
บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งวศิวกรภำยนอกตรวจสอบคุณภำพงำนก่อสรำ้งอกีครัง้หนึ่งในแต่ละงวดงำน 

5.  สง่มอบงำน 

เมื่อก่อสรำ้งบำ้นแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะแจง้ไปยงัลกูคำ้ใหเ้ขำ้มำตรวจสอบคุณภำพร่วมกนั พรอ้มทัง้ส่งเอกสำร
ทีม่คีวำมจ ำเป็นส ำหรบัลูกคำ้ในอนำคต เช่น แบบก่อสรำ้ง ใบอนุญำตก่อสรำ้ง กำรโอนน ้ำปะปำ  ไฟฟ้ำชัว่ครำวและถำวร 
ใบรบัประกนักำรทรุดตวัของเสำเขม็พร้อมควำมแขง็แรงโครงสร้ำงเป็นระยะเวลำ 10 ปี ใบรบัประกนัผลงำน และใบ
รบัประกนัก ำจดัปลวก เป็นตน้ 

6.  ซ่อมแซมตำมกำรรบัประกนั 

บรษิทัฯ รบัประกนักำรใชง้ำนทัว่ไป 1 ปี และรบัประกนักำรทรดุตวัของเสำเขม็พรอ้มควำมแขง็แรงโครงสรำ้ง
เป็นระยะเวลำ 10 ปี เพื่อสรำ้งควำมพอใจและควำมมัน่ใจในกำรปลกูสรำ้งบำ้นกบับรษิทัฯ 

ธรุกิจผลิตภณัฑป์ระตแูละหน้าต่างอลมิูเนียมส าเรจ็รปู 

2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

ธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียมส ำเรจ็รปู ด ำเนินงำนโดย บรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ บรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียม
ภำยใต้ตรำสนิคำ้ ATECH  ซึง่ผลติโดย บรษิทั ลกิซลิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลติประตูหน้ำต่ำงอลูมเินียมชัน้
น ำในประเทศญีปุ่่ น ลกัษณะผลติภณัฑเ์ป็นชุดประตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียมส ำเรจ็รูปผลติและตดัประกอบจำกโรงงำน โดย
เป็นสนิค้ำคุณภำพสูงมีคุณลกัษณะพเิศษที่แตกต่ำงจำกประตูและหน้ำต่ำงอลูมิเนียมทัว่ไป ในด้ำนของกำรป้องกนัน ้ำ 
100% ดว้ยระบบรำงระบำยน ้ำ สำมำรถป้องกนัเสยีงไดอ้ย่ำงสมบรูณ์ ผ่ำนกำรเคลอืบสผีวิผลติภณัฑด์ว้ยวธิชีุบระบบไฟฟ้ำ
ทีท่นทำน ท ำใหส้ไีม่ซดีจำงตลอดอำยุกำรใชง้ำน เพิม่ควำมปลอดภยัดว้ยระบบล๊อคพเิศษ และสำมำรถป้องกนัแสงแดด 
ฝุ่ น และลม นอกจำกนี้ ผลติภณัฑป์ระตูหน้ำต่ำงอลมูเินียมยงัผลติตำมมำตรฐำนกำรสง่ออกไปยงัประเทศญีปุ่่ น โดยไดก้ำร
รบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 และ JIS นอกจำกนี้ ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดเ้ริม่จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียมจำกผูผ้ลติในประเทศอกี 2 รำย คอื บรษิทั วนิเซทอลูมเินียม จ ำกดั และบรษิทั เอบ ีแอนด์
ดบับลวิ อนิโนเวชัน่ จ ำกดั ซึง่เป็นผูผ้ลติประตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียมส ำเรจ็รูปภำยในประเทศ ที่สนิคำ้มคีุณสมบตัติ ่ำกว่ำ
และรำคำถูกกว่ำสนิค้ำของบริษัท ลิกซลิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดยบริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มควำม
หลำกหลำยของสนิคำ้ เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ระดบักลำงและโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์ 
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รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียม 

 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและ
หน้ำต่ำงอลมูเินียม 

25.71 21.36 32.28 

 

2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

(1)  กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 ดำ้นคุณภำพสนิคำ้ 

 ประตูหน้ำต่ำงอลูมิเนียมส ำเร็จรูปเป็นสินค้ำที่บริษัทฯ ได้ร่วมวำงแผนกำรตลำดและออกแบบสนิค้ำกับ
บรษิทัผูผ้ลติจำกประเทศญีปุ่่ น ซึง่เป็นผูน้ ำและผูเ้ชีย่วชำญทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรผลติหน้ำต่ำงอลมูเินียมมำเป็นเวลำนำน 
เนื่องจำกบรษิัทฯ มคีวำมใกล้ชดิกบัลูกคำ้และสำมำรถทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกคำ้ได้เป็นอย่ำงด ีโดยผลติภณัฑ์มี
คุณประโยชน์ทีแ่ตกต่ำงจำกผลติภณัฑอ์ื่นในตลำด ดว้ยคุณภำพทีส่งูและอำยุกำรใชง้ำนทีย่ำวนำน 
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 ดำ้นรำคำ 

ประตูหน้ำต่ำงอลมูเินียมส ำเรจ็รปู เป็นสนิคำ้คุณภำพสงู แตกต่ำงจำกสนิคำ้ทัว่ไปในทอ้งตลำด จงึมกีลุ่มตลำด
เป้ำหมำยอยู่ในระดบับน รำคำสนิคำ้มรีะดบัรำคำทีไ่ม่สงูเมื่อเทยีบกบัสนิคำ้ในระดบัเดยีวกนั และเป็นรำคำทีก่ลุ่มเป้ำหมำย
ยอมรบัได ้

 ดำ้นบรกิำร 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัดำ้นกำรบรกิำร โดยบรษิทัฯ จดัอบรมให้ควำมรูพ้นกังำนทัง้ควำมรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์
และกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ บรษิทัฯ จดัจ ำหน่ำยในส่วนของประตูหน้ำต่ำงอลูมเินียมส ำเรจ็รูป กำรตดิตัง้ทีห่น่วยงำนของ
ลูกคำ้ โดยทมีงำนตดิตัง้ประตูหน้ำต่ำงทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะ บรษิทัฯ ร่วมกบัผู้ผลติไดจ้ดัอบรมใหค้วำมรู้ แก่ทมีงำน
ตดิตัง้ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 ดำ้นช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

บรษิัทฯ ได้จดัแสดงผลติภณัฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมิเนียมส ำเร็จรูปที่สำขำบรษิัทฯ ทัง้ 4 สำขำ ได้แก่ 
ส ำนกังำนใหญ่ สำขำเซน็ทรลัพระรำม 3 สำขำเซน็ทรลับำงนำ และสำขำเซน็ทรลัศำลำยำ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดร้่วมงำนแสดง
สนิคำ้งำนสถำปนิก และใชโ้ชวร์ูมส ำนักงำนใหญ่ของผูผ้ลติ ในกำรใหบ้รกิำรขอ้มูลของสนิคำ้แก่ลูกคำ้ ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัฯ 
สำมำรถประชำสมัพนัธส์นิคำ้ไปยงัเจำ้ของโครงกำรและสถำปนิกไดด้ยีิง่ขึน้  
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 (2)  ช่องทางการจ าหน่าย และกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 

เนื่องจำกผลติภัณฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมิเนียมเป็นสนิค้ำที่มคีุณภำพสูง มรีำคำที่สูงกว่ำระบบประตูหน้ำต่ำง
อลูมเินียมโดยทัว่ไป กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลกัของบรษิัทฯ จงึเป็นกลุ่มที่ให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพของสนิค้ำ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

(1)  กลุ่มเจำ้ของบำ้น ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเจำ้ของบำ้นเดีย่วขนำดใหญ่ทีม่กี ำลงัซือ้สงู และตอ้งกำรใชส้นิคำ้ทีม่ี
คุณภำพ ในปี 2559 บรษิทัฯ จ ำหน่ำยประตแูละหน้ำต่ำงอลมูเินียมใหแ้ก่กลุ่มเจำ้ของบำ้นประมำณรอ้ยละ 90 ของรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยประตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียม 

(2) กลุ่มผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัเหมำก่อสรำ้งบำ้นเดีย่วขนำดใหญ่ ตวัอย่ำงกลุ่มลูกคำ้ผูร้บัเหมำ 
ก่อสรำ้ง ไดแ้ก่ รอแยลเฮำ้ส ์โฟรพ์ฒันำ กรไีทยโฮมส ์เป็นต้น ทัง้นี้ เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยขำยของบรษิทัฯ จะน ำเสนอสนิคำ้ของ
บรษิัทฯ โดยตรงกบัเจ้ำของบำ้นผ่ำนสถำปนิกและผู้รบัเหมำก่อสร้ำง ในปี 2559 บรษิัทฯ จ ำหน่ำยประตูและหน้ำต่ำง
อลมูเินียม ใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำก่อสรำ้งประมำณรอ้ยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยประตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียม 

   

(3)  ภาวะการแข่งขนั 

 ประตูหน้ำต่ำงอลูมเินียมส ำเรจ็รูป เอเทค ซึง่มคีุณภำพสงู มคีู่แข่งหลำยรำย ทัง้จำกผู้ผลติภำยในประเทศและผู้
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม รปูแบบของผูข้ำยประตูหน้ำต่ำงอลูมเินียมแต่ละยีห่อ้มคีุณสมบตัแิละรูปแบบกำรใช้
งำนทีแ่ตกต่ำงกนั กำรตดัสนิใจซือ้ของลูกคำ้ก่อสรำ้งบำ้นระดบับน จงึอยู่ทีก่ำรใหข้อ้มูลของสนิคำ้ จุดเด่น เทคโนโลยกีำร
ผลติ ประโยชน์ต่ำงๆของกำรใชป้ระตูหน้ำต่ำงอลูมเินียม เป็นจุดตดัสนิใจ กำรใหบ้รกิำรและควำมรูข้องพนักงำนขำยจงึมี
ควำมส ำคัญต่อกำรขำยและกำรตลำดเป็นอย่ำงมำก ผู้บริหำรประเมินว่ำระดับกำรแข่งขนัของธุรกิจประตูหน้ำต่ำง
อลูมเินียมส ำเรจ็รูปส ำหรบัก่อสร้ำงบ้ำนระดบับนในปัจจุบนัอยู่ในระดบัไม่รุนแรง เนื่องจำกโดยทัว่ไปสถำปนิกจะเป็นผู้
ก ำหนดรปูแบบและยีห่อ้ประตูหน้ำต่ำงอลมูเินียมส ำเรจ็รปู 

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์

เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยขำยของบรษิทัฯ จะตดิต่อใหเ้จำ้หน้ำทีฝ่่ำยเทคนคิของบรษิทัฯ เขำ้วดัขนำดประตแูละหน้ำต่ำงที่
สถำนทีก่่อสรำ้งเพื่อเสนอรำคำแก่ลกูคำ้ หลงัจำกนัน้เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยขำยของบรษิทัฯ จะสง่ขนำดประตูและหน้ำต่ำงไปยงั
โรงงำนผลติประตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียม เมื่อโรงงำนผลติประตแูละหน้ำต่ำงแลว้เสรจ็ โรงงำนจะสง่ประตูและหน้ำต่ำง
ส ำเรจ็รปูไปยงัสถำนทีก่่อสรำ้ง ถอืเป็นกำรสง่มอบสนิคำ้เป็นทีเ่รยีบรอ้ย หลงัจำกนัน้ทมีตดิตัง้ประตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียม
ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะ และรบัจำ้งตดิตัง้โดยตรงจำกลกูคำ้ จะเขำ้ด ำเนินกำรตดิตัง้ประตแูละหน้ำต่ำงใหแ้ก่ลกูคำ้ เมื่อ
งำนตดิตัง้แลว้เสรจ็ ลกูคำ้จะขอควำมร่วมมอืจำกฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพของบรษิทัฯ เขำ้ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำร
ตดิตัง้ประตแูละหน้ำต่ำงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้จนครบถว้น 
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ภาวะอตุสาหกรรม 

อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสรา้ง 

อุตสำหกรรมวสัดุก่อสรำ้งนบัว่ำเป็นอุตสำหกรรมทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นอย่ำงมำก เน่ือง 
จำกปรมิำณควำมตอ้งกำรวสัดุก่อสรำ้งนัน้ จะเปลีย่นแปลงไปตำมกำรเตบิโตของธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยแ์ละทศิทำงกำรเตบิ 
โตของอุตสำหกรรมก่อสรำ้ง โดยในชว่งครึง่หลงัของปี 2559 รฐับำลไดม้กีำรสง่เสรมิ ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นหลำยๆ ดำ้น 
สง่ผลดใีหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคต่อเศรษฐกจิไทยในเชงิบวกมำกขึน้ แมว้่ำผูบ้รโิภคบำงสว่นยงัประสบกบัปัญหำ
ภำระค่ำครองชพีทีส่งูขึน้และระดบัหนี้ครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้ ประกอบกบัสภำพเศรษฐกจิไทยยงัคงชะลอตวัต่อเนื่องมำจำกปี 
2558 จงึสง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรซือ้ของตลำดอสงัหำรมิทรพัยย์งัฟ้ืนตวัในระดบัต ่ำ ในขณะทีก่ำรลงทุนของภำคเอกชนใน
ดำ้นพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมน่ำจะปรบัตวัไดด้ขีึน้ สอดคลอ้งกบัโครงกำรลงทุนจำกภำครฐัทีม่คีวำมชดัเจนมำกขึน้ 
ทัง้นี้ ในสว่นของโครงกำรใหม่ของภำครฐัน่ำจะมกีำรเริม่ด ำเนินกำรไดบ้ำงสว่นในปีงบประมำณ 2559 แต่ตอ้งตดิตำมควำม
ชดัเจนในรำยละเอยีดของแต่ละโครงกำร 

ศนูยว์จิยักสกิรไทยระบุว่ำกำรเตบิโตทีช่ะลอตวัลงของอสงัหำรมิทรพัยแ์ละกำรก่อสรำ้งของไทยในปี 2559 มสีำเหตุ
ส ำคญัมำจำกปัจจยัดงัต่อไปนี้  

“จ ำนวนทีอ่ยู่อำศยัรอขำยในกรุงเทพฯและปรมิณฑล ณ สิน้ปี 2559 มแีนวโน้มลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 ซึง่เป็นผล
มำจำกมำตรกำรภำครฐัหนุนใหส้ถำนกำรณ์กำรตลำดทีอ่ยู่อำศยัฟ้ืนตวัในระยะสัน้ รวมถงึผูป้ระกอบกำรพฒันำอสงัหำรมิ  
ทรพัย์มีแนวโน้มชะลอเปิดขำยที่อยู่อำศยัใหม่ โดย ศูนย์วิจยักสิกรไทย คำดว่ำ จ ำนวนที่อยู่อำศยัคงค้ำงรอขำยใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ณ สิน้ปี 2559 น่ำจะม ี150,000-160,000 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 4-10 เมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2558 

 แมจ้ ำนวนทีอ่ยู่อำศยัรอขำยมแีนวโน้มลดลง แต่ภำวะเศรษฐกจิทีย่งัไม่สำมำรถฟ้ืนตวัไดม้ำกนกั สง่ผลใหก้ ำลงัซือ้
ยงัอ่อนแรง ประกอบกบัมำตรกำรภำครฐัไดด้ดูซบัควำมตอ้งกำรจำกตลำดซือ้ทีอ่ยู่อำศยัไปแลว้ส่วนหนึ่ง น่ำจะสง่ผลให้
ควำมสำมำรถในกำรระบำยทีอ่ยูอ่ำศยัรอขำยในปี 2559 ใกลเ้คยีงกบัในปี 2558 ที ่18-22 เดอืน 

 ทัง้นี้ ผู้ประกอบกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์อำจกระตุ้นกำรซื้อที่อยู่อำศยั  ด้วยกำรน ำเสนอโปรโมชัน่ด้ำนอตัรำ
ดอกเบี้ย รวมถงึพจิำรณำควำมต้องกำรและขอ้จ ำกดัของลูกคำ้ใหล้กึยิง่ขึน้ เพื่อพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยไ์ดอ้ย่ำง
ตอบโจทย์ ส ำหรบั พ.ร.บ. ภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงที่น่ำจะมผีลบงัคบัใช้ในปี 2560 น่ำจะเป็นปัจจยัเร่งให้มทีี่ดิน
หมุนเวยีนซือ้ขำยเพื่อสรำ้งทีอ่ยู่อำศยัมำกขึน้ รวมถงึยงัเป็นปัจจยัเร่งใหผู้ป้ระกอบกำรพัฒนำอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่ทีีด่นิรอ
กำรพฒันำ เลอืกพฒันำโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัใหม่ๆ เรว็ขึน้ดว้ย 

นอกจำกนี้ ทำงยงัศูนย์วจิยักสกิรไทย สรุปขอ้มูลสนิเชื่อ เงนิฝำก และสภำพคล่อง ของธนำคำรพำณิชยไ์ทย 14 
แห่ง ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2559 จำกเอกสำรรำยกำรย่อแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ (ธ.พ.1.1)  “กำรลงทุนและกำรบรโิภค
ภำคเอกชนที่ฟ้ืนตวัอย่ำงล่ำช้ำ ผนวกกบักำรเปลี่ยนแปลงแหล่งระดมเงนิของภำครฐั ส่งผลให้สนิเชื่อสุทธขิองธนำคำร
พำณิชยไ์ทยปี 2559 เตบิโตในอตัรำชะลอลงมำที ่1.26% เทยีบกบัปี 2558 ทีท่ ำได ้3.43% ซึง่ถอืเป็นอตัรำกำรเตบิโตทีต่ ่ำ
ทีส่ดุในรอบ 7 ปี 

โดยในเดอืน ธ.ค. 2559 ปัจจยัพเิศษจำกกำรเตรยีมถ่ำยโอนธุรกจิลูกคำ้บุคคลของธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์
ไปยงักลุ่มทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป กดดนัใหส้นิเชื่อในระบบเพิม่ขึน้น้อยกว่ำ 3 หมื่นลำ้นบำท (น้อยกว่ำในเดอืน พ.ย. 2559 
ทีส่นิเชื่อเพิม่ขึน้ 5.0 หมื่นลำ้นบำท) แมว้่ำโดยปกตสินิเชื่อในเดอืนสุดทำ้ยของปี มกัจะขยำยตวัสงูตำมปัจจยัดำ้นฤดูกำล 
ทัง้นี้ ภำพดงักล่ำวส่งผลให้สนิเชื่อรวม ณ สิน้ปี 2559 เติบโตต ่ำกว่ำที่คำดไวม้ำก ทัง้นี้ หำกไม่รวมปัจจยัพเิศษขำ้งต้น 
สนิเชื่อของธนำคำรพำณิชยจ์ะปิดปีทีเ่พิม่ขึน้ 1.67% เมื่อเทยีบปีต่อปี 
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นอกเหนือจำกปัจจยัพเิศษดงักล่ำว ในปี 2559 ภำพรวมสนิเชื่อของระบบยงัถูกกดดนัดว้ยกำรคนืสนิเชื่อภำครฐั 
และกำรช ำระคนืสนิเชื่อของภำคธุรกจิเป็นระยะ ขณะทีส่นิเชื่อรำยย่อยเตบิโตอย่ำงระมดัระวงั โดยธนำคำรยงัอยู่ในช่วงกำร
ประคองควำมเสีย่ง อีกทัง้ควำมสำมำรถในกำรกู้ยมืใหม่ของครวัเรอืนยงัอยู่ในกรอบจ ำกดั จำกภำระหนี้ครวัเรอืนที่ยงั
ปรบัตวัสงูขึน้แมจ้ะในอตัรำทีช่ะลอลงมำบำ้งกต็ำม ประกอบกบัสนิเชื่อผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อ ีถูกกระทบจำกอ ำนำจซือ้ใน
ประเทศทีเ่ปรำะบำง 

ตำรำงแสดงจ ำนวนสนิเชื่อสทุธขิองธนำคำรพำณิชยไ์ทย 

อตุสาหกรรมท่ีอยู่อาศยั  

ภำคอสงัหำรมิทรพัยน์ับเป็นอุตสำหกรรมที่ส ำคญัและมคีวำมสอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
กล่ำวคอืถำ้เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศขยำยตวัด ีภำคอสงัหำรมิทรพัยก์จ็ะขยำยตวัไดด้ตีำมไปดว้ย นอกจำกนี้ กำรที่
ภำคอสงัหำรมิทรพัยข์ยำยตวัไดด้ ียงัจะสง่ผลใหอุ้ตสำหกรรมเกีย่วเน่ืองเตบิโตไดด้ตีำมไปดว้ย เช่น อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง 
อุตสำหกรรมสถำบนักำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปล่อยสนิเชื่อ รวมไปถงึภำวะกำรจำ้งงำนภำยในประเทศดว้ยเช่นกนั ปัจจยั
ส ำคญัทีส่ง่ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ปัจจยักำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิภำยในประเทศ อตัรำดอกเบีย้ 
และรำคำวสัดุสิง่ก่อสรำ้ง ซึง่ปัจจยัทีส่ ำคญัดงักล่ำวมกีำรเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ 

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

กำรผลติผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู โครงสรำ้ง เสำ คำน ผนงั ส ำเรจ็รูป และกำรก่อสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รูปของบรษิทัฯไม่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่ำงมนียัส ำคญั ซึง่บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดัมำ
โดยตลอด ท ำใหน้ับตัง้แต่บรษิทัฯ เปิดด ำเนินกำรมำ บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบักำรสรำ้งผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่เคยไดร้บักำรตกัเตอืนหรอืกำรปรบัจำกหน่วยงำนของรฐัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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2.4  งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ มโีครงกำรก่อสรำ้งบำ้นทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจ ำนวน 75 หลงั ซึง่เป็นมูลค่ำ
งำนทีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ำยได ้(Backlog) มูลค่ำ 172.56  ลำ้นบำท โดยระยะเวลำกำรก่อสรำ้งบำ้นเฉลีย่ของบรษิทัฯ จะอยู่ที่
ประมำณ 4-5 เดอืนส ำหรบับำ้นส ำเรจ็รปู และ 6-8 เดอืนส ำหรบับำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู โดยนบัจำกวนัทีเ่ริม่ตอกเสำเขม็  

ทัง้นี้ ตำมมตทิีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตักิำรซือ้
หุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (“เนอวำนำ”) จ ำนวน 8,787,681 หุน้ จำกผูถ้อืหุน้ของเนอวำ
นำ คอื บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 4,481,717 หุน้ และจำกผูถ้อืหุน้รำยอื่นอกี จ ำนวน 28 รำย จ ำนวน 
4,305,964 หุน้ โดยภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้ของเนอวำนำแลว้ จะรบัโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business 
Transfer) ไดแ้ก่ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้ปวง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงสทิธ ิหน้ำที ่ภำระ ขอ้ผกูพนัต่ำงๆ และควำมรบั
ผดิใดๆ ทีเ่นอวำนำพงึม ี ณ วนัโอนกจิกำร รวมถงึหุน้ทัง้หมดทีเ่นอวำนำถอือยู ่ ท ำใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ มสีว่นงำนธุรกจิ
เพิม่ขึน้ คอื ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์โดยมรีำยละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

บรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั และบรษิทัย่อย ประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์โดยเน้นกำรพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อทีอ่ยู่อำศยัเป็นหลกั ทัง้ในรปูแบบของบำ้นเดีย่ว บำ้นทำวน์เฮำ้ส ์และอำคำรพำณิชย ์พรอ้มสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ โดยเนอวำนำจะใหค้วำมส ำคญัในกำรออกแบบบำ้นทีด่ ู Modern แตกต่ำงจำกโครงกำรอื่นทัว่ๆไป 
กลุ่มเป้ำหมำย ลกูคำ้จะเป็นกลุ่มระดบัผูบ้รหิำรหรอืเจำ้ของธุรกจิทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ซึง่มกี ำลงัซือ้คอ่นขำ้งสงู รำคำบำ้นพรอ้ม
ทีด่นิจะอยูใ่นช่วงระดบัรำคำ 4 - 18 ลำ้นบำท ในแต่ละโครงกำรเนอวำนำจะมแีบบบำ้นและขนำดพืน้ทีใ่ชส้อยใหล้กูคำ้เลอืก
หลำยรปูแบบ ซึง่มใีหเ้ลอืกทัง้แบบทีส่รำ้งเสรจ็พรอ้มขำยและแบบทีเ่ป็นลกัษณะสัง่สรำ้งบนทีด่นิทีล่กูคำ้ซือ้ทีด่นิของเนอวำ
นำ ซึง่ลกูคำ้สำมำรถปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรตกแต่งและวสัดุทีใ่ชต้ำมทีล่กูคำ้ตอ้งกำร ปัจจุบนักำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มเนอ
วำนำ สำมำรถสรุปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิไดด้งัน้้ี 

1. กำรซือ้ -ขำยทีด่นิ เป็นลกัษณะกำรซือ้ทีด่นิผนืใหญ่แลว้น ำมำแบ่งจดัสรรเป็นแปลงๆ จำกนัน้ จงึน ำมำบรหิำรและ
พฒันำโครงกำรใหม้ถีนนและระบบสำธำรณูปโภคครบถว้นก่อน แลว้จงึขำยแก่ผูซ้ือ้รำยย่อย 

2. กำรพฒันำทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้งซึง่นบัรวมตัง้แต่กำรจดัสรรพืน้ทีด่นิ กำรออกแบบสิง่ปลกูสรำ้ง กำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้ง และบรกิำรต่ำงๆ เพื่อเพิม่มลูค่ำแก่ทีด่นิ เช่น กำรจดัสรรบำ้นพรอ้มทีด่นิ ซึง่แบง่เป็นบำ้นเดีย่ว บำ้น
ทำวน์เฮำ้ส ์และอำคำรพำณิชย ์

3. กำรรบัเหมำก่อสรำ้งบำ้นใหแ้ก่ลกูคำ้ ซึง่ซือ้ทีด่นิของเนอวำนำ โดยท ำกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำรำยย่อยภำยใตก้ำร
ควบคุมดแูลของเจำ้หน้ำทีข่องเนอวำนำ  

ปัจจบุนัเนอวำนำมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 5 บรษิทัดงันี้ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ 

 
สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

1. บรษิทั เนอวำนำ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (NC) รบัเหมำก่อสรำ้ง 99.99% 
2. บรษิทั เนอวำนำ พระรำม 9 จ ำกดั (NR) พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 99.99% 

3. บรษิทั เนอวำนำ ย ูจ ำกดั (NU) พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 99.99% 

4. บรษิทั ทรพัยธ์นำรนิทร ์จ ำกดั (STR) พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 99.99% 

5. บรษิทั เนอวำนำ รเีวอร ์จ ำกดั (RV) พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 70.00% 

รวม   
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 บรษิทั เนอวำนำ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (NC) จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2549 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 140 
ลำ้นบำท วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกจิรบัเหมำงำนก่อสรำ้งใหก้บักลุ่มเนอวำนำ ปัจจุบนัมโีครงกำรภำยใต้
กำรด ำเนินงำนของบรษิทั เนอวำนำ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั ดงันี้ โครงกำร Beyond 1 (NU), โครงกำร Intro and 
Tara (STR), โครงกำร Beyond 2, โครงกำร Beyond 3, โครงกำร Beyond 4, โครงกำร Beyond 5, โครงกำร 
Wongwaen (ND) และโครงกำร Icon/Bylite (NR) 
 

