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- สรุปขอสนเทศ – 
 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (GLOBAL) 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ :                    เลขท่ี 232 หมูท่ี 19 ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด      
                                                 45000 
                                                โทรศัพท 0-4361-9850-99 โทรสาร (Fax) 0-4351-9777  
                                                  เว็บไซด: www.globalhouse.co.th 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน       เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2552 (เริ่มทําการซ้ือขายวันท่ี 19 สิงหาคม 2552) 

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน    หุนสามัญ 960.00 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 960.00 ลานบาท (เสนอ
ขายหุนตอประชาชนท่ัวไปจํานวน 260.00 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 
260.00 ลานบาท) 

ทุนของบริษัท ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2552 (วันท่ีเริ่มทําการซ้ือขาย) 
 ทุนจดทะเบียน  
  หุนสามัญ         960.00  ลานบาท  
 ทุนชําระแลว  
  หุนสามัญ         960.00  ลานบาท  

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  

ราคาเสนอขาย  2.55 บาท  

วันท่ีเสนอขาย                              10 , 11 และ 13 สิงหาคม 2552 

วัตถุประสงคการใชเงินเพ่ิมทุน 1. ใชในการขยายสาขาการใหบริการไปยังจังหวัดตาง ๆ 300.00 ลานบาท 
 2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 340.00 ลานบาท  

ประเภทกิจการ / ลักษณะการดําเนินงาน                       

บริษัทดําเนินธุรกิจเปนศูนยจําหนายสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสราง   
ตอเติม ตกแตง บานและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ      
โดยใชช่ือทางการคาวา “โกลบอล เฮาส” (Global House) 

โดยปจจุบันมีสาขาใหบริการรวมท้ังส้ิน 7 สาขา ไดแก สาขาจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน อุดรธานี เชียงใหม 
ระยอง ชลบุรี และนครปฐม โดยบริษัทมีสินคาครอบคลุมประเภทของงานกอสราง ตอเติม ตกแตง อาคารทุก
ประเภท เปนจํานวนรายการรวมกวา 50,000 รายการ ครอบคลุมทุกระดับราคา โดยสินคาท่ีวางจําหนายในแตละ
ประเภทนั้น ลวนไดรับการคัดเลือกมาแลววามีคุณภาพมาตรฐาน ท้ังยังอยูในความตองการและความนิยมของตลาด
ท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยมีพื้นท่ีการขายเฉล่ียของแตละสาขากวา 18,000 – 26,000 ตารางเมตร และพื้นท่ี
จอดรถท่ีเตรียมไวรองรับเปนจํานวนกวา 200 คัน ท้ังนี้ภายใตอาคารจําหนายสินคาขนาดยักษของ “โกลบอล เฮาส” 
นั้น ภายในจะแบงรูปแบบของพื้นท่ีจําหนายสินคาออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 สวน Shopping Area คือ พื้นท่ีสวนใหญท่ีลูกคาสามารถเดินเลือกชม และเลือกซ้ือสินคาได
อยางใกลชิด ตามความพึงพอใจ ซ่ึงภายในบริเวณ Shopping Area ทุก ๆ จุด จะมีพนักงานท่ีพรอมใหบริการ ยืน
ประจําตามจุดตาง ๆ ซ่ึงพรอมใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกลูกคาในทันทีท่ีตองการ 

สวนท่ี 2 สวน Drive Through คือ สวนท่ีวางจําหนายประเภทสินคาในกลุมโครงสราง ซ่ึงในบริเวณ
พื้นท่ีสวนนี้ จะมี รถโฟลคลิฟท และ โอเวอรเฮด เครน พรอมใหบริการและอํานวยความสะดวกแกลูกคา และจะเปน
พื้นท่ีท่ีลูกคาสามารถนํารถเขามาจอด เพื่อจะไดเขามาเลือกซ้ือสินคาไดในบริเวณดานหลังของศูนยจําหนาย ซ่ึงจะ
จัดพื้นท่ีใหสามารถจายเงิน ออกบิล และรับสินคาไดภายใน 10 นาที พรอมบรรทุกสินคาท่ีซ้ือกลับบานไดทันที 
ท้ังนี้ สามารถแบงสินคาท่ี “โกลบอล เฮาส” จําหนายออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก 

1. กลุมวัสดุกอสราง สําหรับงานดานโครงสราง เชน ปูนซีเมนต เหล็ก ตะปู ลวด หลังคา เปนตน 
2. กลุมวัสดุตกแตง สําหรับงานตกแตงอาคาร เชน ประตู หนาตาง เครื่องมือชาง สุขภัณฑ กระเบ้ืองเซรามิค 

สีและเคมีภัณฑ เปนตน 
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โครงสรางรายได 

บริษัท มีโครงสรางรายได แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ดังนี้ 
 2549 2550 2551 ไตรมาส 1 ป 2552 

 ลานบาท  % ลานบาท %  ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากขาย 2,671.98 99.23    3,216.71 98.92    3,967.41 99.15    1,014.34 99.11 

  - กลุมวัสดุกอสราง 1,102.46 40.94    1,398.04 42.99    1,636.51 40.90 415.80 40.63 

  - กลุมวัสดุตกแตง 1,569.52 58.29    1,818.67 55.93    2,330.89 58.25 598.54 58.48 

มูลคารายไดอื่น** 20.77 0.77         35.19 1.08         33.96 0.85 9.07 0.89 

รายไดรวม 2,692.75 100.00   3,251.90  100.00  4,001.36  100.00   1,023.41   100.00 

 หมายเหตุ ** รายไดอื่น คือ รายไดบรกิารขนสง รายไดคาติดต้ัง คาเชารับ ดอกเบ้ียรับอื่น ๆ กําไรขาดทุนอัตราแลกเปล่ียน กําไรขาดทุนจาก

การจําหนายทรัพยสิน รายไดจากการสงเสริมการขาย 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท สามารถจําแนกไดออกเปน 5 กลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุมลูกคาปลีก คือ กลุมลูกคารายยอยท่ัวไป ท่ีเปนเจาของบาน ชางรายยอย ท่ีซ้ือสินคาและนํากลับไปใช

เอง (End-user)  
2. กลุมรานคาชวง คือ กลุมลูกคาท่ีเปนรานคาวัสดุกอสรางขนาดเล็กท่ีซ้ือสินคาแลวนําไปจําหนายตอ 
3. กลุมผูรับเหมา คือ กลุมลูกคาท่ีซ้ือสินคาไปเพื่อนําไปใชในการกอสราง รับเหมา ตอเติมและตกแตงใหกับ

กลุมลูกคารายยอย ท่ีกลุมลูกคาเหลานี้รับงานกอสรางอีกที  
4. กลุมโครงการกอสราง คือ กลุมลูกคาในลักษณะของการกอสรางโครงการบานจัดสรร โรงแรม รีสอรท และ

อพารตเมนท 
5. กลุมหนวยงานราชการ – เอกชน คือ กลุมลูกคาท่ีเปนหนวยงานท้ังในสวนของราชการ และเอกชน 
 

ตารางแสดงรายละเอียดการจําหนายสินคา โดยแบงตามกลุมประเภทลูกคา 
ต้ังแต ป 2551 และชวง 3 เดือนแรกของป 2552 

 
รายไดจากการจําหนาย (รอยละ) 

ประเภทกลุมลูกคา 
2551 ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 

ลูกคาปลีก 73.69% 81.52% 

รานคาชวง 10.08% 5.81% 

ผูรับเหมา 14.01% 10.40% 

โครงการกอสราง 1.39% 1.16% 

หนวยงานราชการ- เอกชน 0.84% 1.11% 

รวม 100.00% 100.00% 

 
สําหรับแนวโนมการจําหนายใหกับกลุมลูกคาท่ีเพิ่มสูงขึ้น สวนใหญจะอยูในกลุมลูกคาปลีก ซ่ึงเปนเจาของบาน 

ชางและผูรับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึงจะชําระคาสินคาดวยเงินสดและบัตรเครดิต ซ่ึงจะสงผลดีตอดานการ
จัดจําหนายสินคาท่ีมีกําไรขั้นตนสูง และกระแสเงินสดของบริษัท 

ชองทางการจําหนาย 

บริษัทเนนสถานท่ีต้ังรานคาท่ีสะดวกในการคมนาคมและใกลแหลงท่ีอยูอาศัยของชุมชน ซ่ึงจะเปนกลุมลูกคา
เปาหมายท่ีสําคัญ รูปแบบของส่ิงปลูกสรางหรือตัวอาคารจะมีลักษณะคลายกับคลังสินคาท่ีปลูกสรางเปนอาคารช้ัน
เดียว โปรงโลง มีอากาศถายเทสะดวก โดยสามารถจัดเรียงสินคาไดมากและสะดวกในการคนหา โดยเนนระบบการ
วางแสดงสินคาท่ีสวยงาม ระบบการขนถายสินคาท่ีสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เนนสรางภาพลักษณความทันสมัย 
และความเปนผูนําดานการจัดจําหนายสินคา โดยในอนาคตจะจัดใหมีระบบจัดจําหนายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต 
(e–commerce) สําหรับการจัดจําหนายสินคาของบริษัทใหกับบุคคลภายนอก หรือในจังหวัดใกลเคียง บริษัทจะใช
ชองทางการจัดจําหนายผานพนักงานขายท่ีจะออกเย่ียมลูกคาเดือนละ 2 ครั้ง และจะมีขาวสารจัดสงโดยตรงไปถึง
กลุมลูกคาเปาหมาย 
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การจัดหาผลิตภัณฑ 

ในการจัดหาผลิตภัณฑของบริษัทนั้น หนาท่ีในการส่ังซ้ือสินคาทุกรายการจะถูกควบคุมและดําเนินการโดย
สํานักงานจัดซ้ือ ฝายบริหารสินคา ซ่ึงต้ังอยูภายในสาขาจังหวัดรอยเอ็ด โดยจะใชโปรแกรม Minimum Stock เปน
ตัวควบคุมใหเกิดการส่ังซ้ือสินคา นอกจากนี้บริษัทยังไดลงทุนปรับปรุงระบบการจัดซ้ือใหมท้ังหมด โดยสามารถ
อํานวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการติดตอเพื่อส่ังซ้ือสินคา จากผูผลิต ผูจัดจําหนายสินคาใหมากขึ้นจาก
เดิม ทําใหการบริหารสต็อกสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังชวยลดตนทุนดานการจัดการบริหารสต็อก
สินคาใหกับบริษัทไดเปนอยางมาก  

วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ 
บริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑใหม ๆ มาวางจําหนายอยางสม่ําเสมอ โดยในปจจุบันบริษัทมีวิธีการจัดหา

ผลิตภัณฑดังนี้ 
1. ผูผลิตเปนผูมาเสนอจําหนายสินคาใหกับบริษัท  
2. ฝายจัดหาผลิตภัณฑเปนผูติดตอไปยังผูผลิตท้ังในและตางประเทศ โดยมีการนัดเย่ียมชมสินคา

และโรงงานของผูผลิตกอนตัดสินใจเลือกสินคามาวางจําหนาย 
3. ฝายจัดหาผลิตภัณฑนําขอมูลความตองการสินคาของลูกคามาประกอบการจัดหาสินคา 
แหลงท่ีมาของผลิตภัณฑ 
บริษัทเปนผูจัดจําหนายสินคาจากผูผลิตวัสดุกอสราง เครื่องมือ อุปกรณตกแตงบานรายสําคัญ โดย

ปจจุบันมีจําหนายสินคาจากกลุมผูผลิตรายใหญภายในประเทศเกือบครบทุกราย โดยกลุมผูผลิตท่ีสําคัญดังกลาว   
มีดังนี้ 

