
 

 

 

 

 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
หนังสือเชิญประชมุวิสามัญผูถื้อหุ้น 
ครั้งท่ี 1 / 2555 

วันจันทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555 
เวลา 9.00 น. 

 

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรมู ช้ัน 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
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   14   กนัยายน    2555 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 และแจ้งระเบียบวาระการประชุม 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2555 

2. รายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F 53-4) 
3. สารสนเทศเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั แบบเฉพาะเจาะจง               
(Private Placement)  

4. ข้อมลูบคุคลท่ีบริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั จะเสนอให้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 

5. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและการมอบฉนัทะ 
7. ข้อมลูกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ค. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
11. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการท ารายการท่ี

เก่ียวโยงกนั 
 

    

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เม่ือวนัท่ี 25 
สิงหาคม 2555 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2555 ได้มีมตใิห้ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 น ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2  โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ือง
ตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวันท่ี 
18 เมษายน 2555 

1. สรุปความเป็นมา 

  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษัทฯ ได้จดัให้มีขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 18  
เมษายน  2555  ณ ห้องแกรนด์รัชดา  ชัน้ 5  อาคารธารทิพย์  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี  247  ถนน
รัชดาภิเษก   แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร  และบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานประชมุส าหรับการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 และได้สง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยแล้วภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการประชมุ ตามท่ีข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และได้แนบส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุตาม    สิ่ง
ท่ีสง่มาด้วย 1 

2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา 

  เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2555 

3. ความเหน็คณะกรรมการ 

  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2555 

4. หมายเหตุ 

  มตใินวาระนี ้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัตกิารตอบรับข้อเสนอของบริษัท เอสซีจี ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด
เก่ียวกับการร่วมลงทุนในบริษัทฯ 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2555 เม่ือวนัท่ี 
25 สิงหาคม 2555 ได้มีมตอินมุตักิารตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุของบริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั (“ผู้
ยื่นข้อเสนอ”) โดยการซือ้หุ้นเพิ่มทนุซึง่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) และการท าค าเสนอซือ้หุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบางสว่น (Partial Tender 
Offer) จากผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. สรุปความเป็นมา 

 1.1  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ย่ืนข้อเสนอ 

  ผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการแขง่ขนัและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจการ
บริการขนสง่ กระจายสินค้า คลงัสินค้า และโลจิสตกิส์ระดบัประเทศ โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบริษัทในเครือเอส
ซีจี ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทโฮลดิง้ขนาดใหญ่ชัน้น าของ
ประเทศไทยและภมูิภาคอาเซียน ประกอบด้วย 5 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี เปเปอร์ 
เอสซีจี ซิเมนต์ เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง และเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ก็เป็นหนึง่ใน
ผู้น าด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าวสัดกุ่อสร้าง วสัดตุกแตง่บ้าน เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง แบบ
หลากหลายและครบวงจรซึง่มีการเตบิโตทางธุรกิจท่ีสงู ผู้ ย่ืนข้อเสนอและบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทาง
ธุรกิจท่ีสามารถเพิ่มขึน้ได้จากการร่วมลงทนุเพ่ือผนกึศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและรวมจดุแข็งในการ
ด าเนินธุรกิจของทัง้สองฝ่าย และเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแขง่ขนัและในการท าธุรกิจเพื่อ
รองรับการเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง  

 1.2  ความต้องการเงนิทุนของบริษัทฯ 

  เน่ืองด้วยบริษัทฯ มีแผนการในการเร่งอตัราการขยายสาขาของบริษัทฯ ไปทัว่ประเทศไทย
และในภมูิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่ความต้องการสินค้าวสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแตง่บ้าน ซึง่
นอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการประกอบการและความสามารถในการก่อหนีข้องบริษัทฯ ท่ีมีอยูใ่น
ปัจจบุนั บริษัทฯ จะต้องใช้เงินในการลงทนุเพิ่มเตมิ เพ่ือซือ้ท่ีดนิ ก่อสร้างและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
(Working capital) เพ่ือรองรับการขยายสาขาใหมด่งักลา่วอยา่งรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มีความต้องการเงินทนุ
เพ่ือรองรับแผนงานดงักลา่วประมาณ 3,000 ล้านบาท  

 1.3  วัตถุประสงค์ของผู้ย่ืนข้อเสนอในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ 

  การร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอในครัง้นีเ้ป็นการลงทนุเพ่ือเข้าสูธุ่รกิจค้าปลีกสินค้าวสัดุ
ก่อสร้างในรูปแบบของร้านค้าคลงัสินค้า ซึง่มีอตัราการเตบิโตอยูใ่นระดบัท่ีสงูอยา่งตอ่เน่ืองตามพฤตกิรรม
ผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอมุง่หวงัท่ีจะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) ของ
บริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน เสริมสร้างความแข็งแกร่งและศกัยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยาย
ไปสูป่ระเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคอาเซียนตอ่ไปด้วย 

 1.4  สาระส าคัญของข้อเสนอการร่วมลงทุน 

  ผู้ ย่ืนข้อเสนอประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมลงทนุในบริษัทฯ โดยการลงทนุในหุ้นและใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GLOBAL-W) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น”) บางสว่นของบริษัท
ฯ ด้วยวิธีการและในราคาดงัตอ่ไปนี ้โดยมีเง่ือนไขการเข้าร่วมลงทนุดงัท่ีจะได้กลา่วตอ่ไปในข้อ 1.5 ท้ายนี ้



    บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

4 

  (1) การซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) เป็นจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นเพิ่ม
ทุน”) ในราคา 14.00 บาทตอ่หุ้น (สิบส่ีบาทตอ่หุ้น) ซึง่เป็นราคาเดียวกนักบัราคาท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอได้เสนอ
ส าหรับการเสนอซือ้หุ้นจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น มลูคา่รวม 3,136,000,000 บาท และ 

  (2) การท าค าเสนอซือ้หุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบางสว่น (Partial Tender 
Offer) (รวมเรียกวา่ “ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน”) จากผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นของบริษัทฯ (รวมเรียกวา่ “ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ”) โดยประกอบไปด้วย  

  (ก) หุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 457,420,683 หุ้น และไม่
ต ่ากวา่ 391,094,684 หุ้น ซึง่คดิเป็นอตัราโดยประมาณไมเ่กินร้อยละ 26.00 และไมต่ ่ากวา่ร้อย
ละ 22.23 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ก่อนรวมหุ้นเพิ่ม
ทนุท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอในครัง้นี ้ ตามล าดบั หรือคดิเป็นอตัรา
โดยประมาณไมเ่กินร้อยละ 23.06 และไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 19.72 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระ
แล้วและสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอในครัง้นี ้ ตามล าดบั ในราคา 14.00 บาทตอ่หุ้น (สิบส่ีบาทตอ่หุ้น) (ซึง่เป็นราคา
เดียวกนักบัราคาท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอได้เสนอเพ่ือซือ้หุ้นเพิ่มทนุจากบริษัทฯ) และ  

  (ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น จ านวนไมเ่กิน 55,616,085 หนว่ย และไมต่ ่า
กวา่ 47,551,750 หนว่ย ซึง่คดิเป็นอตัราโดยประมาณไมเ่กินร้อยละ 26.00 และไมต่ ่ากวา่ร้อย
ละ 22.23 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ตามล าดบั ในราคา 9.30 บาทตอ่ใบส าคญั
แสดงสิทธิ (เก้าบาทสามสิบสตางค์ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ)  
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สัดส่วนการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงโดยประมาณของผู้ย่ืนข้อเสนอในแต่ละขัน้ตอนของธุรกรรม 

 

 
การซือ้หุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

ก. หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 224,000,000 หุ้น 

การท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน  (Partial Tender Offer)
อตัราขัน้ต ่า อตัราสงูสดุ อตัราขัน้ต ่า อตัราสงูสดุ อตัราขัน้ต ่า อตัราสงูสดุ

ข.

ค. หุ้นส าหรับการรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

จ านวนไมเ่กิน 55,616,085 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิและไมต่ ่ากว่า 

47,551,750 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ  (ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิของ

บริษัทฯ หนึ่งหนว่ยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้ 1.2 หุ้น)

ร้อยละ 2.55 ร้อยละ 2.98

ง. 