 บรษิทั เนอวำนำ พระรำม 9 จ ำกดั (NR) จดัตัง้บรษิทั เมื่อวนัที ่ 22 กุมภำพนัธ ์ 2551 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 150 
ลำ้นบำท วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยโ์ครงกำร Icon/Bylite (NR) 
 

 บรษิทั เนอวำนำ ย ู จ ำกดั (NU) จดัตัง้บรษิทั เมื่อวนัที ่ 28 กนัยำยน 2552 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 80 ลำ้นบำท 
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธรุกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยโ์ครงกำร Beyond 1 ซึง่ไดปิ้ดโครงกำรไปแลว้ตัง้แต่ปี 
2556 
 

 บรษิทั ทรพัยธ์นำรนิทร ์จ ำกดั (STR) จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่12 มนีำคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 65 ลำ้นบำท 
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบกจิกำรรบัเหมำก่อสรำ้งอำคำร อำคำรพำณิชย ์ และอำคำรทีพ่กัอำศยั และรบั
บรหิำรธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์โครงกำร Intro และโครงกำร The Tara 
 

 บรษิทั เนอวำนำ รเิวอร ์จ ำกดั (RV) จดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 5 ลำ้นบำท 
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบกจิกำรคำ้และใหบ้รกิำรรวมถงึกำรรบัจำ้งบรหิำรซึง่อสงัหำรมิทรพัย์ ท ำกำรจดัสรร
ทีด่นิ บำ้น อำคำร อำคำรชุด และสิง่ปลกูสรำ้ง เพื่อกำรจ ำหน่ำย ใหเ้ช่ำ และใหเ้ช่ำซือ้ 
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โครงกำรของเนอวำนำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

โครงกำร ทีต่ ัง้โครงกำร ประเภทโครงกำร ควำมคบืหน้ำของกำรขำย งำนทีย่งัไมส่่งมอบ มลูค่ำโครงกำร
คงเหลอื  

(ลำ้นบำท) 

ควำมคบืหน้ำของกำร
ก่อสรำ้ง  

(รอ้ยละของมลูค่ำตำมบญัช)ี 
จ ำนวนหน่วย
ทัง้หมด 

จ ำนวนหน่วย
คงเหลอื 

จ ำนวนหน่วย มลูค่ำ 
(ลำ้นบำท) 

เนอวำนำ บยีอนด ์ไลท ์พระรำม 9 พระรำม 9 บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ 39 9 4 46 132 94 
เนอวำนำ บยีอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์(เฟส 
1) 

เกษตร-นวมนิทร ์ บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ 67 4 2 38 79 99 

เนอวำนำ บยีอนด ์เกษตร-นวมนิทร ์(เฟส 
2) 

เกษตร-นวมนิทร ์ บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ 37 16 1 97 428 76 

เนอวำนำ บยีอนด ์แอท บชี พทัยำ พทัยำ ชลบุร ี บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ 21 20 - 1 
1
 345 52 

เนอวำนำ บยีอนด ์ศรนีครนิทร ์ ศรนีครนิทร ์ บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ 58 37 3 86 648 80 
เนอวำนำ บยีอนด ์พระรำม 2 พระรำม 2 บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ 120 114 2 73 2,584 63 
เนอวำนำ ไอคอน พระรำม 9 พระรำม 9 บำ้นเดีย่ว 2 ชัน้ 117 2 2 16 16  100 
เนอวำนำ ไอคอน วงแหวน-พระรำม 9 วงแหวน-พระรำม 9 บำ้นเดีย่ว 2 ชัน้ 36 11 7 54 91 99 
เดอะ ธำรำ รำมอนิทรำ 

(ซ.พระยำสุเรนทร ์35) 
บำ้นเดีย่ว 2 ชัน้ 53 18 2 11 119 93 

เนอวำนำ อนิโทร  
วงแหวน-เกษตรนวมนิทร ์

วงแหวน- 
เกษตรนวมนิทร ์

บำ้นเดีย่ว 2 ชัน้ 69 3 - - 17  100 

เนอวำนำ คฟัเวอร ์อ่อนนุช อ่อนนุช ทำวน์โฮม  194 24 8 24 75 100 
เนอวำนำ คลสัเตอร ์รำมค ำแหง  รำมค ำแหง ทำวน์โฮม 2 ชัน้ 

และ 3 ชัน้ 
20 13 - - 73 98 

เนอวำนำ ดฟีำยน์ พระรำม 9 รำมค ำแหง ทำวน์โฮม  51 51 28 312 604 47 
แอทเวริค์ รำมอนิทรำ รำมอนิทรำ โฮมออฟฟิศ 61 55 7 126 955 68 
แอทเวริค์ เลศิหลำ้ เลศิหลำ้ โฮมออฟฟิศ 56 56 10 248 1,064 58 

 

                                                 
1
 รำยไดจ้ำกบ้ำนสัง่สรำ้งทีย่งัไม่รบัรูเ้นื่องจำกอยู่ระหวำ่งงำนก่อสรำ้ง 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

3.1  ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงตน้ทุนวสัดุก่อสรำ้ง และค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้ง 

วตัถุดิบหลกัในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ ปูนซีเมนต์ ลวดเหล็กแรงดึงสูง และเหล็กเส้น  ทัง้นี้ กำร
เปลีย่นแปลงของรำคำวสัดุก่อสรำ้งจำกทีป่ระเมนิไวใ้นช่วงเสนอรำคำใหแ้ก่ลกูคำ้อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำร เงนิ
และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เนื่องจำกโดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะตกลงรำคำขำยสนิคำ้และรำคำก่อสรำ้งบำ้น ก่อนผลติ
สนิค้ำหรือก่อสร้ำงบ้ำน นอกจำกนี้ โดยปกติ บริษัทฯ ตกลงรำคำก่อสร้ำงบ้ำนกับลูกค้ำก่อนที่จะตกลงค่ำใช้จ่ำยกับ
ผูร้บัเหมำช่วง ท ำใหห้ำกค่ำใชจ้่ำยผูร้บัเหมำช่วงจรงิแตกต่ำงจำกทีบ่รษิทัฯ ประเมนิไว ้อำจจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่ไดผ้ล
ก ำไรจำกกำรก่อสรำ้งบำ้นตำมทีป่ระเมนิไว ้

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มนีโยบำยทบทวนรำคำตน้ทุนกำรก่อสรำ้งอย่ำงสม ่ำเสมอท ำใหส้ำมำรถประเมนิตน้ทุนก่อสรำ้ง
ใหใ้กลเ้คยีงกบัต้นทุนกำรก่อสรำ้งจรงิ โดยฝ่ำยบรหิำรจะติดตำมกำรเปลีย่นแปลงรำคำวสัดุก่อสรำ้งทีส่ ำคญัอย่ำงใกลช้ดิ 
หำกวสัดุก่อสรำ้งมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้มำก บรษิทัฯ มมีำตรกำรเพิม่เติมเพื่อควบคุมต้นทุนของวสัดุก่อสรำ้ง กล่ำวคอื 
บรษิัทฯ จะสัง่ซื้อวสัดุก่อสร้ำงนัน้เป็นกำรล่วงหน้ำจำกผู้จ ำหน่ำย นอกจำกนี้ ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงบ้ำนของบรษิัทฯ มี
ระยะเวลำไม่นำนเพยีงประมำณ 6 เดอืน 

ควำมเสีย่งจำกกำรขนสง่สนิคำ้ 

กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะตอ้งพึง่พำกำรขนส่งสนิคำ้ ทัง้ในส่วนของกำรขนส่งวตัถุดบิเขำ้สู่โรงงำน  และกำร
ส่งมอบสนิค้ำให้กบัลูกค้ำ ทัง้ในส่วนของผลิตภัณฑ์รัว้ส ำเร็จรูป และโครงสร้ำงส ำเรจ็รูปที่จะน ำไปใช้ในกำรสร้ำงบ้ำน
ส ำเรจ็รูปทีท่ีด่นิของลูกคำ้ ซึง่ชิน้ส่วนโครงสรำ้งส ำเรจ็รูป เช่น ผนังส ำเรจ็รูป มขีนำดค่อนขำ้งใหญ่ โดยรูปแบบกำรขนส่ง
ของบรษิทัฯ จะพึ่งพำกำรขนส่งโดยรถบรรทุก บรษิัทฯ จะเผชญิควำมเสีย่งจำกกำรขนส่งสนิคำ้ใหท้นัต่อเวลำ และควำม
เสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ระหว่ำงขนสง่หำกเกดิเหตุกำรณ์ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรเกดิอุบตัเิหตุ หรอืภยัธรรมชำต ิรวม ทัง้กำร
ขนส่งในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล กจ็ะมขีอ้จ ำกดัในด้ำนของเวลำกำรวิง่ของรถขนส่ง ท ำให้บรษิัทฯ อำจไม่สำมำรถ
ขนสง่สนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ไดต้ำมระยะเวลำทีต่กลงไว ้ 

อย่ำงไรกต็ำม บริษัทฯ ได้มกีำรก ำหนดกำรส่งมอบสนิค้ำโดยเผื่อระยะเวลำไว้เป็นอย่ำงดี และมีระบบกำ รวำง
แผนกำรจดัสง่ทีแ่น่นอน มผีูร้บัจำ้งขนสง่ส ำรองไวห้ลำยรำย ในกรณีทีเ่ทีย่วขนสง่มปีรมิำณเพิม่ขึน้อย่ำงมำก 

ควำมเสีย่งจำกผดินดัช ำระเงนิ 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรใหเ้ครดติทำงกำรคำ้กบัลกูคำ้ของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรผดินัดช ำระเงนิ
ได้ อย่ำงไรกด็ี บริษัทฯ ได้มนีโยบำยในกำรคดักรองลูกค้ำที่เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงิน และควำม 
สำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลกูคำ้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะมุ่งกำรขำยในรูปแบบทีร่บัช ำระเงนิเป็นเงนิสดใหม้ำกขึน้ 
และบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเครดติของตวัแทนจ ำหน่ำยรัว้ส ำเรจ็รูป FENZER โดยเฉพำะ เพื่อก ำหนด
วงเงนิเพื่อไม่ใหเ้กดิควำมเสีย่งต่อธุรกจิขำยวสัดุก่อสรำ้ง ในสว่นธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น บรษิทัฯ มกีำรแบ่งงวดงำน โดยบรษิทัฯ 
มนีโยบำยทีจ่ะเริม่กำรก่อสรำ้งเมื่อไดร้บัช ำระเงนิค่ำงวดล่วงหน้ำเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ควำมเสีย่งจำกผูร้บัเหมำช่วงและแรงงำน 

ในธุรกจิกำรรบัสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปูนัน้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัหำผูร้บัเหมำช่วงในกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมแบบ
บำ้นทีก่ ำหนด สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสีย่งในกรณีทีผู่ร้บัเหมำช่วงไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน
และภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด  เน่ืองจำกกำรขำดแคลนแรงงำนทีม่ฝีีมอื  หรอืสำเหตุอื่นๆ ควำมเสีย่งดงักล่ำวอำจสง่ผลต่อ 
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คุณภำพงำนก่อสรำ้ง ชื่อเสยีงของบรษิทัฯ และอำจกระทบต่อรำยได ้ผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้ฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั 
ได ้

อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ได้มกีำรพฒันำสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้รบัเหมำช่วง จึงท ำให้บรษิัทฯ มผีู้รบัเหมำช่วงที่พร้อม
ท ำงำนใหก้บับรษิทัฯ ในระดบัทีเ่พยีงพอ นอกจำกนี้กำรสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รูปของบรษิทัฯ จะเน้นใชว้สัดุส ำเรจ็รูปทีผ่ลติจำก
โรงงำน ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถลดกำรพึง่พำแรงงำนลงได ้และสำมำรถควบคุมคุณภำพอยู่ในระดบัทีเ่ป็นมำตรฐำนมำจำก
โรงงำน 

ควำมเสีย่งจำกคดฟ้ีองรอ้ง 

บรษิทัฯ อำจถูกฟ้องรอ้งจำกกำรด ำเนินธุรกจิ โดยเฉพำะจำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น เช่น บรษิทัฯ อำจถูกฟ้องรอ้งจำก
ลูกคำ้เนื่องจำกกำรส่งมอบบ้ำนใหก้บัลูกค้ำไม่ตรงตำมควำมพงึพอใจของลูกค้ำ บรษิทัฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ถงึควำม
เป็นไปไดห้รอืผลลพัธข์องกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ทัง้นี้ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ดงักล่ำวเพื่อใหเ้กดิผลดี
กบับรษิทัฯ อำจก่อใหเ้กดิผลกระทบทำงลบต่อธุรกจิ ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ 

อย่ำงไรกด็ ี บรษิทัฯ ไดม้ทีมีวศิวกรทีจ่ะตรวจสอบคุณภำพของงำนก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมทีต่กลงกบัลกูคำ้ก่อนกำร
สง่มอบ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น “ดจี ิ โฮมเซน็เตอร”์ โดยก่อสรำ้งบำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู ก่ออฐิฉำบปนู และมุง
หลงัคำ ท ำใหข้อ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิจำกกำรก่อสรำ้งบำ้นมปีรมิำณทีล่ดน้อยลง ซึง่จะสง่ผลให้คดฟ้ีองรอ้งอำจเกดิขึน้น้อยมำกใน
อนำคต เมื่อเทยีบกบัจ ำนวนและมลูค่ำงำนก่อสรำ้งต่อปี 

นอกจำกนี้ ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิำรรบัสรำ้งบำ้นทัง้หลงั โดยรบัจำ้งก่อสรำ้งโครงสรำ้งและงำนสถำปัตยท์ัง้
หลงั โดยใชร้ะบบส ำเรจ็รปูทัง้หมด ภำยใตช้ื่อ กนิซ่ำ ระบบบำ้นดงักล่ำวลูกคำ้สำมำรถสัง่ซือ้บำ้นได ้โดยไม่สำมำรถแกไ้ข
แปลนและรูปแบบบ้ำนไดห้ลงัจำกท ำสญัญำแลว้ คำดว่ำระบบก่อสรำ้งดงักล่ำวจะช่วยลดปัญหำควำมขดัแยง้ดงักล่ำวได้
จำกกำรทีช่ิน้สว่นบำ้นถูกผลติจำกโรงงำน 

ควำมเสีย่งจำกแนวโน้มควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 

ปัจจุบนั ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะมกีำรอยู่อำศยัในรปูแบบของสงัคมเมอืง (Urbanization) ท ำใหค้วำมต้องกำรทีอ่ยู่
อำศยัประเภทคอนโดมเีนียมและหมู่บำ้นเพิม่มำกขึน้ ซึง่อำจจะสง่ผลกระทบต่อกำรสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปู  

อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทฯ ได้พฒันำระบบบ้ำนส ำเรจ็รูปทัง้หลงัรำคำประหยดั ระบบกนิซ่ำโฮม ซึ่งสำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรสรำ้งบำ้นไดท้ัว่ประเทศ โดยในระบบกำรก่อสรำ้งดัง้เดมิ และระบบกำรก่อสรำ้งบำ้นกึง่ส ำเรจ็รูป จะมปัีญหำ
ในกำรเคลื่อนยำ้ยแรงงำนไปยงัต่ำงจงัหวดัมำกกว่ำของบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ ในส่วนของรัว้ส ำเรจ็รูปนัน้โอกำสในกำรเตบิโตยงัมอียู่สงู โดยยงัสำมำรถทีจ่ะขยำยตลำดสู่ภูมภิำคซึ่ง
เป็นไปตำมแผนกำรขยำยโรงงำนออกสูภู่มภิำคของบรษิทัฯ 

ควำมเสีย่งจำกกำรสง่มอบบำ้นใหล้กูคำ้ไมท่นัตำมก ำหนดเวลำ  

ในกำรท ำสญัญำสร้ำงบ้ำนกบัลูกค้ำ จะมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบที่ชดัเจนในขอ้ตกลงร่วมกนั และใน
บำงครัง้จะมีกำรระบุกำรค่ำปรบัที่เกิดจำกกำรส่งมอบบ้ำนล่ำช้ำ เนื่องจำกควำมต้องกำรลูกค้ำแต่ละรำยอำจมีกำร
เปลีย่นแปลงในระหว่ำงกำรปลูกสรำ้งอยู่ตลอดเวลำ กำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ของผูร้บัเหมำช่วงหรอืกำรขำดแคลนแรงงำน 
หรอืเหตุผลอื่นใด อำจสง่ผลกระทบต่อระยะเวลำกำรส่งมอบตำมสญัญำ ท ำใหบ้รษิทัฯ อำจถูกเรยีกรอ้งควำมเสยีหำยจำก
ควำมล่ำชำ้ได ้  
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อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มทีมีงำนสว่นบรกิำรลกูคำ้ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง  มสีถำปนิกใหก้ำรบรกิำรอยู่ตลอดเวลำ ท ำ

ใหก้ำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ จำกควำมตอ้งกำรลกูคำ้แต่ละรำยทีไ่ม่เหมอืนกนัมคีวำมเหมำะสม  รวมทัง้ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มี
นโยบำยทีจ่ะมุ่งเน้นกำรขำยบำ้นส ำเรจ็รูป ซึง่ลูกคำ้จะไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงแบบก่อสรำ้งได้ ซึง่จะท ำให้ลดควำมเสีย่ง
จำกกำรสง่มอบบำ้นล่ำชำ้ นอกจำกนี้ ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ไม่เคยถูกปรบัในมลูค่ำทีเ่กนิกว่ำรอ้ยละ 0.50 ของรำยไดจ้ำกธุรกจิ
รบัสรำ้งบำ้นต่อปี จำกกำรสง่มอบบำ้นล่ำชำ้ 

3.2  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัยด้์านการบริหารจดัการ 

ตำมมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัแิผนกำรรวม
ธุรกิจของบริษัทฯ กบับริษัท เนอวำนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (“เนอวำนำ”) โดยกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมด (Entire 
Business Transfer) โดยกำรซื้อหุน้สำมญัทัง้หมดของเนอวำนำจ ำนวน 8,787,681 หุน้ จำกผูถ้อืหุน้ของเนอวำนำ และ
อนุมตักิำรซื้อทีด่นิจ ำนวน 2 แปลง จำกบรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) (“S”)โดยบรษิทัฯ จะออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของเนอวำนำ และ S แทนกำรช ำระดว้ยเงนิสด 

ควำมเสีย่งจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  

เน่ืองจำกบรษิทัฯ จะเขำ้ไปอยู่ในกำรควบคุมของ S ในฐำนะผูถ้อืหุน้ใหญ่รำยใหม่ ซึง่ด ำเนินธุรกจิอสงัหำรมิ ทรพัย์
เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตอ้งมกีำรก ำหนดกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อแบ่งแยกขอบข่ำยกนัใหช้ดัเจน 
เพื่อป้องกนัประเดน็ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยทีบ่รษิทัฯ และ S มกีำรแบ่ง Segment กนัอย่ำงชดัเจน โดย S ท ำ
ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรพกัอำศยั โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำระดบั Luxury และระดบั Super Luxury, ธุรกจิโรงแรม และ
ธุรกจิใหเ้ช่ำพืน้ทีอ่ำคำร ในขณะที ่เนอวำนำซึง่เป็นบรษิทัย่อยจะท ำธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรพกัอำศยัโดยเน้นกลุ่ม
ลกูคำ้ระดบัต ่ำกว่ำ Luxury อย่ำงไรกต็ำม ปัจจุบนั เนอวำนำมแีผนทีจ่ะพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิ ทรพัยเ์พื่อกำรพกัอำศยั 
ประเภทคอนโดมเินียม ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำระดบั Super Luxury จ ำนวน 1 โครงกำรเท่ำนัน้ ผ่ำนบรษิัท เนอวำนำรเิวอร ์
จ ำกดั ซึง่เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงเนอวำนำ และบรษิทั บพี ีพำรท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 และ
รอ้ยละ 30 ของจ ำนวนหุน้ทีช่ ำระแลว้ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ เนอวำนำ จะไม่พฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรพกัอำศยั
อื่นทีเ่น้นกลุ่มลกูคำ้ระดบั Luxury และ Super Luxury เพิม่เตมิหลงัจบโครงกำรเนอวำนำรเิวอร ์โดยคณะกรรมกำรบรษิทั
จะพจิำรณำควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ และตดิตำม ก ำกบัดแูลและตรวจสอบใหม้ัน่ใจ
ว่ำ จะไม่มคีวำมขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัฯ หำกจ ำเป็น บรษิทัฯ จะท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัต่อผูถ้อืหุน้
และนักลงทุน โดยบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรของบริษัทพจิำรณำอนุมตัินโยบำยกำรแบ่งแยกธุรกจิ เพื่อ
ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหว่ำงบรษิทัฯ และ S  
 

ควำมเสีย่งจำกกำรถอืครองหุน้สว่นใหญ่โดยกลุ่มผูบ้รหิำร 

บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรทีก่ลุ่ม S ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 55.79 (ก่อนท ำค ำเสนอซือ้) และกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ
เนอวำนำถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 33.20 จงึท ำใหก้ลุ่ม S และกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของเนอวำนำ สำมำรถควบคุมมตทิีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รำยอื่นจงึอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อื
หุน้ใหญ่เสนอได ้

อย่ำงไรกต็ำม เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบรหิำร งำน
ของบรษิัท อกีทัง้บรษิัทฯ ได้มกีำรจดัโครงสรำ้งกำรจดักำร ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีกำรก ำหนดขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนและกำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรอย่ำงชดัเจน มกีำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กบักรรมกำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุมกจิกำร  และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้  อกีทัง้ยงัมกีำรแต่งตัง้บุคคลภำย  
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นอกทีเ่ป็นอสิระเขำ้ร่วมในคณะกรรมกำรบรษิทัจ ำนวน 3 ท่ำน โดยกรรมกำรอสิระทัง้ 3 ท่ำนรบัหน้ำทีเ่ป็นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบ ถ่วงดุลกำรตดัสนิใจ และพจิำรณำอนุมตัริำยกำรต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอต่อผูถ้อื
หุน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดว้่ำจำ้งบรษิทัตรวจสอบภำยในมำท ำหน้ำทีต่รวจสอบระบบควบคุมภำยในเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
ระบบงำนทีไ่ดก้ ำหนดไว ้ 

ควำมเสีย่งจำกสภำพคล่องและอำจมคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นในกำรด ำรงสถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

หลงัจำกทีก่ลุ่มผูถ้อืหุน้ S ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หำกปรำกฏว่ำมผีู้ถอืหุน้ตอบรบัค ำเสนอซือ้เป็น
จ ำนวนมำก จะมผีลท ำใหส้ภำพคล่องกำรซือ้ขำยหุน้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ลดลง และอำจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งกำรขำยหุน้
ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้ออำจไม่สำมำรถขำยหุ้นในจ ำนวน รำคำ และในเวลำที่ต้องกำ รได้ รวมทัง้บริษัทฯ อำจมี
คุณสมบตัไิม่ครบถว้นในกำรด ำรงสถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยบรษิทัฯ อำจมผีูถ้อืหุน้รำยย่อยถอืหุน้รวมกนัไมถ่งึตำม
คุณสมบตัดิำ้นกำรกระจำยกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รำยย่อย ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องกำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้
บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทีก่ ำหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องด ำรง
คุณสมบตัเิรื่องกำรกระจำยกำรถอืหุน้โดยต้องมจี ำนวนผูถ้อืหุน้สำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 150 รำย และผูถ้อืหุน้ดงักล่ำว
ตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 15.00 ของทุนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ โดยกรณีที ่Free Float ไม่ครบตำมเกณฑใ์นปีที ่
1 ตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะมหีนงัสอืแจง้บรษิทัฯ และในปีที ่2 บรษิทัฯ จะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมรำยปีส่วนเพิม่ และต้องน ำส่ง
รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรแกไ้ข Free Float ทุก 6 เดอืนนับจำกวนัครบก ำหนดน ำส่งรำยงำนจนกว่ำบรษิทัจดทะเบยีน
จะมคีุณสมบตั ิFree Float ครบถว้น 

ควำมเสีย่งจำกกำรทีล่กูคำ้เดมิของบรษิทัฯ ยกเลกิกำรซือ้สนิคำ้และบรกิำร 

เนื่ องจำกปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ S และผู้ถือหุ้นของเนอวำนำ ซึ่งด ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์ รวมทัง้บรษิัทฯ จะมธีุรกจิหลกัเป็นธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ส่งผลให้ลูกค้ำบำงรำยของบรษิัทฯ ที่
ด ำเนินธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์ชน่เดยีวกนั อำจมองว่ำบรษิทัฯ เป็นคู่แขง่ทำงธุรกจิ และลดกำรสัง่ซือ้รัว้ส ำเรจ็รปู และ
ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียมจำกบรษิทัฯ ท ำใหย้อดขำยของบรษิัทในอนำคตอำจลดลง อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มัน่ใจว่ำ
ควำมเสีย่งดงักล่ำวอำจไม่กระทบต่อผลประกอบกำรของบรษิทัฯ โดยรวมเน่ืองจำก บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำรและทมีกำรขำยเดมิ
ซึง่มคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคำ้ สำมำรถอธบิำยและท ำควำมเขำ้ใจกบัลูกคำ้เดมิใหค้งกำรสัง่ซือ้สนิคำ้จำกบรษิทัฯ ต่อไป 
ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ จะไดย้อดสัง่ผลติสนิคำ้จำกเนอวำนำ ซึง่ม ีBacklog จ ำนวนมำกในอนำคต ทดแทนยอดขำยทีอ่ำจ
ลดลง อย่ำงไรกต็ำม รำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ จะเปลีย่นจำกกำรขำยวสัดุก่อสรำ้ง และกำรรบัสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รปู เป็นรำยได้
จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์โดยมธีุรกจิผลติวสัดุก่อสรำ้ง และกำรรบัสรำ้งบำ้นส ำเรจ็รูป เป็นธุรกจิรอง เพื่อสนับสนุนกำร
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1  ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ดงันี้ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะและขนาดพ้ืนท่ี ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิหลงั
หกัค่าเส่ือม 
(ล้านบาท) 

วตัถปุระสงค ์
ในการถือครอง 

ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน  
อ ำเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 

พืน้ทีร่วม 29 ไร ่3 งำน 97 
ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์
 

7.16 เป็นทีต่ ัง้ของโรงงำน
และส ำนกังำนของ 

บรษิทัฯ 

จดจ ำนองเป็น
หลกัประกนัเงนิ
กูย้มืจำกสถำบนั
กำรเงนิ 

พืน้ทีร่วม 2 ไร ่2 งำน 33
ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์
 

0.65 เป็นทีต่ ัง้ของบำ้นพกั
คนงำน 

จดจ ำนองเป็น
หลกัประกนัเงนิ
กูย้มืจำกสถำบนั
กำรเงนิ 

2. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 

พืน้ที ่5 ไร ่ เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิ 7.2 

ส่วนปป.ทีด่นิ 0.02
อำคำรส ำนกังำน2.13 

9.35 เป็นทีต่ ัง้ของโรงงำน
และส ำนกังำนของ 

บรษิทัฯ 

ไมม่ภีำระผกูพนั 

3. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
เลยีบทำงดว่นรำมอนิทรำ 
กรงุเทพมหำนคร 