1. ผูผลิตวัสดุกอสรางรายสําคัญในประเทศ อาทิ บมจ.ทีพีไอ โพลีน บจก.ทีโอเอ เพนท (ประเทศ
ไทย) บจก.โสสุโก เซรามิค   

2. ผูผลิตในตางประเทศ คือ กลุมผูผลิตในประเทศจีนและอินโดนีเซีย โดยสินคาท่ีนําเขามาจําหนาย 
ไดแก กระเบ้ืองแกรนิต อิฐแกว อางสปา ฉากก้ันอาบน้ํา อุปกรณสแตนเลสในหองน้ํา ไมอัด ประตู
เหล็ก เครื่องมือชาง ลูกบิด บานพับ สวิตชและปล๊ักไฟ โคมไฟ ฉนวนกันความรอน เปนตน 

โดยมีรายละเอียดการส่ังซ้ือสินคา แบงออกเปนการส่ังซ้ือภายในประเทศ และตางประเทศ สําหรับชวง
ป 2551 และชวง 3 เดือนแรกของป 2552 ดังนี้ 

 
2551 ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 

ยอดส่ังซื้อ 
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 

ยอดสั่งซื้อสนิคาภายในประเทศ 3,393.15 94.89% 845.78 93.36% 

ยอดสั่งซื้อสนิคาจากตางประเทศ 182.7 5.11% 60.12 6.64% 

รวม 3,575.85 100.00% 905.90 100.00% 

 
การแขงขัน 

ในปจจุบันสามารถแบงกลุมคูแขงขันท่ีอยูในอุตสาหกรรมการจําหนายวัสดุกอสรางและตกแตงบาน 
ออกเปนกลุมตาง ๆ ไดดังนี้ 

1. กลุมผูประกอบธุรกิจโฮม เซ็นเตอร ไดแก 
1.1 โฮม โปร (Home Pro) บริหารงานโดย บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจคาปลีก โดยจําหนายสินคาและใหบริการท่ีเก่ียวของกับการกอสราง ตอเติม 
ตกแตง ซอมแซม ปรับปรุง อาคาร บานและท่ีอยูอาศัยแบบครบวงจร (One Stop 
Shopping Home Center) ปจจุบันมีสาขาท่ีเปดใหบริการจํานวน 33 สาขา 

1.2 โฮมเวิรค (HomeWorks) บริหารโดยบริษัท ซีอารซี เพาเวอร รีเทล จํากัด ผูบริหาร 
ประกอบธุรกิจคาปลีกในเครือเซ็นทรัล รีเทลฯ โดยจําหนายสินคา และวัสดุอุปกรณเพื่อการ
ตกแตงซอมแซมท่ีอยูอาศัยอยางครบวงจร ปจจุบันมีสาขาท่ีเปดใหบริการจํานวน 10 สาขา 

      2.  กลุมผูประกอบธุรกิจรานคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) ไดแก รานคารายยอยท่ีเนนการขาย 
           สินคาเฉพาะอยางแตเปนสินคาท่ีอยูในกลุมวัสดุกอสรางและตกแตงบาน ดังนี้ 

2.1 รานคารายยอยท่ีจําหนายเฉพาะวัสดุกอสราง ไดแก ซีเมนตไทยโฮมมารท ซ่ึงเนนการ
จําหนายสินคาของกลุมเครือซิเมนตไทย แตสําหรับสินคาประเภทอ่ืน เชน กระเบ้ือง
สุขภัณฑ สี อุปกรณไฟฟา ประปา ยังมีจําหนายไมมาก 
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2.2 กลุมเซรามิคและสุขภัณฑ ไดแก รานสุขภัณฑเซ็นเตอร บุญถาวร เดคคอรมารท แกรนด 
โฮมมารท และอินเตอรสุขภัณฑ โดยมีกลุมสินคาเนนทางดานเซรามิค สุขภัณฑและ
อุปกรณในหองน้ํา 

2.3 กลุมเฟอรนิเจอร สินคาตกแตงบาน ไดแก Index Living Mall S.B. Furniture ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีเก่ียวกับบาน โดยเนนท่ีอุปกรณตกแตง เฟอรนิเจอร ชุดหองนอน ชุด
รับแขก เครื่องครัว โดยลูกคาเปาหมายเปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือสูง  

2.4 รานขายสินคาเฉพาะอยาง เชน รานขายสี รานขายอุปกรณประปา รานขายอุปกรณไฟฟา 
รานฮารดแวร ฯลฯ โดยรานคาเหลานี้ยังขาดในเรื่องความหลากหลายของสินคา อีกท้ัง
รูปแบบการจัดเรียงยังเปนแบบเกา (Traditional Trade)  

ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธันวาคม 2550) ใหขอมูลเพิ่มเติมกลาวคือ ปจจุบัน
มีผูประกอบการศูนยจําหนายวัสดุกอสรางและตกแตงครบวงจรรายใหญรวม 9 ราย ซ่ึงตางมีการขยายสาขาและ
ตัวแทนจําหนาย โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีใกลแหลงชุมชน ยานธุรกิจ และศูนยการคาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
และภูมิภาคตาง ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันทางการตลาดเปนไปอยางรุนแรง ซ่ึงรายช่ือผูประกอบการศูนย
จําหนายวัสดุกอสราง และตกแตงครบวงจร รายใหญ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
รายช่ือผูประกอบการศูนยจําหนายวัสดุกอสรางและตกแตงครบวงจรรายใหญ (ขอมูล ณ กรกฎาคม 2552) 

รายช่ือ ตราสินคา จํานวนสาขา สถานที่ต้ัง 

1. บจก. ซีเมนตไทยการตลาด ซีเมนตไทยโฮมมารท 400/1 ทั่วภูมิภาคในประเทศ 

2. บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร โฮมโปร 33 กรุงเทพฯ 17 สาขา และสาขาในตางจังหวัด 

16 สาขา 

3. บจก. ซีอารซี เพาเวอรรีเทล โฮมเวิรค 10 กรุงเทพฯ และสาขาในตางจังหวัด 

4. บมจ.สยามโกลบอลเฮาส โกลบอล เฮาส 7 รอยเอ็ด ขอนแกน อุดรธานี เชียงใหม/2 

ระยอง ชลบุรี นครปฐม 

5. บจก. บุญถาวรเซรามิค บุญถาวร 6 กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร 

6. บจก. แกรนดโฮมมารทกรุป แกรนดโฮมมารท 4 กรุงเทพฯ นนทบุรี 

7. บจก. เดคคอรมารท เดคคอรมารท 3 กรุงเทพฯ 

8. บจก. ชลบุรีกันยง กันยงโฮมสโตร 2 ชลบุรี 

9. บจก. อุบลวัสดุ อุบลวัสดุ 2 อุบลราชธานี นครราชสีมา 

ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ: /1 ตัวแทนจําหนาย 

 /2 สําหรับสาขาจังหวัดเชียงใหมนั้นไดเกิดเหตุเพลิงไหมเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา โดยทางบริษทัไดซอมแซมและ

ปรับปรุงสาขาเพ่ือเปดใหบริการไดอีกเม่ือเดือนเมษายน ป 2552 ที่ผานมา 

 
 สําหรับภาวการณแขงขันของศูนยจําหนายวัสดุกอสรางและตกแตงครบวงจรรายใหญในขณะนี้นั้น 

ทางบริษัทไดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับผูประกอบการศูนยจําหนายวัสดุกอสรางและตกแตงครบวงจรรายใหญวา 
ผูประกอบการแตละรายตางมีจุดเดน หรือความแตกตางของลักษณะศูนยจําหนาย ประเภทสินคาท่ีนํามาจําหนาย และ
การใหบริการ ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงถือเปนการกําหนดตําแหนงทางดานผลิตภัณฑ และการใหบริการ (Positioning) ท่ี
แตกตางกัน หรืออาจกลาวไดวา ผูประกอบการแตละรายไมไดเปนคูแขงขันในทางธุรกิจโดยตรงกับบริษัทแตอยาง
ใด ซ่ึงรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทจะเนนในลักษณะของศูนยจําหนายวัสดุกอสรางและตกแตง 
ท่ีเนนความครบ และหลากหลายของสินคา ท่ีมีใหเลือกมากกวา 50,000 รายการ ในลักษณะของแวรเฮาสโตร และ
มีการเพิ่มผลิตภัณฑบางประเภทท่ีไมสามารถหาซ้ือไดจากศูนยจําหนายสินคาของผูประกอบการรายอ่ืน โดยบริษัท
จะเนนการจัดหาผลิตภัณฑผานการติดตอโดยตรงจากโรงงานผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน และมีคุณภาพดี แตสามารถ
จําหนายไดในราคาท่ียอมเยากวา ประกอบกับการรับประกันสินคาภายใน 30 วัน หรือสําหรับสินคาบางประเภทบริษัทมี
การรับประกันตลอดอายุการใชงาน ซ่ึงเหลานี้ถือเปนจุดเดนท่ีสําคัญและเปนจุดท่ีสรางความแตกตางจากคูแขงขัน
ของบริษัท 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม - ไมมี – 
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สรุปสาระสําคัญของสัญญา      

คูสัญญา : คณะบุคคลเพชรน้ําหนึ่ง โดยนางวารุณี สุริยวนากุล 
วันท่ีลงนาม : 1 กรกฎาคม 2550 
สาระสําคัญของสัญญา : - ผูใหเชาตกลงใหเชาท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 23237 สําหรับใชเปนสถานท่ี

เปล่ียนถายสินคาของบริษัท ซ่ึงต้ังอยูท่ี ตําบลทวีวัฒนา (บางพรม) 
อําเภอตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดเนื้อท่ี 0-2-96 ไร 

- สัญญามีกําหนดอายุ 5 ป เริ่มอายุการเชาต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2550 
ถึง 1 กรกฎาคม 2555 

- อัตราคาเชาท่ีดินเดือนละ 20,000 บาท 
การใชประโยชนจากสถานท่ีเชา : สาเหตุท่ีบริษัทมีความจําเปนตองเชาท่ีดินจากผูใหเชารายดังกลาว เนื่องจาก

ทําเลดังกลาวใกลกับแหลงกระจายสินคาของผูผลิตหลายราย รวมท้ังท่ีดิน
ดังกลาวต้ังอยูในยานการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย ซ่ึงจะเปนประโยชนในแง
ของการใชพื้นท่ีสําหรับรับสินคาจากผูจัดจําหนาย และเพื่อการกระจายสินคา
ขึ้นรถเพื่อสงตอไปยังสํานักงานในสาขาตาง ๆ ของบริษัทแบบวันตอวัน ใน
ลักษณะของ Cross Docking ซ่ึงในแตละวัน และจะไมมีสินคาตกคางอยูใน
พื้นท่ีดังกลาวแตอยางใด ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทไมมีศูนยกระจายสินคาใน
ลักษณะ Distribution Center กอปรกับการกระจายสินคาในลักษณะ Cross 
Docking จะชวยประหยัดคาใชจายและตนทุนการบริหารจัดการสินคาได
มากกวาลักษณะของศูนยกระจายสินคา เพื่อประโยชนและความไดเปรียบใน
การดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเชาพื้นท่ีดังกลาว 

มูลคาเงินลงทุน : บริษัทไดลงทุนปรับปรุงท่ีดินและเทพื้นลานคอนกรีตเทานั้น ท้ังนี้เพื่อใช
ประโยชนในการวางสินคา โดยมีมูลคาการลงทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 
0.36 ลานบาท 