(=ก+ข+ค)

รวมสัดส่วนการถอืหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงโดยประมาณของผู้ ย่ืน

ข้อเสนอและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ ย่ืนข้อเสนอในแต่ละ

ขัน้ตอนของธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์(1),(2)

ร้อยละ 34.96 ร้อยละ 38.73 ร้อยละ 31.01 ร้อยละ 34.36 ร้อยละ 30.01 ร้อยละ 33.40

อตัราขัน้ต ่า อตัราสงูสดุ อตัราขัน้ต ่า อตัราสงูสดุ

หมายเหต ุ(1) การค านวณสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ยื่นข้อเสนอและบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ ยื่นข้อเสนอ อยู่ภายใต้สมมตุิฐานที่ว่า
                 ธุรกรรมการได้มาซึง่หลกัทรัพย์ของผู้ ยื่นข้อเสนอโดยการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุและการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางส่วนจากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะส าเร็จเสร็จสิน้ก่อนวันก าหนดใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นใน
                 ครัง้ถัดไปของบริษัทฯ ซึง่คือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และวันก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 
                 (2) บคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

สดัส่วนโดยประมาณของจ านวนหุ้นที่ออก

และช าระแล้วและสิทธิออกเสียงหลงัรวม

หุ้นเพ่ิมทนุ หรือเทา่กับ 1,983,310,318 หุ้น

สดัส่วนโดยประมาณของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทฯ หรือเทา่กับ

 213,908,006  หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ

สดัส่วนโดยประมาณของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทฯ หรือเทา่กับ

 213,908,006  หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ

ร้อยละ 20.42

ร้อยละ 22.23 ร้อยละ 26.00 ร้อยละ 22.23 ร้อยละ 26.00

หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียง

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นจ านวนไมเ่กิน 55,616,085 หนว่ยและไม่

ต ่ากว่า 47,551,750 หนว่ย

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นยังไมถู่กใช้สิทธิ

สดัส่วนโดยประมาณของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระ

แล้วและสิทธิออกเสียง หลงัรวมหุ้นเพ่ิมทนุ และรวมหุ้น

ที่จะออกใหมจ่ากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือเทา่กับ 2,239,999,926 หุ้น

ร้อยละ 11.29 ร้อยละ 10.00

หุ้นที่ออกและช าระแล้วจ านวนไมเ่กิน 457,420,683 หุ้นและไมต่ ่ากว่า 

391,094,684 หุ้น
ร้อยละ 22.23 ร้อยละ 26.00 ร้อยละ 19.72 ร้อยละ 23.06 ร้อยละ 17.46

ร้อยละ 12.73

สดัส่วนโดยประมาณของจ านวนหุ้นที่ออก

และช าระแล้วและสิทธิออกเสียง ก่อนรวม

หุ้นเพ่ิมทนุ หรือเทา่กับ 1,759,310,318 หุ้น
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 1.5  เงื่อนไขในการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทุนและการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน 

 1.5.1  เง่ือนไขในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น 

  (1) เพ่ือให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถเข้าลงทนุในบริษัทฯ ได้ในสดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิออก
เสียงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 (แตไ่มเ่กินร้อยละ 50) ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น
ของบริษัทฯ ได้ เพ่ือให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ก้าวข้ามจดุท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นท่ีร้อยละ 25 (ย่ีสิบห้า) ของสิทธิออก
เสียงของบริษัทฯ ตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยการผอ่นผนัดงักลา่วจะมีผลก็ตอ่เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ มีมตยิินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ 

  (2) เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศท่ี ทจ. 12/2554 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องได้รับมตยิินยอมจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (3) ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น ผู้ ย่ืนข้อเสนออาจยกเลิกการซือ้หุ้นได้ หากมี
ผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นในจ านวนต ่ากวา่ 391,094,684 หุ้น และผู้ ย่ืนข้อเสนออาจยกเลิกการซือ้ใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นได้ หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นในจ านวนต ่ากวา่ 
47,551,750 หนว่ย ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอยกเลิกการซือ้หุ้น ผู้ ย่ืนข้อเสนออาจยกเลิกการซือ้ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นด้วยก็ได้ 

  ทัง้นี ้ตามประกาศท่ี ทจ. 12/2554 ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ มาแสดงเจตนา
ขายหลกัทรัพย์ท่ีเสนอซือ้มากกวา่จ านวนหลกัทรัพย์สงูสดุท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอเสนอซือ้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องใช้วิธี
จดัสรรตามสดัสว่นของจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีมีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rata) 

 1.5.2  เง่ือนไขในการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

  การซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ จะด าเนินการเม่ือเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีท้กุข้อส าเร็จ
ครบถ้วนแล้ว  

  (1) ผู้ ย่ืนข้อเสนอได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามท่ีระบใุนข้อ 1.5.1(1) ข้างต้น 

  (2) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตอินมุตัใิห้ออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ ยินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ และอนมุตัใินเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
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ส าหรับการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ รวมทัง้รับทราบรายช่ือบคุคลท่ีผู้จองซือ้จะเสนอให้
เป็นกรรมการ ตามท่ีเสนอในระเบียบวาระท่ี 3 ถึง 10 

  (3) ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีเง่ือนในข้อ 1.5.2(1) และ 1.5.2(2) ข้างต้นส าเร็จ
ครบถ้วน ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น โดยย่ืนค าเสนอซือ้ตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้ ถือหลกัทรัพย์ในประเภทและรุ่นท่ีเสนอซือ้ทกุราย โดย
ก าหนดให้ค าเสนอซือ้มีระยะเวลารับซือ้ตดิตอ่กนั 25 วนัท าการ และ 

  (4) ในวนัท าการท่ี 21 ของระยะเวลารับซือ้ท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น มี
ผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นรวมกนัไมน้่อยกวา่ (ก) 391,094,684 หุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ
บริษัทฯ ซึง่คดิเป็นร้อยละ 22.23 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ก่อนรวม
หุ้นเพิ่มทนุ หรือคดิเป็นร้อยละ 19.72 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ หลงั
รวมหุ้นเพิ่มทนุ และ (ข) 47,551,750 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 22.23 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ เว้นแตผู่้ ย่ืนข้อเสนอจะใช้สิทธิยกเว้นเง่ือนไขในข้อนี ้

 1.6   ขัน้ตอนการด าเนินการในการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทุนและการเข้าท าค าเสนอซือ้
หลักทรัพย์บางส่วนโดยสรุป 

  (1) เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามท่ีระบใุนข้อ 
1.5.1(1) และได้รับมตยิินยอมให้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีระบใุนข้อ 
1.5.1(2) แล้ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะย่ืนค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นภายใน 3 วนัท าการ โดยก าหนดให้ค าเสนอ
ซือ้มีระยะเวลารับซือ้ตดิตอ่กนั 25 วนัท าการ 

  (2) ในวนัท าการท่ี 21 ของระยะเวลารับซือ้ท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น 
หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นรวมกนัไมน้่อยกวา่ (ก) 391,094,684 หุ้น และไมน้่อยกวา่ (ข) 
47,551,750 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุจ านวน 224,000,000 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา 14.00 บาทตอ่หุ้น มลูคา่รวม 3,136,000,000 บาท ซึง่ในขณะนัน้ 
ระยะเวลารับซือ้ท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น ยงัไมส่ิน้สดุลง 

  (3) ภายหลงัจากการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
จ านวน 224,000,000 หุ้น ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.29 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ 

  (4) เม่ือระยะเวลารับซือ้ท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นสิน้สดุลง ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอจะถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มจากหุ้นเพิ่มทนุท่ีได้มาตามข้อ (3) ข้างต้น อีกไมเ่กิน 457,420,683 หุ้นและ
ไมต่ ่ากวา่ 391,094,684 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นไมเ่กิน 681,420,683 หุ้น และไมต่ ่ากวา่ 615,094,684 หุ้น 
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ซึง่จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ ย่ืนข้อเสนอในบริษัทฯ ก้าวข้ามจดุร้อยละ 25 คดิเป็น
สดัสว่นสงูสดุร้อยละ 34.36 และต ่าสดุร้อยละ 31.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ (หุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุจะมี
จ านวนรวมทัง้สิน้ 1,983,310,318 หุ้น) และผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ 
ตามจ านวนท่ีมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ซึง่จะไมเ่กิน 55,616,085 หนว่ย คดิเป็นอตัราโดยประมาณไมเ่กินร้อยละ 
26.00 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด และ 

  (5) หากผู้ ย่ืนข้อเสนอใช้สิทธิซือ้หุ้นทัง้หมดจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีจะ
ได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นตามจ านวนท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (ทัง้นี ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ หนึง่หนว่ยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้ 1.2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.25 
บาท (หกบาทย่ีสิบห้าสตางค์) โดยมีก าหนดใช้สิทธิท่ีเหลือในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 และ 17 พฤษภาคม 
2556 และบริษัทฯ ไมต้่องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นของบริษัทฯ จากการเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี ้ เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอเป็นราคาไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจากราคาถวั
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนัท า
การตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น โดยเง่ือนไขการปรับสิทธิอ้างอิงถึงสรุปข้อสนเทศของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ) ผู้
ย่ืนข้อเสนอจะถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มจากหุ้นเพิ่มทนุท่ีได้มาตามข้อ (3) ข้างต้น และหุ้นท่ีได้มาตามข้อ (4) 
ข้างต้น อีกไมเ่กิน 66,739,302 หุ้น และไมต่ ่ากวา่ 57,062,100 หุ้นรวมเป็นจ านวนไมเ่กิน 748,159,985 หุ้น 
และไมต่ ่ากวา่ 672,156,784 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นสงูสดุประมาณร้อยละ 33.40 และต ่าสดุประมาณร้อยละ 
30.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุและรวม
หุ้นท่ีจะออกใหมจ่ากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่เป็นล าดบัสองรองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบนัของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่สริุยวนา
กลุ (ทัง้นี ้ สดัสว่นการถือหุ้นนีเ้ป็นสดัสว่นการถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายอ่ืนทกุรายใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