พืน้ที ่ 
200 ตำรำงวำ 

เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิ40.35 

ส่วนปป.ทีด่นิ 22 
อำคำร 7 

49.67 
 

เป็นโชวร์มู 
แสดงสนิคำ้ของ 

บรษิทัฯ 

ไมม่ภีำระผกูพนั 

4.ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
เกษตร-นวมนิทร ์

 เชำ่ 0.11 เป็นโชวร์มู 
แสดงสนิคำ้ของ 

บรษิทัฯ 

 

5. อาคารและส่วนปรบัปรงุ
อาคารโรงงาน 
อ ำเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 

อำคำรโรงงำนจ ำนวน 9 หลงั 
พืน้ทีร่วม 10,613 ตำรำง
เมตร 
อำคำรส ำนกังำน พืน้ทีร่วม 
124 ตำรำงเมตร 

เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ 42.60 เป็นทีต่ ัง้ของโรงงำน
และส ำนกังำนของ

บรษิทัฯ 

จดจ ำนองเป็น
หลกัประกนัเงนิ
กูย้มืจำกสถำบนั

กำรเงนิ 

6.อาคารส านักงาน 
อำคำรเกำ้พลูทรพัย ์ซอย
ลำดพรำ้ว 19 กรงุเทพมหำนคร 

พืน้ที ่
722.03 ตำรำงเมตร 

เชำ่ 2.83 อำคำรส ำนกังำนเชำ่
เป็นสำขำ 

ไมม่ภีำระผกูพนั 

7. เครื่องจกัร 
 

-  เครื่องจกัรผลติรัว้ส ำเรจ็รปู 
3 สำยกำรผลติ 

- เครื่องจกัรผลติรัว้บลอ็ก
ส ำเรจ็รปู 1 สำยกำรผลติ 

- เครื่องจกัรผลติโรงสรำ้ง
ส ำเรจ็รปู 1 สำยกำรผลติ 

- เครื่องจกัรผลติแผน่ผนงั
ส ำเรจ็รปู 1 สำยกำรผลติ 

- เครื่องจกัรผลติบำ้น
ส ำเรจ็รปูกนิซ่ำ 1 
สำยกำรผลติ 

เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ 41.90 เพื่อผลติรัว้ส ำเรจ็รปู 
และบำ้นส ำเรจ็รปู 

ไมม่ภีำระผกูพนั 
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ประเภทสินทรพัย ์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเส่ือม 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

เครือ่งใชส้ ำนกังำนและเครือ่งตกแต่ง เป็นเจำ้ของ 7.48 ไมม่ภีำระผกูพนั 
เครือ่งมอืแผนกช่ำง เป็นเจำ้ของ 4.71 ไมม่ภีำระผกูพนั 
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 0.34 ไมม่ภีำระผกูพนั 

 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
 

ประเภทสินทรพัย ์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิหลงัหกัค่าเส่ือม 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นเจำ้ของ 0.85 ไมม่ภีำระผกูพนั 

 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
 

ท่ีตัง้ ลกัษณะและขนาดพืน้ท่ี ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าสทุธิหลงัหกั
ค่าเส่ือม 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน  
บำงเขน รำมอนิทรำ
ซอย 5 

พืน้ที ่205 ตรว. เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์
 

8.71 ไมม่ภีำระผกูพนั 

 

เครื่องหมำยกำรคำ้ทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ 
 
เครื่องหมาย

การค้า 
ใช้ส าหรบั วนัท่ีจดทะเบียน วนัส้ินสดุ เจ้าของ 

FENZER รัว้ 20 มถุินำยน 2543 19 มถุินำยน 2563 บรษิทัฯ 
 
สญัญำเช่ำทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิ 
 

ท่ีตัง้ 
ลกัษณะและขนาด

พ้ืนท่ี 
คู่สญัญา 

ระยะเวลาส้ินสุดของ
สญัญา 

วตัถปุระสงคก์ารเช่า 

ชัน้ 7 อำคำรเกำ้พลูทรพัย ์
เลขที ่1 ถนนลำดพรำ้ว 
ซอยลำดพรำ้ว  19 

พืน้ทีส่ ำนกังำนขนำด 
722 ตำรำงเมตร 

บรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั1 

 
1 มนีำคม 2561 

เพื่อเป็นพืน้ทีส่ ำนกังำน
ใหญ่ของบรษิทัฯ 

เซน็ทรลัศำลำยำ 
ส ำนกังำนขำยขนำด 

94 ตำรำงเมตร 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั 

(มหำชน) 
3 ปี 

(12 ส.ค. 57 ถงึ 11 ส.ค. 60) 
ส ำนกังำนขำย 

เซน็ทรลับำงนำ 
ส ำนกังำนขำยขนำด 

115 ตำรำงเมตร 
บรษิทั บำงนำ เซล็ทรลั พรอ็พ

เพอรต์ี ้จ ำกดั 
3 ปี 

(19 ก.พ. 59 ถงึ 18 ก.พ. 62) 
ส ำนกังำนขำย 

      หมำยเหตุ 1 บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ  14.89 ในบรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ซึง่เป็นเจำ้ของอำคำรเกำ้พลูทรพัย ์ตำมสดัส่วนพืน้ที่
เช่ำส ำนกังำนของบรษิทัฯ กบัสดัส่วนพืน้ทีใ่ชส้อยรวมทัง้อำคำร 
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ทัง้นี้ ตำมมตทิีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตักิำรซือ้
หุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั ท ำใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ มสีว่นงำนธุรกจิเพิม่ขึน้ คอื ธุรกจิ
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์โดยมสีนิทรพัยท์ีส่ ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

 

โครงกำร ประเภทโครงกำร ทีต่ัง้ 
ขนำดทีด่นิทัง้
โครงกำร 

(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 
(จดจ ำนองทัง้หมด/
บำงส่วน ไวก้บั) 

เนอวำนำ บยีอนด ์ไลท ์
พระรำม 9 

บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนกรงุเทพกรฑีำ 32 แขวงสะพำนสูง 
เขตสะพำนสูง กรงุเทพฯ 

34-3-72.8 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

เนอวำนำ ไอคอน 
พระรำม 9 

บำ้นเดีย่ว 2 ชัน้ ไมม่ ี

เนอวำนำ บยีอนด ์ 
เกษตร-นวมนิทร ์(เฟส 1) 

บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนประเสรฐิมนูกิจ (ทล. 351) แขวง
คลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 

20-1-16 เป็นเจำ้ของ BAY  

เนอวำนำ บยีอนด ์ 
เกษตร-นวมนิทร ์(เฟส 2) 

บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ ซอยยอดมณี / ซอยประเสรฐิมนูกจิ 33 
ถนนประเสรฐิมนูกิจ (ทล. 351) แขวง
คลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 

8-1-13 เป็นเจำ้ของ BAY  

เนอวำนำ บยีอนด ์แอท 
บชี พทัยำ 

บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ ซอยนำจอมเทยีน 12 ถนนสุข ุมว ิท 
(ทล. 13) ต ำบลนำจอมเทยีน  
อ ำเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี

4-2-41 เป็นเจำ้ของ LHBANK  

เนอวำนำ บียอนด์ ศรี
นครนิทร ์

บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 

12-2-69 เป็นเจำ้ของ SCB  

เนอวำนำ บยีอนด ์
พระรำม 2 

บำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ ต ำบลบำงบอน,แสมด ำ (บำงบอน) 
อ ำเภอบำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ 

40-3-84.7 เป็นเจำ้ของ SCB  

เนอวำนำ ไอคอน  
วงแหวน-พระรำม 9 

บำ้นเดีย่ว 2 ชัน้ ซอยกรุงเทพกรีฑำ 32 ถนนกรุงเทพ
กรฑีำ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง 
กรงุเทพฯ 

8-0-25.1 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

เดอะ ธำรำ บำ้นเดีย่ว 2 ชัน้ ซอยพระยำสุเรนทร์ 35 ถนนพระยำ
สุ เ รนทร์ แขวงบำงชัน  เขตมีนบุ ร ี
กรงุเทพฯ 

8-3-81 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

เนอวำนำ อนิโทร  
วงแหวน-เกษตรนวมนิทร ์

บำ้นเดีย่ว 2 ชัน้ ถนนเลยีบวงแหวนฝัง่ตะวนัออก แขวง
คนันำยำว เขตคนันำยำว กรงุเทพฯ 

11-3-2.4 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

เนอวำนำ คฟัเวอร ์ออ่น
นุช 

ทำวน์โฮม ซอยอ่อนนุช 65 (ซอยพัฒนำชุมชน)   
ถนนออ่นนุช (สุขมุวทิ 77)  
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 

17-0-73 เป็นเจำ้ของ ไมม่ี  

เนอวำนำ คลสัเตอร ์
รำมค ำแหง 

ทำวน์โฮม 2 ชัน้  
และ 3 ชัน้ 

แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง 
(บำงกะปิ) กรงุเทพฯ 

14-2-44.5 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

เนอวำนำ ดฟีำยน์ 
พระรำม 9 

ทำวน์โฮม 3 ชัน้ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
 กรงุเทพฯ 

5-2-85 เป็นเจำ้ของ LHBANK  

แอทเวริค์ รำมอนิทรำ โฮมออฟฟิศ แขวงอนุเสำวรยี ์เขตบำงเขน  
กรงุเทพฯ 

9-0-31.9 เป็นเจำ้ของ SCB  

แอทเวริค์ เลศิหลำ้ โฮมออฟฟิศ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 7-1-1 เป็นเจำ้ของ KBANK  

หมำยเหต ุ   BAY = ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน)                  LHBANK = ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
                SCB = ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)                  KBANK =   ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

 

 



บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
     

หน้ำ 43 

 

 

4.2  นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง และเอือ้ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ โดยพจิำรณำจำกผลตอบ 
แทน และควำมเสีย่งของกำรลงทุนเป็นส ำคญั โดยกำรพจิำรณำกำรลงทุนจะด ำเนินกำรโดยผ่ำนกำรอนุมตัจิำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ในกำรบรหิำรงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ตวัแทนจำกบรษิัทฯ เขำ้ไปร่วมเป็นกรรมกำรในบรษิัทนัน้ๆ ในสดัส่วนทีเ่หมำะสม เพื่อก ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปในทศิทำงทีเ่หมำะสม และเกดิประโยชน์สงูสดุแก่กลุ่มบรษิทัฯ 
 
 ประกนัภยัและกำรประกนัภยัทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ ำประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ประเภทของการประกนัภยั 
ทุนประกนั 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาประกนัภยั 
ผูเ้อาประกนัภยั / ผูร้บั

ผลประโยชน์ 
ประกนัอคัคภียัโรงงำน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 15.36 22 ส.ค. 59 ถงึ 22 ส.ค.60 ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
ประกนัควำมเสีย่งทรพัยส์นิอนัเนื่องมำจำก
อคัคภียั ฟ้ำผ่ำ ภยัระเบดิ ภยัจำกควนั ภยัจำก
น ้ำ (ยกเวน้น ้ำท่วม) กำรจรำจล ส ำนกังำนใหญ่ 

8.78 10 พ.ย. 59 ถงึ 10 พ.ย.60 บรษิทัฯ 
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5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 -ไม่ม-ี 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

 ข้อมูลทัว่ไป ณ. เดือน มีนำคม 2560 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : DAII 
สถำนทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขต

จตุจกัร 
  กรุงเทพมหำนคร 10900  

โทรศพัท ์: 02-105-6789  โทรสำร :  02-105-6787 
  www.daiigroup.com 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิดำ้นอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง  
หมำยเลขทะเบยีนบรษิทั : 0107547000851  
ทุนจดทะเบยีน : 1,180,600,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,180,600,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 

บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 1,180,599,978 บำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 1,180,599,978 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 

บำท 
   
บุคคลอ้ำงอิงอ่ืน   
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
  โทรศพัท ์: 02-009-9000 โทรสำร : 02-009-9001 
   
ผูส้อบบญัช ี : บรษิทั บญัชกีจิ จ ำกดั 
  87/102-103 อำคำรโมเดอรน์ทำวน์ ชัน้ 9 เอกมยัซอย 3 ถนนสขุมุวทิ 63 เขต

วฒันำ เอกมยั กรุงเทพ 10110 
  โทรศพัท ์: 02-382-0414 โทรสำร : 02-381-5849 
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ข้อมูลทัว่ไปของนิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นรอ้ยละ 10 ขึน้ไป (ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่ือบริษทั/ท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก
และช าระแล้ว (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
(บาท) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

บรษิทั ควิเทค โปรดกัส ์จ ำกดั 
123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทรศพัท ์: 02-105-6789  
โทรสำร :  02-105-6787 

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
เพื่อกำรคำ้ 

10,000,000 สำมญั 1,000,000 10 99.99 

บรษิทั เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั 
123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทรศพัท ์: 02-105-6789  
โทรสำร :  02-105-6787 

จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ประตูหน้ำต่ำง

อลมูเินียมส ำเรจ็รปู 

7,000,000 สำมญั 700,000 10 99.99 

บรษิทั ดจี ิโฮม เซน็เตอร ์จ ำกดั 
123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทรศพัท ์: 02-105-6789  
โทรสำร :  02-105-6787 

รบัเหมำก่อสรำ้ง 8,000,000 สำมญั 800,000 10 99.99 

บรษิทั กนิซ่ำโฮม จ ำกดั 
123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทรศพัท ์: 02-105-6789  
โทรสำร :  02-105-6787 

รบัเหมำก่อสรำ้ง 5,000,000 สำมญั 500,000 10 99.99 
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ช่ือบริษทั/ท่ีอยู ่ ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีออก
และช าระแล้ว (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
(บาท) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

บรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
1 ซอยลำดพรำ้ว 19 ถนนลำดพรำ้ว แขวงจอมพล เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์: 02-938-3460 

ใหเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำน 40,000,000 สำมญั 4,000,000 10 14.89 

 
ตำมมตทิีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตักิำรซือ้หุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (“เนอวำนำ”)

จ ำนวน 8,787,681 หุน้ จำกผูถ้อืหุน้ของเนอวำนำ คอื บรษิทั สงิห ์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 4,481,717 หุน้ และจำกผูถ้อืหุน้รำยอื่นอกี จ ำนวน 28 รำย จ ำนวน 4,305,964 หุน้ โดย
ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้ของเนอวำนำแลว้ จะรบัโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer) ไดแ้ก่ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้ปวง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงสทิธ ิหน้ำที ่ ภำระ ขอ้
ผกูพนัต่ำงๆ และควำมรบัผดิใดๆ ทีเ่นอวำนำพงึม ีณ วนัโอนกจิกำร รวมถงึหุน้ทัง้หมดทีเ่นอวำนำถอือยู่ใน 

(1) บรษิทั เนอวำนำ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
(2) บรษิทั เนอวำนำ ย ูจ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
(3) บรษิทั เนอวำนำ พระรำม 9 จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
(4) บรษิทั ทรพัยธ์นำรนิทร ์จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
(5) บรษิทั เนอวำนำรเิวอร ์จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 (บรษิทั เนอวำนำรเิวอร ์จ ำกดั เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงเนอวำนำ และบรษิทั บพี ีพำรท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ในสดัสว่น 
     รอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 30 ตำมล ำดบั บรษิทั บพี ีพำรท์เนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั เป็นนิตบิุคคลทีต่ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศสำธำรณรฐัสงิคโปร ์โดยมผีูถ้อืหุน้เพยีงรำย 
     เดยีวคอื นำยปำรฉิตัร แยม้พนัธ ์ซึง่เป็นบุคคลทีไ่ม่เขำ้ขำ่ยเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ) 
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ส่วนท่ี 2  การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7.   ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

  ณ. วนัที ่17 มกรำคม 2560 บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) มทีุนจดทะเบยีน 1,180,600,000 บำท โดยแบ่ง 
เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,180,600,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท และมทีุนช ำระแลว้ 1,180,599,978 บำท โดย
แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,180,599,978 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

7.2  ผูถ้ือหุ้น 

1.  รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  

    รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 ล ำดบัแรก ณ. วนัที ่30 ธนัวำคม 2559 

 
ล ำดบัที ่

 
รำยชื่อ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1 บรษิทั ดคีอรป์ กรุ๊ป จ ำกดั 66,995,952 51.535 

2 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 4,436,415 3.413 

3 น.ส. ชญำนนัต ์ มปีระเสรฐิสกุล 3,570,000 2.746 

4 น.ส. นิจชญำ  มปีระเสรฐิสกุล 3,235,000 2.488 

5 น.ส. วชริำภรณ์  สกุลจนัทร ์ 2,472,800 1.902 

6 น.ส. วรำงคณำ เตไชยำ 1,800,000 1.385 

7 นำยสภุกณิห ์ อำจวงษำ 1,658,000 1.275 

8 นำยวงศกร พนัธร์ตันมงคล 1,600,000 1.231 

9 นำยศกัดิบ์วร พุกกะณะสตุ 1,520,700 1.170 

10 นำยปิยะ อุตมฉนัท ์ 1,510,000 1.162 

11 อื่นๆ 41,201,133 31.693 

 รวม 130,000,000 100.00 

 
ตำมมตทิีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตักิำรซือ้

หุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (“เนอวำนำ”) จ ำนวน 8,787,681 หุน้ จำกผูถ้อืหุน้ของเนอวำ
นำ รวมถงึกำรรบัโอนกจิกำร ทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของเนอวำนำภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้ของ
เนอวำนำแลว้ และไดม้มีตอินุมตัใิหซ้ือ้ทีด่นิ จ ำนวน 2 แปลง จำกบรษิทั สงิห ์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) โดยบรษิทัฯ จะ
ออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั จ ำนวนรวมไม่เกนิ 1,050,600,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำ
รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ในรำคำหุน้ละ 5.00 บำทใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของเนอวำนำ และสงิห ์เอสเตท แทนกำรช ำระดว้ยเงนิสด 
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ดงันัน้ โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลง รำยชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ.วนัที ่ 17 มกรำคม 

2560 จะเป็นดงันี้ 

 
ล ำดบัที ่

 
รำยชื่อ 

ณ วนัที ่17 มกรำคม 2560 

จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1 บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 658,599,968  55.785 

2 นำงวฒันำ สมวฒันำ 133,950,514 11.346 

3 บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก 129,761,340 10.991 

4 Walford United Holding Ltd. 72,000,064 6.099 

5 นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ 71,718,214 6.075 

6 นำยอนุชำต ิองัสเุมธำงกรู 34,439,847 2.917 

7 นำยฐำนิศร คสูวุรรณ 25,939,129 2.197 

8 พล.ท. วบิลูย ์รกัษำเสร ี 10,503,521 0.890 

9 นำย วเิชยีร เจยีกเจมิ 7,009,448 0.594 

10 นำงสำว จนัทมิำ รกัษำเสร ี 6,044,188 0.512 

11 อื่นๆ 30,633,745 2.594 

 รวม 1,180,599,978 100.00 

หมำยเหตุ   รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อำจมกีำรเปลีย่นแปลง เนื่องจำกหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ อยู่ในระหว่ำงกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์
โดยบรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ในช่วงวนัที ่30 มกรำคม 2560 – 6 มนีำคม 2560 

ขอ้จ ำกดักำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบุคคลต่ำงดำ้ว  

 หุน้ของบรษิทัฯ ให้โอนกนัโดยไม่มขีอ้จ ำกดั และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมจี ำนวน
รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด กำรโอนหุน้รำยใดทีจ่ะท ำใหอ้ตัรำสว่นกำรถอืหุน้ของคน
ต่ำงดำ้วของบรษิทัฯ เกนิอตัรำสว่นขำ้งตน้ บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธกำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ รำยนัน้ได ้

2.  กลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิำรณ์มอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยหรอืกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำง
มนียัส ำคญั  

บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิำรณ์มอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำย
หรอืกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั เน่ืองจำกมผีูแ้ทนเขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จ ำนวน 2 ทำ่น จำก
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำน 

7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

     - ไม่ม ี– 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1.  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธขิองงบเฉพำะกจิกำรหลงัหกัภำษี
เงินได้นิติบุคคล และหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี้ อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ สภำพคล่องของบรษิทัฯ กำรขยำยธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำร
บรหิำรงำนของบรษิทัฯ  

 
2.  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย  

บรษิัทย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธขิองงบเฉพำะกจิกำรของ
บรษิทัย่อยหลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี้ อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลอำจเปลีย่นแปลงได้
ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อย สภำพคล่องของบรษิทัย่อย กำรขยำยธุรกจิ  และปัจจยั
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อย 
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8. โครงสร้างการจดัการ  

โครงสรา้งองคก์ร 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั  

  ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน โดยมรีำยชื่อดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

1. นำยสทุธชิยั สงัขมณี กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรบรษิทั  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

17 มกรำคม 2560 

2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

17 มกรำคม 2560 

3. นำงพจนำรถ ปรญิภทัรภ์ำกร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

17 มกรำคม 2560 

4. นำยนรศิ  เชยกลิน่/1 กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

17 มกรำคม 2560 

5. นำยธรีะชำต ินุมำนิต/1 กรรมกำรและกำรบรหิำร 17 มกรำคม 2560 

6. นำยธวชั มปีระเสรฐิสกุล กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 26 กุมภำพนัธ ์2556 

7. นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กรรมกำรบรหิำร
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและรกัษำกำรณ์ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ 

17 มกรำคม 2560 

  หมำยเหตุ /1 กรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

โดยมนีำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล เป็นเลขำนุกำรบรษิทั 

 

 คณะกรรมกำรบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยประเสรฐิ วรีเสถยีรพรกุล ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
2. นำยพรศกัดิ ์ ลิม้บุญยประเสรฐิ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
3. นำยวรีะวทิย ์ สตัยำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
4. ดร. ชยัพร  ภู่ประเสรฐิ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
5. นำยธวชั  มปีระเสรฐิสกุล กรรมกำร 
6. นำงสำวกลัยดำ  ภู่สว่ำง กรรมกำร 
7. นำยเอกสทิธิ ์ ศวิะกุลรงัสรรค ์ กรรมกำร 

โดยมนีำงสำวนิพรรษำ  สำยมำยำ เป็นเลขำนุกำรบรษิทั 
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กำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

รำยละเอยีดกำรเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในปี 2559 เป็นดงันี้ 

รายช่ือ การประชมุคณะกรรมการ 
จ านวนครัง้การประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นำยประเสรฐิ วรีเสถยีรพรกุล 8 8 

2. นำยพรศกัดิ ์ ลิม้บุญยประเสรฐิ 8 8 

3. นำยวรีะวทิย ์ สตัยำนนท ์ 8 8 

4. ดร. ชยัพร ภู่ประเสรฐิ 8 8 

5. นำยธวชั มปีระเสรฐิสกุล 8 8 

6. นำงสำวกลัยดำ ภู่สว่ำง 8 8 

7. นำยเอกสทิธิ ์ ศวิะกุลรงัสรรค ์ 8 8 

 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 

กรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงลำยมอืชือ่แทนบรษิทัฯ คอื กรรมกำรสองคน ไดแ้ก ่นำยนรศิ  เชยกลิน่ ลงลำยมอืชื่อ
ร่วมกบันำยธรีะชำต ินุมำนิต หรอื นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ คนใดคนหน่ึง และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 

 
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
 กรรมกำรอสิระ จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก ่ 

(1) นำยสทุธชิยั สงัขมณี  
(2) ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ 
(3) นำงพจนำรถ ปรญิภทัรภ์ำกร 

 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก ่ 
(1) นำยนรศิ  เชยกลิน่ 
(2) ธรีะชำต ินุมำนิต  
(3) นำยธวชั มปีระเสรฐิสกุล 

 กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก ่
(1) นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ  

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2556 ไดอ้นุมตัขิอบเขต
อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ปฏบิตัหิน้ำที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ด้วย
ควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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2. พจิำรณำก ำหนดรำยละเอยีดและใหค้วำมเหน็ชอบวสิยัทศัน์ ยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย เป้ำหมำย แนว 
ทำง แผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ตำมทีฝ่่ำยจดักำรจดัท ำและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  

3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจดักำร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้ รบัมอบหมำยจำกคณะ 
กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 

4. ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของ
บรษิทัฯ  

5. จดัใหม้รีะบบบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรสอบบญัชทีีน่่ำเชื่อถอืได ้ตลอดจนดูแลใหม้รีะบบกำรควบคุม
ภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 

6. สอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งและนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง และติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 

7. พจิำรณำอนุมตักิำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. พจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. ดแูลมใิหเ้กดิปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิัทฯ 

10. พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ อย่ำงเป็นธรรม 
โดยกรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมสี่วนไดส้่วนเสยีในสญัญำทีท่ ำกบับรษิทัฯ ทัง้นี้ ส ำหรบั
รำยกำรทีท่ ำกบักรรมกำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรซึง่มสี่วนไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนอนุมตักิำรท ำรำยกำรนัน้ 

11. จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมหลกัธรรมำภบิำลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และทบทวนนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำบรษิทัฯ มีควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกรำยอย่ำง
เป็นธรรม 

12. ขอควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกองคก์รภำยนอก หำกมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 

13. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร เป็นต้น และก ำหนดอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำว เพื่อช่วยดูแลกำรบรหิำรงำน และระบบควบคุมภำยในให้เป็นไปตำม
นโยบำยทีก่ ำหนดไว ้

14. พจิำรณำแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบคณะกรรมกำร
บรหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร และจ ำเป็น 

15.   พิจำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ 
ขอ้ก ำหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ 

16. จดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ โดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี และพจิำรณำหำแนวทำงเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร 
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ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ นัน้จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถ 
อนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมสีว่นไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจ
มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตัไิว้ 

8.2  ผูบ้ริหาร  

 ปัจจบุนั ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและรกัษำกำรณ์ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ 
2. นำยอนุชำต ิองัสเุมธำงกรู รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
3. นำยสรุพงษ์  เจยีมอ่อน ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนปฏบิตักิำร 
4. นำยนนัทชำต ิกลบีพพิฒัน์ ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำโครงกำร 
5. นำยรณชยั ไตรยสนุนัท ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนพฒันำธุรกจิ 

 
ณ. วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย  

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยธวชั มปีระเสรฐิสกุล กรรมกำรผูจ้ดักำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยปฏบิตักิำร 
2. นำงเพชรไพลนิ รกัสวุชน รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยกำรตลำด 
3. นำงปิโยรส เลำหเจรญิยศ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยบญัชแีละกำรเงนิ 
4. นำงสำวกลัยดำ ภู่สว่ำง รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยทรพัยำกรบุคคล 
5. นำยเอกสทิธิ ์ศวิะกุลรงัสรรค ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยโรงงำน 
 
8.3  เลขานุการบริษทัฯ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 2/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 17 มกรำคม 2560 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำงสำว
ธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล เป็นเลขำนุกำรบรษิทั แทนนำงสำวนพิรรษำ สำยมำยำ โดยมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบดงันี้ 

 
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทั 

เลขำนุกำรบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่31 สงิหำคม 2551 ดว้ยควำมรบัผดิชอบ 
ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ มติ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หน้ำทีต่ำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบรษิทัฯ มดีงันี้  
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1. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปนี้  

- ทะเบยีนกรรมกำร  

- หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ  

- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้  

2. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง และจดัสง่
ส ำเนำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้  

3. จดักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง  

4. ใหค้ ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั และ
กฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. เป็นศนูยก์ลำงกำรตดิต่อสือ่สำรขอ้มลูขำ่วสำรระหว่ำงกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้  

6. ประสำนงำนและตดิตำมกำรด ำเนินงำนตำมมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

7. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูลตำมระเบยีบและ
ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร  

8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศหรอืก ำหนด และตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
มอบหมำย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
               ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที ่21 เมษำยน 2559 ไดม้มีตอินุมตัคิ่ำตอบแทนของกรรมกำร
บรษิทัฯ ประจ ำปี 2559 ดงันี้ 

 ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เบีย้ประชมุ 20,000 บำทต่อครัง้ 
 กรรมกำรบรษิทั เบีย้ประชุม 10,000 บำทต่อครัง้ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ประชมุ 30,000 บำทต่อครัง้ 
 กรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ประชุม 20,000 บำทต่อครัง้ 
 กรรมกำรบรหิำร เบีย้ประชมุ 3,000 บำทต่อครัง้      

 
ทัง้นี้ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวไดอ้นุมตัวิงเงนิค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ ประจ ำปี 2559 ไม่เกนิ 

1,190,000 บำทต่อปี  
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รำยละเอยีดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บักรรมกำรในปี 2559 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. นำยประเสรฐิ วรีเสถยีรพรกุล ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

160,000 150,000 - 

2. นำยพรศกัดิ ์ ลิม้บุญยประเสรฐิ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 80,000 100,000 - 
3. นำยวรีะวทิย ์ สตัยำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 80,000 100,000 - 
4. ดร. ชยัพร ภู่ประเสรฐิ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 80,000 100,000 - 
5. นำยธวชั มปีระเสรฐิสกุล กรรมกำร 80,000 - 15,000 
6. นำงสำวกลัยดำ ภู่สว่ำง กรรมกำร 80,000 - 15,000 

7. นำยเอกสทิธิ ์ ศวิะกุลรงัสรรค ์ กรรมกำร 80,000 - 15,000 

รวม 640,000 450,000 45,000 

                                                                                                                                            
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ (ไม่รวมค่ำตอบแทนทีไ่ดร้บัในฐำนะกรรมกำรบรษิทัฯ) สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

 ปี 2558 ปี 2559 

จ ำนวน (คน) 5 5 
ค่ำตอบแทน (ลำ้นบำท) 9.29 9.61 

 
 ค่ำตอบแทนอื่น 

- ไม่ม ี- 

8.5  บุคลากร 

 บรษิทัฯ ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนพนกังำนอย่ำงมนียัส ำคญั และไมม่ขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำนทีส่ ำคญั 

1.  จ านวนบุคลากร 

จ ำนวนบุคลำกร (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ในแต่ละสำยงำนของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

สายงานหลกั 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 
ฝ่ำยโรงงำน  30 30 29 
วศิวกร 10 11 9 
สถำปนิก 8 6 6 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 10 12 12 
ฝ่ำยสนบัสนุน 34 35 35 
ฝ่ำยขำย 16 16 14 
รวม 108 110 105 
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2.  ค่าตอบแทนพนักงาน 

  ค่ำตอบแทนพนกังำนของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิำร) สำมำรถสรปุไดด้งันี้ 

ประเภท 
ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท) 

ส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 58 

 
ส าหรบังวดปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 59 
เงนิเดอืนพนกังำน โบนสั และ

ค่ำตอบแทนอื่นๆ 
75.98 

เงนิเดอืนพนกังำน โบนสั 
และค่ำตอบแทนอื่นๆ 

74.75 

 พนกังำนของบรษิทัฯ ไม่ไดจ้ดัตัง้สหภำพพนกังำนใดๆ โดยบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนกังำนทุกคน
อย่ำงเป็นธรรม และถูกตอ้งตำมกฎหมำย ท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบัพนกังำน   

3.  ข้อพิพาทแรงงาน 

  -ไม่ม-ี 

4.  นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำพนกังำนทุกระดบั คอื ทรพัยำกรอนัมคี่ำ และมบีทบำทต่อควำมส ำเรจ็ขององคก์ร บรษิทัฯ 
จงึมนีโยบำยพฒันำควำมสำมำรถพนกังำน เพื่อยกระดบักำรบรหิำรงำน โดยจดัใหม้กีำรอบรม สมัมนำพนกังำนทัง้เก่ำและ
ใหม่ อย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอเพือ่น ำควำมรูแ้ละเทคโนโลยสีมยัใหมม่ำประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำนต่อไป และยงัใหค้วำม 
ส ำคญัในระบบกำรคดัเลอืกและค่ำตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัในอุตสำหกรรมเดยีวกนั  

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะ“ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่คนทีเ่หมำะสม” โดยมรีะบบใหค้วำมดคีวำมชอบในลกัษณะ
สง่เสรมิใหพ้นกังำนกำ้วหน้ำ มคีวำมเจรญิเตบิโตคู่ไปกบับรษิทัฯ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 บรษิทัฯ คดัเลอืกบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและมคีวำมเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนนัน้ๆ  
 มกีำรจดัอบรมทัง้เมื่อเริม่แรกเขำ้ท ำงำน เพื่อเป็นกำรท ำควำมคุน้เคยก่อนกำรท ำงำน 
 มจีดัอบรมสม ่ำเสมอ ในเรื่องควำมรูเ้ฉพำะดำ้นและเทคนิคต่ำงๆ มกีำรจดัฝึกอบรมทัง้ในและนอกสถำนที่

เพื่อใหม้ทีกัษะในงำนนัน้ๆมำกยิง่ขึน้ นอกจำกนี้ องคก์รมกีำรจดัสง่บุคลำกรไปศกึษำยงัต่ำงประเทศที่มี
ควำมรูแ้ละเทคโนโลยใีนดำ้นนัน้ๆ รวมถงึกำรจำ้งบุคลำกรทีม่คีุณภำพ มคีวำมรูค้วำมช ำนำญจำกต่ำง 
ประเทศมำฝึกอบรมใหก้บัพนกังำน 

 เกณฑใ์นกำรพจิำรณำเงนิเดอืน บรษิทัฯ พจิำรณำตำมควำมเหมำะสมต่อองคก์รและตวับุคลำกรใหม้คีวำม
ยนิดทีัง้สองฝ่ำย เพื่อเป็นกำรจงูใจใหส้ำมำรถคดัสรรบุคคลทีม่คีณุภำพสงูและเหมำะสมกบั หน้ำที ่ โดยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่น และตลำดแรงงำน นบัว่ำองคก์รมอีตัรำค่ำจำ้งดงึดดูใจเมื่อเทยีบกบัองคก์รใน
ระดบัเดยีวกนั 

 เกณฑใ์นกำรพจิำรณำโบนสั บรษิทัฯ พจิำรณำตำมผลงำนและระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน รวมถงึ
พจิำรณำตำมอตัรำยอดขำยและก ำไรของบรษิทัฯ หำกยอดขำยและก ำไรมำก พนกังำนจะไดโ้บนสัมำก 

 5.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2556  
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำใชเ้ป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ดงันัน้บรษิัทฯ จงึได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิัทฯ โดยมหีลกักำรและแนวปฏบิตัิที่สอดคล้องกบั
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัยฯ์  

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 ปัจจบุนั โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร  

 ณ. วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 2 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ปัจจบุนั คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำนดงันี้ 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยสทุธชิยั สงัขมณี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงพจนำรถ ปรญิภทัรภ์ำกร กรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหตุ   ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของ

งบกำรเงนิ 

โดยมนีำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำนดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยประเสรฐิ  วรีเสถยีรพรกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยพรศกัดิ ์  ลิม้บุญยประเสรฐิ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยวรีวทิย ์  สตัยำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
4. ดร. ชยัพร  ภู่ประเสรฐิ กรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหตุ   นำยพรศกัดิ ์ลิม้บุญยประเสรฐิ เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอในกำรสอบทำนควำม

น่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิ 

โดยมนีำงสำวนิพรรษำ สำยมำยำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่5 เมษำยน 2556 ไดอ้นุมตัขิอบเขตอ ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
 
 



บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
        

หน้ำ 60 

 

 
2. สอบทำนให้บรษิัทฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิลและพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
และ/หรอื กำรว่ำจำ้งบรษิทัตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้
พจิำรณำค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ีและเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
1) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีน่่ำเชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
2) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
3) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
4) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
5) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน 
7) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 

(Charter) 
8) รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบ หมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
7. ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมี

รำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ ซึง่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทฯ ใหค้ณะ กรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข
ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 
1) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
2) กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอื

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
8. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำย ดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

ในกำรปฏบิตังิำนขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจเชญิฝ่ำย
จดักำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งมำรำยงำน ให้ควำมเหน็ ร่วมประชุม หรือ ให้ขอ้มูลที่เหน็ว่ำ
เกีย่วขอ้งและจ ำเป็น 
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ทัง้นี้ คณะกรรมกำรมอี ำนำจในกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ และควำมรบัผดิชอบของคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบไดต้ำมทีเ่หน็สมควรและจ ำเป็น 

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 รำยละเอยีดกำรเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในปี 2559 เป็นดงันี้ 

รายช่ือ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนครัง้การประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. นำยประเสรฐิ  วรีเสถยีรพรกุล 5 5 
2. นำยพรศกัดิ ์ ลิม้บุญยประเสรฐิ 5 5 

3. นำยวรีวทิย ์ สตัยำนนท ์ 5 5 

4. ดร. ชยัพร  ภู่ประเสรฐิ 5 5 

2.  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ณ. เดอืนมนีำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน
ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยสทุธชิยั สงัขมณี ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำงพจนำรถ ปรญิภทัรภ์ำกร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยนรศิ เชยกลิน่ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

โดยมนีำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3.  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ณ. เดอืนมนีำคม 2560 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำนดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำงพจนำรถ ปรญิภทัรภ์ำกร ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

โดยมนีำงสำวพฤฒพิร คสูวุรรณ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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4.  คณะกรรมกำรบรหิำร 

  ณ. เดอืนมนีำคม 2560 คณะกรรมกำรบรหิำรดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 6 ท่ำนดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยนรศิ  เชยกลิน่ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยธรีะชำต ินุมำนิต กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ กรรมกำรบรหิำร 
4. นำยธวชั มปีระเสรฐิสกุล กรรมกำรบรหิำร 
5. นำยวเิชยีร เจยีกเจมิ กรรมกำรบรหิำร 
6. นำยอนุชำต ิ องัสเุมธำงกรู กรรมกำรบรหิำร 

โดยมนีำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 5 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยธวชั  มปีระเสรฐิสกุล ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำงสำวกลัยดำ  ภู่สว่ำง กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยเอกสทิธิ ์ ศวิะกุลรงัสรรค ์ กรรมกำรบรหิำร 
4. นำงปิโยรส  เลำหเจรญิยศ กรรมกำรบรหิำร 
5. นำงเพชรไพลนิ รกัสวุชน กรรมกำรบรหิำร 

โดยมนีำงสำวนิพรรษำ สำยมำยำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่5 เมษำยน 2556 ไดอ้นุมตัขิอบเขตอ ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. บรหิำรและด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคก์ำรประกอบกจิกำรของบรษิทัฯ ซึง่กำรบรหิำร
และกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง หรอืแผนกำรด ำเนินงำน ทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. ก ำหนดวสิยัทศัน์ ยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ
ใหส้อดคลอ้งและเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกจิและกำรแขง่ขนั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ชอบ 

3. ตรวจสอบตดิตำม กำรด ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร 
บรษิทัทีไ่ดอ้นุมตัไิวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

4. พจิำรณำอนุมตัลิงทุนโครงกำรใหมว่งเงนิไม่เกนิ 30 ลำ้นบำท พจิำรณำอนุมตักิำรขอใชง้บประมำณค่ำใชจ้่ำย
วงเงนิไม่เกนิ 20 ลำ้นบำทต่อครัง้ พจิำรณำอนุมตักิำรขอใชค้่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ไดข้องบประมำณวงเงนิไม่เกนิ 10 ลำ้นบำท 
และพจิำรณำอนุมตักิำรกูเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิในวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้จ ำนวนไม่เกนิ 100 ลำ้นบำทต่อครัง้ต่อรำย 

5. มอี ำนำจแต่งตัง้ ถอดถอนพนกังำนของบรษิทัฯ ในต ำแหน่งที่ต ่ำกว่ำต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร 
6. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 
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 ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร และ /หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถ
อนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมสี่วนไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอื
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธุรกจิปกตแิละเงื่อนไข
กำรคำ้ปกต ิ

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 

 รำยละเอยีดกำรเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ในปี 2559 เป็นดงันี้ 

รายช่ือ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนครัง้การประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. นำยธวชั  มปีระเสรฐิสกุล 5 5 
2. นำงสำวกลัยดำ  ภู่สว่ำง 5 5 

3. นำยเอกสทิธิ ์ ศวิะกุลรงัสรรค ์ 5 5 

4. นำงปิโยรส  เลำหเจรญิยศ 5 5 

5. นำงเพชรไพลนิ รกัสวุชน 5 5 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1  การสรรหากรรมการอิสระ 

 คุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่ว 
ขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้เงนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึ
กรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำ 
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบักำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 



บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
        

หน้ำ 64 

 

 
4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน หรอื
กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรบัหรือให้กู้ยืม ค ้ำประกัน กำรให้สนิทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิัทฯหรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ที่
ต้องช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯหรอืตัง้แต่ยี่สบิล้ำน
บำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ใน
ระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส ำนักงำนสอบ
บญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัฯสงักดัอยู่  เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน
วนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่ีสภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของ
บรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

9.3.2  การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะท ำ
กำรคดัเลอืกกรรมกำรอสิระเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมขีอบเขตหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบตำมประกำศ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เวน้แต่เป็นกรณีทีอ่อกตำมวำระ ตำมขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ กรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีได ้กรณีที่
ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ แต่งตัง้
บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำร
บรษิทั ก ำหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมกำรตรวจสอบจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงวำระทีเ่หลอืของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตน
แทนเท่ำนัน้ 

9.3.3  การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

 ณ. 31 ธนัวำคม 2559 ในกำรคดัเลอืกบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูสุดของบรษิทัฯ 
คณะกรรมกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งในขณะนัน้จะร่วมกนัพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมำะสมโดยจะพจิำรณำคุณสมบตัิของ
บุคคลดังกล่ำวให้เหมำะสม และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และแผนงำนของบริษัทฯ ทัง้นี้ บุคคลดงักล่ำวจะต้องมี
คุณสมบตัเิหมำะสมทัง้ในดำ้นควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ กำรอุทศิเวลำ รวมทัง้บุคคลทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรง
แหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกำรแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

 ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบรษิัทฯ ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้
ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บั
สลำกกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี้ กรรมกำรซึง่พน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีได ้ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบรหิำร 

 คณะกรรมกำรบรหิำรมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบรหิำร ซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ 
อำจได้รบัเลอืกให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีได้ กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึง
ครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริหำร เพื่อให้
กรรมกำรบริหำรมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ก ำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรบรหิำรแทนจะอยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงวำระทีเ่หลอืของกรรมกำรบรหิำรซึง่ตนแทนเท่ำนัน้ 

ปัจจบุนั บรษิทัฯ ไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ดงันัน้ กำรสรรหำและกำร
แต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน เป็นผูส้รรหำและพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ และสอดคลอ้งกบัคุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ ก ำหนด และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำแต่งตัง้ หรอื
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัแิต่งตัง้  
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9.3.4  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรอืบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ จะส่งบุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย
หรอืบรษิทัร่วม เพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
ร่วม เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส ำคญัและควบคุมกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัทย่อยหรอืบรษิัทร่วม เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปในทศิทำงทีเ่หมำะสม และสรำ้งประโยชน์สงูสดุแก่กลุ่มบรษิทัฯ โดยรวม นอกจำกนี้ ตวัแทนของบรษิทัฯ มหีน้ำที่
ตดิตำมกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่ำงใกลช้ดิ และรำยงำนฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมแก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

9.3.5  การดแูลการใช้ขอ้มูลภายใน 

 บรษิทัฯ มนีโยบำยป้องกนัมใิหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผู้อื่น
ในทำงมชิอบดงันี้ 

1) บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้กีำรป้องกนักำรน ำขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใช ้โดยก ำหนดให้หน่วยงำนทีรู่ข้อ้มูลหำ้มน ำ
ขอ้มลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงำนหรอืบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

2) ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญัและขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ทีม่ผีลต่อกำร
เปลีย่น แปลงรำคำหลกัทรพัย ์ต้องไม่ใช้ประโยชน์จำกขอ้มูลดงักล่ำวก่อนทีจ่ะเปิดเผยสู่ สำธำรณชน โดย
กำรก ำหนดห้ำมผู้บรหิำร คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ 
เป็นระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนทีง่บกำรเงนิหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญัจะเปิดเผยสูส่ำธำรณชน  

3) เมื่อหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้
กรรมกำรและผูบ้รหิำรมหีน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัตำมมำตรำ 59 เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ว่ำดว้ยเรื่องกำรจดัท ำและเปิดเผย
รำยงำนกำรถือหลักทรพัยข์องกรรมกำร และผูบ้รหิำร ทัง้นี้จ ำนวนหลกัทรพัยท์ี่ผู้บรหิำรต้องรำยงำนนัน้ 
จะตอ้งนบัรวมกำรถอืของผูบ้รหิำร คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรถอืทำงตรงหรอื
ทำงออ้มซึง่เมื่อพจิำรณำถงึทีส่ดุแลว้ พบว่ำทีแ่ทจ้รงิ ผูบ้รหิำร คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะเป็นผู้
มกีรรมสทิธิใ์นหลกัทรพัย์นัน้ เช่น กำรถือโดยบุคคลอื่นในลกัษณะอ ำพรำง (Nominee) หรอืกำรถอืผ่ำน
กองทุนสว่นบุคคล เป็นตน้  

4) บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดโทษทำงวนิัยส ำหรบัผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำขอ้มูลภำยในบรษิัทไปใช้หรอื
น ำไปเปิดเผยจนอำจท ำใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัควำมเสยีหำย โดยพจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำร
ตกัเตอืนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็นอกัษร กำรภำคทณัฑ ์ตลอดจนกำรเลกิจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนักงำน
ดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออกหรอืให้ออก ทัง้นี้ กำรลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำ และควำม
รำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ 

9.3.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี                                 

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชแีละค่ำบรกิำรตรวจสอบอื่นทีจ่่ำยในปี 2559 และปี 2558 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
บรษิทัทีม่อี ำนำจควบคมุร่วมและบรษิทัร่วมมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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รายละเอียด ปี 2559 ปี 2558 
1. ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บรษิทัทีม่อี ำนำจควบคมุร่วม และบรษิทัรว่ม 

ก) จ่ำยใหก้บัผูส้อบบญัช ี– บรษิทั บญัชกีจิ จ ำกดั 1,910,000 2,040,000 
     ข) จ่ำยใหก้บัผูส้อบบญัชรีำยอื่น - - 
2. ค่ำบรกิำรตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) 

ก) จ่ำยใหก้บัผูส้อบบญัช ี– บรษิทั บญัชกีจิ จ ำกดั 10,000 90,000 
     ข) จ่ำยใหก้บัผูส้อบบญัชรีำยอื่น - - 

 

9.3.7  หลกัก ากบัดแูลของกิจการ 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำใชเ้ป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ โดยมหีลกักำรและแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกั 
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัยฯ์  

 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

  บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธผิูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนเอง โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของ
ผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ กำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ กำรมสีว่นแบ่งในก ำไรของกจิกำร กำรไดร้บัขำ่วสำรขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ กำรเขำ้
ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิกำรลดทุนหรอื
เพิม่ทุนและกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้ 

 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธขิอง
ตนเอง ดงันี้ 

 บรษิัทฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกรำยเป็นกำรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วนั หรอืตำมระยะเวลำทีก่ฎหมำย และประกำศต่ำงๆ ก ำหนด ซึง่หนังสอืเชญิประชุมจะระบุถงึ
วนั เวลำ สถำนที่ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น และวำระกำรประชุม โดยมคี ำ
ชีแ้จงและเหตุ ผลประกอบในแต่ละวำระ พรอ้มดว้ยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั หนังสอืมอบฉันทะ
ตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอสิระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้เข้ำ
ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ บรษิัทฯ จะ
เผยแพร่ขอ้มลูส ำคญัเกีย่วกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ผ่ำนเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

 ก่อนด ำเนินกำรประชุมบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบถงึหลกัเกณฑก์ำรออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีำรนับ
คะแนนเสยีงในทีป่ระชุม และเมื่อมกีำรใหข้อ้มลูตำมระเบยีบวำระกำรประชุมแลว้ ประธำนทีป่ระชุมจะจดัสรร
เวลำอย่ำงเหมำะสมใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็ และสอบถำมบรษิทัฯ โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร 
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ทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถำมและรบัฟังควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จำกผูถ้อื
หุน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถสง่ค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 

 ในกรณีทีว่ำระกำรประชุมมหีลำยรำยกำร เช่น วำระแต่งตัง้กรรมกำร บรษิัทฯ จะจดัใหม้กีำรลงมติ ในแต่ละ
รำยกำร 

 ภำยหลงักำรประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะจดัท ำบนัทกึรำยงำนกำรประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึง
ขัน้ตอนกำรลงคะแนน ค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็
ด้วย และงดออกเสยีง รวมทัง้จะบนัทกึรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ จะแจง้รำยงำนสรุปผลกำรลงมตทิีเ่ว็บไซต์ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยในวนัเดยีวกนักบัวนัประชุม
หรอือย่ำงชำ้ภำยในเวลำ 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไป และจะจดัส่งรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ภำยใน 14 วนั และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำร 
รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ชำวต่ำงชำต ิโดยบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินกำรในดงักล่ำว ดงันี้ 

 บรษิัทฯ จะจดัท ำหนังสอืเชญิประชุมเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบัและเผยแพร่พร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม
ภำษำไทย 

 บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ตำมล ำดบัระเบยีบวำระทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม และจะไม่เพิม่
วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำใน
กำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

 บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได ้โดยส่งขอ้มูล
ของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อพรอ้มหนงัสอืยนิยอมใหแ้ก่ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั ภำยใต้หลกัเกณฑท์ี่
บรษิทัฯ ก ำหนด  

 บรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวำระ โดยจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ เพื่อน ำมำคดิคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนไวเ้พื่อควำมโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได ้

 บรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเกีย่วกบับรษิัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลำ 
แก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัผ่ำนเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ มนีโยบำยป้องกนัมใิหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผู้
ถอืในทำงมชิอบ  

 บรษิัทฯ มนีโยบำยใหก้รรมกำรที่มสี่วนไดเ้สยีในวำระใดๆ จะไม่มสี่วนร่วมในกำรประชุมพจิำรณำในวำระ
นัน้ๆ รวมทัง้จะไม่มสีทิธลิงคะแนนเสยีงในวำระนัน้ๆ อกีดว้ย 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้ ผูถ้อืหุน้หรอืผู้
ลงทุน เจำ้หนี้ และชุมชนทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ รวมทัง้กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น คู่แข่ง และผูส้อบบญัชอีสิระ เป็นต้น โดย  
บรษิัทฯ จะปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีเหล่ำนี้อย่ำงเป็นธรรม โดยบรษิทัฯ เชื่อว่ำควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัผู้มสี่วนได้เสยีทุก
กลุ่มจะช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 

ผูถ้อืหุน้ 

1. บรษิทัฯ มหีน้ำทีส่่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนเอง โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ กำรซือ้ขำย
หรอืโอนหุน้ กำรมสี่วนแบ่งในก ำไรของกจิกำร กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุม
เพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ี
ผลกระทบต่อบรษิัทฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
กำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้ 

2. บรษิทัฯ มหีน้ำทีส่ง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนเองในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธิ
ในกำรเสนอชื่อบุคคลเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และสทิธใินกำรแสดงควำมเหน็และ
สอบถำมค ำถำมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัวำระกำรประชุม เป็นตน้ 

3. บรษิัทฯ มหีน้ำที่งดเว้นกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมดิ หรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น  เช่น ไม่ส่งขอ้มูลหรอื
เอกสำรทีส่ ำคญัก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรเพิม่วำระทีส่ ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ เป็นตน้ 

  พนกังำน 

1. บรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยอำ้งองิจำกผลกำรท ำงำนของพนักงำนซึง่บรษิทัฯ 
จะวดัผลกำรด ำเนินงำนของพนกังำนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 

2. บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะพฒันำบุคลำกรของบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำน
และผูบ้รหิำร รวมทัง้บรษิทัฯ จะสง่พนกังำนและผูบ้รหิำรไปอบรมกบัหน่วยงำนภำยนอกในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรท ำงำน 

3. บริษัทฯ มีหน้ำที่ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ และมคีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำน 

4. บรษิทัฯ มหีน้ำทีร่กัษำควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน โดยบรษิทัฯ จะไม่น ำขอ้มลูสว่นตวัของพนกังำน เช่น 
เงนิเดอืน ประวตัิกำรรกัษำพยำบำล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่บรษิัทฯ มหีน้ำที่ต้องเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่ำวตำมขอ้บงัคบั และกฎหมำย 

ลกูคำ้ 

1. บรษิทัฯ มหีน้ำทีส่รำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดแีละควำมร่วมมอืกบัลูกคำ้ในระยะยำว โดยยดึหลกักำรด ำเนินงำน
ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ 
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2. บรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจสงูสดุแก่ลกูคำ้ โดยบรษิทัฯ จะใหบ้รกิำรและสนิคำ้ที่
มคีุณภำพ มคีวำมปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ตำมขอ้ก ำหนดทีไ่ดใ้หไ้วก้บัลูกคำ้ รวมทัง้ปฏบิตัติำมเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทีม่ต่ีอลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดั 

คู่คำ้และเจำ้หนี้ 

1. บรษิทัฯ ค ำนงึถงึควำมเสมอภำค เป็นธรรม และควำมซื่อสตัยใ์นกำรด ำเนินงำนธุรกจิ โดยบรษิทัฯ จะ
ปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ตกลงทีก่ ำหนดร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั 

2. บรษิทัฯ จะรกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยจะไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่
สจุรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ 

คู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

1. บรษิทัฯ มนีโยบำยสนบัสนุนและสง่เสรมิกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรแีละเป็นธรรม 

2. บรษิัทฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทำงกำรคำ้ตำมหลกักฎหมำย และยดึถือกำรหลกัปฏบิตัิทีด่ ีซึ่งบรษิัทฯ จะไม่
ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำ ใสร่ำ้ยโดยปรำศจำกมลูควำมจรงิ หรอืกำรกระท ำอื่น
ใดทีไ่ม่เป็นธรรมต่อกำรแขง่ขนั 

หน่วยงำนรำชกำร 

1.  บรษิทัฯ มหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมขอ้บงัคบั และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

2.  บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องควำมโปร่งใส และควำมซื่อสตัยส์ุจรติในกำรตดิต่อท ำธุรกรรมกบัเจำ้หน้ำที ่
และหน่วยงำนรฐั โดยบรษิัทฯ มนีโยบำยที่จะต่อต้ำนกำรให้สนิบนกบัเจ้ำหน้ำที่รฐัในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวก หรอืผลประโยชน์ใดๆ กบับรษิทัฯ 