 
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (ถามี)  - ไมมี -  
 
การใหความชวยเหลือดานเทคนิค         - ไมมี - 
และการจัดการ                                       
 
โครงการดําเนินงานในอนาคต  : บริษัทมีแผนการขยายสาขาเพิ่ม โดยในปจจุบันบริษัทมีสาขาอยูท่ีจังหวัด
รอยเอ็ด ขอนแกน อุดรธานี เชียงใหม ระยอง ชลบุรี และนครปฐม นอกจากนี้ บริษัทยังมีสาขาท่ีกําลังวางแผนจะ
ขยายเพิ่ม คือ สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร (บริเวณถนนแจงวัฒนะ) สาขาจังหวัดในเขตภาคกลาง (จังหวัดราชบุรี 
อยุธยา นครสวรรค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ) รวมท้ังบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใหญอีกหลายจังหวัด ท้ังนี้บริษัทไดวางแผนท่ีจะเปดดําเนินการสาขาใหมเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา ใหไดภายในป 
2552 นี้ โดยในการขยายสาขาแตละครั้งจะตองใชเงินลงทุนประมาณ 300.00 ลานบาท ท้ังนี้ บริษัทจะศึกษาขอมูล
ดานทําเลท่ีต้ัง ลักษณะและขนาดของตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค คูแขงขันในทองถิ่น ตลอดจนจัดทําประมาณ
การเงินลงทุน ยอดขาย และอัตรากําไรท่ีจะไดรับอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน 
 
รายการระหวางกัน      

   ในชวงระหวางป 2550 ถึง งวด 3 เดือน ป 2552 บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยงท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน : บริษัท อินเตอรคอนกรีตอุตสาหกรรม จํากัด (อินเตอรคอนกรีต) 

ลักษณะกิจการ : ดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑคอนกรีต 
ความสัมพันธ : กรรมการของบริษัท เปนกรรมการและเปนผูถือหุนรายใหญใน อินเตอรคอนกรีต 

จํานวน 4 ทาน คือ นายวิทูร สุริยวนากุล นายอนวัช สุริยวนากุล นางวารุณี สุริยวนากุล 
และนายเทพกุล พูลลาภ โดยมีสัดสวนการถือหุนทานละรอยละ 20.20 โดยมีนายเทพ
กุล พูลลาภ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน อินเตอรคอนกรีต นอกจากนี้ยังมีผูถือหุน
ในบริษัท อีก 2 ทาน เปนผูถือหุนใน อินเตอรคอนกรีต เชนกัน คือ นางสาวนิภาพรรณ 
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สุริยวนากุล และนางสาวปทุมวัน สุริยวนากุล โดยกลุมผูถือหุนในบริษัทมีสัดสวนการ 
ถือหุนรวมกันในอินเตอรคอนกรีต เทากับรอยละ 86.53 

ลักษณะของรายการระหวางกัน  

1.1 บริษัทขายซีเมนตผงสําเร็จรูปเปนสวนใหญ และสินคาเก่ียวกับการกอสรางใหกับ อินเตอรคอนกรีต  
มูลคาของรายการระหวางกัน 
ป 2550  : 15.54 ลานบาท 
ป 2551  : 17.23 ลานบาท 
ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 : 2.92 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล :   รายการนี้เปนรายการขายสินคา ในเงื่อนไขท่ีเปนปกติธุรกิจเชนเดียวกับท่ีขาย

ใหกับกิจการอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกัน ซ่ึงจะเหมือนกับกลุมลูกคารานคาชวง ท่ีซ้ือและนําไป
จําหนายตอ แตท้ังนี้เนื่องจากการส่ังซ้ือรวมกัน ทําใหบริษัท ไดรับสิทธิเรื่องสวนลด
จากเจาหนี้การคา ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือสินคาในปริมาณมาก ซ่ึงอินเตอรคอนกรีตและ
บริษัท จะไดประโยชนจากตนทุนซ้ือท่ีตํ่ากวาเชนเดียวกัน 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา การทํา
รายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม 

1.2 บริษัทซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จจาก อินเตอรคอนกรีต  
มูลคาของรายการระหวางกัน 
ป 2550  : 0.20 ลานบาท 
ป 2551  : 1.46 ลานบาท 
ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 : 0.24 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล :  สําหรับรายการซ้ือสินคานั้นจะเปนการซ้ือไดในราคาขายสง ในเงื่อนไขท่ีเปนปกติ

ธุรกิจเชนเดียวกับท่ีขายใหกับกิจการอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกัน และเปนไปตามราคาตลาด 
สําหรับการซ้ือนั้นเปนการซ้ือเพิ่มนําไปใชงานซอมการตอเติม ซอมแซม และปรับปรุง
อาคารของบริษัท  
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา การทํา
รายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม 

 
2. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน : บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง) 

ลักษณะกิจการ ดําเนินธุรกิจการใหบริการดานวิศวกรรมงานแปรรูปและติดต้ังโครงสรางเหล็ก (Steel 
Structure) และงานรับเหมากอสราง 

ความสัมพันธ  กรรมการของบริษัท เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จํานวน 3 
ทาน คือ นายวิทูร สุริยวนากุล นายอนวัช สุริยวนากุล และนายเทพกุล พูลลาภ โดยมี
นายวิทูร สุริยวนากุล เปนหนึ่งในกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง 
นอกจากนี้ยังมีผูถือหุนในบริษัท อีก 3 ทาน เปนผูถือหุนใน โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง 
เชนกัน คือ นางวารุณี สุริยวนากุล นางสาวนิภาพรรณ สุริยวนากุล และนายวิรุฬหศักด์ิ 
พูลลาภ โดยกลุมผูถือหุนในบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรวมกันในโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง 
เทากับรอยละ 96.69 

ลักษณะของรายการระหวางกัน  

2.1 บริษัทขายเหล็ก เครื่องมือชางสําหรับใชในโรงงานและการกอสรางใหกับ โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง  
มูลคาของรายการระหวางกัน 
ป 2550  : 70.22 ลานบาท 
ป 2551  : 5.76 ลานบาท 
ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 : 0.02 ลานบาท 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 มียอดคงคาง คิดเปนรายการลูกหนี้การคาจํานวน 18.70 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล :  รายการนี้เปนรายการขายสินคา ในเงื่อนไขท่ีเปนปกติธุรกิจเชนเดียวกับท่ีขาย

ใหกับกิจการอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกัน ซ่ึงจะเหมือนกับกลุมลูกคารานคาชวง ท่ีซ้ือและ
นําไปจําหนายตอ แตท้ังนี้เนื่องจากการส่ังซ้ือรวมกัน ทําใหบริษัท ไดรับสิทธิเรื่อง
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สวนลดจากเจาหนี้การคา ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือสินคาในปริมาณมาก ซ่ึง โกลบอลเอ็น
จิเนียริ่ง จะไดประโยชนจากตนทุนเหล็กท่ีตํ่ากวาเชนเดียวกัน 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา การ
ทํารายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม อยางไรก็ตาม ทาง 
โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง มีนโยบายจะส่ังซ้ือสินคาโดยตรงกับเจาหนี้การคาเอง ซ่ึงใน
อนาคตจะไมเกิดรายการระหวางกันดังกลาวเกิดขึ้นอีก และสําหรับรายการลูกหนี้
การคาจํานวน 18.70 ลานบาท ทางโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง ไดจายชําระคืนหนี้ดังกลาว
ครบถวนแลว เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2552 ท่ีผานมา 

2.2 บริษัทไดซ้ือสินคาและวัสดุอุปกรณจาก โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง  
มูลคาของรายการระหวางกัน 
ป 2551  : 19.54 ลานบาท  
ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 : 9.02 ลานบาท  
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล:  สําหรับรายการซ้ือสินคานั้นเปนลักษณะการซ้ือสินทรัพยถาวร โดยการวาจางเพื่อ

ทําเครนพรอมติดต้ัง และช้ันวางสินคา (บางสวน) (ซ่ึงทางโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง มีความ
ชํานาญในการผลิตเปนอยางดี) ของสาขาจังหวัดชลบุรี และการวาจางเพื่อทําเสาปาย
ของสาขาจังหวัดนครปฐม และเพื่อทดแทนสวนท่ีเสียหายในสาขาจังหวัดเชียงใหม ใน
เงื่อนไขท่ีเปนปกติธุรกิจเชนเดียวกับท่ีคิดราคากับกิจการอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกัน และ
เปนไปตามราคาตลาด 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา การ
ทํารายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552     ไมมียอดคงคาง คิดเปนรายการเจาหนี้การคาแตอยางใด 

2.3 บริษัทไดใหเงินกูยืมระยะส้ันแก โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง เพื่อใชเสริมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ  
มูลคาของรายการระหวางกัน 
ป 2550  : 18.12 ลานบาท 
ป 2551  : ไมเกิดรายการดังกลาวแตอยางใด 
ซ่ึงบริษัทมีดอกเบ้ียรับจาก โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง โดยมีมูลคา ในป 2550 และป 2551 เทากับ 2.67 ลานบาท และ 
0.20 ลานบาท ตามลําดับ 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล :  บริษัทพิจารณาใหเงินกูยืมแก โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง เพื่อใชเสริมสภาพคลองในการ

ดําเนินธุรกิจ ประกอบกับ โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง ยังไมมีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน โดย
บริษัทไดคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR + 1% ในขณะท่ีบริษัทมีภาระท่ีตองจายอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในอัตรา MLR ซ่ึงทางบริษัทไดรับการจายชําระคืน
หนี้ท้ังหมดจาก โกลบอลเอ็นจิเนียริ่งเปนท่ีเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2551 ท่ี
ผานมา และท้ังนี้ในอนาคตจะไมเกิดรายการลักษณะดังกลาวขึ้นอีก เนื่องจากจะมีการจัด
โครงสรางทางการเงินของโกลบอลเอ็นจิเนียริ่งใหม โดยจะขอรับการสนับสนุนวงเงินกูยืม
จากสถาบันการเงินเองโดยตรง ทําใหไมมีความจําเปนตองพึ่งพิงแหลงเงินกูยืมจากทาง
บริษัทอีกตอไป 

2.4 บริษัทไดลงนามเปนผูคํ้าประกันภาระหนี้ท่ีมีตอธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ใหกับ โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง 
มูลคาของรายการระหวางกัน จํานวนรวม 273.00 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล : ทางบริษัทไดรับหนังสือแจงยกเลิกการคํ้าประกันสําหรับวงเงินรวม 273.00 

ลานบาท ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2551 จากธนาคารพาณิชยดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว  
ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา 
การทํารายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล  

2.5 บริษัทไดพิจารณาขยายระยะเวลาการจายชําระคืนหนี้ของ โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จากเดิม 30 วัน ออกไปเปน 90 วัน 
 ทางบริษัทไดมีมติในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2551 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2551 

เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 โดยรับทราบและมีมติเปนเอกฉันทใหผอนผันระยะเวลาจายชําระคืนหนี้ใหกับโกลบอลเอ็น      
จิเนียริ่ง ดวยเหตุท่ีลักษณะงานของโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง เปนงานรับเหมา ซ่ึงมีระยะเวลานานในการขอเบิกงวดงานแตละงวด 
ซ่ึงทางฝายบริหารของบริษัท ไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนลูกหนี้การคาท่ีติดตามได จึงไดพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลา
เครดิตของลูกหนี้ออกไปเปน 90 วัน 
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3. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน : บริษัท เฮาส แอนด โฮม จํากัด (เฮาส แอนด โฮม) 

ลักษณะกิจการ ดําเนินธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงบานในจังหวัดภูเก็ต 
ความสัมพันธ ในอดีตท่ีผานมา กรรมการของบริษัท เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน เฮาส แอนด 

โฮม จํานวน 1 ทาน คือ นายวิทูร สุริยวนากุล โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 20 และ
นายวิทูร สุริยวนากุล เปนหนึ่งในกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน เฮาส แอนด โฮม 
(ท้ังนี้ทางคุณวิทูร สุริยวนากุล ไดลาออกจากการเปนกรรมการและไดขายหุนใหกับ       
ผูถือหุนเดิมเปนท่ีเรียบรอยแลว) 