 1.7   ผลกระทบของการเข้าร่วมลงทุนต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

  ผู้ ย่ืนข้อเสนอมีความประสงค์ท่ีจะมีสว่นร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ใน
การแขง่ขนั การเตบิโตของบริษัทฯ รวมทัง้การเป็นผู้น าด้านการค้าปลีกวสัดกุ่อสร้างตามท่ีระบใุนข้อเสนอ
การร่วมลงทนุ ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  เพิ่มอตัราการขยายจ านวนสาขาของบริษัทฯ ในประเทศได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ อนัเป็นผลมาจากเงินทนุท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทนุ และจากการสนบัสนนุของผู้
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ย่ืนข้อเสนอในการจดัท าแผนการขยายธุรกิจตามพืน้ท่ีกลยทุธ์ท่ีมีก าลงัซือ้และคูแ่ขง่ท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
ร่วมสร้างทีมขยายสาขาเพ่ือให้การขยายสาขาโดยรวมเป็นไปอยา่งเป็นระบบ 

  (2)  เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ด้านการจดัซือ้ จากการประหยดัทาง
ขนาด (Economies of Scale) และการได้รับรายได้จากเงินคืนสว่นลด (Rebate Income) ในอตัราสว่นท่ี
สงูขึน้ 

  (3)  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารผลิตภณัฑ์ (Category Management) การจดัการ
พืน้ท่ีขาย (Space Allocation) และจดัซือ้สินค้า (Sourcing) จากการพฒันาระบบการวิเคราะห์ข้อมลูสินค้า
และลกูค้า การพฒันาระบบควบคมุคณุภาพ และรวมถึงการเพิ่มตราสินค้าตามความต้องการของลกูค้า
อยา่งเหมาะสม 

  (4)  เพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินค้า การขนสง่ และการ
กระจายสินค้า ได้แก่ การวางแผนเส้นทางการขนสง่สินค้าและบริหารศนูย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ การ
บริหารจดัการพืน้ท่ีคลงัสินค้าท่ีเหมาะสมท่ีสดุ การบริหารคลงัสินค้าเพ่ือลดคา่ใช้จา่ย การลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย
ด้านการขนสง่สินค้า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารคลงัสินค้าและการขนสง่ เป็นต้น 

  (5)  บริหารทรัพยากรมนษุย์ให้เหมาะสม ได้แก่ การมีสว่นร่วมบริหารจดัการบริษัทฯ 
โดยผู้บริหารและทีมงานของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีศกัยภาพสงู การมีสว่นชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ การอบรมพนกังาน การวางการเจริญเตบิโตในสายอาชีพ (Career Path) ให้กบัพนกังาน 
การก าหนด KPI เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการท างาน การเสริมสร้างวฒันธรรมรักองค์กร การจดักิจกรรมสาน
สมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน เป็นต้น 

  (6)  เพิ่มโอกาสในการขยายสาขาไปในภมูิภาคอาเซียน (ASEAN) ได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ เมียนมาร์ บรูไน โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอ สามารถใช้องค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจในตา่งประเทศเพ่ือชว่ยบริษัทฯ ด้านความเข้าใจในธุรกิจในประเทศท่ีบริษัทฯ จะ
ขยายสาขาไปสู ่ ด้านการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบในประเทศนัน้ๆ 
การจดัหาแรงงานในท้องถ่ิน การจดัหาแหลง่เงินทนุจากธนาคารท้องถ่ิน เป็นต้น 

  ทัง้นีภ้ายหลงัธุรกรรมการได้มาซึง่หลกัทรัพย์เสร็จสิน้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
สดัสว่นโดยประมาณร้อยละ 30.01 ถึงร้อยละ 33.40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุและรวมหุ้นท่ีจะออกใหมจ่ากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (ทัง้นี ้ สดัสว่นการถือหุ้นนีเ้ป็นสดัสว่นการถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายอ่ืนทกุ
รายใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิ) ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นล าดบัสอง
รองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจบุนัของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นกลุม่สริุยวนากลุ ทัง้นีโ้ครงสร้าง
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ย่ืนข้อเสนอ โดย
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บริษัทฯ จะได้จดัให้มีการแตง่ตัง้กรรมการจากบคุคลท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอได้เสนอช่ือเพ่ือเข้ารับต าแหนง่กรรมการ
ของบริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น เม่ือการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุและการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นได้
ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระท่ี 10 และสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

  นอกจากนี ้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอมีแผนท่ีจะสง่ทีมสนบัสนนุ อนัประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงู 1 
คน และนกัวิเคราะห์ 2 คน เข้าปฏิบตัหิน้าท่ี ในฝ่ายพฒันาธุรกิจซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม ่ โดยขึน้
ตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้จดัการจ านวน 3 คน เข้าปฏิบตัหิน้าท่ีในฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ ฝ่าย
บญัชีและการเงิน และฝ่ายจดัซือ้ตา่งประเทศ ฝ่ายละ 1 คน อีกทัง้ยงัมีแผนจะสง่ทีมงานเพ่ือร่วมท าโครงการ
พฒันาศกัยภาพของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ โครงการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารผลิตภณัฑ์ (Category 
Management) การจดัการพืน้ท่ีขาย (Space Allocation) และจดัซือ้สินค้า (Sourcing) โครงการพฒันา
ระบบขนสง่ และโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยจะร่วมปฏิบตังิานจนกวา่โครงการจะแล้วเสร็จ 

  อนึง่ ผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่ความประสงค์ท่ีจะด าเนินการเพิกถอนบริษัทฯ ออกจากการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในชว่งระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีธุรกรรมการซือ้
หลกัทรัพย์เสร็จสิน้ ยกเว้น กรณีมีเหตใุห้บริษัทฯ ไมส่ามารถด ารงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สัง่เพิกถอนหุ้ น
ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา 

  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ โดยการ
เข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุซึง่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้กบัผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น (Partial Tender Offer) จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ดงัสาระส าคญัและเง่ือนไขการเข้าร่วมลงทนุท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยมอบหมายให้นายวิทรู สริุยวนากลุ 
หรือบคุคลท่ีนายวิทรู สริุยวนากลุมอบหมายมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตอบ
รับข้อเสนอการร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ รวมทัง้มีอ านาจในการ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ (2) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการเข้าร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ซึง่รวมถึงการตดิตอ่และการ
ย่ืนค าขออนญุาตใดๆ ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง และ (3) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ  

  เน่ืองจากเร่ืองตา่งๆ ท่ีจะพิจารณาอนมุตัใินวาระท่ี  2  ถึงวาระท่ี  10 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเข้าร่วมลงทนุในบริษัทฯ ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัวิาระท่ี  2  ถึงวาระท่ี  10  
หากวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตั ิ จะถือวา่วาระอ่ืนๆ ท่ีได้รับการอนมุตัแิล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไมมี่
การพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ตอ่ไป โดยจะไมมี่การเสนอวาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุในบริษัทฯ 
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
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3. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิารตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ โดยการ
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุซึง่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้แกผู่้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น (Partial Tender Offer) จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดและราคาท่ีเสนอข้างต้น และอนมุตัใิห้นายวิทรู สริุยวนากลุ หรือบคุคลท่ีนายวิทรู สริุยวนากลุ 
มอบหมายมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุ รวมทัง้
มีอ านาจในการ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้า
ร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการเข้า
ร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ซึง่รวมถึงการตดิตอ่และการย่ืนค าขออนญุาตใดๆ ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ เอกสาร
และหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ (3) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ตามท่ีเสนอ 

4. หมายเหตุ 

มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตยินิยอมให้ผู้ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน
จากผู้ถือหลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ 