สิง่แวดลอ้ม สงัคม และชุมชน 

1. บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธรุกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
รวมทัง้สง่เสรมิกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

2. บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึคุณภำพชวีติของสงัคมและชุมชน โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัิ
ตำมขอ้บงัคบัและกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั  

 นอกจำกนี้ ผูม้สี่วนได้เสยีสำมำรถสอบถำมขอ้มูลของบรษิัทฯ หรอืร้องเรยีนในเรื่องต่ำงๆ ผ่ำนคณะกรรมกำร
บรษิัทโดยสำมำรถส่งเรื่องร้องเรยีนมำทำงไปรษณีย์มำยงัส ำนักเลขำนุกำรบรษิัทฯ ตำมที่อยู่บรษิัทฯ หรอืทำงอเีมล์  
thamonwan.w@daiigroup.com ทัง้นี้ ขอ้มลูเรื่องรอ้งเรยีนจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะด ำเนิน 
กำรตรวจสอบขอ้มลู และเสนอแนวทำงแกไ้ขต่อไป  

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

 บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ี่มี
สว่นไดเ้สยีไดร้บัขอ้มลูทีม่คีวำมเท่ำเทยีมกนัและมคีวำมน่ำเชือ่ถอื โดยบรษิทัฯ จะปรบัปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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 บริษัทฯ มนีโยบำยที่จะเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญัต่อสำธำรณะชน เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ลกัษณะกำร
ประกอบธุรกจิ รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร งบกำรเงนิ รำยงำนฐำนะทำงกำรเงนิ ปัจจยัควำมเสีย่งและนโยบำย
ดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึวธิกีำรจดักำรดำ้นควำมเสีย่งต่ำงๆ กำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของกรรมกำร ผู้
ถอืหุน้รำยใหญ่ และผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอื่นของผูส้อบบญัช ีและค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
และผูบ้รหิำร เป็นตน้ 

 นอกจำกนี้ ในปัจจุบนัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์และประชำชนทัว่ไปสำมำรถตดิต่อสอบถำม
ขอ้มลูของบรษิทัฯ ไดท้ีเ่ลขำนุกำรบรษิทั โทรศพัท ์(02) 938-3464 ต่อ 222 อเีมล ์thamonwan.w@daiigroup.com 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย 2 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อก ำกบัดแูลกจิกำรเพื่อประโยชน์สงูสดุในระยะยำวของบรษิทัฯ ผู้
ถอืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ท ำ
หน้ำ ทีพ่จิำรณำในเรื่องส ำคญัทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ทัง้นี้ กรรมกำรทุกคนมอีสิระในกำรแสดงควำม
คดิเหน็ในที่ประชุม และมอีสิระในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ เพื่อก ำกบัดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง มปีระสทิธภิำพ และโปร่งใส 

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน โดยประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 
3 ของกรรมกำรทัง้หมดและไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน ทัง้นี้ กรรมกำรของบรษิัทฯ ไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องส ำคัญเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เช่น 
วสิยัทศัน์และภำรกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ ควำมเสีย่ง แผนงำน และงบประมำณ รวมทัง้ก ำกบั ควบคุม ดแูลให้
ผ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยคณะกรรมกำร
บรษิทัจะใชว้จิำรณญำณ และควำมรอบคอบในกำรตดัสนิใจ และปฏบิตัหิน้ำที่ดว้ยควำมรบัผดิชอบ และควำมซื่อสตัย์
สจุรติ เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของบรษิทัฯ 

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพื่อประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนในปีทีผ่่ำนมำ และพจิำรณำหำแนวทำงเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

  บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี กรณีทีก่รรมกำรของบรษิทัฯ ไดร้บัมอบหมำยใหม้หีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพิม่มำกขึน้ 
เช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ  จะไดร้บัค่ำตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้  และเหมำะสมกบัภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที ่



บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
        

หน้ำ 72 

 

 
ไดร้บัมอบ หมำยเพิม่ขึน้ ส ำหรบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรไดก้ ำหนดให้มคีวำมเชื่อมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ และกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรแต่ละคนเป็นประจ ำทุกปี  

การประชมุคณะกรรมการ 

  กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดเ้น้นควำมส ำคญัเรื่องกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นรำยไตร
มำส รวมถงึพจิำรณำรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรน ำไปพจิำรณำและด ำเนินกำรให้
เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญั  

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้ เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัท ำวำระต่ำงๆ ของกำรประชุมโดยหำรอื
กบัประธำนกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยบรหิำร และจะด ำเนินกำรจดัส่งเอกสำรกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเป็นกำร
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรประชุม ยกเวน้ในกรณีเร่งด่วน บรษิทัฯ ไดม้กีำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุม และมกีำร
จดัเก็บรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถตรวจสอบได ้
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10.   ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายและแนวทางเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. กำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

บรษิทัฯ มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอย่ำงถูกตอ้ง ตำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบ
ธุรกจิ ดว้ยควำมสจุรติ เป็นธรรม โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญั และสำมำรถตรวจสอบได ้ ซึง่บรษิทัฯ จะค ำนึงถงึ
ผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำใชเ้ป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ โดยมหีลกักำรและแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้ง
กบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

2.  กำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรม 

บริษัทฯ ยินดีที่จะส่งเสริมให้มีกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์หรือกำรละเมดิทำงทรพัย์สนิปัญญำ รวมถึงส่งเสรมิกำรต่อต้ำนกำรกระท ำในทำงทุจริตทุกประเภท และ
สนับสนุนใหเ้กดิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในทุกขัน้ตอนกำรผลติสนิคำ้ ตัง้แต่กำรเริม่ต้นกำรแปรรูปวตัถุดบิจนถงึกำรจดั
จ ำหน่ำยถงึมอืลกูคำ้ 

3. สทิธมินุษยชนและและกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำน 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนทุกคนและปลกูฝังใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมของบรษิทัฯ ทีจ่ะรว่มกนัปกป้อง
และเคำรพสทิธมินุษยชน รวมถงึปฏบิตัต่ิอพนกังำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรม นอกจำกน้ี บรษิทัฯ จะจดัใหม้ี
สวสัดกิำร ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน สง่เสรมิใหม้กีำรเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององคก์รและพฒันำทกัษะ
ในบุคลำกรทุกท่ำน เพื่อยกระดบักำรท ำงำนของพนกังำนใหเ้ป็นมอือำชพี ทัง้นี้บรษิทัฯ จะก ำหนดกฎเกณฑต่์ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรดแูลพนกังำนทีส่อดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่ำงๆ เช่น กฎหมำยแรงงำน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่พนกังำนบรษิทัฯ 
จะไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสม  

4. ควำมรบัผดิชอบต่อลกูคำ้ 

บรษิทัฯ มุ่งทีจ่ะพฒันำผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพตรงตำมหรอืสงูกวำ่ควำมคำดหมำยใหแ้ก่ลกูคำ้ ภำยใตเ้งื่อน 
ไขทีเ่ป็นธรรม โดยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ไม่เกนิควำมเป็นจรงิ และไม่น ำควำมลบัของลกูคำ้ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืน ำไปใชใ้นทำงมชิอบ  

5. สิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทุกกระบวนกำรทำงธุรกจิ บรษิัทฯ มีกำรบรหิำร
จดักำรกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตใิหม้ปีระสทิธภิำพสงูสุด เพื่อทีจ่ะท ำใหม้ขีองเสยีกลบัคนืสู่ธรรมชำตน้ิอยที่สุด ทัง้นี้ ใน
กระบวนกำรผลิต บรษิัทฯ จะเลอืกใช้เครื่องจกัรที่มปีระสทิธิภำพที่ดี ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้
ประยุกตใ์ชก้ฎระเบยีบทีเ่คร่งครดั มุ่งเน้นใหเ้กดิควำมปลอดภยัสงูสดุต่อชวีติและทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระกอบกำรด ำเนินธุรกจิ  

6. กำรมสีว่นร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม 

บรษิทัฯ สง่เสรมิกำรว่ำจำ้งพนกังำน และแรงงำนในทอ้งทีท่ีต่ ัง้ส ำนักงำน และโรงงำนของบรษิทัฯ เพื่อชว่ย
สรำ้งเศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็ใหก้บัชมุชนในสงัคมไทย 
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10.2  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรประกำศแนวทำงในกำร
ปฏบิตังิำนตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ขึน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรก ำหนดควำมรบัผดิชอบ 
แนวปฏบิตั ิ และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสม เพื่อป้องกบัคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทำงธุรกจิของบรษิทัฯ  และ
เพื่อใหก้ำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บักำรพจิำรณำและปฏบิตัิ
อย่ำงรอบคอบ ดงัมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 แนวทำงในกำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

 1. หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด ำเนินกำรหรอืยอมรบัหรอืใหก้ำรสนบัสนุน
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกบรษิทัในเครอื รวมถงึผูร้บัจำ้งหรอืผูร้บัจำ้ง
ช่วงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และก ำหนดใหม้กีำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ตลอด จนมกีำรทบทวนแนวทำงกำรปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบำย ระเบยีบปฏบิตั ิ ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบั ประกำศ 
กฎหมำย และกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ 

 2. มำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ เป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกจิและเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร ผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนทกุคนทุกระดบั ผูส้ง่มอบหรอืผูร้บัเหมำช่วงทีจ่ะมสีว่นในกำร
แสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัเิพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรดำ้นกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่บรรลุตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

 3. บรษิทัฯ จะพฒันำมำตรกำรกำรต่อตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึหลกั
ปฏบิตัดิำ้นศลีธรรม โดยจดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสุม่เสีย่งต่อกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่และ
น ำมำจดัท ำเป็นคูม่อืแนวทำงในกำรปฏบิตัแิกผู่เ้กีย่วขอ้ง 

 4. บรษิทัฯ ไม่กระท ำหรอืสนบัสนุนกำรใหส้นิบนในทุกรปูแบบ ทุกกจิกรรมทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรดแูล รวมถงึกำรควบคมุ 
กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล กำรบรจิำคใหแ้กพ่รรคกำรเมอืง กำรใหข้องขวญัทำงธุรกจิและสนบัสนุนกจิกรรมต่ำง ๆ มคีวำม
โปร่งใสและไมม่เีจตนำเพื่อโน้มน้ำวใหเ้จำ้หน้ำทีภ่ำครฐัหรอืเอกชนด ำเนินกำรทีไ่ม่เหมำะสม 

 5. บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม สม ่ำเสมอเพื่อป้องกนัไมใ่หพ้นกังำนมกีำรปฏบิตัทิีไ่ม่เหมำะสม 
โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำด จดัซือ้ 

 6. บรษิทัฯ จดัใหค้วำมรูด้ำ้นกำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่แก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำรและพนกังำน
เพื่อสง่เสรมิควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัติำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ รวมถงึสือ่ใหเ้หน็ควำมมุ่งมัน่ของ
บรษิทัฯ 

 7. บรษิทัฯ จดัใหม้กีลไกลกำรรำยงำนสถำนะกำรเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย ำ 

 8. บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้กีำรสือ่สำรทีห่ลำกหลำยช่องทำง เพื่อใหพ้นกังำนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสำมำรถแจง้เบำะแส
อนัควรสงสยั โดยมัน่ใจไดว้่ำผูแ้จง้เบำะแสไดร้บักำรคุม้ครอง โดยไมใ่หถู้กลงโทษ โยกยำ้ยทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืกลัน่แกลง้
ดว้ยประกำรใด และรวมถงึกำรแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตำมทุกเบำะแสทีม่กีำรแจง้เขำ้มำ  
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรมรีะบบควบคมุภำยในและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี กล่ำวคอื ดแูล
กำรปฏบิตังิำนในหน้ำทีต่่ำงๆ ดว้ยควำมโปร่งใส ยตุธิรรม เชื่อถอืได ้ และมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจซึง่สำมำรถตรวจสอบได ้ อนั
น ำไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม 

 
บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้ง บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยในประจ ำปี 2559 ท ำหน้ำทีใ่นกำร

สอบทำนและให้ค ำแนะน ำแก่ฝ่ำยจดักำรเกี่ยวกบักำรมรีะบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ และ
รำยงำนตรงต่อกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 4/2560 เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2560 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้

พจิำรณำแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2559 ซึ่งจดัท ำโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดเดมิ ซึง่ประกอบดว้ย 1) นำยประเสรฐิ วรีเสถยีรพรกุล  2) นำยพรศกัดิ ์ลิม้บุญยประเสรฐิ 3) นำยวรีะวทิย ์
สตัยำนนท ์4) ดร.ชยัพร ภู่ประเสรฐิ ไดร้่วมกนัประเมนิระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ทัง้ 5 ดำ้น ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ดำ้นกำรควบคุมภำยในองคก์ร 
2. ดำ้นกำรประเมนิควำมเสีย่ง  
3. ดำ้นกำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน  
4. ดำ้นระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู  
5. ดำ้นระบบกำรตดิตำม 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้ ำกำรประเมนิระบบควบคุมภำยในแลว้ เหน็ว่ำบรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยในที่
เพยีงพอและเหมำะสม รวมทัง้มกีำรกำรควบคุมภำยในในเรื่องกำรท ำธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอื
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้อย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม  

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดใ้ชบ้รกิำรตรวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนอสิระภำยนอก โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดเดมิ
ของบรษิัทฯ ไดพ้จิำรณำคุณสมบตัิและประสบกำรณ์ของบรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั เหน็ว่ำมคีุณสมบตัิที่
เพยีงพอ เหมำะสม ทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำที ่ดงันัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึไดอ้นุมตัแิต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิ
จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยในประจ ำปี 2559 เพื่อท ำกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทั  

 ทัง้นี้ กำรพจิำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในจะต้องไดร้บักำร
พจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12. รายการระหวา่งกนั 
รำยกำรระหว่ำงกนัทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 31 ธนัวำคม เดอืน 2559 สำมำรถสรุปได้

ดงันี้ 

ผูท้ ารายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธ.ค. 58 

ปีบญัชีส้ินสดุ 
31 ธ.ค. 59 

บรษิทัฯ และบรษิทั 
แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั (“LANDY”) 

1. มกีรรมกำรรว่มกนั 1 
ท่ำน ไดแ้ก่ 
- นำงสำวกลัยดำ ภู่สว่ำง 
2. บรษิทัฯ ถอืหุน้ใหญ่ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 14.89 

บรษิทัฯ จ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร
อำคำรเกำ้พนูทรพัยใ์หก้บั 
LANDY ซึง่เป็นบรษิทั เจำ้ของ
อำคำรดงักล่ำว ซึง่มอีตัรำค่ำเช่ำ
และค่ำบรกิำรรวมเดอืนละ 
268,838.08 บำท  
 
 
ค่าเช่าและค่าบริการอาคารเก้า
พนูทรพัย ์
 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

3,226,057 
 

ยกมำ 345,952 
เพิม่ขึน้ 3,379,100 
ช ำระคนื (3,689,252) 

คงเหลอื     35,800 

 
 
 
 
 
 
 

3,226,057 
 

ยกมำ 35,800 
เพิม่ขึน้ 3,379,100 
ช ำระคนื (3,385,900) 
คงเหลอื       29,000 

บรษิทัฯ จ่ำยค่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรอำคำรส ำนกังำนใหญ่
ตำมสญัญำ ซึง่รำคำและ
เงือ่นไขเป็นไปตำมรำคำและ
เงือ่นไขตลำด 
 

กำรท ำรำยกำรนี้เป็นรำยกำร
เช่ำอสงัหำรมิทรพัยข์อง
บรษิทัฯ โดยมรีำคำและ
เงือ่นไขเป็นไปตำมรำคำและ
เงือ่นไขตลำด 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

ก)  สรปุรายงานการสอบบญัชี 
นำงสวุนีย ์กติตปัิญญำงำม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 2899 
บรษิทั บญัชกีจิ จ ำกดั 
 
ส ำหรบังบกำรเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป 

จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ไดอ ิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่ 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 
ส ำหรบังบกำรเงนิปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559    

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั ไดอ ิ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และฐำนะกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัไดอ ิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวม และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะ
กจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ข)  ตารางสรปุงบการเงิน     

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 
      

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  17.89   7.17  47.56 13.68 46.93 14.43 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่  23.00   9.22  34.15 9.82 25.92 7.97 

รำยไดค้ำ้งรบัทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช ำระ  0.49   0.20   -    - 0.38  0.12  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     -    3.5  1.01   -     -    

สนิคำ้คงเหลอื  17.84   7.15  26.72 7.69 28.56 8.78 

ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์  41.08   16.46  17.78 5.11  -    - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  4.07   1.63  5.92 1.70 5.42 1.67 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 104.37  41.82  135.63 39.01 107.21 32.96 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
    

  

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนั  0.74   0.30  1.12 0.32 0.45 0.14 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น  5.34   2.14  5.13  1.48  5.13  1.58  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  126.16   50.56  191.81 55.17 200.21 61.54 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  1.76   0.71  1.26 0.36 0.85 0.26 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  5.63   2.26  5.52 1.59 4.37 1.34 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  5.54   2.22  7.22 2.08 7.1 2.18 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 145.17  58.18  212.06 60.99 218.11 67.04 

รวมสินทรพัย ์ 249.54  100.00  347.69 100.00 325.32 100.00 

หน้ีสินหมนุเวียน       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  24.23   9.71   -     -     -     -    

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  56.83   22.77  75.84  21.81  73.12  22.48  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  7.00   2.81   -     -     -     -    

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

 2.82   1.13   -     -     -     -    

ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย  2.01   0.81  0.13  0.04  0.25  0.08  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - อื่นๆ  3.84   1.54  3.95  1.14  4.63  1.42  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 96.73  38.76  79.92 22.99 78.00 23.98 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน        

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ  4.35   1.74   -     -     -     -    

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี -  -    1.45  0.42  1.22  0.38  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  6.26   2.51  6.8  1.96  10.09  3.10  

ประมำณกำรหนี้สนิควำมเสยีหำยจำกคดคีวำม  0.93   0.37  0.24  0.07  0.24  0.07  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 11.54  4.62  8.49 2.44 11.55 3.55 

รวมหน้ีสิน 108.27  43.39  88.41 25.43 89.55 27.53 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
      

หุน้สำมญั 130,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 130.00   130.00     

หุน้สำมญั 1,180,600,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ1บำท     1,180.60    

ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้       

หุน้สำมญั 100,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 100.00 40.07  - - - - 

หุน้สำมญั 130,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท - - 130.00 37.39  130.00  39.96  

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 56.10 22.48  141.21 40.61  141.21  43.41  

ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2.59 1.04  2.59 0.74  2.59 0.80  

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 13.39  5.37  16.39  4.71  (7.12) (2.19) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (30.81) (12.35) (30.91) (8.89) (30.91) (9.50) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 141.27  56.61  259.28 74.57 235.77 72.47 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม  -     -     -     -     -     -    

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 141.27  56.61  259.28 74.57 235.77 72.47 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 249.54  100.00  347.69 100.00 325.32 100.00 
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งบก าไรขาดทุน 

 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้ง 
      

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 192.55 53.79  185.71 46.98  152.00 45.30  

รำยไดจ้ำกกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้ง 165.43 46.21  169.62 42.91  159.57 47.56  

รำยไดจ้ำกกำรขำย - ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 0.00 0.00  39.99 10.12  23.97 7.14  

รวมรายได้จากการขายสินค้าและการรบัจ้างงาน

ก่อสร้าง 

357.98 100.00  395.32 100.00  335.54 100.00  

ตน้ทุนของสนิคำ้ทีข่ำยละจำกกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้ง       

ตน้ทุนของสนิคำ้ทีข่ำย (131.57) (36.75) (117.75) (29.79) (106.63) (31.78) 

ตน้ทุนจำกกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้ง (102.60) (28.66) (114.45) (28.95) (118.85) (35.42) 

ตน้ทุนขำย - ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 0.00  0.00  (32.12) (8.13) (19.03) (5.67) 

รวมต้นทุนจากการขายสินค้าและจากการรบัจ้างงาน

ก่อสร้าง 

(234.17) (65.41) (264.32) (66.86) (244.51) (72.87) 

ก าไรขัน้ต้น 123.81 34.59  131.00 33.14  91.03 27.13  

รำยไดอ้ื่น 9.87 2.76  6.84 1.73  5.56 1.66  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 133.68 37.34  137.84 34.87  96.59 28.79  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (41.16) (11.50) (48.14) (12.18) (39.25) (11.70) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (55.60) (15.53) (60.23) (15.24) (59.15) (17.63) 

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร (11.35) (3.17) (12.43) (3.14) (11.69) (3.48) 

ก ำไรก่อนสว่นแบ่งขำดทุนจำกกจิกำรร่วมคำ้ 25.57 7.14 17.04 4.31  -13.50 (4.02) 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกจิกำรร่วมคำ้ - - (0.03) (0.01) (0.01) (0.00) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 25.57 7.14  17.01 4.30  -13.51 (4.03) 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (1.31) (0.37) (0.83) (0.21) (0.01) (0.00) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 24.26 6.78  16.18 4.09  -13.52 (4.03) 

ภำษเีงนิได ้ (6.72) (1.88) (3.18) (0.80) (2.07) (0.62) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิส าหรบัปี 17.54  4.90  13.00  3.29  (15.59) (4.65) 

ส่วนลดจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0.00  0.00  0.00  0.00  (1.41) (0.42) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 17.54 4.90  13.00 3.29  -17.00 (5.07) 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวม       

   ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 12.72 3.55  13.00 3.29  -17.00 (5.07) 

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 4.82  1.35  - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.14  0.11  (0.12)  
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งบกระแสเงินสด 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได ้ 24.26  16.19  (13.52) 

ปรบักระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ
จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

      

- ค่ำเสือ่มรำคำ 16.15  19.13            21.74  

- ค่ำตดัจ ำหน่ำย 0.65  0.54             0.46  

- หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 1.95  -                 -    

- หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (0.47) 1.79                 -    

- ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยตดับญัช ี 0.11             0.22             0.01  

- (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย                -    (0.30)                -    

- (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์                -    (2.96)                -    

- ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกจิกำรร่วมคำ้                 - 0.03             0.02  

- ขำดทุนจำกกำรเลกิใชส้นิทรพัย ์ 0.17                 -    (1.77) 

- โอนสนิทรพัยเ์ป็นค่ำใชจ้่ำย 0.98  0.48             0.05  

- โอนหนี้สนิเป็นรำยได ้ (7.07) (1.62) (0.44) 

- ขำดทุนจำกกำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื(โอนกลบั) 0.17             0.02  (0.06) 

- ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 0.87  0.98             0.93  

- ประมำณกำรควำมเสยีหำยจำกคดคีวำม 0.92             0.10                 -    

- ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ - -  (0.04) 

- ดอกเบีย้รบั (0.04) (0.09) (0.08) 

- ดอกเบีย้จ่ำย 1.31  0.82  0.00  

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

39.96  35.33  7.30  
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงนิลงทุนชัว่ครำวเพิม่ขึน้ 0.59                -                   -    

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอืน่                -                   -               3.50  

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนัเพิม่ขึน้ (0.01) (2.83) 0.20  

ลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ (1.41)                -                   -    

เงนิสดจ่ำยลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้   (0.50) 0.50  

เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย               1.00               1.19  -  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิทัย่อย ณ วนัทีข่ำย                -    (0.39) -  

ซื้อสนิทรพัยถ์ำวร (22.80) (92.29) (30.63) 

จ่ำยช ำระเจำ้หนี้ค่ำสนิทรพัย ์                -                   -    (0.49) 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวร 0.21             9.83             2.79  

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.24) (0.02) (0.04) 

ดอกเบีย้รบั 0.09  0.09  0.08  

กระแสเงินสดสทุธิท่ีได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (22.57) (84.92) (24.09) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิลดลง 10.12  (24.23)  - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

7.00  (7.00) -  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ                 -    16.46   - 

จ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ                 -    (16.46)  - 

จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (3.08) (7.17)  - 

เงนิรบัจำกกำรเพิม่ทุน - 115.11   - 

จ่ำยเงนิปันผล - (9.98) (6.48) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 14.04  66.73  (6.48) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (27.86) 29.67  (0.62) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวด 45.75  17.89  47.55  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 17.89  47.56  46.93  
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อตัราส่วนทางการเงิน 

 

 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 
อตัราส่วนสภาพคล่อง       
อตัรำสว่นสภำพคล่อง 1.08 1.70 1.37 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ 0.42 1.02 0.93 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด  (0.17) 0.54 0.00 
อตัรำสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้กำรคำ้  14.64 15.08 12.88 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  24.60 23.88 27.95 
อตัรำหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  16.47 16.32 11.47 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  21.86 22.06 31.38 
อตัรำหมุนเวยีนเจำ้หนี้  8.56 11.08 9.90 
ระยะเวลำช ำระหนี้  42.05 32.50 36.38 
วงจรเงนิสด 4.41 13.44 22.95 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 34.59 33.14 27.13 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 4.39 2.58 (5.68) 
อตัรำก ำไรอื่น 2.68 1.70 1.63 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร (123.12) 469.22 (157.14) 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ 4.77 3.23 (4.57) 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 13.22 6.49 (6.87) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

      

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ 6.81 4.35 (4.01) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  27.50 20.21 2.42 
อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ 1.43 1.35 1.01 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.77 0.34 0.38 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจำ่ยดอกเบีย้ (8.63) 62.49 3,203.00 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (0.74) 0.41 0.98 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

(ก) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ 

บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรรบัจำ้งก่อสรำ้งในปี 2558 และ 2559 เท่ำกบั 395.32 ลำ้นบำทและ 335.54 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซึง่กำรเปลีย่นแปลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรรบัจำ้งก่อสรำ้งมสีำเหตุส ำคญัดงันี้ 

 ธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู 

รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติรัว้ส ำเรจ็รปูของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2558 และ 2559 เท่ำกบั  163.39 ลำ้นบำท และ 119.72 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2559 รำยได้จำกธุรกจิผลติรัว้ส ำเรจ็รูปของกลุ่มบรษิัทฯเท่ำกบั119.72 ล้ำนบำท โดย
ลดลง 43.67 ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2558 ที่ 163.39 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 26.72 เนื่องจำกในปี 
2559 ได้เกิดภำวะกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์ชะลอกำรพัฒนำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยธ์ุรกจิรบัสรำ้งบำ้น อีกทัง้ธุรกิจรัว้ส ำเร็จรูปมีกำรแข่งขนัด้ำนรำคำจำกบริษัทรัว้ส ำเร็จรูปรำยใหญ่ 
สง่ผลกระทบต่อยอดขำยและก ำไรขัน้ตน้อย่ำงมนียัส ำคญั  รวมทัง้ภำวะกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิส่งผลกระทบต่อก ำลงั
ซือ้ลดลง 

รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นในปี 2559 เท่ำกบั 159.57 ลำ้นบำท ลดลง 10.05 ลำ้นบำท จำก 169.62 ลำ้นบำท 
ในปี 2558  เน่ืองจำกเปิดโชวร์มูบำ้นส ำเรจ็รปูกนิซ่ำ โฮม แสดงบำ้นจรงิซึง่เปิดตวัในเดอืน พฤษภำคม 2559 ล่ำชำ้กว่ำ
แผน ท ำใหย้อดรำยไดส้ว่นทีเ่ป็นบำ้นส ำเรจ็รปูกนิซ่ำ โฮม มรีำยไดใ้นปี 2559 ล่ำชำ้ไปดว้ย 