3.1 บริษัทขายสินคาประเภทสุขภัณฑ อลูมิเนียม สินคาประเภทเครื่องมือเครื่องใชภายในบานใหกับเฮาส แอนดโฮม  
มูลคาของรายการระหวางกัน 
ป 2550  : 2.36 ลานบาท 
ป 2551  : 0.63 ลานบาท 
ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 : ไมเกิดรายการดังกลาวแตอยางใด 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล : รายการนี้เปนรายการขายสินคา ในเงื่อนไขท่ีเปนปกติธุรกิจเชนเดียวกับท่ีขาย

ใหกับกิจการอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกัน ซ่ึงจะเหมือนกับกลุมลูกคารานคาชวง ท่ีซ้ือและ
นําไปจําหนายตอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาว
ขางตนแลว เห็นวา การทํารายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคา
ยุติธรรม 

3.2 บริษัทซ้ือประตูไมสน ประตูสักแดง ประตูพีวีซี บานซิงคคู บานซิงคเด่ียว ลูกบิดบางรุน  จากเฮาส แอนด โฮม  
มูลคาของรายการระหวางกัน 
ป 2550  : 1.06 ลานบาท 
ป 2551  : ไมเกิดรายการดังกลาวแตอยางใด 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล :  สําหรับรายการซ้ือสินคานั้นจะเปนการซ้ือไดในราคาขายสง ในเงื่อนไขท่ีเปน

ปกติธุรกิจเชนเดียวกับท่ีขายใหกับกิจการอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกัน และเปนไปตามราคา
ตลาดซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลว เห็น
วา การทํารายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม 

     
4. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน : คณะบุคคลเพชรนํ้าหน่ึง โดยนางวารุณี สุริยวนากุล 

ความสัมพันธ คณะบุคคลเพชรน้ําหนึ่ง เปนกลุมของนางวารุณี สุริยวนากุล ซ่ึงเปนผูถือหุน กรรมการ
และผูบริหารของบริษัท 

ลักษณะของรายการระหวางกัน :   บริษัทไดเชาท่ีดินเปลา โฉนดเลขท่ี 23237 เนื้อท่ี 0-2-96 ไร ต้ังอยูท่ีถนนพุทธ
มณฑล สาย 3 แขวงทวีวัฒนา ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนสถานท่ีขนถาย
สินคา ในระหวางวันของบริษัท โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท  

มูลคาของรายการระหวางกัน 
ป 2550  : 0.12 ลานบาท 
ป 2551  : 0.24 ลานบาท 
ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 : 0.06 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล :  รายการนี้เปนการเชาท่ีดินเปลา ซ่ึงมีการปรับสภาพเปนพื้นคอนกรีตกอนการ

เชา โดยใชเปนสถานท่ีรับสินคาจากผูจัดจําหนายและขนสงตอเพือ่กระจายไปยังสาขา
ตางๆ ในระหวางวัน โดยอัตราคาเชาดังกลาว เปนอัตราคาเชาท่ีใกลเคียงกับคาเชาใน
บริเวณเดียวกัน  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน
แลว เห็นวา การทํารายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม 
เมื่อเปรียบเทียบกับการเชาท่ีดินเปลาในบริเวณใกลเคียงกัน 

 
5.บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน : นายวิทูร สุริยวนากุล นางวารุณี สุริยวนากุล นายอนวัช สุริยวนากุล 
นายเทพกุล พูลลาภ และนายวิรุฬหศักด์ิ พูลลาภ 

ความสัมพันธ นายวิทูร สุริยวนากุล นางวารุณี สุริยวนากุล นายอนวัช สุริยวนากุล นายเทพกุล พูล
ลาภ และนายวิรุฬหศักด์ิ พูลลาภ เปนกรรมการของบริษัท 

ลักษณะของรายการระหวางกัน  กรรมการบริษัทขางตน คํ้าประกันสวนบุคคลใหกับวงเงินกูสําหรับใชในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยมีวงเงินท่ีสําคัญ อาทิ วงเงินกูระยะยาว วงเงินกูเบิกเกินบัญชี วงเงินกูระยะ
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ส้ัน วงเงิน L/C T/R ท่ีมีตอสถาบันการเงินหลายแหง ซ่ึงการคํ้าประกันดังกลาวเปนไป
ตามท่ีสถาบันการเงินเรียกรอง ท้ังนี้การคํ้าประกันดังกลาว ทางบริษัท ไมเสียคาใชจาย
แตอยางใด นอกจากนี้ภายหลังจากท่ีบริษัทไดรับอนุญาตเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว ทางคณะกรรมการบริษัทจะทยอยปลด
ภาระการคํ้าประกันหนี้ในนามสวนตัวกับทางสถาบันการเงิน 

มูลคาของรายการระหวางกัน 
ณ 31 มีนาคม 2552 : มูลคาวงเงินรวมสูงสุดเทากับ 2,560.85 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล : บริษัท ไดทําการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแหง เพื่อใชในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาว
ขางตนแลวเห็นวา การทํารายการนี้เปนไปตามความจําเปนในการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน ซ่ึงเปนรายการท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 
6.บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน : นายวิทูร สุริยวนากุล  

ความสัมพันธ นายวิทูร สุริยวนากุล เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท 
ลักษณะของรายการระหวางกัน  นายวิทูร สุริยวนากุล ไดใหเงินกูยืมระยะส้ันแกบริษัท เพื่อใชเปนเงินสวนหนึ่งในการ  

 ซ้ือท่ีดินแหงหนึ่งของบริษัท  
มูลคาของรายการระหวางกัน 
ชวง 3 เดือนแรกของป 2552 : 5.30 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล : รายการเงินกูยืมระยะส้ันจากกรรมการดังกลาว เปนไปเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเปนการใชประโยชนในการซ้ือท่ีดินแหงหนึ่งเพิ่มเติม ซ่ึง
ปจจุบันบริษัทไดจายชําระคืนหนี้ดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2552  

 
7.บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน : นายวิทูร สุริยวนากุล นางวารุณี สุริยวนากุล และนายอนวัช สุริยวนากุล 

ความสัมพันธ นายวิทูร สุริยวนากุล นางวารุณี สุริยวนากุล และนายอนวัช สุริยวนากุล เปนกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท 

ลักษณะของรายการระหวางกัน   กรรมการบริษัทท้ัง 3 ทาน นําทรัพยสินสวนตัว ไดแก โฉนดท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ในนามสวนตัว มาคํ้าประกันวงเงินกูยืมท่ีมีตอสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนไมไดคิดคาใชจายในการ
คํ้าประกันดังกลาวจากบริษัทแตอยางใด 

มูลคาของรายการระหวางกัน 
ณ 31 มีนาคม 2552 : มูลคาวงเงินจํานองเทากับ 132.00 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล  : รายการคํ้าประกันท่ีเกิดขึ้น เปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา 
การทํารายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 
8.บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน : บริษัท โกลบอลคอนกรีต จํากัด (โกลบอลคอนกรีต)  

ลักษณะกิจการ ดําเนินธุรกิจรับผลิตและจําหนายอิฐบล็อก ซ่ึงปจจุบันไดหยุดการดําเนินธุรกิจแลว  
ความสัมพันธ นายอนวัช สุริยวนากุล เปนกรรมการของบริษัท เปนกรรมการ และเปนผูถือหุนใน โก

ลบอลคอนกรีต นอกจากนี้ยังมีผูถือหุนในบริษัท อีก 5 ทาน เปนผูถือหุนใน โกลบอล
คอนกรีต เชนกัน คือ นายวิทูร สุริยวนากุล นางวารุณี สุริยวนากุล นายเทพกุล พูลล
ภาพ นายวิรุฬหศักด์ิ พูลลาภ และนางสาวนิภาพรรณ สุริยวนากุล โดยกลุมผูถือหุนใน
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนรวมกันในโกลบอลคอนกรีต เทากับรอยละ 45.00 

ลักษณะของรายการระหวางกัน เปนการนําทรัพยสินของโกลบอลคอนกรีต ไดแก โฉนดท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 111405-6 รวม 2 แปลง จ.ขอนแกน ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ในนามของ 
โกลบอลคอนกรีต มาคํ้าประกันวงเงินกูยืมท่ีมีตอสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อใชในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยทาง โกลบอลคอนกรีต ไมไดคิดคาใชจายในการคํ้าประกัน
ดังกลาวจากบริษัทแตอยางใด 
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มูลคาของรายการระหวางกัน 
ณ 31 มีนาคม 2552 : มูลคาวงเงินจํานองเทากับ 6.00 ลานบาท 
ความจําเปน/ความสมเหตุสมผล : รายการคํ้าประกันท่ีเกิดขึ้น เปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา 
การทํารายการนี้เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 
ภาระผูกพัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัท มีภาระผูกพันในเลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช

จํานวนเงินรวม 1.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเทา 44.90 ลานบาท) และหนี้สิน
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศแหงหนึ่งออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทใหกับ
รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งและบริษัทเอกชนแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 2.7 ลานบาท 

 
ปจจัยเส่ียง  

 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 
 1.1  ความเส่ียงจากการขยายการลงทุน 

บริษัทไดวางแผนขยายการลงทุน โดยการขยายสาขาเพิ่มเติมตามแผนการท่ีวางไว จากปจจุบันมีจํานวน
สาขาท่ีเปดใหบริการรวมท้ังส้ิน 7 สาขา ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน อุดรธานี 
เชียงใหม  ระยอง ชลบุรี และนครปฐม ท้ังนี้การขยายการลงทุนจะเปนการขยายสาขาเพิ่มไปตามจังหวัดตาง ๆ โดย
ขณะนี้ทางบริษัทอยูระหวางการพิจารณาขยายสาขาไปยังจังหวัดในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(สําหรับสาขาเชียงใหมนั้นไดเกิดเหตุเพลิงไหมเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551 ท่ีผานมา ทําใหมีการหยุดจําหนาย
สินคาในชวงท่ีผานมา อยางไรก็ตามขณะนี้ ทางบริษัทไดปรับปรุงสาขาแลวเสร็จเพื่อเปดใหบริการอีกครั้งเปนท่ี
เรียบรอยแลว โดยไดเปดจําหนายสินคาต้ังแตเดือนเมษายน ป 2552 ท่ีผานมา) ซ่ึงในการขยายสาขาในแตละแหง 
ทางบริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองลงทุนในสวนของท่ีดิน สถานท่ี การกอสรางอาคารเพื่อจําหนายสินคา รวมถึง
คาใชจายกอนเปดดําเนินการ คาใชจายในการดําเนินการดานการตลาด และวงเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ 
ท้ังนี้บริษัทไดประมาณการงบลงทุนไวประมาณ 300 ลานบาท ตอสาขา ซ่ึงจากจํานวนเงินลงทุนท่ีสูงดังกลาว จึง
เปนความเส่ียงหากเกิดกรณีท่ีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากปจจัยท่ีไม
สามารถควบคุมได (Uncontrollable factor) อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจโลก การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เปนตน ซ่ึงปจจัยตาง ๆ ขางตน อาจกอใหเกิดผล
เสียหายและผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในภาพรวมได อยางไรก็ตาม กอนการตัดสินใจเพื่อเปดดําเนินการสาขา
ตาง ๆ เพิ่มเติม นั้น บริษัทจะทําการศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินการอยางละเอียด โดยในเบ้ืองตนจะพิจารณา
ขยายสาขาไปยังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับธุรกิจของบริษัท การสํารวจถึง
พฤติกรรมและความตองการสินคาประเภทวัสดุกอสรางและตกแตงของกลุมลูกคาเปาหมายในพื้นท่ีจังหวัดนั้น ๆ กอน 
และจะนํามาวิเคราะหถึงความเปนไปไดของการลงทุน โดยจะพิจารณาควบคูกับการศึกษาถึงลักษณะทําเลท่ีต้ัง ราคา
ท่ีดิน ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจคาปลีก ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน การสํารวจคูแขงขัน ตลอดจนทํา
ประมาณการทางการเงินดานการลงทุน การวิเคราะหยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห
ความเส่ียงของโครงการ และแผนรองรับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น (Contingency plan) อยางรอบคอบกอนการ
ตัดสินใจลงทุน ซ่ึงจะชวยใหบริษัทสามารถวางแผนรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได นอกจากนี้บริษัทยังมี
ความไดเปรียบในเรื่องของความเช่ียวชาญในธุรกิจ จากประสบการณดําเนินธุรกิจมาเปนเวลากวา 10 ป การมีตนทุน
การกอสรางเพื่อขยายสาขา ท้ังในสวนของการจัดหาท่ีดินและตนทุนการกอสรางในระดับตนทุนท่ีมีความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ซ่ึงจากปจจัยตาง ๆ ขางตน จะชวยลดความเส่ียงจากการขยายการลงทุนใหกับบริษัทได 