1. สรุปความเป็นมา 

สืบเน่ืองจากการท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอได้เสนอท่ีจะท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน (Partial 
Tender Offer) จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยประกอบไปด้วย (1) การท าค าเสนอซือ้หุ้นท่ีออกและ
ช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 457,420,683 หุ้น และไม่ต ่ากว่า 391,094,684 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอตัรา
โดยประมาณไมเ่กินร้อยละ 26.00 และไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 22.23 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิ
ออกเสียงของบริษัทฯ ก่อนรวมหุ้นเพิ่มทุน ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราโดยประมาณไม่เกินร้อยละ 23.06 
และไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 19.72 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้น
เพิ่มทนุ ตามล าดบั โดยเสนอซือ้ในราคา 14.00 บาทตอ่หุ้น (สิบส่ีบาทตอ่หุ้น) และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้ น  จ านวนไม่ เ กิน 55,616,085 หน่วย และไม่ต ่ ากว่า  47,551,750 หน่วย ซึ่ งคิดเป็นอัตรา
โดยประมาณไมเ่กินร้อยละ 26.00 และไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 22.23 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด โดย
เสนอซือ้ในราคา 9.30 บาทตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ (เก้าบาทสามสิบสตางค์ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ)  
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ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีเสนอในระเบียบวาระท่ี 2 ภายหลงัจากการซือ้หุ้นเพิ่มทุน ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจ านวน 224,000,000 หุ้น ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.29 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ การท าค าเสนอซือ้
หุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ จะท าให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มอีกไม่เกิน 457,420,683 
หุ้นและไม่ต ่ากว่า 391,094,684 หุ้ น รวมเป็นจ านวนหุ้นไม่เกิน 681,420,683 หุ้ น และไม่ต ่ากว่า 
615,094,684 หุ้น ซึ่งจะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ ย่ืนข้อเสนอในบริษัทฯ ก้าวข้ามจดุ
ร้อยละ 25 (แตน้่อยกวา่ร้อยละ 50) คดิเป็นสดัสว่นสงูสดุร้อยละ 34.36 และต ่าสดุร้อยละ 31.01 ของจ านวน
หุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ (หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุจะมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,983,310,318 หุ้น) ซึ่งตามประกาศท่ี ทจ. 
12/2554 ก าหนดวา่ ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จะกระท าได้ตอ่เม่ือท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัยิินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนท่ีมี
ผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ซึ่งจะไม่เกิน 55,616,085 หน่วย คิดเป็นอตัราโดยประมาณไม่เกินร้อยละ 26.00 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด หากผู้ ย่ืนข้อเสนอใช้สิทธิซือ้หุ้นทัง้หมดจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื อ้
หุ้นท่ีจะได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นตามจ านวนท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (ทัง้นี ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ หนึ่งหน่วยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้ 1.2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
6.25 บาท (หกบาทย่ีสิบห้าสตางค์) โดยมีก าหนดใช้สิทธิในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 และ 17 พฤษภาคม 
2556 และบริษัทฯ ไมต้่องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี ้เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้
ย่ืนข้อเสนอเป็นราคาไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ค านวณจากราคาถวั
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนัท า
การติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระการออกหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น โดยเง่ือนไขการปรับสิทธิอ้างอิงถึงสรุปข้อสนเทศของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ฯ) ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มอีกไม่เกิน 66,739,302 หุ้น และไม่ต ่ากว่า 57,062,100 หุ้นรวม
เป็นจ านวนไมเ่กิน 748,159,985 หุ้น และไมต่ ่ากวา่ 672,156,784 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นสงูสดุประมาณร้อยละ 
33.40 และต ่าสดุประมาณร้อยละ 30.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุและรวมหุ้นท่ีจะออกใหม่จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้น (ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นนีเ้ป็นสดัสว่นการถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายอ่ืนทกุรายใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
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อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับการยืนยนัจากผู้ ย่ืนข้อเสนอว่า ณ วนัท่ี 10 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในครัง้นี ้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ
และบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเตมิ) ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ไมมี่การถือหุ้นในบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา 

ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัยิินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น
ของบริษัทฯ ตามจ านวนและรายละเอียดท่ีระบขุ้างต้น 

3. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัยิินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น
ของบริษัทฯ ตามจ านวนและรายละเอียดท่ีระบขุ้างต้น 

4. หมายเหตุ 

  มตใินวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 

1. สรุปความเป็นมา 

1. ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 มีมติ
เพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทฯ (“GLOBAL_ESOP1”) เป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 40,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 
1 บาท โดยมีอายโุครงการ 5 ปี อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มีการด าเนินโครงการ GLOBAL_ESOP1  

2. ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 มีมติ
เพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจา่ยปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล จ านวนรวม 480,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการจา่ยปันผล บริษัทฯ จดัสรรหุ้น
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สามญัเป็นหุ้นปันผลจริงทัง้สิน้ 479,999,981 หุ้น คงเหลือหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 19 หุ้น อนัเกิด
จากการจา่ยปันผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยหุ้นปันผลกรณีมีเศษหุ้น 

3. ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 มีมตใิห้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (“GLOBAL-W”) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดมิของบริษัทฯ โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัรา 4 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนรวม 
240,000,000 หนว่ย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
7.50 บาท (เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ของบริษัทฯ ยงัมีมตใิห้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 จ านวน
รวม  240,000,000 หุ้น อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ บริษัทฯ 
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจริงทัง้สิน้ 239,999,983 หนว่ย และคงเหลือจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขายไม่
หมดทัง้สิน้ 17 หนว่ย ดงันัน้ในการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 240,000,000 หุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้น จงึมีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจดทะเบียนไว้เกินกวา่จ านวนหุ้นสามญัท่ี
จ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ ออกและจดัสรรจริง
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ อยูเ่ป็นจ านวน 17 หุ้น ทัง้นี ้ ตามท่ีได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
27 มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้มีการปรับสิทธิผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จากอตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท (เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 
เป็น ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้ 1.2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท 
(หกบาทย่ีสิบห้าสตางค์) โดยการปรับสิทธิดงักลา่วมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2555 

4. ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2555 มีมติ
เพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจา่ยปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล จ านวนรวม 289,985,369 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการจา่ยปันผล บริษัทฯ จดัสรรหุ้น
สามญัเป็นหุ้นปันผลจริงทัง้สิน้ 289,985,339 หุ้น คงเหลือหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 30 หุ้น อนัเกิด
จากการจา่ยปันผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยหุ้นปันผลกรณีมีเศษหุ้น 

5. ภายใต้มาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเตมิ) ก าหนดวา่ บริษัทจะสามารถเพิ่มทนุจดทะเบียนได้ก็ตอ่เม่ือหุ้นทัง้หมดของบริษัทได้
ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่ีมีหุ้นท่ียงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุ้นท่ีเหลือต้อง
เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอได้ บริษัทฯ จงึ
ต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 40,000,066 หุ้น
ดงักลา่ว นอกจากนี ้ ตามมาตรา 139 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
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แก้ไขเพิ่มเตมิ) ก าหนดวา่ บริษัทท่ีจะลดทนุจดทะเบียน จะกระท าได้ตอ่เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณา
อนมุตักิารลดทนุของบริษัท 

2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา    

ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,055,999,992 
บาท เป็น 2,015,999,926 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้น าออกจ าหนา่ยจ านวน 
40,000,066 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 40,000,066 บาท ซึง่ประกอบด้วย 

(1) หุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิภายใต้โครงการ GLOBAL_ESOP1
จ านวน 40,000,000 หุ้น 

(2) หุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามมติท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 และปี 2555 แตย่งัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 19 หุ้น และ 30 หุ้นตามล าดบั และ 

(3) หุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 ในส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าเป็นต้องจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ ออกและจดัสรรจริงให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิจ านวน 17 หุ้น 

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

3. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,055,999,992 
บาท เป็น 2,015,999,926 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 
40,000,066 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 40,000,066 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

4. หมายเหตุ 

  มตใินวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

1. สรุปความเป็นมา 

สืบเน่ืองจากการลดทนุจดทะเบียนท่ีเสนอให้พิจารณาในระเบียบวาระท่ี 4 ข้างต้น บริษัทฯ 
จะต้องแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียนดงักลา่ว  โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิ และให้ใช้ข้อความใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน  2,015,999,926 บาท (สองพันสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้า
พนัเก้าร้อยย่ีสิบหกบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น  2,015,999,926 หุ้น  (สองพันสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้า
พนัเก้าร้อยย่ีสิบหกหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  1  บาท  (หนึง่บาท)  

 โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั    2,015,999,926 หุ้น  (สองพันสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้า
พนัเก้าร้อยย่ีสิบหกหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ  -     หุ้น (-)”   

2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา    

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงัรายละเอียดข้างต้น 

3. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 
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4. หมายเหตุ 

  มตใินวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

1. สรุปความเป็นมา 

1. สืบเน่ืองจากการท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2555 วันท่ี 25 สิงหาคม 
2555 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จาก 2,015,999,926 บาท เป็น 2,239,999,926 บาท 
โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยได้ส่งรายงานการเพิ่ม
ทนุ (แบบ F 53-4) ซึง่เปิดเผยบนตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 ปรากฏตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

2. ภายใต้มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดว่า บริษัทฯ ท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียน จะกระท าได้ต่อเม่ือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

 

2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา 

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,015,999,926 
บาท เป็น 2,239,999,926 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ดงัรายละเอียดข้างต้น 

3. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,015,999,926 
บาท เป็น 2,239,999,926 บาท โดยการออกหุ้นใหมจ่ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ตามรายละเอียดข้างต้น 
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4. หมายเหตุ 

  มตใินวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

1. สรุปความเป็นมา 

สืบเน่ืองจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนท่ีเสนอให้พิจารณาในระเบียบวาระท่ี 6 ข้างต้น บริษัท
ฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว  โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิ และให้ใช้ข้อความใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน  2,239,999,926 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสน
เก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบหกบาท) 

แบง่ออกเป็น  2,239,999,926 หุ้น  (สองพนัสองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสน
เก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบหกหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  1  บาท  (หนึง่บาท)  

 โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั    2,239,999,926 หุ้น  (สองพนัสองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสน
เก้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบหกหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ  -     หุ้น (-)”   

2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา    

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว ดงัรายละเอียดข้างต้น 
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3. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 

4. หมายเหตุ 

  มตใินวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง       (Private 
Placement) 

1. สรุปความเป็นมา 

1. สืบเน่ืองจากการท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2555 วนัท่ี 25 สิงหาคม 
2555 ได้มีมตอินมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการ
เสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 14.00 บาท มลูคา่
รวม 3,136,000,000 บาท และได้มีมตใิห้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาจองซือ้หุ้นกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอเพ่ือวตัถปุระสงค์
ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้นดงักลา่วใน
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2555  

ทัง้นี ้ ราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาท่ีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัทฯ ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนัท าการตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เสนอวาระการ
ออกหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้นดงักลา่วมีราคาหุ้นละ 13.39 บาท 

2. ภายใต้มาตรา 137 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดว่า บริษัทฯ ท่ีจะจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) จะกระท าได้ต่อเม่ือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณา
อนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
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2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา    

ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาหุ้น
ละ 14.00 บาท มูลค่ารวม 3,136,000,000 บาท ดงัรายละเอียดข้างต้น โดยให้นายวิทูร สุริยวนากุล หรือ
บุคคลท่ีนายวิทูร สุริยวนากุล มอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุโดยการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจงดงัท่ีกล่าวข้างต้น มีอ านาจในการเข้าเจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจลงนามใน
เอกสารค าขออนญุาตและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการด าเนินการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาตรวมทัง้เอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อ
หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  และการน าหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นหรือสมควรส าหรับการออกและเสนอขาย 
รวมทัง้การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

3. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้ นละ 1 บาท โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ดัง
รายละเอียดข้างต้น 

4. หมายเหตุ 

  มตใินวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัตกิารตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันในการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนให้แก่บริษัท เอสซีจี ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด 

1. สรุปความเป็นมา 

1. ภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามา
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 11.29 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว
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ของบริษัทฯ หลงัการเพิ่มทนุ การจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอจงึเป็นการตกลงเข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 
ทจ. 21/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการที่ เก่ียวโยงกัน”) ในประเภท
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีมลูคา่ของรายการมากกวา่ 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 
ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ โดยมูลค่ารวมของรายการค านวณจากราคาท่ีบริษัทฯ จะ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอในราคาหุ้นละ 14.00 บาท คณูกบัจ านวนหุ้นท่ีจะจดัสรร
ให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 224,000,000 หุ้น คดิเป็นมลูคา่รวมของรายการเทา่กบั 3,136,000,000 บาท ในขณะท่ี
มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ปรากฏตามงบการเงินของ
บริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2555  เทา่กบั 4,794 ล้านบาท ดงันัน้ สดัส่วนของรายการดงักล่าวจึง
เท่ากับร้อยละ 65.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เม่ือรวมจ านวนหุ้นท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนออาจได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
บางสว่น และจ านวนหุ้นซึง่อาจได้มาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนออาจ
ได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือของบริษัทฯ ในสดัส่วนการ
ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 33.40 

อนึ่ง ก่อนท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางส่วนและก่อนการได้รับการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทนุ ผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่การถือหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ  

2. ตามประกาศเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เม่ือบริษัทฯ มีการตกลง
เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยมีมูลค่าของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และขออนมุตักิารเข้าท ารายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ  

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2555 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2555 ได้มีมติ
อนุมตัิการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันดงักล่าว และได้มีมติแต่งตัง้ให้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ดงักล่าว โดยสารสนเทศเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 11 
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2. ข้อเสนอเพื่อพจิารณา    

ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  ในการ
จดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ดงัรายละเอียดข้างต้น  

3. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ การจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ  เน่ืองจากผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นองค์กรท่ีมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจการบริการขนส่ง กระจายสินค้า คลงัสินค้า และโลจิ
สติกส์ระดบัประเทศ  ด้วยศกัยภาพและความเช่ียวชาญของผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักล่าว การเข้าร่วมลงทุนใน
บริษัทฯ โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ
บริษัทฯ ในการแข่งขนัและในการท าธุรกิจเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างตอ่เน่ือง เช่น การเพิ่มอตัราการ
ขยายจ านวนสาขาของบริษัทฯ ในประเทศอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ การเพิ่มความสามารถใน
การแขง่ขนัของบริษัทฯ ด้านการจดัซือ้ จากการประหยดัทางขนาด (Economies of Scale) รวมทัง้การเพิ่ม
โอกาสในการขยายสาขาไปในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ เมียนมาร์ บรูไน เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ ดงัรายละเอียดข้างต้น 

4. หมายเหตุ 

  มตใินวาระนี ้ จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียตามท่ีประกาศ
เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัก าหนด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี ้ ทัง้นี ้
ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2555 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) ในครัง้นี ้ผู้ ย่ืนข้อเสนอและบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ ไมมี่การถือหุ้นและใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นในบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
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ระเบียบวาระท่ี 10 พจิารณารับทราบรายช่ือบุคคลท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเสนอให้เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ 

  เน่ืองจากภายหลังจากการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทุนและท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางส่วนของ
บริษัทฯ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะมีการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอน าเสนอรายช่ือบุคคลดังกล่าวเพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบ โดย
รายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 โดย
มีรายช่ือดงันี ้
 

 ช่ือ สกุล ต าแหน่งท่ีจะได้รับเสนอแต่งตัง้ 

1. นาย ขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการบริษัทฯ 
2. นาย อารีย์ ชวลิตชีวินกลุ กรรมการบริษัทฯ 
3. นาย นิธิ ภทัรโชค กรรมการบริษัทฯ 

หมายเหตุ 

  วาระนี ้ไมต้่องการการลงมตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ระเบียบวาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 
1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  โดยขอให้ศกึษาวิธีการลงทะเบียนและจดัเตรียม
เอกสารท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ ตลอดจนศกึษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5  ในกรณีท่ี
ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมี
รายนามและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7 และสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 
พร้อมเอกสารประกอบมายงัส านกัเลขานกุารบริษัทฯ ท่ี 232 หมู ่ 19 ต. รอบเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด 
45000 เบอร์โทรศพัท์ 043 51 9777 
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ทัง้นี ้ เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่
เวลา 8.00 น. ของวนัประชมุ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และเน่ืองจากบริษัทฯ 
จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ ดงันัน้ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตามแบบท่ีก าหนดไว้ในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 10 มาแสดงในวนั
ประชมุ พร้อมเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

อนึง่ บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 
ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 
11 กนัยายน 2555 
 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

ในนามบริษัท  สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
  

  
 .................................................. 

 (นายอภิสิทธ์ิ    รุจิเกียรตกิ าจร) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

 
 เวลาและสถานที่ 

ประชมุวนัพธุท่ี 18  เมษายน  พ.ศ. 2555  เวลา  13.30  น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชัน้ 5  
อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
กรุงเทพมหานคร  

 
รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรตกิ าจร  ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2. รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  

3. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ 

4. นายสรุศกัดิ ์ จนัโทริ  กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ 

5. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์       สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท  

6. นายวิทรู สริุยวนากลุ  กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. นายอนวชั สริุยวนากลุ  กรรมการบริษัท 

8. นางวารุณี  สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

9. นางสาวชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ กรรมการบริษัท 

10. นายยทุธนา สริุยวนากลุ กรรมการบริษัท 

 

รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

1.    นายเมธี   รัตนศรีเมธา   

2.    นายพิศษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ 

3.    นายกรมณัฑ์  จตรุพรพรหม 

 
จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม  
  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรตกิ าจร  ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานท่ีประชมุ  แถลงวา่มีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และท่ีรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 328 ราย คดิเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 
1,239,775,109   หุ้น  หรือคดิเป็นร้อยละ  85.51  ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และ ได้กลา่ววา่องค์
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ประชมุครบแล้ว เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด     และนบัจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุได้เกินกวา่หนึง่ในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 37 ของข้อบงัคบัของบริษัท จงึถือ
วา่ครบองค์ประชมุ 
   
การด าเนินการประชุม 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสัณห์จุฑา ลครพล และนายวุฒิเมธ ภักดีวุฒ ิ

เป็นผู้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชุม การลงคะแนน การแสดงความคิดเหน็ และการสอบถาม ดังนี ้ 

 การประชมุจะด าเนินการประชุม เรียงตามล าดบัวาระท่ีแจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม 
ทัง้หมด 12 วาระ 

 การลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1 
Share : 1 Vote) โดยได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนน     ในแตล่ะวาระให้ท่านผู้ ถือหุ้น แต่
ละท่านแล้ว และเม่ือจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 
หลงัจากนัน้จะมีเจ้าหน้าท่ี เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนน หากไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ใน
บตัรลงคะแนน จะถือวา่งดออกเสียง และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ  ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วม
ประชุม และลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนน
เสียงลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามแตล่ะวาระแล้ว 

 การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดบตัรลงคะแนน เพ่ือรวบรวมผล
คะแนนแจ้งตอ่ท่ีประชมุรับทราบในแตล่ะวาระ  

 การสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ ถือหุ้นสามารถยกมือขึน้สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือใช้วิธีการเขียนลงบนกระดาษท่ีจดัเตรียมไว้ให้ เม่ือจบการรายงาน
ในแตล่ะวาระ  

 ประธานฯ ได้แจ้งว่าเม่ือผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบขัน้ตอนการประชุม และวิธีการ
ลงคะแนนเสียงแล้ว จึงขอเร่ิมการประชมุตามล าดบัวาระท่ีแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุ 
ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 

ซึง่ได้จดัประชมุเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2554  ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานและเสนอตอ่ท่ี

ประชมุนี ้ ทัง้นี ้ ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้น าสง่พร้อมหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการ
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ประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2554 ของ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีได้จดัสง่

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

มตดิังกล่าวได้รับการเหน็ชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

    เห็นด้วย                 1,147,776,295 เสียง    คดิเป็นร้อยละ  92.58 

   ไมเ่ห็นด้วย  100  เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00 

   งดออกเสียง  91,998,714       เสียง คดิเป็นร้อยละ      7.42 

    

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2554 

นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
แถลงต่อท่ีประชุมฯ ถึงผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยสรุปดงันี ้ณ สิน้ปี 2554 
บริษัทฯ มีสาขาทัง้สิน้ 13 สาขา โดยสาขาท่ีเปิดใหมใ่นปี 2554 คือ สาขาหนองคาย และสาขานครราชสีมา  

   ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิ เท่ากบั 8,187.85 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 
2553 จ านวน 2,356.57  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.41  ส าหรับรายได้อ่ืนเท่ากบั 203.36 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา จ านวน 64.11 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 46.04 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของรายได้ของการส่งเสริมการขาย  ส าหรับก าไรขัน้ต้นปี 2544 เท่ากบั 1,310.36 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.00 ของรายได้จากการขายสทุธิ ซึ่งมากกว่าปี 2553 ท่ีมีจ านวนก าไรขัน้ต้น เท่ากับ 919.82 
ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 15.77 ของรายได้จากการขายสทุธิ 

  บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2554 เท่ากบั 702.87  ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ปี 2553 จ านวน 216.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 44.41 คา่ใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ  8.58 ของ

ยอดขาย ซึ่งเป็นอตัราส่วนท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของยอดขาย ปี 2553  

ทัง้นีเ้ป็นผลจาก เม่ือต้นปี 2554 บริษัทฯ ได้ท าการประเมินราคาสิ่งปลกูสร้างใหม่ตามรอบระยะเวลาท่ีพึง

กระท าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16  เก่ียวกับเร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มี

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่เส่ือมราคาส่วนท่ีตีราคาใหม่นีเ้พิ่มขึน้ นอกจากนีย้งัได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี
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ฉบบัท่ี 19 เร่ืองการบนัทกึคา่ใช้จา่ยประมาณการส าหรับผลประโยชน์พนกังาน สง่ผลให้ก าไรสทุธิในปี 2554 

เท่ากับ 490.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.99 ของรายได้จากการขายสุทธิ  เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา 

128.47 ล้านบาท โดยมีก าไรตอ่หุ้น เทา่กบั 0.3404 บาท  

  นายวิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่บริษัทฯ ได้ท าการคดัสรร

สินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าทกุกลุ่ม และได้น าเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

ทัง้นีเ้พิ่มอตัราก าไรขัน้ต้นให้สงูขึน้ นอกจากนีไ้ด้ปรับปรุงร้านโดยเปล่ียนหลอดไฟภายในร้านเป็นหลอด LED 

ทัง้หมด เพ่ือเพิ่มความสวา่งสดใสภายในร้านและประหยดัคา่ไฟฟ้า    

  มตท่ีิประชมุ   วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือทราบ จงึมิได้มีการลงมติ 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

นางสาวชตุกิาญจน์  ศรีแสงจนัทร์  ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ได้แถลงให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาและอนมุตังิบดลุ งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึง่ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียด

ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2554 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว  

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุ อนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีหนึง่ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

มตดิังกล่าวได้รับการเหน็ชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ 

           เห็นด้วย  1,147,110,982 เสียง    คดิเป็นร้อยละ     92.52   

   ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.00 

   งดออกเสียง       92,664,127 เสียง คดิเป็นร้อยละ       7.48 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2554 เป็นส ารองตามกฏหมายและ

การจ่ายปันผล   

นางสาวชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้

แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิเป็นเงินก าไรสะสมส ารองตาม

กฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ  จนกว่าจะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  ดังนัน้

คณะกรรมการจงึเห็นควรให้จดัสรรไว้เป็นจ านวน 25.0 ล้านบาท (ย่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน) หรือ เท่ากบัร้อยละ 

5.1 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2554  และมีนโยบายจะจา่ยปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไร

สุทธิส าหรับปีท่ีเหลือจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทตาม

กฎหมาย  หากไมมี่เหตจุ าเป็นอ่ืนใดและการจา่ยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งได้แจ้งตอ่สาธารณชนไว้แล้ว  เม่ือครัง้ออกหนงัสือชีช้วนน าเสนอขายหุ้นสามญัให้กับ

ประชาชนทัว่ไปเม่ือเดือนสิงหาคม  2552  โดยในปีนีบ้ริษัทฯ มีการจา่ยปันผล ดงันี ้

1. การจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 289,985,369 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ  ในอตัรา 5 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่หุ้น

ทัง้สิน้ไมเ่กิน 289,985,369 บาท หรือคดิเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ตอ่

หุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดมิหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จา่ยปัน

ผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท  

2. การจา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.022222222222 บาท (ทศนิยม 12 ต าแหนง่)  

หรือคดิเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 32,220,596.64 บาท รวมการจา่ยปันผลทัง้ในรูปแบบของ

หุ้นปันผลและเงินสดเทา่กบัอตัราหุ้นละ 0.222222222222 บาท (ทศนิยม 12 ต าแหนง่) 

คดิเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 322,205,966.44 บาท (สามร้อยย่ีสิบสองล้านสอง

แสนห้าพนัเก้าร้อยหกสิบหกบาทส่ีสิบส่ีสตางค์) หรือคดิเป็นร้อยละ 69.20 ของก าไรสทุธิ

ประจ าปี 2554 ภายหลงัหกัส ารองตามกฎหมายแล้ว ซึง่อตัราการจา่ยปันผลครัง้นีเ้ป็นไป

ตามนโยบายการจา่ยปันผลของบริษัท  โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตาม

อตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปัน

ผล ในวนัศกุร์ท่ี 23 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนาคม 2555 และ

ก าหนดจา่ยปันผลในวนัศกุร์ท่ี 11 พฤษภาคม  2555 เม่ือได้พิจารณาแล้วท่ีประชมุฯ จงึได้ลงมตดิงัตอ่ไปนี ้

มตท่ีิประชมุ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัจิดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นส ารองตาม

กฎหมายและจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

มตดิังกล่าวได้รับการเหน็ชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  1,221,430,185 เสียง    คดิเป็นร้อยละ    98.52 

   ไมเ่ห็นด้วย            24,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ      0.00 

   งดออกเสียง         18,320724เสียง คดิเป็นร้อยละ      1.48      

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (GLOBAL_ESOP1) จ านวนรวมไม่เกิน 

40 ล้านหุ้นมูลค่าท่ีตราไว้ในราคาหุ้นละ 1 บาท  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท  

และให้กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรสามารถขายหรือโอนเปล่ียนมือ

ได้ปีละไม่เกินร้อยละ 25  โครงการมีอายุ 5 ปี  โดยรายละเอียดมอบให้

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ด าเนินการ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  ซึ่งเป็นมาตรฐานการบญัชีท่ีกิจการจะต้อง

เปิดเผยข้อมลูอนัเน่ืองจากผลกระทบการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่องบก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดส าหรับ

กิจการรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2554 จากผลดงักล่าว  การท่ีบริษัทฯ แจ้ง

ความประสงค์ต่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ือขอพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ให้แก่

กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ (GLOBAL_ESOP1) ตามวาระนีจ้ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะต้องใช้มาตรฐาน

ฉบบันีด้้วย    ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องบันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานตาม

โครงการนีก้ับราคาตลาดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทันทีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  

ดงักล่าว  ซึ่งเป็นตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัอย่างมากต่องบก าไร(ขาดทุน)  ของบริษัทฯ  ดงันัน้คณะกรรมการ