ส ำหรบัรำยไดจ้ำกธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นปี 2559 เท่ำกบั 23.97 ลำ้นบำท ลดลง 16.02 ลำ้นบำท จำก 
39.99 ลำ้นในปี 2558 กำรลดลงของรำยไดด้งักล่ำวมำสำเหตุหลกัจำก กำรเริม่รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นพรอ้มทีด่นิ
โครงกำรเดอะ กนิซ่ำ ที่เปิดตวัโครงกำรไปเมื่อเดอืน กรกฎำคม 2557 โดยในช่วงปี 2558 ได้มกีำรทะยอยโอนบ้ำน
หลงัจำกสรำ้งเสรจ็ จ ำนวนรวม 39.99 ลำ้นบำท คงเหลอืโอนบำ้นสว่นทีเ่หลอืในปี 2559 เพยีง 23.97 ลำ้นบำท 

 ธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียม 

รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียมของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 22.32 
ลำ้นบำท และ 32.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั รำยได้จำกธุรกจิผลติภณัฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียมเพิม่ขึน้ 9.96 ล้ำน
บำท หรอืเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 44.62 เน่ืองจำกในปี 2559 มลีกูคำ้รำยใหม่ทีเ่ป็นรำยใหญ่เกดิขึน้ในปีนี้  

ก ำไรสุทธิในปี 2558 เท่ำกบั 13.00 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 3.23 และในปี 2559 ผล
ขำดทุน 15.59 ลำ้นบำท คดิเป็นขำดทุนรอ้ยละ 4.57  

ก ำไรสุทธใินปี 2559 ลดลง 28.59 ลำ้นบำท หรอืลดลง 2 เท่ำจำกปี 2558 เนื่องจำก (1) ในปี 2559 เศรษฐกจิ
และภำครฐัยงัไม่มัน่คงซึง่ส่งผลกระทบท ำให้ผูป้ระกอบกำรอสงัหำรมิทรพัย์ชะลอกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์
และลูกค้ำทัว่ไปบ้ำงส่วนชะลอกำรตัดสินใจซื้อ  (2) อัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงลดลงในปี 2559 
เน่ืองจำกภำวะทำงกำรแขง่ขนัสงูเกดิกำรลดรำคำเพื่อปิดกำรขำย  รวมทัง้รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยรัว้ส ำเรจ็รูปมกีำรปรบั
ลดลงเนื่องจำกสญูเสยีลกูคำ้รำยใหญ่ไปใหก้บัคู่แขง่  ในขณะทีบ่รษิทัฯ มคี่ำเสือ่มรำคำซึง่เป็นตน้ทุนคงทีเ่พิม่ขึน้จำกกำร
ทีบ่รษิทัฯ ไดซ้ือ้เครื่องจกัรผลติรัว้ส ำเรจ็รปูรุ่น Sandy and Brick FENZER และดว้ยบรษิทัฯมรีำยไดท้ีล่ดลงในปีนี้จงึไม่
สำมำรถเพิม่ก ำลงักำรผลติไดต้ำมเป้ำหมำยและครอบคลุมค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ได ้และ  (3) ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรเพิม่ขึน้จำก
กำรบนัทกึค่ำเสือ่มรำคำทรพัยส์นิทีเ่กดิจำกกำรซือ้และรบัโอนทรพัยส์นิระหว่ำงก่อสรำ้งประเภทเครื่องจกัรและอุปกรณ์
เพิม่ขึน้ขึน้จ ำนวน 19 ลำ้นบำท  
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรรบัจำ้งก่อสรำ้ง 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิค้ำและกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2558 และปี 2559  เท่ำกบั 395.32 
ลำ้นบำท และ 335.54 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซึง่รำยไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทัมำจำกรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รูป
ประมำณรอ้ยละ 35.68 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้ง และธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นประมำณรอ้ยละ 
54.70 ของรำยได้จำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจ้ำงงำนก่อสร้ำงส่วนทีเ่หลอืมำจำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำง
อลมูเินียม โดยรำยละเอยีดของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้งมดีงันี้ 

 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู   163.39  41.33 119.72 35.68 
รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น 209.61 53.03 183.54 54.70 
รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียม 22.32  5.64 32.28 9.62 
รวมรายได้จากการขายและการรบัจ้างงานก่อสรา้ง 395.32 100.00 335.54 100.00 

หมำยเหตุ รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นของงวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 นัน้รวมรำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งปกต ิทีบ่รษิทัฯ รบัสรำ้ง
บำ้นบนทีด่นิของลกูคำ้ กบัรำยไดท้ีร่บัรูจ้ำกกำรขำยบำ้นและทีด่นิโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ ซึง่มลีกัษณะคลำ้ยโครงกำรบำ้นจดัสรร 
ทัง้นี้มลูค่ำรำยไดท้ีร่บัรูจ้ำกโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ เท่ำกบั 23.97 ลำ้นบำท 

รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติรัว้ส ำเรจ็รูปของกลุ่มบรษิทัฯ ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกบั 163.39 ลำ้นบำทและ 119.72 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในปี 2558 รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติรัว้ส ำเรจ็รปูลดลง 3.45 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 2.07 เนื่องจำกได้
เกดิภำวะกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิซึง่สง่ผลกระทบท ำใหผู้ป้ระกอบกำรทัง้โครงกำร และลูกคำ้ทัว่ไปบำงส่วนชะลอกำร
ตดัสนิใจซือ้  

รำยไดจ้ำกธุรกิจผลติรัว้ส ำเรจ็รูปของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกบั 163.69 ลำ้นบำท และ 
119.72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดด้งักล่ำวลดลง 43.67 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 26.72 เนื่องจำกไดเ้กดิภำวะกำร
แขง่ขนัทำงดำ้นรำคำจำกบรษิทัรัว้ส ำเรจ็รปูรำยใหญ่ สง่ผลกระทบต่อยอดขำยและก ำไรขัน้ต้นอย่ำงมนีัยส ำคญั  รวมทัง้
ภำวะกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิสง่ผลกระทบต่อก ำลงัซือ้ลดลง 

รำยได้จำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 209.62 ลำ้นบำท และ 183.54 
ลำ้นบำท โดยในปี 2558 เท่ำกบั 209.62 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 44.19 ลำ้นบำท หรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 26.71 จำก 165.43 ลำ้น
บำท  

รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2559 เท่ำกบั 183.54 ลำ้นบำท ลดลง 26.07 ลำ้นบำท หรอื
เท่ำกบัร้อยละ 12.44 จำก 209.61 ล้ำนบำท ในปี 2558 กำรลดลงของรำยได้ดงักล่ำวมสีำเหตุหลกัจำกกำรเริม่รบัรู้
รำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นพรอ้มทีด่นิโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ ทีเ่ปิดตวัโครงกำรไปเมื่อเดอืน กรกฎำคม 2557 โดยในช่วงไตร
มำสที ่1 ปี 2558 ไดม้กีำรทยอยโอนบำ้นและทีด่นิจ ำนวน 5 หลงั หลงัจำกก่อสรำ้งเสรจ็ จ ำนวนรวม 39.99 ลำ้นบำทท ำ
ใหใ้นปี 2559 มบีำ้นคงเหลอืเพยีง 3 หลงั ซึง่คดิเป็นมลูค่ำ 23.97 ลำ้นบำท ซึง่ลดลง 16.02 ลำ้นบำท อย่ำงไรกด็ใีนส่วน
ของธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นบนทีด่นิของลกูคำ้มชีะลอตวั โดยบรษิทัมยีอดรบัสรำ้งบำ้นบนทีด่นิลูกคำ้มูลค่ำลดลง 10.05 ลำ้น
บำทเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 
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รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียมของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 22.32 

ลำ้นบำท และ 32.28 ลำ้นบำท โดยในปี 2558 ไดเ้กดิภำวะกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิสง่ผลกระทบต่อก ำลงัซือ้และควำม
เชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค ท ำใหล้กูคำ้บำงสว่นชะลอกำรตดัสนิใจซือ้ 

 
ปี 2559 รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียมของกลุ่มบรษิทัฯ ปรบัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วง 

ปี 2558 โดยในปี 2559 นี้บริษัทมีรำยได้ดงักล่ำวเท่ำกบั 32.28 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 9.96 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำกำร
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.62 เมื่อเทยีบกบัมลูค่ำรำยไดด้งักล่ำวจ ำนวน 22.32 ลำ้นบำท ในปี 2558 ทัง้นี้ยอดจ ำหน่ำยประตูและ
หน้ำต่ำงอลมูเินียมทีเ่พิม่ขึน้นัน้มสีำเหตุหลกัจำกกำรมลีกูคำ้รำยใหม่ทีเ่ป็นรำยใหญ่เกดิขึน้ในปี 2559 

ตน้ทุนขำย 

ต้นทุนจำกกำรขำยสนิค้ำและกำรรบัจำ้งงำนก่อสร้ำงของกลุ่มบรษิัทฯ ในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 264.32 
ลำ้นบำท และ 244.62 ลำ้นบำท ส ำหรบัตน้ทุนจำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้งโดยรำยละเอยีดของต้นทุน
จำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ตน้ทุนขำยจำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู 101.49 38.40 82.33 33.67 
ตน้ทุนขำยจำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น 146.57 55.45 137.88 56.39 
ตน้ทุนขำยจำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียม 16.26 6.15 24.31 9.94 
รวมต้นทุนขาย 264.32 100.00 244.52 100.00 

หมำยเหตุ ตน้ทุนจำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นของงวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 นัน้รวมตน้ทุนจำกธุรกจิรบัสรำ้งปกต ิทีบ่รษิทัฯ รบัสรำ้ง
บำ้นบนทีด่นิของลกูคำ้ กบัตน้ทุนทีร่บัรูจ้ำกกำรขำยบำ้นและทีด่นิโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ ซึง่มลีกัษณะคลำ้ยโครงกำรบำ้นจดัสรร 
ทัง้นี้มลูค่ำตน้ทุนทีร่บัรูจ้ำกโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ เท่ำกบั 19.03 ลำ้นบำท 

ตน้ทุนหลกัของธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รูป ประกอบดว้ยวตัถุดบิ เช่น หนิ ปูนซเีมนต์ ทรำย และเหลก็ลวดแรง
ดงึสงู เป็นต้น ประมำณรอ้ยละ 38 ของต้นทุนขำย วสัดุสิน้เปลือ้ง เช่น ปูนฉำบ ปูน Skim coat และพำเลทไม ้เป็นต้น 
ประมำณร้อยละ 7 ของต้นทุนขำย ค่ำแรงและเงินเดอืนพนักงำนประมำณร้อยละ 30 ของต้นทุนขำย ค่ำเสื่อมรำคำ
ประมำณรอ้ยละ 17  ของตน้ทุนขำย และค่ำโสหุย้โรงงำนประมำณรอ้ยละ 8 ของตน้ทุนขำย 

ต้นทุนหลกัของธุรกจิรบัสร้ำงบ้ำน ประกอบด้วยวสัดุก่อสร้ำง เช่น หนิ ปูนซีเมนต์ ทรำย เหลก็ลวดแรงดงึสูง 
โครงหลงัคำส ำเรจ็รูป และกระเบื้อง เป็นต้น ประมำณรอ้ยละ 40 ของต้นทุนขำยและค่ำแรงประมำณร้อยละ 60 ของ
ตน้ทุนขำย 

ต้นทุนหลกัของธุรกจิผลติภณัฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียม ประกอบด้วยค่ำสินค้ำประมำณร้อยละ 95 ของ
ตน้ทุนขำย และค่ำขนสง่ประมำณรอ้ยละ 5 ของตน้ทุนขำย 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ 

ก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 131.00 ล้ำนบำท และ 91.02 ล้ำนบำท คดิเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 33.14 และ 27.13 ของรำยได้จำกกำรขำยและรบัจ้ำงงำนก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ 
ตำมล ำดบั โดยรำยละเอยีดของก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของทัง้ 3 ธุรกจิหลกัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท 
อตัราก าไรขัน้ต้น 

ล้านบาท 
อตัราก าไรขัน้ต้น 

รอ้ยละ รอ้ยละ 
ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู 61.90 37.88 37.39 31.23 
ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น 63.05 30.08 46.66 24.88 
ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและ
หน้ำต่ำงอลมูเินียม 

6.05 27.12 7.97 24.69 

ก าไรขัน้ต้น 131.00 33.14 91.02 27.13 

ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูในปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกบั 61.90 ลำ้นบำท และ 37.39 ลำ้น
บำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เทำ่กบั รอ้ยละ 37.88 และรอ้ยละ 31.23 ของรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปู อตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูส ำหรบัปี 2558 และปี 2559  เท่ำกบั  61.90 ลำ้นบำท และ 37.39 ลำ้นบำท
โดยคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 37.88 และ รอ้ยละ 31.23 ตำมล ำดบั โดยสำเหตุส ำคญัทีท่ ำใหอ้ตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงในปี 2559  เมื่อเทยีบกบัปี 2558 นัน้เกดิจำกธุรกจิผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูทีก่ลุ่มบรษิทัฯใหส้ว่นลด
ทำงกำรคำ้แก่ลกูคำ้เพิม่มำกขึน้เนื่องจำกมกีำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำกนัอย่ำงรุนแรงท ำใหบ้รษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งใหส้ว่นลด
ลกูคำ้เพิม่เตมิเพื่อรกัษำฐำนลกูคำ้ไว ้

ก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นใน ปี 2558 และปี 2559  เท่ำกบั 63.04 ล้ำนบำท และ 46.66 ลำ้นบำท คดิ
เป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั รอ้ยละ 30.07 และ 24.88 ของรำยไดจ้ำกธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น อตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิรบั
สรำ้งบำ้นปี 2558 และปี 2559  เท่ำกบั 63.04 ลำ้นบำท และ 45.66 ลำ้นบำท โดยคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ย
ละ 30.07 และ รอ้ยละ 24.88 ตำมล ำดบั โดยสำเหตุส ำคญัจำกมกีำรแข่งขนักนัสงูในกลุ่มธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งบำ้นมี
กำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำกนัอย่ำงรุนแรงจำกคู่แขง่ทัง้ผูป้ระกอบกำรรำยเลก็และผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่เพื่อทีจ่ะปิดกำร
ขำยกบัลกูคำ้ ท ำใหบ้รษิทัฯจ ำเป็นตอ้งใหส้ว่นลดลกูคำ้เพื่อปิดกำรขำยใหส้ ำเรจ็และเพื่อรกัษำยอดขำยของบรษิทัฯ
ใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยจงึสง่ผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ปรบัลดลงในปี 2559 

ก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลมูเินียมในปี 2558 และปี 2559  เท่ำกบั 6.06 ลำ้นบำท และ 
7.97 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั รอ้ยละ 27.15 และ รอ้ยละ 24.69 ของรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติภณัฑป์ระตู
และหน้ำต่ำงอลูมเินียม อตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจผลติภณัฑ์ประตูและหน้ำต่ำงอลูมิเนียมของปี 2558 และปี 2559  
เท่ำกบั 6.06 ลำ้นบำท และ 7.97 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั รอ้ยละ 27.15 และ รอ้ยละ 24.69 โดยอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิดงักล่ำวอยู่ในเกณฑใ์กลเ้คยีงกนั แต่มูลค่ำก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกกำรทีบ่รษิทัฯมยีอดขำยจำกกลุ่ม
ลูกค้ำรำยใหญ่ที่มเีงื่อนไขกำรให้ส่วนลดกำรค้ำเพิม่มำกกว่ำลูกค้ำรำยย่อยทัว่ไปจงึท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงในปี 
2559 

รำยไดอ้ื่น 
รำยไดอ้ื่นของกลุ่มบรษิทัฯ ปี 2558 และปี 2559  ตำมล ำดบั โดยรำยไดอ้ื่นๆ ของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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งบการเงินรวมส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 
ล้านบาท ล้านบาท 

รำยไดค้่ำเช่ำ           0.17               0.03 
ดอกเบีย้รบั            0.08               0.08 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวสัดุ             0.44 1.73 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 0.30 0.04 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ - 2.24 
รำยไดอ้ื่น 1 5.85 1.43 
รวม 6.84 5.55 

หมำยเหตุ      1 รำยกำรอืน่ทีส่ ำคญัประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยส์นิกำรปรบัปรุงรำยไดร้บัล่วงหน้ำเงนิจองและเงนิมดัจ ำจำกกำร  
                   ยกเลกิกำรก่อสรำ้งและกำรตดัเงนิประกนัผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 
 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2558 และปี 2559  เท่ำกบั 120.80 ลำ้นบำท และ 110.09 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น ร้อยละ 30.56 และ 32.81 ของรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและกำรรบัจ้ำงงำนก่อสร้ำงและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรของกลุ่มบรษิทัฯ โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท รอ้ยละ1 ล้านบาท รอ้ยละ1 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 48.14 12.18 39.25 11.70 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 60.23 15.24 59.15 17.63 

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 12.43 3.14 11.69 3.48 

รวม 120.80 30.56 110.09 32.81 

หมำยเหตุ        1 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัทฯ ในปี 2558 และปี 2559  เท่ำกับ 48.14 ล้ำนบำทและ 39.25 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 12.18 และร้อยละ 11.70 ของรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและกำรรบัจ้ำงงำนก่อสร้ำง ทัง้นี้
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท รอ้ยละ1 ล้านบาท รอ้ยละ1 

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนขำย 12.73 3.22 8.97 2.67 
ค่ำขนสง่ 17.18 4.35 14.39 4.29 
ค่ำโฆษณำ 11.96 3.03 7.37 2.20 
วสัดุสง่เสรมิกำรขำย 6.27 1.59 8.52 2.54 
รวม 48.14 12.18 39.25 11.70 

หมำยเหตุ1 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้ง 

ส ำหรบัปี 2559 กลุ่มบริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 39.23 ล้ำนบำท ลดลง 8.89 ล้ำนบำท จำกช่วง
เดยีวกนัของปี 2558 คดิเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 18.47 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยโดยรวมลดลงเนื่องจำกมคี่ำขนส่ง
ลดลงเนื่องจำกผนัแปรตำมยอดขำยทีล่ดลง   อกีทัง้บรษิทัฯมนีโยบำยลดค่ำใชจ้่ำยโดยไดป้รบัลดในส่วนค่ำโฆษณำผ่ำน
สือ่วทิยุโทรทศัน์และหนงัสอืพมิพ ์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ ปี 2558 และปี 2559  เท่ำกับ 60.23 ล้ำนบำทและ 59.15 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั คิดเป็น ร้อยละ 15.24 และร้อยละ 17.63 ของรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและกำรรบัจ้ำงงำนก่อสร้ำง โดย
รำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท รอ้ยละ1 ล้านบาท รอ้ยละ1 

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน 28.46 7.20 27.83 8.29 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำร 9.15 2.32 12.29 3.66 
ค่ำเช่ำส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำ 11.82 2.99 12.11 3.61 
ค่ำเสือ่มรำคำ 5.22 1.32 4.37 0.76 
อื่นๆ2 5.58 1.41 2.55 1.30 
รวม 60.23 15.24 59.15 17.63 

หมำยเหตุ        1 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรรบัจำ้งงำนก่อสรำ้ง 

          2 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีส่ ำคญั ประกอบดว้ยค่ำภำษโีรงเรอืนภำษป้ีำย ค่ำไปรษณยี ์ค่ำเดนิทำง เงนิบรจิำค หนี้สงสยัจะสญู 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลกัของบรษิทัฯ คอื ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน และค่ำใชส้ ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำ
ในปี 2559  ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรลดลง 1.08 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.79 มสีำเหตุส ำคญัจำกในปี 2558 บรษิทัฯ 
บนัทกึค่ำเผื่อหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกคดคีวำมจ ำนวน 0.93 ลำ้นบำท และมกีำรขำยกจิกำรบรษิทัย่อยทำงออ้มคอืบรษิทั 
ควิเซฟ ไดมอนด ์จ ำกดั และในปี 2559  บรษิทัฯไดม้คี่ำธรรมเนียมและค่ำที่ปรกึษำทำงดำ้นกฏหมำยและกำรเงนิเพื่อ
ปรกึษำในเรื่องกำรเขำ้ซือ้กจิกำรในปลำยปี 2559 
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ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
ต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 0.83 ล้ำนบำท และ 0.001 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั โดยในปี 2559  ต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัลดลง 0.83 ลำ้นบำท มตี้นทุนทำงกำรเงนิน้อยมำกในปี 2559  
เพยีง 0.001 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯมกีระแสงเงนิสดทีไ่ดจ้ำกกจิกำรรมในกำรด ำเนินงำนมำหมุนเวยีนใชใ้นกจิกำร
เพยีงพอ 

ภำษเีงนิได ้

ภำษีเงินได้ในปี 2558  เท่ำกบัร้อยละ 19.67 ของก ำไรก่อนภำษีเงินได้ ในปี 2558  มีอตัรำภำษีนิติบุคคลที่
แทจ้รงิปกติ  ส ำหรบัปี 2559  บรษิทัฯ มผีลขำดทุนแต่มยีอดภำษีเงนิได้เท่ำกบั 2.07 ลำ้นบำท  เนื่องจำกบรษิทัฯ มี
รำยกำรทีก่ลบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งยอดภำษแีละยอดตำมบญัช ี ซึง่เป็นยอดหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกกำร
เช่ำซือ้เครื่องจกัร ในปี 2559  มบีนัทกึเป็นยอดค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีลูค่ำเท่ำกบั 1.28 ลำ้นบำท ส ำหรบัยอด
ภำษ ี0.79 ลำ้นบำทเป็นยอดภำษขีองบรษิทัย่อย 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธ ิ

ก ำไรสุทธใิน ปี 2558 เท่ำกบั 13.00 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบั ร้อยละ 3.23 และปี 2559  มผีล
ขำดทุน 15.59 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำขำดุทนสทุธเิท่ำกบัรอ้ยละ 3.38 ของรำยไดร้วม  

(ข)     ฐานะทางการเงิน 

 สนิทรพัย ์

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รูป ธุรกจิรบัสรำ้งบำ้นอยู่อำศยั และธุรกจิจดั
จ ำหน่ำยและติดตัง้ประตูและหน้ำต่ำงอลูมิเนียมส ำเร็จรูปจำกโรงงำนผู้ผลิตสญัชำติญี่ปุ่ นสนิทรพัย์หลกัของบรษิัทฯ 
ประกอบดว้ยลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สนิคำ้คงเหลอื และทีด่นิอำคำรและอุปกรณ์ 

สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558  และ 31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั 347.69 ล้ำน
บำท และ 325.32 โดยสนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั 325.32 ล้ำนบำท ลดลง 22.37 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 6.43 จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  โดยมูลค่ำสนิทรพัยร์วมทีล่ดลงเกดิ
จำกกำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำที่ลดลง จำก 30.66 ล้ำนบำท เหลือ 21.44 ล้ำนบำท รวมทัง้ต้นทุนพฒันำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยล์ดลง 17.78 ลำ้นบำทจำกกำรโอนบำ้นพรอ้มทีด่นิของโครงกำรลำดพรำ้ว 62  

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 

ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ ประกอบไปดว้ยลกูคำ้จำกธุรกจิผลติรัว้ส ำเรจ็รปู ธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น และธุรกจิ
ผลติภณัฑป์ระตแูละหน้ำต่ำงอลมูเินียม และลกูหนี้อื่นของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ เงนิมดัจ ำล่วงหน้ำ ค่ำใชจ้่ำยล่วง หน้ำ 
และลกูหนี้บรษิทัอื่น  
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ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถแยกตำมระยะเวลำทีค่ำ้งช ำระได ้ดงันี้ 

 
งบการเงินรวมส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 
ล้านบาท ล้านบาท 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 15.83 12.29 
เกนิก ำหนดช ำระ 0-3 เดอืน 9.56 4.40 
เกนิก ำหนดช ำระ 3-6 เดอืน 3.15 2.59 
เกนิก ำหนดช ำระ 6-12 เดอืน 1.89 2.49 
เกนิก ำหนดช ำระ 12 เดอืน 0.23 0.67 
รวม 30.66 21.44 
ลูกหน้ีการค้า 30.66 21.44 
หกัค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - 
ลูกหน้ีการค้าสุทธิ 30.66 21.44 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 3.49 4.48 
รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 34.15 25.92 

 
ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  วนัที ่31 ธนัวำคม 2559  และ เท่ำกบั 30.66 ลำ้น

บำท และ 21.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรเพิม่ขึน้และลดลงของลกูหนี้กำรคำ้สอดคลอ้งกบักำรเพิม่ขึน้และลดลงของ
รำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยพจิำรณำจำกระยะเวลำคำ้งช ำระของลูกหนี้ และ
บรษิทัฯ จะตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในอตัรำรอ้ยละ 100 ของยอดลูกหนี้กำรคำ้ทีค่ำ้งช ำระเกนิ 12 เดอืนปรบัลด
ดว้ยมลูหนี้ทีส่ำมำรถเรยีกเกบ็ได ้ โดยในปี 2559  มีลูกหนี้เกนิ 12 เดือน เท่ำกบั 0.67 ล้ำนบำท  ซึ่งทำงบรษิัทฯ
ไม่ไดต้ัง่ส ำรองค่ำเผื่อเนื่องจำกอยู่ในกระบวนกำรกำรตดิตำมทวงหนี้ทำงกฏหมำย 

ระยะเวลำกำรเก็บหนี้ เฉลี่ยของบริษัทฯ ปี 2558 และปี 2559  เท่ำกับ 23.88 วันและ 27.95 วัน 
ตำมล ำดบั ซึ่งระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ยดงักล่ำวอยู่ในระดบัปกติ เนื่องจำกบริษัทฯ ให้เครคติกำรค้ำกบัลูกค้ำในธุรกิจ
ผลติภณัฑร์ัว้ส ำเรจ็รปูประมำณ 0 ถงึ 60 วนั และลูกคำ้ในธุรกจิผลติภณัฑป์ระตูและหน้ำต่ำงอลูมเินียม ประมำณ 0 ถงึ 
60 วนั ส ำหรบัธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น บรษิทัฯ จะใหบ้รกิำรรบัสรำ้งบำ้นตำมงวดงำน 

รำยไดค้ำ้งรบัทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระ 

รำยได้ค้ำงรบัที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระของบริษัทฯ ซึ่งรำยได้ค้ำงรบัที่ยงัไม่ได้เรยีกช ำระนี้เกิดจำกธุรกิจ
ให้บริกำรรับสร้ำงบ้ำน ที่บริษัทฯ ให้บริกำรไปแล้วแต่ยงัไม่เรียกช ำระเงินจำกลูกค้ำซึ่งเกิดจำกลูกค้ำกู้ธนำคำรซึ่ง
จ ำเป็นตอ้งสง่งวดงำนใหก้บัทำงธนำคำรประเมนิก่อนเพื่อช ำระค่ำงวดงำน ซึง่ในปี 2559  บรษิทัฯ มรีำยไดค้ำ้งรบัทีย่งั
ไม่ช ำระเท่ำกบั 0.39 ลำ้นบำท 
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สินค้าคงเหลือ 