 1.2 ความเส่ียงเก่ียวกับลูกหนี้ 

เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจในลักษณะของการจัดจําหนายสินคา ดังนั้นบริษัทอาจมีความเส่ียงจากการ
ไมไดรับชําระคาสินคาและบริการจากลูกคาตามกําหนดระยะเวลา อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทมีรายไดจากการ
จําหนายสินคาเปนเงินสดโดยเฉล่ีย 3 ปยอนหลัง ต้ังแตป 2549 ถึงป 2550 คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 84 ของ
รายไดจากการจําหนายท้ังหมด สําหรับ ป 2551 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการจําหนายสินคาเปนเงินสดเพิ่มสูงขึ้น
จากเดิม โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 97.91 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 3,884.29 ลานบาท จากรายไดสุทธิ
จากการจําหนายเทากับ 3,967.41 ลานบาท และสําหรับชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2552 นั้น บริษัทมีรายไดจากการ
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จําหนายเปนเงินสดประมาณ 993 ลานบาท หรือเปนคิดสัดสวนรอยละ 97.90 ของรายไดจากการจําหนายท้ังหมด 
ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ีทางบริษัทใหความสําคัญและเขมงวดกับการพิจารณาดานนโยบายการจําหนายโดย
ใหเทอมเครดิตเพิ่มขึ้นจากเดิม สําหรับนโยบายการใหสินเช่ือนั้น ในปนี้ นโยบายการใหเครดิตแกลูกคาจะพิจารณา
เฉพาะการรับต๋ัวอาวัล การใชหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน รวมถึงการพิจารณาใหเทอมเครดิตเฉพาะลูกคา
รายใหญและมีประวัติการจายชําระเงินท่ีดีเทานั้น ท้ังนี้เพื่อลดมูลคาลูกหนี้การคาใหนอยลงจากเดิม ซ่ึงนโยบาย
ดังกลาว จะชวยลดความเส่ียงเก่ียวกับลูกหนี้ใหกับบริษัทได สําหรับลูกคาท่ีทางบริษัทจะพิจารณาใหเทอมเครดิต
นั้น จะเปนลูกคาในกลุม ลูกคาองคกร รานคาชวง ผูรับเหมากอสราง โดยบริษัทมีนโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญโดยการประมาณการท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณาจากประสบการณใน
การเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ซ่ึงท่ีผานมา บริษัทไดต้ังคาเผ่ือสํารองหนี้สงสัยจะสูญ 
ณ 31 ธันวาคม ป 2549 ป 2550 และ ป 2551 คิดเปนมูลคาเทากับ 0.52 ลานบาท 2.00 ลานบาท และ 2.22   
ลานบาท และ ณ 31 มีนาคม 2552 เทากับ 2.22 ลานบาท อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทได
ควบคุมเรื่องการพิจารณาใหเทอมเครดิต และการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอยางเขมงวด ทําใหตลอด
ระยะเวลาการเปดดําเนินธุรกิจท่ีผานมา บริษัทมีหนี้สูญคิดเปนมูลคาเฉล่ียรอยละ 0.02 ของรายไดเทานั้น 

 1.3 ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการจายชําระคืนหนี้ของลูกหนี้การคาซ่ึงเปนบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน (บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีรายการลูกหนี้การคาบริษัทท่ีเก่ียวของกัน คือ บริษัท สยามโกลบอล 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง) โดยมีมูลคาลูกหนี้การคา เทากับ 18.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
69.78 ของมูลคาลูกหนี้การคาสุทธิ (โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอ รายการระหวางกัน ในสวนของ 
บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด) ซ่ึงจากสัดสวนยอดคางชําระท่ีสูงดังกลาว หากโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง        
ไมสามารถจายชําระคืนหนี้ดังกลาวใหกับบริษัทได อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงท่ีผานมา 
ทางลูกหนี้การคารายดังกลาวมียอดคางชําระหนี้สวนใหญอยูในชวงระยะเวลาสูงสุดคือ มากกวา 12 เดือน (หรือมี
ยอดคางชําระในชวงดังกลาวเทากับ 13.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.40 ของมูลคาลูกหนี้การคาสุทธิ) และ
บริษัทไมไดมีการต้ังเปนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแตอยางใด เนื่องจากทางผูบริหารบริษัท พิจารณาแลวเห็นวา ทาง 
โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง มีแหลงเงินท่ีจะนํามาจายชําระคืนหนี้จํานวนดังกลาวขางตนได  

อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2552 ทางโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง ไดดําเนินการจายชําระคืนหนี้
ลูกหนี้การคาจํานวน 18.70 ลานบาท ใหกับทางบริษัทครบถวนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 1.4  ความเส่ียงจากการลงทุนในสินคาคงคลัง 

เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีจํานวนสินคาท่ีจัดจําหนายและใหบริการคิดเปนจํานวนรายการมากกวา 
50,000 รายการ โดยบริษัทมีมูลคาสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 2550 และ 2551 เทากับ 984.65 
ลานบาท 1,419.21 ลานบาท และ 1,339.37 ลานบาท ตามลําดับ และวันท่ี 31 มีนาคม 2552 เทากับ 1,373.75 
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.81 รอยละ 39.65 รอยละ 37.29 และรอยละ 34.62 ของมูลคาสินทรัพยรวม
ท้ังหมด ซ่ึงจากจํานวนรายการและมูลคาของสินคาคงคลังท่ีสูงดังกลาว ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากความลาสมัย 
หรือสินคาตกรุนสงผลใหเกิดการจําหนายสินคาไดนอย หรือแมแตปญหาเรื่องสินคาสูญหาย สงผลใหเกิดตนทุนดาน
การบริหารจัดการสินคาคงคลัง หรือเงินทุนจมในสินคา รวมถึงความเสียหายในดานตาง ๆ อันอาจสงผลตอปญหา
ดานสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจได อยางไรก็ตาม บริษัทไดวางแผนรับมือกับความเส่ียงดังกลาวโดยการจัด
รายการสงเสริมการขายผานการจัดโปรโมช่ัน ลดราคา เพื่อเปนชองทางในการระบายสินคาทางหนึ่ง นอกจากนี้ 
สําหรับสินคาบางประเภท บริษัทสามารถสงคืนใหกับผูจัดจําหนาย (Supplier) ได ซ่ึงจะชวยลดตนทุนดานการ
บริหารสินคาคงคลังและปญหาเงินทุนจมไดทางหนึ่ง สําหรับปญหาดานการสูญหายของสินคานั้น บริษัทไดวางแผน
เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในใหกับแผนกสินคาประเภทตาง ๆ อาทิ ผานการใหเงินสรางแรงจูงใจ (Incentive) 
หากพนักงานสามารถควบคุมสินคาคงคลังไมใหเกิดการสูญหายไดในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผาน
มา บริษัทไมมีปญหาเรื่องการสูญหายท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 
ประกอบกับบริษัทไดติดตามดูแลอยางใกลชิด ซ่ึงจะเปนการชวยลดความเส่ียงจากการลงทุนในสินคาคงคลังของ
บริษัท 

 1.5 ความเส่ียงจากการแขงขันในอุตสาหกรรม 

ภาพรวมตลาดคาปลีกวัสดุกอสราง อุปกรณตกแตงและซอมแซมท่ีอยูอาศัย ในปจจุบันมีแนวโนมการ
แขงขันเพิ่มสูงขึ้น จากการท่ีผูประกอบการคาสงและคาปลีกวัสดุ อุปกรณกอสรางและตกแตงบาน มีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับมูลคาตลาดท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงหลายปท่ีผานมา โดยมูลคาตลาดคาปลีกวัสดุกอสราง 
อุปกรณตกแตงและซอมแซมท่ีอยูอาศัย มีอัตราการเปล่ียนแปลงของเพิ่มสูงขึ้น ต้ังแตป 2548 ป 2549 ป 2550 
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และ ป 2551 เทากับ รอยละ 18.7 รอยละ 13.7 รอยละ 4.1 และรอยละ 7.3 ตามลําดับ (แมวาจะเปนอัตราการ
ขยายตัวท่ีชะลอลงนับจากป 2548 ก็ตาม) โดยจากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย (กระแสทรรศน ฉบับท่ี 2151) 
คาดการณวา ในป 2552 ตลาดคาปลีกวัสดุกอสราง อุปกรณตกแตงและซอมแซมท่ีอยูอาศัยนาจะมีมูลคาประมาณ 
300,000 – 307,500 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.8 ถึงหดตัวรอยละ 1.5 โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ใหขอมูลเพิ่มเติม
วา ปจจัยท่ีนาจะมีสวนชวยสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนาจะมาจากมาตรการลดหยอนภาษีและ
คาธรรมเนียมธุรกรรมดานอสังหาริมทรัพยท่ีนาจะทําใหผูซ้ือบานนําเงินสวนท่ีประหยัดลงจากการลดคาใชจาย
เหลานั้นมาใชในการซ้ือสินคาตกแตงบานเพิ่มเติม 

อยางไรก็ตาม แมวา สภาวะเศรษฐกิจขณะนี้จะยังอยูในชวงของการเริ่มฟนตัวจากสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า
ในชวงท่ีผานมา จากปจจัยดานปญหาเศรษฐกิจโลก ปญหาทางดานการเมือง การปกครอง ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ซ่ึงขณะนี้อาจจะยังไมมีปจจัยบวกท่ีจะมาชวยสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตลาดคาปลีกวัสดุกอสราง 
อุปกรณตกแตงและซอมแซมท่ีอยูอาศัยมากนัก แตท้ังนี้หากพิจารณาจากมูลคาตลาดท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแต
อดีตท่ีผานมา อาจเปนขอมูลท่ีชวยสนับสนุนวา ไมวาภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นจะเปนอยางไร แตภาวะอุตสาหกรรม
ตลาดคาปลีกวัสดุกอสราง อุปกรณตกแตงและซอมแซมท่ีอยูอาศัย ยังสามารถสรางอัตราการเติบโตได ประกอบกับ
สินคาวัสดุกอสราง และอุปกรณตกแตงนั้น จัดเปนสวนหนึ่งของปจจัยส่ีคือ ท่ีอยูอาศัย ท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต  