บริษัทฯ จงึใคร่ขอถอนวาระการประชมุตามข้อนี ้                                                                  
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วาระที่ 6         พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม  335,999,992 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจด

ทะเบียนอยู่ 1,720 ล้านบาท เพิ่มเป็น 2,055,999,992  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวม 

335,999,992  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 1 บาท เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญั จ านวน 289,985,369 หุ้น 

และรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ  ครัง้ท่ี1 (GLOBAL-W) 

ตามการปรับสิทธิใหมจ่ านวน 46,014,623 หุ้น  

  มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามท่ี

เสนอ  

มตดิังกล่าวได้รับการเหน็ชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
  เห็นด้วย  1,215,930,066 เสียง    คดิเป็นร้อยละ   98.08  

   ไมเ่ห็นด้วย      18,615,450 เสียง คดิเป็นร้อยละ     1.50 

   งดออกเสียง      5,229,593 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.42       

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์บริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง

อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุน   

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ด้วยบริษัทฯมีการจดทะเบียนเพิ่มทนุตามวาระท่ี 6 ดงันัน้บริษัทฯ จงึ

ต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และหนงัสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4  เร่ืองทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้

สอดคล้องกบัการจดทะเบียนเพิ่มทนุ  ตลอดจนเอกสารส าคญัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แก้ไขเอกสารส าคญัของบริษัทฯ  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  
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มตดิังกล่าวได้รับการเหน็ชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 เห็นด้วย  1,218,284,541 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.27  

   ไมเ่ห็นด้วย            14,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00  

   งดออกเสียง      21,476,468 เสียง คดิเป็นร้อยละ    1.73 

 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตจัิดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม  335,999,992 หุ้น  เพื่อรองรับการจ่าย

ปันผลในรูปของหุ้นปันผล จ านวนรวม 289,985,369 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ

ของผู้ถือGLOBAL-W ท่ีเหลืออยู่ตามการปรับสิทธิใหม่จ านวน 46,014,623 หุ้น 

       ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่มจ านวนรวม 

335,999,992  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 1 บาท เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญั จ านวน 289,985,369 หุ้น 

และรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี1 (GLOBAL-W) 

ตามการปรับสิทธิใหมจ่ านวน 46,014,623 หุ้น   

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม

วตัถปุระสงค์ตา่งๆ ท่ีเสนอ 

มตดิังกล่าวได้รับการเหน็ชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  1,218,345,791 เสียง คดิเป็นร้อยละ 98.27 

   ไมเ่ห็นด้วย            25,450 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00 
   งดออกเสียง     21,403,868  เสียง คดิเป็นร้อยละ   1.73 

 

วาระที่  9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2555 

ส าหรับการจดัท างบการเงินบริษัท ประจ าปี 2555 นัน้ บริษัทฯ ขอน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2555  คือ 

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 3425  แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี

2555  และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1.60 ล้านบาท (ราคานีไ้ม่รวมคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี) 
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ซึ่งมากกว่าปีท่ีผ่านมาเพียง 0.15 ล้านบาท เท่านัน้ เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทมีแผนขยายกิจการสาขา

เพิ่มขึน้ประมาณ 4-7 สาขา     

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี ้

  คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ขอสอบถามวา่ เก่ียวกบัคา่สอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมา

จ านวน 0.15 ล้านบาทนัน้ทางบริษัทฯ ได้ตอ่รองราคาหรือไม ่ และมีเหตผุลอยา่งไรในการเพิ่มราคาคา่สอบ

บญัชี  

  นางสาวชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงวา่จากแผนการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 นีจ้ะท าการขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 7 สาขา รวมทัง้สิน้ 20 สาขา 

และในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ก็ได้ขยายสาขาเพิ่มจากสิน้ปี 2553 จากเดมิจ านวน 11 สาขา มาเป็น 13 สาขาใน

สิน้ปี 2554 นัน้ทางผู้สอบบญัชีก็ไมไ่ด้เพิ่มคา่สอบบญัชีแตอ่ยา่งใด ส าหรับปี 2555 นัน้ทางผู้สอบบญัชีได้

เสนอราคาเพิ่มขึน้อีก 0.15 ล้านบาทรวมเป็น 1.60 ล้านบาท จงึเห็นวา่เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมแล้ว ส าหรับ

สาขาทัง้หมด 20 สาขา  

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2555 

ตามท่ีน าเสนอ  

มตดิังกล่าวได้รับการเหน็ชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  1,196,084,629 เสียง คดิเป็นร้อยละ        96.47  

   ไมเ่ห็นด้วย      22,301,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ  1.80  
   งดออกเสียง      21,389,480  เสียง คดิเป็นร้อยละ  1.73   

 

วาระที่ 10  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 10 ท่าน  ซึ่งตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบงัคบับริษัทข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจ านวนหนึ่งในสาม  หรือจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบั
ส่วนหนึ่งในสาม  โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทให้
ใช้วิธีจับฉลาก  ส่วนในปีหลังต่อไป  ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง  ซึ่ง
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระอาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 
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ส าหรับในปีนี ้ ถือเป็นปีท่ีส่ี หลงัการจดทะเบียนบริษัทมหาชน กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่

นานท่ีสดุต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายวิทรู      สริุยวนากลุ  
2. นายสรุศกัดิ ์ จนัโทริ 
3. นางวารุณี     สริุยวนากลุ  
4. นางสาวชตุกิาญจน์  ศรีแสงจนัทร์ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาแล้ว 

เห็นวา่กรรมการทัง้ 4 ทา่นเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถท่ีจะชว่ยพฒันาบริษัทฯ ได้  ซึง่ท่ีประชมุมีความ

เห็นสมควรแตง่ตัง้นายวิทรู สริุยวนากลุ นายสรุศกัดิ ์จนัโทริ นางวารุณี สริุยวนากลุ และ นางสาวชตุกิาญจน์ 

ศรีแสงจนัทร์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ (โดยกรรมการทัง้ 4 ทา่นไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ) 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิลือกกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 4 ทา่น

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ โดยได้พิจารณาอนมุตัเิป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายวิทรู สริุยวนากลุ มีคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,186,508,872 เสียง คดิเป็นร้อยละ 95.70 

ไมเ่ห็นด้วย      30,546,647 เสียง คดิเป็นร้อยละ   2.47 

งดออกเสียง     22,719,590 เสียง คดิเป็นร้อยละ   1.83  

2. นายสรุศกัดิ ์ จนัโทริ    มีคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,199,585,069  เสียง คดิเป็นร้อยละ 96.76 

ไมเ่ห็นด้วย      17,185,150 เสียง คดิเป็นร้อยละ    1.39 

งดออกเสียง     23,004,890 เสียง คดิเป็นร้อยละ    1.85  

3. นางวารุณี     สริุยวนากลุ    มีคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,210,558,118 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.64 
ไมเ่ห็นด้วย                   1 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง     29,216,990  เสียง คดิเป็นร้อยละ    2.36 
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4. นางสาวชตุกิาญจน์  ศรีแสงจนัทร์  มีคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,207,554,594 เสียง คดิเป็นร้อยละ 97.40 

ไมเ่ห็นด้วย             9,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง     32,210,815 เสียง คดิเป็นร้อยละ    2.60 

 

วาระที่ 11      พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 

   นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

แถลงต่อท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่พนักงานของบริษัทฯ 

รวมถึงค่าเบีย้ประชุมกรรมการทุกคณะของบริษัทฯ ซึ่งจากข้อมูลของปีท่ีผ่านมานัน้จ านวนค่าตอบแทน

กรรมการท่ีจา่ยจริงไมเ่กินวงเงินท่ีขออนมุตัใินแตล่ะปี ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

        

ดงันัน้คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 จงึเห็นควรน าเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น ด้วยจ านวนไมเ่กิน 6.0 ล้านบาท ซึง่เป็นจ านวนเทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

  มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการปี 2555 จ านวน 

6.0 ล้านบาทตามเสนอ 

มตดิังกล่าวได้รับการเหน็ชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย  1,173,596,993 เสียง คดิเป็นร้อยละ  94.66  
ไมเ่ห็นด้วย              1,350  เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00    
งดออกเสียง       66,176,766 เสียง คดิเป็นร้อยละ    5.34    

 

 

ปี จ านวนเงนิท่ีขออนุมัติ (บาท) จ านวนเงนิท่ีจ่ายจริง (บาท) 

2552 6,000,000 1,460,000 

2553 6,000,000 2,495,750 

2554 6,000,000 2,445,000 
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วาระที่  12 เร่ืองอ่ืนๆ   
   

-  ไมมี่  - 
 

ปิดประชุม ประธานกลา่วปิดประชมุเวลาประมาณ  16.40 น.  
                               