 
งบการเงินรวมส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 
ล้านบาท ล้านบาท 

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 19.58 23.05 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 2.50 1.31 
งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 0.54 0.00 
วตัถุดบิ 2.83 2.60 
วสัดุใชส้ิน้เปลอืง 1.45 1.72 
รวม 26.90 28.68 
หกัค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้ (0.18) (0.12) 
สินค้าคงเหลือสุทธิ 26.72 28.56 
 

สนิค้ำคงเหลอืของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558  และ 31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั  26.72 ล้ำน
บำท และ 28.68 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยระยะเวลำกำรขำยสนิค้ำเฉลี่ยของบริษัทฯ ส ำหรบั ปี 2558 และ ปี 2559  
เท่ำกบั 22.06 วนั และ 31.38 วนั ตำมล ำดบั  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยตัง้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ โดยพิจำรณำจำกสินค้ำที่ไม่
เคลื่อนไหว และจำกควำมเหน็ของฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซึง่ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิคำ้ ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2558  และ 31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั 0.18 ลำ้นบำท และ 0.12 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

บรษิทัฯ มนีโยบำยส ำรองสนิคำ้แบ่งตำมลกัษณะของสนิคำ้เป็นสองประเภทคอื (1) สนิคำ้มำตรฐำน เช่น 
แผ่นรัว้ และโครงสรำ้งส ำเรจ็รปู เป็นต้น บรษิทัฯ มกีำรส ำรองสนิคำ้คงเหลอืประมำณ 30 วนั (2) สนิคำ้ประเภทชิน้งำน
พเิศษ เช่น บำ้นกึง่ส ำเรจ็รปู และรัว้ประเภทพเิศษ เป็นตน้ บรษิทัฯ ไม่มกีำรส ำรองสนิคำ้คงเหลอืบรษิทัฯ จะผลติสนิคำ้
เมื่อไดร้บัค ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้เท่ำนัน้ ทัง้นี้ สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นวสัดุก่อสรำ้งจงึเป็นสนิค้ำที่มโีอกำส
ลำ้สมยัหรอืเสือ่มสภำพไดย้ำก  

ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์

ต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 17.78 ลำ้น
บำท ซึง่เป็นต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยโ์ครงกำรบำ้นเดอะกนิซ่ำ ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงกำรบำ้นนี้เมื่อวนัที ่30 
กรกฎำคม 2557โดยมูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ลดลงจ ำนวน 23.30 ล้ำนบำท ในปี 2558  
เน่ืองจำกมกีำรทยอยโอนและรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ และ ในปี 2559  ทำงบรษิทัฯไดโ้อนบำ้น
และรบัรูร้ำยไดท้ัง้หมดจำกยอดยกมำตน้ปี 2559 ทัง้หมดเท่ำกบั 17.78 ลำ้นบำท 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558  และ 31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั 
191.81 ล้ำนบำท และ 200.21 ล้ำนบำท ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั 
200.21 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 8.4 ล้ำนบำท  คดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.38 จำกมูลค่ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  
เนื่องจำกบริษัทฯได้ก่อสร้ำงโชว์รูม บนถนนประดษิฐ์มนูธรรม (เลยีบทำงด่วน-ลำดพร้ำว 71) เป็นบ้ำนตวัอย่ำงบ้ำน
ส ำเรจ็รปูกนิซ่ำโฮม และบำ้นตวัอย่ำงทีโ่ชวร์มูระยอง คดิเป็นมลูค่ำ 9.61 ลำ้นบำท   และบรษิทัฯ สรำ้งแบบหล่อรัว้ส ำเรจ็ 
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รปูและท ำแบบหล่อบำ้นส ำเรจ็รปูกนิซ่ำโฮม โดยรวมมลูค่ำประมำณ 9.15 ลำ้นบำททีจ่งัหวดันครปฐม อกีทัง้บรษิทัฯ มี
สนิทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้งจ ำนวน 15.45 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยสว่นหลกัคอื งำนระหว่ำงกำรสรำ้งเครื่องจกัรส ำหรบั
กำรผลติแบบโมลส ำหรบัแผ่นผนงั Module กำรตดิตัง้ไลน์ผลติและแบบหล่อแผ่นรัว้ส ำเรจ็รปู งำนปรบัปรุงโรงงำนผลติ 
Module 2 กำรสรำ้งโรงพ่นส ี สรำ้งส ำนกังำนขำยระยอง หกัดว้ยค่ำเสือ่มรำคำและกำรโอนสนิทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้งไป
เป็นทรพัยส์นิบำงสว่น 

(ค) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงนิทุน 

บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  และวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
เท่ำกบั 0.34 เท่ำ และ 0.38 เท่ำ ตำมล ำดบัสะท้อนใหเ้หน็ถงึสถำนกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 0.38 เท่ำ สำเหตุส ำคญัทีอ่ตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกวนัที ่31 ธนัวำคม 2558  เนื่องจำกบรษิทัฯ มผีลขำดทุนในปี 2559  ท ำใหย้อดส่วนของผูถ้อื
หุน้มมีลูค่ำลดลง ขณะทีย่อดหนี้สนิไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปี 2558 

หนี้สนิ 

หนี้สนิรวมของบรษิัทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  และวนัที ่31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั  88.41 ลำ้น
บำท และ 89.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้หนี้สนิสว่นใหญ่เป็นเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิ
กูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

มลูค่ำเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
เท่ำกบั และ 75.84 ลำ้นบำท และ 73.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำกกำรลดลงของเจำ้หนี้กำรคำ้มลูค่ำ 6.80 ลำ้นบำท 
โดยจำก 28.11 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เป็น 21.31 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559  คดิเป็นอตัรำ
กำรลดลงรอ้ยละ 24.19 และโดยยอดดงักล่ำวลดลงสอดคลอ้งกบัยอดขำยทีล่ดลงในปี 2559  ทัง้นี้ บรษิทัมเีงนิมดัจ ำ
ล่วงหน้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ท่ำกบั 42.53 ลำ้นบำท และ 47.77 ลำ้นบำทตำม 
ล ำดบั ซึง่เกดิจำกเงนิมดัจ ำรบัลว่งหน้ำทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกลกูคำ้ของธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น 39.50 ลำ้นบำท เป็นของสว่น
กำรขำยสนิคำ้ 8.27 ลำ้นบำท 

ภำระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคตดงัต่อไปนี้  

1) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัตำมหนงัสอืค ้ำประกนักบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
ตำมงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 3.48 ลำ้นบำท ซึง่ภำระผกูพนัตำมหนงัสอืค ้ำประกนัในส่วนของบรษิทัฯ ไดร้วม
กำรค ้ำประกนัให้กบับรษิัท ควิเทค โปรดกัส ์จ ำกดั (บรษิัทย่อยของบรษิทัฯ) เป็นจ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท ภำระผูกพนั
ตำมหนงัสอืค ้ำประกนัดงักล่ำวเกดิจำกกำรออกหนงัสอืค ้ำประกนัใหแ้ก่ผูผ้ลติวสัดุก่อสรำ้ง เช่น ปูนซเีมนต์และลวดเหลก็
แรงดงึสงู เป็นตน้ 

2) กลุ่มบรษิทัฯ มภีำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ซึง่เกดิจำกกำรเช่ำส ำนักงำนขำยของบรษิทัฯ 3
สำขำ คอื สำขำเซน็ทรลัพระรำม 3 สำขำเซน็ทรลับำงนำ และสำขำเซน็ทรลัศำลำยำ โดยสำขำพระรำม 3 ทำงบรษิทัฯได้
ปิดสำขำเนื่องจำกมกีำรปิดปรบัปรุงของทำงหำ้งฯในช่วงเดอืนกนัยำยน และบรษิทัฯ มกีำรเช่ำอำคำรทีต่ัง้ของส ำนักงำน
ใหญ่อำยุของสญัญำมรีะยะเวลำประมำณ 1 – 3 ปี และกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรทีม่สีญัญำเช่ำระยะเวลำ 1-4 ปี ดงันัน้  
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558  และ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559  กลุ่มบรษิัทฯ มจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่้องจ่ำย
ภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน ตำมงบกำรเงนิรวม ดงันี้ 

 
งบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
ล้านบาท ล้านบาท 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน   
  ภำยใน 1 ปี 7.86 7.86 
  เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 4.5 ปี 5.99 5.11 
รวม 13.85 12.97 

3) บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
เท่ำกบั 6.80 ลำ้นบำท และ 10.09 ลำ้นบำทตำมล ำดบั  

4) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีหนี้สนิที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรถูกบุคคลธรรมดำ
ฟ้องรอ้งคดแีพ่งฐำนผดิสญัญำซือ้ขำยและจำ้งท ำของ โดยมทีุนทรพัยท์ีฟ้่องรอ้งเป็นจ ำนวน 0.55  ลำ้นบำท ขณะนี้คดอียู่ 
ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลฎกีำกลุ่มบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิตำมค ำพพิำกษำของศำลอุทธรณ์ เป็น
จ ำนวนเงนิ 0.24 ลำ้นบำท   และมบีรษิทัย่อยแหง่หนึ่งถูกบรษิทัและบุคคลธรรมดำฟ้องรอ้งคดแีพ่งฐำนผดิสญัญำซือ้ขำย
และจ้ำงท ำของ ซึ่งมทีุนทรพัย์ที่ถูกฟ้องร้องเป็นจ ำนวน 2 ล้ำนบำท และเมื่อวนัที่ 4 กุมภำพนัธ์ 2558  ศำลฎีกำได้
พพิำกษำยกฟ้องยนืตำมศำลอุทธรณ์  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั 259.28 
ลำ้นบำท และ 235.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559  ลดลง 23.50 ลำ้น
บำทเนื่องจำกบรษิทัฯ มผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2559  เท่ำกบั 15.59 ลำ้นบำท รวมทัง้มกีำรจ่ำยเงนิปันผล
ในปี 2559  อีกมูลค่ำ 6.50 ล้ำนบำท และมีกำรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำกกำรประเมินผลกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีค่รบเกณฑใ์นกำรค ำนวณใหม่ เท่ำกบั 1.41 ลำ้นบำท 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2558  อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 6.49 ส่วนปี 2559  อตัรำ
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ตดิลบเท่ำกบัรอ้ยละ 6.87 เน่ืองจำกกจิกำรประสบผลขำดทุน 

(ง) การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำนใน ปี 2558  และปี 2559 เท่ำกบั 47.86 
ลำ้นบำท และ 29.95 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิไดม้ำจำกกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนในปี 2558  จ ำนวน 47.86 ลำ้นบำท 
ซึง่สำเหตุหลกัทีบ่รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบันัน้เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นจ ำนวน 20.34 
ลำ้นบำท รวมถงึกำรลดลงของมูลค่ำต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยจ์ ำนวน 23.30 ลำ้นบำท โดยกำรลดลง
ของมูลค่ำต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์นัน้สอดคล้องกบักำรโอนบ้ำนพร้อมที่ดนิที่จ ำหน่ำยได้แล้วของ
โครงกำรเดอะ กนิซ่ำ และค่ำเสือ่มรำคำ 19.13 ลำ้นบำท 
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บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 29.95 ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุหลกัที่
บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบันัน้เกดิจำกกำรลดลงของลกูหนี้กำรคำ้ 8.81 ลำ้นบำท รวมถงึกำรลดลงของมูลค่ำต้นทุนกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์จ ำนวน 17.78 ล้ำนบำท โดยกำรลดลงของมูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้สอดคลอ้งกบักำรโอนบำ้นพรอ้มทีด่นิทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ของโครงกำรเดอะ กนิซ่ำ และค่ำเสื่อมรำคำ 
21.74 ลำ้นบำท ในขณะทีบ่รษิทัฯ มยีอดเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นลดลง 2.67 ลำ้นบำท และยอดก ำไรจำกกำรเลกิใช้
และขำยทรพัยส์นิถำวรมลูค่ำ 1.77 ลำ้นบำท และมยีอดขำดทุนสทุธกิ่อนภำษเีงนิได ้13.52 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปี 2558  และปี 2559  เท่ำกบั 84.92 ลำ้นบำท และ 
24.09 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558  จ ำนวน 84.92 ล้ำนบำท ซึ่งในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว บรษิทัฯไดม้กีำรจ่ำยเงนิสดซือ้สนิทรพัยถ์ำวรจ ำนวน 92.29 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นเงนิจ่ำยส ำหรบัสรำ้ง
โรงงำนกำรผลติ Module วสัดุก่อสรำ้งส ำเรจ็รูปส ำหรบับำ้นกนิซ่ำโฮม และมกีำรซือ้ทีด่นิเพื่อท ำโชวร์ูมสนิคำ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯและมกีำรขำยทรพัยส์นิจ ำนวน 9.83 ลำ้นบำท 

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิใช้ไปในกจิกรรมลงทุนในปี 2559 เท่ำกบั 24.09 ล้ำนบำท ซึ่งมสีำเหตุส ำคญัจำก
บรษิทัฯ ซือ้สนิทรพัยถ์ำวร 30.63 ลำ้นบำท เช่น กำรก่อสรำ้งโชวร์มูโชวบ์ำ้นส ำเรจ็รูปกนิซ่ำโฮม ก่อสรำ้งอำคำรโรงงำน
บำ้นส ำเรจ็รปู ซือ้เครื่องจกัรผลติรัว้ส ำเรจ็รูปและกำรท ำโมลผนังบำ้นส ำเรจ็รูป เป็นต้น ขณะทีบ่รษิทัฯไดร้บัคนืเงนิกูย้ืม
ระยะสัน้จำกบุคคลอื่น 3.5 ลำ้นบำท และเงนิสดรบั 0.50 ลำ้นบำทจำกกำรขำยเงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิในปี 2558  จ ำนวน 66.73 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯมี
กำรช ำระคนืเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิและจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 31.23 ลำ้น
บำท และไดร้บัเงนิจำกกำรเพิม่ทุน 115.11 ลำ้นบำท และมกีำรจ่ำยเงนิปันผลในปี 2558  จ ำนวน 10 ลำ้นบำท 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิในปี 2559  เท่ำกบั 6.48 ลำ้นบำท ซึง่มสีำเหตุส ำคญั
จำกกำรทีบ่รษิทัฯจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2558 

(จ) การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง 

บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  เท่ำกบั 1.70 เท่ำและ 1.37 เท่ำตำมล ำดบั 
ซึง่อตัรำสว่นสภำพคล่องของบรษิทัฯมสีถำนะทำงกำรเงนิทีม่สีภำพคล่องอยู่ในระดบัดแีละมคีวำมเพยีงพอต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิ 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

บรษิัทฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นปี 2558  และปี 2559 เท่ำกบัร้อยละ 33.14 และร้อยละ 27.13 อตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ ส ำหรบัปี 2559 อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกปี 255 เนื่องจำกในธุรกจิกลุ่มรัว้ส ำเรจ็รูปมกีำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำ
กนัอย่ำงรุนแรง ท ำให้บรษิัทฯ จ ำเป็นต้องให้ส่วนลดลูกค้ำเพิม่เติม เพื่อรกัษำฐำนลูกค้ำไว้  อกีทัง้บรษิัทฯ มกีำรรบัรู้
รำยไดจ้ำกกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์เดอะ กนิซ่ำโฮม ซึง่เป็นธุรกจิทีม่ตีน้ทุนสงูกว่ำกำรรบัสรำ้งบำ้นบนทีด่นิ 
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ของลกูคำ้ รวมทัง้บรษิทัฯไดล้งทุนกำรสรำ้งโรงผลติบำ้นส ำเรจ็รูปเพิม่ขึน้ในปี 2559  เพื่อรองรบักำรขำยทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนำคต ท ำใหต้น้ทุนค่ำเสือ่มรำคำเพิม่ขึน้ในขณะทีบ่รษิทัฯใชก้ ำลงักำรผลติเพยีงบำงสว่น 

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน 

บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ปี 2558  และปี 2559  เทำ่กบัรอ้ยละ 6.49 และตดิลบรอ้ยละ 6.87 
ตำมล ำดบั ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงในปี 2558  เนื่องจำกบรษิทัทีไ่ดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 100 ลำ้น
บำท เป็น 130 ลำ้นบำท ในขณะทีผ่ลก ำไรของบรษิทัฯ ยงัคงเท่ำกบัปีก่อนหน้ำ ส ำหรบัในปี 2559  บรษิทัฯ มผีลกำร
ด ำเนินงำนขำดทุนจงึสง่ผลใหผ้ลตอบแทนผูถ้อืหุน้ และ อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์ำวรลดลงจำกปี 2558    

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ 

บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  และวนัที ่31 ธนัวำคม 2559  
เท่ำกบั 0.34 เท่ำและ 0.38 เท่ำตำมล ำดบั ซึง่อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงอย่ำงมำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2558  เนื่องจำกกำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำกผลก ำไรของบริษัทฯ และ
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง เนื่องจำกช ำระเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ และ
มกีำรจ่ำยช ำระสญัญำเช่ำกำรเงนิจำกกำรซือ้เครื่องจกัร Tiger  อกีทัง้สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กเ็ตบิโตขึน้จำกก ำไร
สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี 2559  อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้เลก็น้อย เนื่องจำกผลขำดทุนในปี 
2559  สง่ผลใหย้อดสว่นผูถ้อืหุน้ลดลงในขณะทีส่ว่นของหนี้สนิยงัคงเทยีบเท่ำกบัปีก่อนหน้ำ 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

ควำมผนัผวนของสภำวะเศรษฐกจิ 

ภำวะเศรษฐกจิและภำวะกำรก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัอย่ำงยิง่ 
ในสภำวะทีเ่ศรษฐกจิและภำวะกำรก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัยป์รบัตัวในทศิทำงทีด่ ีฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อม
ปรบัในทำงทศิทำงทีด่ตีำม เน่ืองจำกรำยไดข้องบรษิทัจะมคีวำมเกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรก่อสรำ้งทีอ่ยู่อำศยั และตลำด
อสงัหำรมิทรพัย ์ดงันัน้ในภำวะทีเ่ศรษฐกจิและภำวะกำรก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัยป์รบัตวัในทศิทำงทีไ่ม่ด ีย่อมส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  

กำรเปลีย่นแปลงของตน้ทุนวสัดกุ่อสรำ้ง 

กุญแจส ำคญัหนึ่งของธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น และผลติวสัดุก่อสรำ้งคอืกำรควบคุมตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีแ่ขง่ขนัได ้ซึง่
กำรเปลีย่นแปลงของตน้ทุนวสัดกุ่อสรำ้ง จะสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยวตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ 
ไดแ้ก่ ปนูซเีมนต ์และเหลก็ อยำ่งไรกด็จีำกกำรทีบ่รษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสรำ้ง ท ำใหบ้รษิทั
สำมำรถวำงแผนกำรจดัหำวตัถุดบิ ทัง้ในดำ้นปรมิำณและรำคำไดเ้ป็นอย่ำงด ี โดยมกีำรท ำสญัญำสัง่ซือ้ระยะกลำง และ
ระยะยำวกบัผูข้ำย นอกจำกนี้ ในสว่นของธุรกจิรบัสรำ้งบำ้น บรษิทัฯ มนีโยบำยท ำรำคำตน้ทุนแบบปัจจุบนั สำมำรถ
ก ำหนดรำคำทีใ่กลเ้คยีงกบัตน้ทนุกำรก่อสรำ้งจรงิ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรผลติชิน้สว่นโครงสรำ้งส ำเรจ็รปูทีโ่รงงำน ก่อน
เริม่งำนก่อสรำ้ง ซึง่ใชร้ะยะเวลำไม่มำกหลงัจำกไดท้ ำสญัญำรบัจำ้งจำกลกูคำ้ 

กำรแขง่ขนัดำ้นรำคำ 

ปัจจุบนับรษิทัฯเจอกบัสภำวะกำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำอย่ำงรุนแรง แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยทัว่ไปแลว้กำรก ำหนด
กลยุทธด์ำ้นรำคำของบรษิทัฯ ในช่วงเวลำทีผ่่ำนมำ  บรษิทัฯจะค ำนึงถงึตน้ทุนกำรผลติและกำรด ำเนินงำน มำกกว่ำทีจ่ะ
พจิำรณำถงึปัจจยัดำ้นต่ำงๆ ขำ้งตน้อย่ำงรอบดำ้น จงึอำจท ำใหเ้กดิกำรสญูเสยีโอกำสทำงกำรตลำดและธุรกจิได ้ 
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อย่ำงไรกต็ำมกำรก ำหนดกลยุทธด์้ำนรำคำ จงึนับเป็นสิง่ท้ำทำยควำมสำมำรถของบรษิัทฯ ต่อกำรก ำหนดกล

ยุทธ์หรือระดบัรำคำจ ำหน่ำยของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรัว้ส ำเร็จรูปและกำรรบัสร้ำงบ้ำนให้มีควำมเหมำะสมต่อปัจจัย
แวดลอ้มต่ำง ๆและประสำนไดอ้ย่ำงลงตวักบักลยุทธท์ำงกำรตลำดดำ้นอื่น ๆ 

กำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งองคก์ร 

เนื่องจำกในปัจจุบนัธุรกจิของบรษิัทฯในส่วนของงำนก่อสร้ำงที่พกัอำศยัและงำนผลติวสัดุก่อสร้ำงยงัมกีำรใช้
ก ำลงักำรผลติไดไ้ม่เตม็ที ่บรษิทัฯ จงึมแีผนในกำรเขำ้ร่วมด ำเนินธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่มกีำรลงทุนในโครงกำร
ทีม่ศีกัยภำพ และเพื่อให้องค์กรมผีลติภำพเพิม่ขึ้น  ทำงบรษิัทฯ จงึได้มกีำรอนุมตัิจำกทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวนัที่ 16 
ธนัวำคม 2559 เรื่องกำรเขำ้ซือ้กจิกำรของบรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ซึง่มจี ำนวนรวม 8,787,681 หุน้ จำก
ผูถ้อืหุน้ของเนอวำนำ รวมถงึกำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของบรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ำกดั ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯเขำ้ถอืหุน้ของเนอวำนำแลว้ และไดม้มีตอินุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เรื่องกำรซือ้ทีด่นิ
จ ำนวน 2 แปลง โดยกำรท ำธุรกรรมออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บรษิทั สงิห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน)  ใน
ลกัษณะกำรจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ถอืเป็นกำรเขำ้ร่วมลงทุน กบับรษิทั สงิห์ เอสเตท 
จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมในครัง้นี้คำดว่ำบรษิทัฯจะไดร้บัผลประโยชน์คอื 

 กำรขยำยก ำลงักำรผลติของบรษิทัฯ 
 โอกำสในกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่จำกกำรรวมธุรกจิตำมแนวดิง่ (Vertical Integration) กบับรษิทั เนอวำนำ 

ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
 ทมีงำนผูบ้รหิำรใหม่ทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บรษิทัไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรองว่ำ
ขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญันอก จำก
นี้บรษิทัขอรบัรองว่ำ 

(1)    งบกำรเงนิ และขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสด ของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

(2)    บรษิัทได้จดัให้มรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อให้แน่ใจว่ำบรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูล ในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัทัง้ของ บรษิทัและบรษิทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3)    บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว และบรษิทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที ่17 กุมภำพนัธ ์2560 ต่อผูส้อบบญัช ีและกรรมกำรตรวจสอบ
ของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่อง และกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำ
ทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัทีข่ำ้พเจ้ำได้รบัรองควำมถูกต้องแล้ว 
ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำร
ใดไม่มลีำยมอืชื่อของ นำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มูลทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำม
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยนรศิ เชยกลิน่ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร  

2. นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

 
ผูร้บัมอบอ านาจ 

นำงสำวธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล  เลขำนุกำรบรษิทั  
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                เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ. เดือนมีนาคม 2560) 

 
ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั  

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ   

1. นำยสุทธชิยั  สงัขมณ ี
ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรอสิระ 

61 - ปรญิญำปรชัญำดุษฎบีณัฑติยกติตมิศกัดิ ์
สำขำวชิำกำรจดักำรเพือ่กำรพฒันำ  
มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร ์

- ปรญิญำตรทีำงกำรเงนิกำรบรหิำรกำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย(บธ.ม.) 

- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรเอกชน 
  และกำรเมอืง (วปม.) รุ่นที ่6  
  วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
- หลกัสตูรนกับรหิำรระดบัสงู  
  (ส ำนกังำน ก.พ.) 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2553 – ปัจจุบนั 
 

2557 – 2559 
2557 – 2559 
2556 – 2558 

 
2555  – 2557 

 
2556  – 2557 
2556  – 2556 
2555  – 2556 

- กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวง 
  กำรคลงัในคณะกรรมกำร 
- กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวง 
  กำรคลงัในคณะกรรมกำร 
- กรรมกำรประจ ำวทิยำลยั   
  พำณชิยศำสตร ์
- กรรมกำรอสิระ 
- ผูต้รวจรำชกำร 
- กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวง 
  กำรคลงัในคณะกรรมกำร 
- กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวง 
  กำรคลงัในคณะกรรมกำร 
- อธบิดกีรมสรรพำกร 
- ผูต้รวจรำชกำร 
- รองอธบิดกีรมสรรพำกร 

- ธนำคำรออมสนิ  
 
- กำรนิคมอุตสำหกรรม 
  แห่งประเทศไทย 
- มหำวทิยำลยับรูพำ 
 
- บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)      
- กระทรวงกำรคลงั 
- บจก. ขนส่ง 
 
- บมจ.ทุ่งคำฮำเบอร ์
 
- กระทรวงกำรคลงั 
- กระทรวงกำรคลงั 
- กระทรวงกำรคลงั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั  

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ   

2. ดร. ปรเีปรม นนทลรีกัษ์ 
กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรบรหิำร 
ควำมเสีย่ง 

57 - ปรญิญำเอก Ph.D. Management 
Science Lancaster  University UK 

- ปรญิญำโท บญัชมีหำบณัฑติ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตร ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั1) 
  บญัชบีณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์      
- ประกำศนียบตัรชัน้สงูสอบบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ประเทศไทย 
  เลขทะเบยีน 3435 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั 
 

2555 - 2558 
2552 - 2555 

- รองอธกิำรบดอีำวุโส 
  สำยงำนกำรเงนิและบรหิำร 
- ทีป่รกึษำ 
- รองอธกิำรบดสีำยงำน  
  แผนงำนและพฒันำองคก์ร 
  
 

- มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 
- มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย ์
- มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั  

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ   

3. นำงพจนำรถ ปรญิภทัรภ์ำกร 
กรรมกำรอสิระ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร   
ควำมเสีย่ง 
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

62 - ปรญิญำโทเคหพฒันศำสตร ์
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- ปรญิญำโทสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์
  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรสงูสุด  
  (หลกัสตูร วตท. รุ่นที1่7)  
  สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรพฒันำ 
  ธุรกจิอุตสำหกรรมและบรกิำร (วธอ.) 
  รุ่นที ่3/2559 สถำบนัวทิยำกำรธุรกจิและ
อุตสำหกรรม 
- หลกัสตูรของสมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย(IOD) มดีงันี้ 

- หลกัสตูร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่35/2546 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance 
Director (FND)    รุ่นที ่25/2549 

- หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที ่14/2555 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2553 -ปัจจุบนั 
2553 -ปัจจุบนั 

 
2557 – 2559 

 
 
 

- กรรมกำรผูจ้ดักำร  
- กรรมกำรและกรรมกำร          
  ผูจ้ดักำร  
- ประธำนกรรมกำร 
  บรหิำรควำมเสีย่ง 
 
 

- บมจ.ทำนตะวนัอุตสำหกรรม   
- บจก.บำงกอกเทอรม์นิอล   
    
- บมจ.ทำนตะวนัอุตสำหกรรม   
 
  



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
                                                                                                                             

หน้ำ 4 

         

 
ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษทั  

องคก์ร หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ   

3. นำงพจนำรถ ปรญิภทัรภ์ำกร 
(ต่อ) 

 - หลกัสตูร How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP) รุ่นที ่2/2555 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 
Execution of Strategy(SFE) รุ่นที ่
21/2557 

- หลกัสตูร Role of the Chairman 
Program (RCP) รุ่นที ่36/2558 

- หลกัสตูร Boards that Make a 
Difference (BMD) รุ่นที ่1/2559 

     

    
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
                                                                                                                             

หน้ำ 5 

 

 
ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

4. นำยนรศิ เชยกลิน่ 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรญิญำโท บญัชมีหำบณัฑติ  
  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำตร ี บญัชบีณัฑติ  
  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director  
  Certification Program (DCP) รุ่นที ่

9/2545  
- หลกัสตูร Organizational Risk 

Management Program สถำบนัศศนิทร ์
รุ่นที ่2/2547  

- หลกัสตูร กำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำม
มัน่คงขัน้สงู รุ่นที ่4/2556  

- หลกัสตูร Corporate Financial 
Strategies, Kellogg School of 
Management  

  เมอืงชคิำโก ้สหรฐัอเมรกิำ 
- โครงกำรพฒันำผูบ้รหิำรธุรกจิ 
  อสงัหำรมิทรพัยม์หำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 
  ปี 2536  
- หลกัสตูรกำรสอบบญัช ีโดยคอมพวิเตอร ์
  อำเธอร ์แอนเดอรส์นั   

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

  

- กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร        
  ควำมเสีย่ง กรรมกำรบรหิำร   
  และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
  

- บมจ.สงิห ์เอสเตท  
 
 
- บจก.แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์ 
- บจก.สงิห ์พรอ็พเพอรต์ี้  
  ดเีวลลอปเมน้ท ์  
- บจก.เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์ 
- บจก. เอส โฮเทล พพี ีไอส ์
  แลนด ์  
- บจก. เนอวำนำดเีวลลอปเมน้ท ์  
- บจก. เอส เอสเตท                  
  คอมเมอรเ์ชยีล อนิเตอร ์   
- บจก. เอส เอสเตท                  
  คอมเมอรเ์ชยีล   
- S Commercials (Singapore)  
  Pte.Ltd.  
- FS JV Co Limited  
- FS Mezz Co Limited  
    



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
                                                                                                                             

หน้ำ 6 

 
ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

4. นำยนรศิ เชยกลิน่ 
(ต่อ) 

    ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 

- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
 

- FS Mid Co Limited   
- FS Senior Co Limited  
- บจก.เอส โฮเทล แอนด ์ 
  รสีอรท์ อนิเตอร ์  
- S Hotels and Resorts (UK)  
  Ltd. 
- S Hotels and Resorts (HK)  
  Limited  
- บจก.เอส โฮเทล แอนด ์ 
  รสีอรท์  
- S Hotels and Resorts (SG)   
  Pte.Ltd. 
- Jupiter Hotels  Holdings  
  Limited  
- Jupiter Hotels  Midco Limited 
- Jupiter Hotels  Limited 
- Jupiter Hotels Wetherby  
  Limited 
- Jupiter Hotels Management  
  Limited 
 
 



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
                                                                                                                             

หน้ำ 7 

 
ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

4. นำยนรศิ เชยกลิน่ 
(ต่อ) 

    ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บจก.ศริธำร 
- บจก.อนิเตอรแ์อค็ซี ่ 
- บจก.อนิทนนทค์ลบัรสีอรท์   
- บจก.เอส เรสซเิดนเชยีล  
  ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
- บจก.เอส 36 พรอ็พเพอรต์ี้  

 - FS JV License Limited 
- FS Mid License Limited 
- The Hotelier Group Limited 
- Aston Hotels Limited 
- Aston Ventures Limited 
- Aston Hotels (Sheffield)   
  Limited 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
                                                                                                                             

หน้ำ 8 

      

 
ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

5. นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ 
กรรมกำร  กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

43 - ปรญิญำโท Master of Science in Finance    
  University of Colorado at Denver   
  ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำบรหิำร
กำรเงนิ  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย  

 - ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Certification  Program (DCP)  รุ่นที ่
154/2554  

- Harvard Business School  
  หลกัสตูร Designing and Executing 

Strategy –  CHINA (2012)  
- หลกัสตูรนกับรหิำรระดบัสงู                       
  “ธรรมศำสตรเ์พือ่สงัคม” (นมธ.)  
  รุ่นที8่ /2559  

-  รอ้ยละ 6.0747   
  (71,718,214 หุน้) 
   
- นิตบิุคคลที่
เกีย่วขอ้ง  
 (บรษิทั อนิไซท ์
มำยด ์จ ำกดั) 
รอ้ยละ 0.0454 
(536,205 หุน้)  

   
- คู่สมรส 
  รอ้ยละ 0.2636 
  (3,111,810 หุน้)   
 

หลำนชำยของ 
นำยอนุชำต ิ
องัสุเมธำงกรู 

 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

-  กรรมกำร 
 - กรรมกำร  
-  กรรมกำร 
-  กรรมกำร  
-  กรรมกำร 
-  กรรมกำร 

- บจก.เนอวำนำดเีวลลอปเมน้ท ์ 
- บจก.เนอวำนำ รเิวอร ์  
- บจก. เนอวำนำ คอนสตรคัชัน่  
- บจก. เนอวำนำ ย ู 
- บจก.เนอวำนำ พระรำม 9  
- บจก.ทรพัยธ์นำรนิทร ์  
 

  
 
 
 
 
 

       



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
                                                                                                                             

หน้ำ 9 

 
 
 

 
ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

6. นำยธรีะชำต ิ นุมำนิต 
กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร 

60 - วศิวกรรมศำสตร ์ สำขำวชิำวศิวกรรม  
โยธำ Polytechnic University, New 
York, USA 

ไมม่ ี ไมม่ ี ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
2557 - 2558 
2546 - 2557 

- กรรมกำรบรหิำร และ  
  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำร 
  ออกแบบและก่อสรำ้ง  
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

- บมจ.สงิห ์เอสเตท   
 
 
- บจก.แมก็ซ์ ฟิวเจอร ์ 
- บจก.สงิห ์พรอ็พเพอรต์ี้  
  ดเีวลลอปเมน้ท ์  
- บจก.เนอวำนำ  
  ดเีวลลอปเมน้ท ์  
- บจก.เอส เอสเตท  
  คอมเมอรเ์ชยีล  อนิเตอร ์  
- บจก. เอส เอสเตท  
  คอมเมอรเ์ชยีล  
- S Commercials (Singapore) 
Pte.Ltd.  

- บจก.เนอวำนำ รเิวอร ์  
- บจก.เอส เรสซเิดนเชยีล  
  ดเีวลลอปเมน้ท ์ 
- บจก.เอส36 พรอ็พเพอรต์ี้  
- บจก.ภริมยพ์ฒัน์  
- บมจ. เซน็ทรลัพฒันำ   
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

7. นำยธวชั มปีระเสรฐิสกุล 
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร   

55 - ปรญิญำโทบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยั  
  ธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำโทวศิวกรรมโครงสรำ้ง  
  สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 
- ปรญิญำตรวีศิวกรรมศำสตร ์(โยธำ)  
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) 7/2547    
- หลกัสตูร Director Certification Program    
  (DCP)  65/2548 

นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง        
( บรษิทั ดคีอรป์ 
กรุ๊ป จ ำกดั) 

รอ้ยละ 1.7788 
(21,000,000 หุน้) 

ไมม่ ี 2548 – ปัจจุบนั    
2549 – ปัจจุบนั    
 
2553 - ปัจจุบนั     
 
2539 – 2558 
2531 – 2558 
 

- กรรมกำร     
- กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร    
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
  

- บจก.ดคีอรป์ กรุ๊ป  
- สมำคมนิสติเก่ำวศิวกรรมศำสตร ์  
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- มลูนิธปิระเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิ
แห่งประเทศไทย 

- บจก.มำสเตอร ์แอนด ์มอร ์  
- บมจ. มำสเตอร ์แอด   

8. นำยอนุชำต ิองัสุเมธำงกรู 
รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

56 - ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยั
รงัสติ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP)  รุ่นที ่154/2554 จำกสมำคม
ส่งเสรมิ สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) 

 

รอ้ยละ 2.9171 
(34,439,847 หุน้) 

น้ำชำยของ 
นำยศรศกัดิ ์ 
สมวฒันำ 

2548 - ปัจจุบนั     
 

-กรรมกำร -บจก.เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์  
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

9. นำยรณชยั ไตรยสนุนัท ์
ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำนพฒันำธุรกจิ 
 
 

48 - MBA University of Colorado at Denver, 
USA  

- หลกัสตูร Director Certification  Program 
(DCP) รุ่นที ่154/2554 จำกสมำคม
ส่งเสรมิ สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2553 - ปัจจุบนั     
 

- ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำนพฒันำธุรกจิ 

 

- บจก. เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์  

10. ร.ต. สุรพงษ์ เจยีมอ่อน 
ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำนปฏบิตักิำร 

58 - ปรญิญำตรวีศิวกรรมไฟฟ้ำ โรงเรยีนนำย
เรอือำกำศ 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2551 - 2559     
 

- ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส  
  โรงงำนผลติแผ่นคอนกรตี   
  ส ำเรจ็รปู 

- บมจ.พฤกษำ เรยีลเอสเตท   

11. นำยนนัทชำต ิกลบีพพิฒัน์ 
ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำนพฒันำโครงกำร 

52 - ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2537 - 2559     
 

- ผูช้่วยประธำนฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 
  

 

- บมจ.พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค   
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 

 
อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

การถือครอง
หลกัทรพัยท่ี์

ออกจ าหน่ายและ
ช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษทัฯ  (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

12. น.ส.ธมนวรรณ วรพงศจ์ริกำล 
เลขำนุกำรบรษิทั 

49 - ปรญิญำโท วทิยำศำสตรม์หำบณัฑติ 
  สำขำกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ 
  สำขำบรหิำรธุรกจิระหว่ำงประเทศ 
  (หลกัสตูรนำนำชำต)ิ 
  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
- ปรญิญำตร ีศลิปศำสตรบณัฑติ 
  สำขำวรรณคดอีงักฤษ  
  มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่
- หลกัสตูร Internal Auditing Education 
  Partnership(IEAP) จำกสภำวชิำชพีบญัช ี
- หลกัสตูร Corporate Governance for 
  Executives 1/2014  
- หลกัสตูร Effective Minutes Taking   
  41/2011  
- หลกัสตูร Director Accreditation  
  Program 41/2011 
- หลกัสตูร Company Secretary Program   
  20/2006  

รอ้ยละ 0.000 
10,000 หุน้ 

ไมม่ ี ก.ย. 2559  - 
ธ.ค. 2559 
 
ก.ย. 2553  - 
ก.ย. 2559 
 
     
 

- ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยเลขำนุกำร
บรษิทั 

 
- ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย 
ผูช้่วยเลขำนุกำรบรษิทั 

- บมจ.โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์  
 

- บมจ.อนิโดรำมำ เวนเจอรส์ 
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เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย (ข้อมลู ณ. เดือนมีนาคม 2560) 
 
ล าดบั รายช่ือกรรมการของบริษทั/

บริษทัยอ่ย 
บมจ. ไดอิ กรุป๊ บจก. ดีจิ โฮมเซน็เตอร ์ บจก. คิวเทค โปรดกัส ์ บจก. กินซ่า โฮม บจก.เอเทค เอน็เตอรไ์พรส ์

1 นำยสทุธชิยั  สงัขมณี X     
2 ดร.ปรเีปรม นนทลรีกัษ ์ /     
3 นำงพจนำรถ ปรญิภทัรภ์ำกร /     
4 นำยนรศิ  เชยกลิน่ /, //     
5 นำยธรีะชำต ินุมำนติ /, //     
6 นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ /, //  X X X X 
7 นำยธวชั  มปีระเสรฐิสกุล  /, //     
8 นำยวเิชยีร เจยีกเจมิ //     
9 นำยอนุชำต ิ องัสเุมธำงกรู //     
10 นำยณรงคฤ์ทธิ ์สดุคงทอง  / / / / 
11 นำยธติวิุฒ ิวมิุกตำนนท ์  / / / / 
12 นำงสำววชริำภรณ์ สกุลจนัทร ์  / / /  
13 นำยฑรูทว ีมงคลแสงสรุยี ์     / 

 
     หมำยเหตุ   X = ประธำนกรรมกำร,  / = กรรมกำร,  // = กรรมกำรบรหิำร 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

ชือ่ – สกุล / ต ำแหน่ง/ อำยุ คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ  
วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้   ประสบกำรณ์ท ำงำน 

    
 (ปี)  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน / บรษิทั 

1. นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ 37 - ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตรป์ระยกุต์ สำขำวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์ 
  สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนอื 
- ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  
- ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 
- หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
- อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภำวชิำชพีบญัช ี
- อมรมประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน CPIAT 
- โครงกำรด ำรงและปรบัปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน 
- แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 
- แนวทำงกำรสบืสวน สอบสวน กำรทุจรติ 
- Leading Your Professional Way 

- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)  
  Conference 2016 
- The Power Of Professional Alliances 
 

ปี 2553-2554 
ปี 2555-2558 

 ปี 2559-3/6/2559 
3/6/2559-ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูจ้ดักำร 
ผูจ้ดักำร 
ผูจ้ดักำรอำวุโส 
รองประธำนกรรมกำร 
บรหิำร 

แผนกตรวจสอบภำยใน/บจ.สอบบญัชธีรรม
นิต/ิใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบ
ภำยใน 

บจ.ตรวจสอบภำยในธรรมนิต/ิใหบ้รกิำร
ตรวจสอบภำยใน 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัรายงานการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ธรุกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพกัอาศยั 

โครงกำร/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ประเภทโครงกำร/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ัง้ 
วตัถุประสงคก์ำรประเมนิรำคำ

ทรพัยส์นิ 
รำคำประเมนิ1 
(ลำ้นบำท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ 
ขนำดทีด่นิ 1 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์

แอทเวริค์  
รำมอนิทรำ 

ทีด่นิพรอ้มทำวน์โฮม 4 
ชัน้ (พรอ้มชัน้ลอย)  
(โฮมออฟฟิศ) 

จ ำนวน 61 ยูนิต (รวมยูนิ
ตทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง) 

ถนนรำมอนิทรำ แขวงอนุสำวรยี์ 
เขตบำงเขน กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

377.1 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ 
จ ำกดั โดยนำยวฒันำ จ ำปำ
วลัย ์

30 ม.ิย. 2559 9-0-31.9 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองกบั SCB 3 

เนอวำนำ พระรำม 9 
(เนอวำนำ บยีอนด ์
ไลท ์พระรำม 9 
และ เนอวำนำ
ไอคอน พระรำม 9) 

ทีด่นิพรอ้มบำ้นเดีย่ว 3 
ชัน้ หรอื 2  

จ ำนวน 20 ยูนิต (รวมยูนิ
ตทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง) 

ถนนกรุงเทพกรฑีำ แขวงสะพำน
สูง เขตสะพำนสูง กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

141.2 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ 
จ ำกดั โดยนำยวฒันำ จ ำปำ
วลัย ์

30 ม.ิย. 2559 2-3-59.7 เนอวำนำ เป็น
เจำ้ของ และจด

จ ำนองบำงสว่นกบั 
KBANK 4 

เนอวำนำ บยีอนด ์
เกษตร-นวมนิทร ์
(เฟส 1) 

ทีด่นิพรอ้มบำ้นเดีย่ว 3 
ชัน้ จ ำนวน 6 ยูนิต (รวมยู
นิตทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง)   

ถนนคลองล ำเจยีก แขวง
นวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

75.5 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ 
จ ำกดั โดยนำยวฒันำ จ ำปำ
วลัย ์

30 ม.ิย. 2559 0-3-39.8  เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองกบั BAY 5  

เนอวำนำ บยีอนด ์
เกษตร-นวมนิทร ์
(เฟส 2) 

ทีด่นิพรอ้มบำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ 
จ ำนวน 19 ยูนิต (รวมยูนิ
ตทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง)   

ถนนคลองล ำเจยีก แขวง
นวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

210.6 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ 
จ ำกดั โดยนำยวฒันำ จ ำปำ
วลัย ์

30 ม.ิย. 2559 2-3-84.0 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด

จ ำนองบำงสว่นกบั 
BAY 5  

                                                 
1  สนิทรพัยท์ีย่งัไมโ่อนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้ 
2  บรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ   
3  ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
4  ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
5  ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
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หน้ำ 2 

         
โครงกำร/ 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ประเภทโครงกำร/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ัง้ 
วตัถุประสงคก์ำรประเมนิรำคำ

ทรพัยส์นิ 
รำคำประเมนิ 1 
(ลำ้นบำท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ 
ขนำดทีด่นิ 1 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

เนอวำนำ บยีอนด ์
แอท บชี พทัยำ 

ทีด่นิพรอ้มบำ้นเดีย่ว 
3 ชัน้ จ ำนวน 6 ยูนิต 
(รวมยูนิตทีอ่ยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง)  และทีด่นิ

ว่ำงเปล่ำ 

ถนนสุขมุวทิ ต ำบลนำจอมเทยีน อ ำเภอ
สตัหบี จงัหวดัชลบุร ี

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

130.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ 
จ ำกดั โดยนำยวฒันำ จ ำปำ
วลัย ์

30 ม.ิย. 2559 4-0-57.0 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองบำงสว่น
กบั LHBANK4 2 

เนอวำนำ บยีอนด ์
ศรนีครนิทร ์

ทีด่นิพรอ้มบำ้นเดีย่ว 
3 ชัน้ จ ำนวน 39 ยูนิต
(รวมยูนิตที ่อยู่
ระหว่ำงก่อสรำ้ง)  

ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 

319.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ 
จ ำกดั โดยนำยวฒันำ จ ำปำ
วลัย ์

30 ม.ิย. 2559 6-0-10.4 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองกบั SCB3 

เนอวำนำ บยีอนด ์
พระรำม 2 

ทีด่นิพรอ้มบำ้นเดีย่ว 
3 ชัน้ จ ำนวน 65 ยูนิต 
(รวมยูนิตทีอ่ยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง)  และทีด่นิ

ว่ำงเปล่ำ 

ถนนพระรำม 2 แขวงแสมด ำ 
เขตบำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

1,361.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ 
จ ำกดั โดยนำยวฒันำ จ ำปำ
วลัย ์

30 ม.ิย. 2559 24-0-32.2 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองกบั SCB3 

เนอวำนำ ไอคอน วง
แหวน-พระรำม 9 

ทีด่นิพรอ้มบำ้นเดีย่ว 
2 ชัน้ จ ำนวน 10 ยูนิต 
(รวมยูนิตทีอ่ยู่ระหว่ำง

ก่อสรำ้ง) 

ถนนกรุงเทพกรฑีำ แขวงสะพำนสูง 
เขตสะพำนสูง กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

101.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ 
จ ำกดั โดยนำยวฒันำ จ ำปำ
วลัย ์

30 ม.ิย. 2559 2-1-80.7 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองบำงสว่น
กบั LHBANK 4 
SCB 3 และ BBL5 

                                                 
1  สนิทรพัยท์ีย่งัไมโ่อนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้ 
2  ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
3  ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
4  ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
5  ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     

หน้ำ 3 

         
โครงกำร/ 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ประเภทโครงกำร/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ัง้ 
วตัถุประสงคก์ำรประเมนิรำคำ

ทรพัยส์นิ 
รำคำประเมนิ 1 
(ลำ้นบำท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ 
ขนำดทีด่นิ 1 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

เดอะ ธำรำ ทีด่นิพรอ้มบำ้นเดีย่ว 2 
ชัน้ จ ำนวน 13 ยูนิต 
(รวมยูนิตทีอ่ยู่ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง)  และทีด่นิว่ำง
เปลำ่ 

ถนนพระยำสุเรนทร ์แขวงบำงชนั เขต
คลองสำมวำ กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

78.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 4-0-52.0 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ 

เนอวำนำ อินโทร  
วงแหวน- 
เกษตรนวมนิทร ์

ทีด่นิพรอ้มบำ้นแฝด 2 
ชัน้ จ ำนวน 4 ยูนิต 

ถนนกำญจนำภเิษก ทล.9 
(ทำงคู่ขนำน) แขวงคนันำยำว 
เขตคนันำยำว กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 

20.7 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 0-1-97.0 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ 

เนอวำนำ คัฟเวอร ์
ออ่นนุช 

ทีด่นิพรอ้มทำวน์โฮม 
2 ชัน้ จ ำนวน 48 ยูนิต  

ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

119.6 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 2-2-71.7 เป็นเจำ้ของ 3 

และจดจ ำนอง
บำงส่วนกบั 

TMB 4 และ BAY 5 
เนอวำนำ คลสัเตอร ์
รำมค ำแหง 

ทีด่นิพรอ้มทำวน์โฮม 
2-4 ชัน้ จ ำนวน 14 ยูนิต 
(รวมยูนิตทีอ่ยู่ระหว่ำง

ก่อสรำ้ง)   

ถนนรำษฎรพ์ฒันำ แขวงสะพำนสูง 
เขตสะพำนสูง กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

61.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 1-1-18.5 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของและจด
จ ำนองบำงส่วน
กบั KKP 6 

เนอวำนำ  พำร์ ค 
สุขมุวทิ 77 

ทีด่นิพรอ้มทำวน์โฮม 
2 ชัน้ จ ำนวน 2 ยูนิต 
และทีด่นิว่ำงเปล่ำ   

ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

14.5 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 0-1-58.2 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองบำงสว่น
กบั BAY 5 

                                                 
1  สนิทรพัยท์ีย่งัไมโ่อนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้ 
2  บรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  
3  โฉนดทีด่นิเลขที ่41444, 41445, 41448-41455, 41457-41461, 41467, 41493, 41520, 41521 และ 41586 มบีรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ และโฉนดทีด่นิเลขที ่

41456 และ 41513 มนีำยรกัชำต ิฟักสมบูรณ์ และ นำยสมศกัดิ ์ศรภีริมย ์เป็นเจำ้ของ ตำมล ำดบั 
4  ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
5  ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
6  ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     

หน้ำ 4 

         
โครงกำร/ 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ประเภทโครงกำร/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ัง้ 
วตัถุประสงคก์ำรประเมนิรำคำ

ทรพัยส์นิ 
รำคำประเมนิ 1 
(ลำ้นบำท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ 
ขนำดทีด่นิ 1 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

สิทธิก ำ ร เ ช่ ำ บ น
ที่ดินเขตสวนหลวง
(เนอวำนำ ดีฟำยน์ 
พระรำม 9) 

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ 
(ทำงสว่นบคุคลจด
ภำระจ ำยอม) 

ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

64.7 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 9-2-91.0 สทิธกิำรเชำ่ 
คงเหลอื

ประมำณ 44 ปี 
(นบัจำก  

ณ สิน้ปี 2559) 
ทีด่นิตดิถนนทำงเขำ้
หมูบ่ำ้นเนอวำนำ บี
ยอนด ์พระรำม 9 –
รำมค ำแหง  (เนอวำนำ 
ดฟีำยน์ พระรำม 9) 

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ 
(ทำงสว่นบคุคลจด
ภำระจ ำยอม) 

ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

145.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 6-0-14.0 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองบำงสว่น
กบั LHBANK 3 

ทีด่นิพรอ้ม 
โครงสรำ้งอำคำร 
บรเิวณถนน 
สมเดจ็เจำ้พระยำ 
(เนอวำนำ รเิวอร)์ 

ก ำลงัอยู่ในระหว่ำง
วำงแผนพฒันำ

โครงกำรอำคำรชดุพกั
อำศยั 

ถนนสมเดจ็เจำ้พระยำ แขวงคลองสำน 
เขตคลองสำน กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

851.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 5-1-10.0 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองกบั 
LHBANK 3 

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ 
บรเิวณถนน 
ประเสรฐิมนูญกจิ 
(แอทเวริค์ เลศิหลำ้) 

ก ำลงัอยู่ในระหว่ำง
วำงแผนพฒันำ

โครงกำร 

ถนนประเสรฐิมนูญกจิ (ทล. 351) 
แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

531.0 บรษิทั 15 ทีป่รกึษำธรุกจิ จ ำกดั 
โดยนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์

30 ม.ิย. 2559 11-0-25.0 เนอวำนำ 2 เป็น
เจำ้ของ และจด
จ ำนองกบั 
KBANK 4 

                                                 
1  สนิทรพัยท์ีย่งัไมโ่อนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้ 
2  บรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  
3  ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
4  ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
                                                                                                                             

หน้ำ 5 

         
โครงกำร/ 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
ประเภทโครงกำร/ 
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 

ทีต่ัง้ 
วตัถุประสงคก์ำรประเมนิรำคำ

ทรพัยส์นิ 
รำคำประเมนิ1 
(ลำ้นบำท) 

บรษิทัประเมนิ 
ผูป้ระเมนิหลกั 

วนัทีป่ระเมนิ 
ขนำดทีด่นิ 1 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ 
บรเิวณถนน 
กรงุเทพกรฑีำ 
ตดัใหม ่(SD4) 

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ จ ำนวน 
9 แปลง 

ถนนกรงุเทพกรฑีำตดัใหม ่ 
แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสูง 

กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

2,003.36 บรษิทั เรยีล เอสเตท แอพเพรซลั 
จ ำกดั  
โดยนำยเจษฎำ ชว่ยนุกูล 

3 ต.ค. 2559 112-3-83.3 BLAND 2 21  
เป็นเจำ้ของ 

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ 
บรเิวณถนน 
กรงุเทพกรฑีำ 
ตดัใหม ่(SD5) 

ทีด่นิว่ำงเปล่ำ จ ำนวน 
14 แปลง 

ถนนกรงุเทพกรฑีำตดัใหม ่ 
แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสูง 

กรงุเทพฯ 

เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูคำ่ตลำดของ
ทรพัยส์นิในสภำพทีไ่มม่ภีำระผกูพนั 
เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

2,126.0 บรษิทั เรยีล เอสเตท แอพเพรซลั 
จ ำกดั  
โดยนำยเจษฎำ ชว่ยนุกูล 

3 ต.ค. 2559 124-3-93.4 BLAND 2 เป็น
เจำ้ของ 

 

                                                 
1 สนิทรพัยท์ีย่งัไมโ่อนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้ 
2 บรษิทั บำงกอกแลนด ์จ ำกดั (มหำชน) โดย BLAND มสีญัญำจะซือ้จะขำยทีด่นิดงักลำ่วกบัเนอวำนำ (รำยละเอยีดตำมรำยงำนควำมเหน็ของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเกีย่วกบัรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย ์วนัที ่25 ต.ค. 2559 เอกสำร
แนบ 6) 



 
บรษิทั ไดอ ิกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)     
                                                                                                                             

หน้ำ 1 
 

 

เอกสารแนบ 5  อ่ืนๆ  

                     - ไมม่ ี- 
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