ท้ังนี้จากปจจัยท่ีกลาวมาอาจชวยสนับสนุนใหเกิดกลุมผูประกอบการคาสงและคาปลีก วัสดุ อุปกรณ 
กอสราง และตกแตงบาน มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปจจุบัน กลุมผูประกอบการคาสงและคาปลีกรายใหญ 
อาทิ โฮมโปร (Home Pro) โฮมเวิรค ซีเมนตไทย โฮมมารท (Home Mart) ไดมีการขยายสาขา และแตงต้ัง
ตัวแทนจําหนายไปยังบริเวณพื้นท่ีใกลแหลงชุมชน ยานธุรกิจและศูนยการคาในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบทางดานสวนแบงการตลาด (Market share) 
จากยอดขายท่ีอาจไมเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดการณไว และอาจสงผลกระทบในสวนของอัตราการทํากําไรของ
บริษัทจากการแขงขันดานราคา  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดวางแผนเพื่อรับมือกับการแขงขันดังกลาว โดยเนนกลยุทธการสรางความ
แตกตางดานการจําหนายและการใหบริการ อาทิ การจัดจําหนายสินคาประเภทวัสดุและอุปกรณกอสรางท่ี
หลากหลาย มีจํานวนรายการสินคาใหเลือกมากกวา 50,000 รายการ ทําใหลูกคาท่ีเขามาใชบริการสามารถหาซ้ือ
สินคาไดครบ ทุกประเภท ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีความจําเปนสําหรับใชในการกอสราง ตอเติม หรือเพื่อการตกแตง 
นอกจากนี้ยังมีสินคาประเภทโครงสราง อาทิ ปูนซีเมนต เหล็กเสน เหล็กรูปพรรณ กระเบ้ืองมุงหลังคาและวัสดุ
กอสราง ท่ีพรอมจําหนาย ซ่ึงผลิตภัณฑเหลานี้ไมมีจําหนายในกลุมผูประกอบการคาสงและคาปลีกรายใหญอ่ืน ๆ 
ประกอบกับบริษัทใหความสําคัญกับการพิจารณาสรรหาแหลงโรงงานผูผลิตสินคาท่ีสามารถผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานในราคาตนทุนผลิตท่ีสามารถสรางความไดเปรียบดานการแขงขันใหกับบริษัท เหลานี้จึง
เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยลดความเส่ียงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมใหกับบริษัทได 

 1.6 ความเส่ียงจากกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหมตัวอาคารจําหนายสินคา 
ภายในอาคารจําหนายสินคาของบริษัท มีจํานวนสินคาท่ีจัดวางเพื่อสรางความพรอมในการใหบริการซ่ึง

เปนสินคาประเภท วัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน 
อยูภายในจํานวนมาก ประกอบกับรูปแบบของการจัดวางสินคาในรูปแบบแวรเฮาสสโตร ทําใหบริษัทมีความเส่ียงตอ
การสูญเสียหากเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นภายในตัวอาคารจําหนายสินคาของบริษัทได ซ่ึงการเกิดเหตุเพลิงไหมอาจ
สงผลกระทบตอความสูญเสียของชีวิต ในสวนของสินคาท่ีวางจําหนาย และความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร 
ซ่ึงบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวเปนอยางดี โดยท่ีผานมาทางบริษัทไดจัดใหมีการทําประกันภัย เพื่อ
คุมครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวอาคารจําหนายสินคา รวมท้ังการทําประกันภัยเพื่อคุมครองความ
เสียหายท่ีอาจเกิดกับสินคา ตลอดจนจัดใหมีการทบทวนมูลคาจํานวนเงินท่ีเอาประกันโดยจะพิจารณาวงเงินความ
คุมครองใหครอบคลุมกับมูลคาทรัพยสินท่ีมีอยูตลอดเวลา ท้ังนี้สําหรับสต็อกสินคาจะมีการทบทวนมูลคาวงเงิน
ประกันภัยทุกเดือน นอกจากนี้ ทางบริษัทไดจัดใหมีการเตรียมอุปกรณดับเพลิงสําหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไดแก 
ถังดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ซ่ึงไดติดต้ังไวตามจุดตาง ๆ โดยรอบตัวอาคาร ท้ังนี้เพื่อเปนการลดความเส่ียงและความ
สูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมได 

 
 1.7 ความเส่ียงจากกรณีเหตุเพลิงไหมสาขาเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551 ท่ีผานมา 

เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551 ไดเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นท่ี “โกลบอล เฮาส” สาขาจังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
ทางบริษัทไดสรุปความเสียหายทางบัญชีจากเหตุการณดังกลาว เปนมูลคา 434.14 ลานบาท (ในจํานวนนี้ไดรวม 
การบันทึกความเสียหายท่ีเกิดจากการประเมินราคาสินทรัพยใหมในสวนของอาคารและส่ิงปลูกสราง เมื่อชวง
ปลายป 2550 เปนจํานวนประมาณ 98.43 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทมีกรมธรรมประกันภัยคุมครองสินทรัพยดังกลาว ใน
วงเงินรวม 426.50 ลานบาท และทางบริษัทไดรับการแจงบรรเทาความเสียหายบางสวนจากบริษัทประกันภัยจํานวน 
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150.00 ลานบาท โดยกอนการสรุปมูลคาชดเชยความเสียหายสวนท่ีเหลือจากบริษัทประกันภัย ทางบริษัทไดลง
บันทึกบัญชีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งในรายการคาใชจายในการบริหาร สําหรับงบการเงินงวดส้ินสุดป 
2551 เทากับ 284.10 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2552 ท่ีผานมา บริษัทไดรับการจายชดเชยคาสินไหมแทนแทน
ความเสียหายสวนท่ีเหลือจากบริษัทประกันภัยเพิ่มเติมจํานวน 193.65 ลานบาท เปนท่ีเรียบรอยแลว คิดเปนจํานวน
เงินรวมในการจายชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยท้ังส้ิน 343.65 ลานบาท 

 

2. ความเส่ียงทางดานการเงิน 

 
 2.1  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากบริษัทมีการส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ จึงมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
โดยมีสัดสวนการส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศในป 2549 ป 2550 และป 2551 และชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2552 โดยมี
มูลคาการส่ังซ้ือจากตางประเทศเทากับ 168.28 ลานบาท 75.15 ลานบาท 182.70 ลานบาท และ 60.12 ลานบาท 
ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.37 รอยละ 2.36 รอยละ 5.11 และรอยละ 6.64 ของมูลคาการส่ังซ้ือสินคา
ท้ังหมด ตามลําดับ อยางไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนดังกลาว โดยมีนโยบายติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนจากแหลงขาวสารตาง ๆ อยาง
ใกลชิด และไดจัดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ไวกับทางสถาบันการเงิน 
โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีวงเงินสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาเทากับ 220.00 ลาน
บาท และยังไมมียอดใชวงเงินดังกลาวแตอยางใด ท้ังนี้วงเงินสัญญาแลกเปล่ียนดังกลาวจะเปนชองทางหนึ่งในการ
ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต อยางไรก็ตามสําหรับชวงเวลาท่ี
ผานมา บริษัทไมไดรับผลกระทบจากความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนแตอยางใด แมวา ต้ังแตชวงเดือนพฤษภาคม 
2551 ท่ีผานมา อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกาจะเริ่มออนคาลงอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เปนเพราะ
บริษัทมีการปองกันความเส่ียงจากการซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาดังกลาว 

 2.2  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีการใชบริการวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินท้ังในสวนของวงเงินกูระยะยาว 
วงเงินกูระยะส้ัน และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 มีวงเงินสินเช่ือดังกลาวรวม 
2,560.85 ลานบาท และมียอดภาระหนี้คงคางเทากับ 1,559.53 ลานบาท โดยบริษัทมีมูลคาดอกเบ้ียจายท่ีเกิดขึ้น 
ในป 2549 ป 2550 ป 2551 และชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2552 เทากับ 31.58 ลานบาท 42.46 ลานบาท 71.40 ลาน
บาท และ 17.87 ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
ในขณะนี้อัตราดอกเบ้ียสําหรับวงเงินกูทุกประเภทท่ีบริษัทไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเปนอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัวท้ังหมด อยางไรก็ตามบริษัท มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับตํ่า โดยการติดตาม
แนวโนมของอัตราดอกเบ้ียท้ังในตลาดโลกและในประเทศไทย ท้ังในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นอกจากนี้ยัง
มีบางสวนไดรับการสนับสนุนในอัตราดอกเบ้ียตามตลาด (Money Market Rate : MMR) ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่า
กวาอัตราดอกเบ้ียประเภทอ่ืน อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจท่ีผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหา
เรื่องการจายชําระคืนหนี้ลาชาแตอยางใด และสําหรับในสวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีบริษัทขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากสถาบันการเงินนั้น โดยสวนใหญเปนการขอรับการสนับสนุนเพื่อใชในการขยายสาขาใหมในจังหวัดตาง ๆ 
ซ่ึงยอดภาระหนี้คงคางจะทยอยลดลงอยางตอเนื่อง และในบางสาขาจะจายคืนชําระหนี้หมด ในชวงเวลาท่ีสอดคลอง
กับการขยายสาขาใหม ซ่ึงจะไมมีปญหาเรื่องภาระหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา 
บริษัทคอนขางมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในระดับตํ่า 

 

3. ความเส่ียงเก่ียวกับสินคาและการจัดหาสินคา 

 
 3.1 ความเส่ียงในการจัดหาผลิตภัณฑ 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชในงาน
กอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน ทําใหมีการส่ังซ้ือสินคาจากผูผลิตเพื่อนํามาวางจําหนายในรานเปนจํานวน
มาก โดยในป 2549 ป 2550 ป 2551 และชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2552 โดยมีมูลคาการส่ังซ้ือสินคาเพื่อนํามา
จําหนายเทากับ 2,641.00 ลานบาท 3,189.81 ลานบาท 3,575.85 ลานบาท และ 905.90 ลานบาท ตามลําดับ 
ซ่ึงทางบริษัทมีมูลคาการส่ังซ้ือสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับการ
ดําเนินธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัท คือ การจําหนายสินคาใหกับกลุมลูกคา ดังนั้นผลิตภัณฑท่ีจะ
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นํามาจําหนายจึงถือเปนหัวใจท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ  ซ่ึงจากปจจัยดังกลาว ทางบริษัทจึงอาจมีความเส่ียงใน
กรณีท่ีผูผลิตยกเลิกการจัดสงสินคาใหบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจัดซ้ือผลิตภัณฑโดยตรงจากผูผลิต
จํานวนหลายราย จนอาจกลาวไดวาบริษัทเปนชองทางในการจัดจําหนายสินคาท่ีสําคัญของผูผลิตอีกทางหนึ่ง  
ดังนั้นการติดตอซ้ือขายสินคาจึงเปนลักษณะเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสราง
ความสัมพันธทางการคาท่ีดีกับผูผลิต ในลักษณะสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกันท่ีตอเนื่อง ทําใหบริษัทสามารถลด
ความเส่ียงในการจัดหาผลิตภัณฑลงได 

 3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของตนทุนผลิตภัณฑ 

เนื่องจากตนทุนผลิตภัณฑมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงอาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีราคา
ตนทุนวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหบริษัทไมสามารถขายสินคาในระดับราคาเดิม อยางไรก็ตาม 
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีผันแปรตามตนทุน และมีระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลัง อยูในระดับท่ีใกลเคียง
กับผูประกอบการรายใหญท่ีอยูในธุรกิจเดียวกัน ทําใหสินคาคงคลังของบริษัทและผูประกอบการเหลานั้น หมดใน
เวลาไลเล่ียกัน นอกจากนี้ การท่ีบริษัทซ้ือสินคาโดยตรงจากผูผลิตจะทําใหไดราคาท่ีถูกกวาการซ้ือผานตัวแทน
จําหนาย สงผลใหบริษัทสามารถกําหนดราคาสินคาไดในระดับท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีบริษัทยังมีความสามารถใน
การทํากําไรไดเทาเดิมหรือมากกวาเดิม อยางไรก็ตามเมื่อเกิดกรณีท่ีตนทุนของสินคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น บริษัท
สามารถปรับราคาจําหนายสินคาเพิ่มขึ้นจากเดิมไดเชนกัน แตท้ังนี้ในการปรับราคาจําหนายสินคานั้น บริษัทจะ
พิจารณาจะตนทุนท่ีซ้ือเขามาเปนสําคัญ โดยราคาจําหนายจะพิจารณาใหสอดคลองกับตนทุนท่ีซ้ือ เพื่อเปนการ
สรางความยุติธรรมในการกําหนดราคาตอผูซ้ือ 

 3.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงคานิยมของผูบริโภคและความลาสมัยของผลิตภัณฑ 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจจําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใช
ในงานกอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน ซ่ึงสินคาบางประเภทเชนสุขภัณฑและเครื่องใชในบานจะเปนท่ีนิยม
ในระยะหนึ่งเทานั้น ทําใหบริษัทอาจมีความเส่ียงคือ ไมสามารถขายสินคาท่ีลาสมัยได นอกจากนี้สินคาประเภท
กระเบ้ืองเซรามิคจัดเปนสินคาท่ีตองมีการเก็บสตอกเปนจํานวนมากเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา และ
มีการผลิตลวดลายใหมออกมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม สินคาท่ีเปนรายไดหลักของบริษัทเปนผลิตภัณฑ
พื้นฐาน เชน สินคาโครงสรางในกลุมปูนซีเมนต เหล็ก  และไม ซ่ึงเปนสินคาท่ีสามารถจําหนายไดอยางตอเนื่อง 
สวนสินคาประเภทกระเบ้ืองเซรามิค สุขภัณฑ และเครื่องใชในบานอ่ืน ๆ บริษัทสามารถโอนสินคาไปขายท่ีสาขาอ่ืน
หรือสาขาเปดใหมได ท้ังยังมีการจัดรายการสงเสริมการขายเพื่อลางสินคาลาสมัยออกจากสตอก นอกจากนี้บริษัท
ยังมีอํานาจในการตอรองกับผูผลิตหลายราย ทําใหสามารถเปล่ียนสินคาท่ีตกรุนเปนสินคารุนใหมไดในหลาย
รายการ ซ่ึงเหลานี้จะชวยลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงคานิยมของผูบริโภค และความลาสมัยของผลิตภัณฑ
ใหกับบริษัทไดในระดับหนึ่ง 

 

4. ความเส่ียงดานการบริหาร การจัดการ 

ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2552 บริษัท มีนายวิทูร สุริยวนากุล ในฐานะกรรมการ และประธานเจาหนาท่ี
บริหาร ถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.91 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท และมี
กลุมครอบครัวสุริยวนากุล รวมถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวนท้ังหมดรอยละ 72.81 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงสัดสวนการถือหุนท่ีมากกวารอยละ 50 นี้ทําใหผูถือหุนรายใหญดังกลาวมีอํานาจ
ในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําธุรกรรมของบริษัทสําหรับกรณีท่ีตองใชเกณฑเสียงขาง
มากในการลงคะแนน นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุกตัวโดยผูถือหุนรายใหญนี้ยังทําใหบริษัทไม
สามารถตัดสินใจดําเนินการโดยปราศจากการยินยอมของกลุมผูถือหุนรายใหญ แมวาผูถือหุนกลุมอ่ืนจะเห็น
โอกาสท่ีจะทําใหเกิดประโยชนตอบริษัทก็ตาม 

กรณีพิพาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายเก่ียวกับคดีผิดนัดชําระหนี้ 
ซ่ึงปจจุบันยังอยูระหวางการฟองรองกับลูกคารายยอย จํานวนรวม 2 คดี (ซ่ึงเปนราย
เดิมท่ีมีขอพิพาทตอเนื่องมาจากชวงป 2551) คิดเปนมูลคาจํานวนเงินท่ีฟองรอง
เทากับ 1,963,902.27 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.19 ของรายไดจากการขายในชวง 
3 เดือนแรกของป 2552 

จํานวนพนักงาน         ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 จํานวน 1,110 คน   
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ประวัติความเปนมาโดยสรุป       

เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2538 นายวิทูร สุริยวนากุล ไดกอต้ังบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด เพื่อดําเนิน
ธุรกิจจําหนายสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน  

ตอมาเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 ไดกอต้ังบริษัท สยามโกลบอลเฮาส (ขอนแกน) จํากัด เพื่อดําเนิน
ธุรกิจในลักษณะเดียวกับ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด  

เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด และบริษัท สยามโกลบอลเฮาส 
(ขอนแกน) จํากัด ไดควบรวมกิจการกันเปน บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
เทากับ 700,000,000 บาท (เจ็ดรอยลานบาทถวน) เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายสินคาวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง 
เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสราง ตอเติม ตกแตง บานและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ โดยใชช่ือ
ทางการคาวา “โกลบอล เฮาส” (Global House) ซ่ึงตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนช่ือ
เปน บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (Siam Global House Public Company Limited)  

เงินลงทุนในบริษัทยอย          ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม/         
บริษัทรวม/บริษัทท่ีเก่ียวของ           บริษัทท่ีเก่ียวของแตอยางใด 

การเพ่ิม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
   หนวย: ลานบาท 

  วัน/เดือน/ป      ทุนท่ี (ลด) เพิ่ม หลังเพิ่ม (ลด) ทุน      หมายเหตุ/วัตถุประสงคการใชเงิน 
4 มีนาคม 2551 260.00 960.00          สําหรับเสนอขายใหกับประชาชนท่ัวไป  
                                                                                          260.00 ลานหุนระหวางวันท่ี 10 11 และ  
                                                                                          13 สิงหาคม 2552 (IPO Period) เพื่อนํา  
                                                                                           เงินไปใชในการขยายสาขาและเปน 
             เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
หมายเหตุ สําหรับสาเหตุที่ไมมีการเปล่ียนแปลงของทุนจดทะเบียนในชวงกอนป 2551 นั้น เนื่องจาก บริษัท สยามโกลบอล

เฮาส จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมระหวางบริษัท สยามโกลบอลเอาส จํากัด และบริษัท สยามโกลบอลเฮาส 

(ขอนแกน) จํากัด โดยทุนจดทะเบียนที่แสดงตามงบการเงินในชวง 3 ป ยอนหลังนั้น เกิดจากการจัดทํางบเสมือนควบรวมกิจการ

ต้ังแตป 2549 

รอบระยะเวลาบัญชี            1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

ผูสอบบัญชี         นายเมธี รัตนศรีเมธา    บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 

นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด         

นโยบายการจายเงินปนผล     บริษัท มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 30  
ของกําไรสุทธิท่ีเหลือหลังจากหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามท่ีได
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใด
และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ 

บัตรสงเสริมการลงทุน           - ไมมี -  

จํานวนผูถือหุน                 ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2552 ปรากฏดังนี้  
                       จํานวนราย              จํานวนหุน       รอยละของทุนชําระแลว  
1. ผูถือหุนสามัญท่ีเปน Strategic shareholders 
 1.1 กรรมการ ผูจัดการ และผูบริหาร รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ   9 699,200,000 72.83 
      และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ 
 1.2 ผูถือหุนท่ีถือหุน > 5 % โดยนับรวมผูท่ีเก่ียวของดวย   - - - 
 1.3 ผูมีอํานาจควบคุม - -  - 
2. ผูถือหุนสามัญรายยอยท่ีถือไมตํ่ากวา 1 หนวยการซ้ือขาย    2,588 260,800,000 27.17  
3. ผูถือหุนสามัญท่ีถือตํ่ากวา 1 หนวยการซ้ือขาย                  - - - 
 รวมผูถือหุนสามัญท้ังส้ิน  2,597 960,000,000 100.00 
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ผูถือหุนรายใหญ                  ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2552  
 

สัดสวนหลัง IPO สัดสวนกอน IPO 

รายช่ือ จํานวนหุน 

(หุน) 

รอยละของหุน
ท่ีเรียกชําระ
แลวท้ังหมด 

จํานวนหุน 

(หุน) 

รอยละของหุน
ท่ีเรียกชําระ
แลวท้ังหมด 

1. กลุมครอบครัวสุริยวนากุล ประกอบดวย 

1.1 นายวิทูร สุริยวนากุล 287,156,510 29.91 287,156,510 41.02 

1.2 นายอนวัช  สุริยวนากุล 229,590,000 23.92 229,590,000 32.80 

1.3 นางวารุณี  สุริยวนากุล 91,313,980 9.51 91,313,980 13.04 

1.4 นายเทพกุล  พูลลาภ 89,838,500 9.36 89,838,500 12.83 

1.5 ผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 1,101,010 0.11 1,101,010 0.16 

2. นายไพฑูรย เตชดนัย 5,000,000 0.52 0.00 0.00 

3. นายกมล เอ้ียวศิวิกูล 4,000,000 0.42 0.00 0.00 

4. นายวสันต ฟองสมุทรรัตน 3,428,000 0.36 0.00 0.00 

5. นายกวี ต้ังอิสรภาพ 2,600,000 0.27 0.00 0.00 

6. นายพรชัย ทองดีศักด์ิกุล 2,500,000 0.26 0.00 0.00 

7. นายวิเศษศักด์ิ ระเบียบพนา 2,050,000 0.21 0.00 0.00 

8. นางปวีณา โฆษิตจิรนันท 1,800,000 0.19 0.00 0.00 

9. กองทุนเปดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกําไร 1,748,000 0.18 - - 

10. นางจินดา เสรีวัฒนวุฒิ 1,652,400 0.17 - - 

รวม 723,778,400 75.39 699,000,000 99.86 

 
ผูถือหุนตางดาว               ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2552  
                                 บริษัทมีผูถือหุนตางดาว 19 ราย ถือหุนรวมกัน 1,823,800 หุน คิดเปนรอยละ 0.19 ของ 
        ทุนจดชําระแลว 
หมายเหตุ  บรษิัทมีขอจํากัดเกี่ยวกับการถือหุนของผูถือหุนตางดาวตามขอบังคับของบรษิัทขอ 13 วา “หุนของบรษิทัยอมโอนกันไดอยางเสร ี

โดยไมมีขอจํากัดเวนแต การโอนหุนเชนน้ันเปนผลทําใหมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทเกนิกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ไดออกจําหนายแลว

ทั้งหมดของบริษทั  

คณะกรรมการ         คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี้  

 ชื่อ  ตําแหนง  วันที่ดํารงตําแหนง 

1. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 26 กุมภาพันธ 2551 

2. นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 20 ธันวาคม 2538 

3. นายอนวัช  สุริยวนากุล กรรมการ 20 ธันวาคม 2538 

4. นางวารุณี  สุริยวนากุล กรรมการ 20 ธันวาคม 2538 

5. นายเทพกุล  พูลลาภ กรรมการ 20 ธันวาคม 2538 

6. นายยุทธนา  สุริยวนากุล กรรมการ 16 มีนาคม 2546 

7. นางสาวชุติกาญจน ศรีแสงจันทร กรรมการ 2 มกราคม 2547  

8. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 26 กุมภาพันธ 2551 

9. รศ.พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 26 กุมภาพันธ 2551 

10. นายสุรศักด์ิ  จันโทริ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 26 กุมภาพันธ 2551 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี  2/2551 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติ

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายช่ือ
ดังตอไปนี้ 

   1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2. รศ. พรสิริ  ทิวาวรรณวงศ** กรรมการตรวจสอบ 
   3. นายสุรศักด์ิ  จันโทริ  กรรมการตรวจสอบ 
   หมายเหตุ **เปนกรรมการที่มีความรูทางดานบัญชีและการเงิน 

   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    คือ นางสาวกัลยารัตน พงษสมบูรณ 

   ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ  
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวม
ประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตละทาน 
ช. ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจาก

การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (charter) 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขต

หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 วาระการดํารงตําแหนง  
    1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ป 
    2. กรรมการตรวจสอบ 3 ป 
 
เง่ือนไขในการรับหลักทรัพย  - ไมมี - 
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ระยะเวลาหามจําหนายหุน  ผูถือหุนเดิมกอนเสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไปท่ีถือหุนจํานวน  528,000,000 หุน คิด

เปนรอยละ 55.00 ของทุนชําระแลวหลังเสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไป ใหคํารับรองตอ
ตลาดหลักทรัพยวาจะไมนําหุนจํานวนดังกลาวออกจําหนายเปนระยะเวลา 1 ป นับแต
วันท่ีหลักทรัพยของบริษัทเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย โดยเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผูถือหุนดังกลาวไดรับการผอนผันใหทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยท่ี
ถูกส่ังหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยท้ังหมดท่ีถูกส่ัง
หามขาย และเมื่อครบกําหนด 1 ป สามารถขายสวนท่ีเหลือไดท้ังหมด 

การผอนผันของตลาดหลักทรัพย  - ไมมี – 

อื่น ๆ ท่ีสําคัญ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551 ไดเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นท่ีสาขาจังหวัดเชียงใหม สงผลให
เกิดความเสียหายทางบัญชีจากเหตุการณดังกลาว เปนมูลคา 434.14 ลานบาท (ใน
จํานวนนี้ไดรวม การบันทึกความเสียหายท่ีเกิดจากการประเมินราคาสินทรัพยใหมใน
สวนของอาคารและส่ิงปลูกสรางเมื่อชวงปลายป 2550 เปนจํานวนประมาณ 98.43 
ลานบาท ซ่ึงทางบริษัทมีกรมธรรมประกันภัยคุมครองสินทรัพยดังกลาวในวงเงินรวม 
426.50 ลานบาท โดยเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม และ 5 มิถุนายน 2552 บริษัทไดรับเงินจาย
ชดเชยคาสินไหมจากบริษัทประกันภัย คิดเปนมูลคา 150.00 ลานบาท และ 193.65 
ลานบาท ตามลําดับ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 343.65 ลานบาท โดย สาขาเชียงใหม ได
ดําเนินการซอมแซมและปรับปรุง เพื่อเปดใหบริการไดอีกครั้งเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 
2552 ท่ีผานมา 

 
สถิติ     

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

                                ------------------พันบาท -----------------บาท/หุน*  -------------------------    
ป รายได   

จากการขาย  
กําไร(ขาดทุน) 
สุทธ ิ

กําไร(ขาดทุน) 
สุทธ ิ

เงินปนผล  มูลคาหุน
ตามบัญชี 

เงินปนผล 
ตอกําไร (%)  

2549** (สอบทาน) 
2550 (ตรวจสอบ) 
2551 (ตรวจสอบ) 
3 เดือนแรกของป 2552 
(สอบทาน) 
6 เดือนแรกของป 2552 
(สอบทาน) 

2,671,975 
3,216,714 
3,967,404 
1,014,335 
 
1,993,103 

44,070 
101,619 
(130,897) 
37,339 
 
281,139 

0.07 
0.15 
-0.19 
0.04 
 
0.40 
 

- 
- 
0.35 
- 
 
- 
 

1.28 
2.54 
2.00 
2.06 
 
2.41 
 

- 
- 
-186.10 
- 
 
- 
 

หมายเหตุ  *ปรับราคาพารเปน 1 บาทตอหุน เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ และใชวิธีการคํานวณแบบ Fully Diluted 

เนื่องจากงบการเงินที่นําเสนอเปนงบเสมือนควบรวมกิจการ 

 **สําหรับงบการเงินป 2549 เปนงบสอบทาน เนื่องจากบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบ

รวมกิจการระหวาง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด และบริษัท สยามโกลบอลเฮาส (ขอนแกน) จํากดั เมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2550 ซึ่งงบการเงินดังกลาว แสดงขอมูลเสมือนควบรวมกิจการต้ังแตป 2549  

 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) 

งบดุล 
 หนวย : พันบาท 

 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50  31 ธ.ค. 51 31 มี.ค. 52 30 ม.ิย. 52 

 (สอบทาน) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 22,663 32,968 15,142 16,279 17,291 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 43,331 103,129 43,440 26,794 7,184 
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สินคาคงเหลือ 984,648 1,419,210 1,339,373 1,373,754 1,478,333 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 20,225 18,123 - - - 

ลูกหนี้สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย - - 150,000 - - 

ลูกหนี้ภาษีมูลคาเพ่ิม - - 41,768 40,429 44,976 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 28,919 53,754 21,997 23,106 19,918 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,099,787 1,627,184 1,611,720 1,480,362 1,567,702 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 325 328 328 328 381 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย  44 32 14 12 24 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ 958,868 1,950,031 1,971,560 2,478,832 2,506,242 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 696 1,632 8,131 9,028 8,985 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 959,933 1,952,023 1,980,033 2,488,200 2,515,632 

รวมสินทรัพย 2,059,719 3,579,207 3,591,753 3,968,562 4,083,334 

หนี้สิน  

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น  

จากสถาบันการเงิน 426,039 592,410 790,406 1,055,160 897,888 

เจาหนี้การคา  383,835 679,297 587,553 661,731 702,990 

เจาหนี้คาซื้อที่ดิน 39,225 19,225 - - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 8,098 - - 5,302 - 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง 7,035 4,197 1,122 786 695 

กําหนดชําระภายในหนึ่งป 

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระ 96,712 107,509 95,775 97,568 100,574 

ภายในหนึ่งป 

เงินปนผลคางจาย - - 243,600 243,600 243,600 

ภาษีเงินไดคางจาย 11,483 26,116 15,347 33,406 46,676 

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 41,119 42,536 19,283 22,360 25,883 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,013,547 1,471,290 1,753,086 2,119,913 2,018,306 

 

 

 

                       หนวย : พันบาท 

 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50  31 ธ.ค. 51 31 มี.ค. 52 30 ม.ิย. 52 

 (สอบทาน) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

 

หนี้สินไมหมุนเวียน  

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน – สุทธ ิ 4,813 540 1,333 1,158 980 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธ ิ 240,663 329,505 433,979 406,799 379,544 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 245,476 330,046 435,312 407,957 380,524 

รวมหนี้สิน 1,259,022 1,801,336 2,188,398 2,527,870 2,398,830 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน  

ทุนจดทะเบียน 700,000 700,000 960,000 960,000 960,000 

ทุนที่ชําระแลว 625,050 700,000 700,000 700,000 700,000 

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน - สุทธ ิ 22,714 821,059 695,440 690,362 685,228 
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การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม 

ของหลักทรัพยเผ่ือขาย 0 (11) (30) (32) (20) 

กําไรสะสม    

- จัดสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย - - 13,223 13,223 13,223 

- ยังไมไดจัดสรร 152,933 256,823 (5,278) 37,139 286,073 

รวมสวนของผูถือหุน 800,697 1,777,871 1,403,355 1,440,692 1,684,504 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,059,719 3,579,207 3,591,753 3,968,562 4,083,334 

หมายเหตุ สําหรับงบการเงินป 2549 เปนงบสอบทาน เน่ืองจากบรษิัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด และบริษัท สยามโกลบอลเฮาส (ขอนแกน) จํากัด เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ซ่ึงงบการเงินดังกลาว แสดง

ขอมูลเสมือนควบรวมกิจการต้ังแตป 2549  

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 

 หนวย : พันบาท 

 2549* 2550 2551 1 ม.ค.-31 มี.ค.52 1 ม.ค.-30 ม.ิย. 52 

  (สอบทาน) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)  (สอบทาน) (สอบทาน) 

รายได     

รายไดจากการขาย – สุทธ ิ 2,671,975 3,216,714 3,967,404 1,014,335 1,993,103 

รายไดอื่น 20,772 35,195 33,959 9,073 232,760*** 

รวมรายได 2,692,747 3,251,909 4,001,364 1,023,408 2,225,863 

คาใชจาย  

ตนทุนขาย 2,251,179 2,728,646 3,315,100 854,098 1,673,698 

คาใชจายในการขายและบริหาร 343,513 317,105 652,583 92,033 176,865 

คาตอบแทนกรรมการ - 11,460 12,910 3,345 6,620 

รวมคาใชจาย 2,594,692 3,057,211 3,980,593 949,476 1,857,183 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 98,055 194,698 20,770 73,932 368,680 

ดอกเบ้ียจาย 31,584 42,465 71,396 18,029 39,851 

ภาษีเงินได 22,400 50,615 80,272 18,564 47,690 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 44,070 101,619 (130,897)** 37,339 281,139 

หมายเหตุ - *สําหรับงบการเงินป 2549 เปนงบสอบทาน เน่ืองจากบรษิัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการ

ระหวาง บริษทั สยามโกลบอลเฮาส จํากัด และบรษิัท สยามโกลบอลเฮาส (ขอนแกน) จํากัด เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ซ่ึงงบ

การเงินดังกลาว แสดงขอมูลเสมือนควบรวมกิจการต้ังแตป 2549  

 - **ผลขาดทุนสุทธิ ที่เกิดข้ึนในป 2551 จํานวน 130.90 ลานบาท น้ัน เกิดจากการรับรูผลขาดทุนสุทธิจากอุบัติเหตุเพลิงไหม ใน

รายการคาใชจายในการบริหาร สําหรับคาเสียหายจากอุบัติเหตุไฟไหมของสาขาเชียงใหมที่เกิดข้ึนเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 

ที่ผานมา จํานวน 284.14 ลานบาท แตหากไมรวมผลขาดทุนจากอุบัติเหตุไฟไหมจํานวนดังกลาว จะพบวาบริษัทจะมีกําไรสุทธิ

เทากับ 153.24 ลานบาท นอกจากน้ีในสวนของกําไรสุทธิดังกลาว บริษัทยังไดรับรูการขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของสินคา

คงเหลือในสวนของเหล็กจํานวน 25.96 ลานบาทดวย อยางไรก็ตามบริษทัไดรับการจายชดเชยคาสนิไหมทดแทนจากบริษัท

ประกันภัยเปนจํานวนเงินรวม 343.65 ลานบาทเปนที่เรียบรอยแลว 

 - ***รายไดอืน่จํานวน 232.76 ลานบาท ที่เกิดข้ึนในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 สวนหน่ึงเกิดจากบริษัทไดรับคาสนิไหมทดแทน

จากอุบัติเหตุไฟไหมของสาขาเชียงใหมงวดสุดทายจากบริษทัประกนัภยัจํานวน 193.65 ลานบาท และรายไดจากการจําหนาย

สินคาเสียหายและเศษซากของสนิทรพัยถาวรจํานวน 22.07 ลานบาท 

 
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

  หนวย : พันบาท 

          2549 2550  2551   1 ม.ค. -31 มี.ค.52      1 ม.ค. - 30  มิ.ย. 52 
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        (สอบทาน)  (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)  (สอบทาน) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป)  

จากกิจกรรมการดําเนินงาน         (169,476) (25,899)   55,304  158,006  204,827 

เงินสดสุทธิ (ไดมา) ใชไปใน 

กิจกรรมการลงทุน        (311,526) (239,636)   (286,671)  (94,996)  (125,670) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป)  

จากกิจกรรมการจัดหาเงิน       478,984 275,840  213,552       (61,873)             (77,008) 

เงินสดและรายการเทียบเทา  

เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง)       (2,018) 10,305  (17,826)          1,137                  2,149 

  

จัดทําโดย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด 
 
ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของสรุปขอสนเทศ 
 
 
 
 
       ประทับตราบริษัท 
      
(นายวิทูร สุริยวนากุล) 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 
 
 