 
 
 

           .................................................. 
(นายอภิสิทธ์ิ    รุจิเกียรตกิ าจร) 

ประธานกรรมการบริษัท                                                 
ประธานในท่ีประชมุ
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ี 27 สิงหาคม 2555 

 
ข้าพเจ้า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติ

คณะกรรมการ ครัง้ท่ี 6/2555 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 25 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชมุ Board room ชัน้ล็อบบี ้โรง
แรมโฟร์ซีซัน่ กรุงเทพ เลขท่ี 155 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ระหวา่ง
เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.   การเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,015,999,926 
บาท เป็น 2,239,999,926 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท รวม 224,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 224,000,000 
หุ้น 

1 บาทตอ่หุ้น 224 ล้านบาท 

 
ทัง้นี ้ ก่อนด าเนินการเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จาก 2,055,999,992 บาท เป็น 2,015,999,926 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้
น าออกจ าหนา่ยจ านวน 40,000,066 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 136 แหง่
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ก าหนดวา่ บริษัทจะสามารถ
เพิ่มทนุจดทะเบียนได้ก็ตอ่เม่ือหุ้นทัง้หมดของบริษัทได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว 
หรือในกรณีท่ีมีหุ้นท่ียงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์การใช้เงนิทุน 
 
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขายต่อหุ้น 

(บาท) 
วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

บริษัท เอสซีจี 
ดสิทริบวิชัน่ 
จ ากดั 

224,000,000 
หุ้น 

- 14 บาท 
(โปรดดหูมายเหต ุ1 

ประกอบ) 

(โปรดดหูมายเหต ุ
2) 

(โปรดดู
หมายเหต ุ2) 

 
หมายเหตุ 1  

ราคาหุ้นละ 14 บาท เป็นราคาท่ีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 7 วนัท าการตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เสนอ
วาระการออกหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีต้อ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น คือระหวา่งวนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 และวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2555 โดยราคาตลาดของหุ้นสามญัดงักลา่วมีราคาหุ้นละ 13.39 บาท 

 
หมายเหตุ 2 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2555 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 25 สิงหาคม 2555 (“ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ”) ได้มีมตอินมุตักิารตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุของบริษัท เอสซีจี ดสิทริ
บวิชัน่ จ ากดั (“ผู้ย่ืนข้อเสนอ”) ซึง่เสนอเข้าร่วมลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุซึง่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น (Partial Tender Offer) จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการ
ซือ้หลักทรัพย์”) และมีมตอ่ืินๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ รวมถึงมตอินมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอ และรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรร
ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) รายละเอียดเก่ียวกับผู้ย่ืนข้อเสนอ 

บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั เป็นบริษัทในเครือเอสซีจี โดยมี บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ผู้ ย่ืนข้อเสนอนบัเป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการแขง่ขนัและมีความ
เช่ียวชาญในธุรกิจการบริการขนสง่ กระจายสินค้า คลงัสินค้า และโลจิสตกิส์ระดบัประเทศ ปัจจบุนั
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คณะกรรมการบริษัทของผู้ ย่ืนข้อเสนอประกอบด้วย 
คณุ กานต์ ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการ 
คณุ ปราโมทย์ เตชะสพุฒัน์กลุ กรรมการ 
คณุ พิชิต ไม้พุม่ กรรมการ 
คณุ อารีย์ ชวลิตชีวินกลุ กรรมการ 
คณุ ขจรเดช แสงสพุรรณ กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอกับบริษัทฯ 

ภายหลงัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สดัสว่นการถือหุ้นโดยประมาณร้อยละ 11.29 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ หลงัการเพิ่ม
ทนุ นอกจากนี ้ เม่ือรวมจ านวนหุ้นท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนออาจได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นตาม
จ านวนท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และจ านวนหุ้นซึง่อาจได้มาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนออาจได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นตามจ านวนท่ีก าหนดใน
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นการถือหุ้นโดยประมาณไม่
เกินร้อยละ 33.40 (ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นนีเ้ป็นสดัสว่นการถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายอ่ืน
ทกุรายใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดงสิทธิ)  
 
(3) รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรร 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมตอินมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ในราคาหุ้นละ 14 บาท มลูคา่รวม 3,136,000,000 บาท และมีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาจองซือ้หุ้น
กบัผู้ ย่ืนข้อเสนอเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ และอนมุตัใิห้
ให้นายวิทรู สริุยวนากลุ หรือบคุคลท่ีนายวิทรู สริุยวนากลุ มอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด 
แก้ไขเพิ่มเตมิ และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจงดงัท่ีกลา่วข้างต้น มีอ านาจในการ
เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้น และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจลงนามในเอกสารค าขออนญุาตและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการด าเนินการตดิตอ่ 
และการย่ืนค าขออนญุาตรวมทัง้เอกสารและหลกัฐานใดๆ ตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
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ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือสมควรส าหรับการออกและเสนอขาย รวมทัง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
ครัง้นี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาจองซือ้หุ้นกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอแล้วในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2555 

เน่ืองจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอเป็นสว่นหนึง่ของธุรกรรมการซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่รวมถึงการท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางสว่น (Partial Tender Offer) ของบริษัทฯ ด้วย ดงันัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ก็ตอ่เม่ือเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนีท้กุข้อ
ส าเร็จครบถ้วนแล้ว 

(ก) ผู้ ย่ืนข้อเสนอได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ให้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ ได้ เพ่ือให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ก้าว
ข้ามจดุท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นท่ีร้อยละ 25 (ย่ีสิบห้า) ของสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข) โดยการผอ่นผนัดงักลา่วจะมีผลก็ตอ่เม่ือท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตยิินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ 
(ข) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตอินมุตัใิห้ออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ ยินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ และอนมุตัใินเร่ือง
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แกผู่้ ย่ืนข้อเสนอ 
(ค) ภายในสามวนัท าการถดัจากวนัท่ีเง่ือนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นส าเร็จครบถ้วน 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น โดยย่ืนค าเสนอซือ้ตอ่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และผู้ ถือหลกัทรัพย์ในประเภทและรุ่นท่ีเสนอซือ้ทกุราย โดยก าหนดให้ค า
เสนอซือ้มีระยะเวลารับซือ้ตดิตอ่กนัย่ีสิบห้าวนัท าการ และ 
(ง) ในวนัท าการท่ี 21 ของระยะเวลารับซือ้ท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น 
มีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นรวมกนัไมน้่อยกวา่ (1) 391,094,684 หุ้นท่ีออก
และช าระแล้วของบริษัทฯ ซึง่คดิเป็นร้อยละ 22.23 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ
บริษัทฯ ก่อนรวมหุ้นเพิ่มทนุ หรือคดิเป็นร้อยละ 19.72 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว
ของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ และ (2) 47,551,750 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่
คดิเป็นร้อยละ 22.23 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ เว้นแตผู่้ ย่ืน
ข้อเสนอจะใช้สิทธิยกเว้นเง่ือนไขในข้อนี ้
ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่เง่ือนไขดงักลา่วข้างต้น จะส าเร็จครบถ้วนภายในสิน้ปี 2555 
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2.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 
-  

 
3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ 
ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ใน
วนัท่ี 10 กนัยายน 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 
กนัยายน 2555 
 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ เงื่อนไข 

การขออนุญาต 
4.1 การด าเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน แก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิ และเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้ว กบักระทรวงพาณิชย์ 
4.2 การขออนญุาตตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้อนมุตัรัิบหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ี
จดัสรรในครัง้นี ้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเตมิ 

 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ มีแผนการในการลงทนุขยายสาขาของบริษัทฯ ไปทัว่ประเทศไทยและในภมูิภาค
อาเซียน เพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่ความต้องการสินค้าวสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแตง่บ้าน โดยบริษัทฯ 
จะต้องใช้เงินในการลงทนุเพิ่มเตมิ เพ่ือซือ้ท่ีดนิ ก่อสร้างและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน (Working capital) 
เพ่ือรองรับการขยายสาขาใหมด่งักลา่ว โดยบริษัทฯ ประสงค์จะใช้เงินทนุท่ีได้จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุใน
ครัง้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัติามแผนการดงักลา่ว 

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการแขง่ขนัและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจการ

บริการขนสง่ กระจายสินค้า คลงัสินค้า และโลจิสตกิส์ระดบัประเทศ  ด้วยศกัยภาพและความเช่ียวชาญของ
ผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่ว การเข้าร่วมลงทนุในบริษัทฯ โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอ จะชว่ยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่
บริษัทฯ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแขง่ขนัและความสามารถในการท าธุรกิจเพื่อ
รองรับการเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การเพิ่มอตัราการขยายจ านวนสาขาของบริษัทฯ ในประเทศอยา่ง
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รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ด้านการจดัซือ้ จากการ
ประหยดัทางขนาด (Economies of Scale) รวมทัง้การเพิ่มโอกาสในการขยายสาขาไปในภมูิภาคอาเซียน 
(ASEAN) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ เมียนมาร์ บรูไน เป็นต้น  
 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไร
สทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตาม
กฎหมาย หากไมมี่เหตจุ าเป็นอ่ืนใดท่ีจะต้องใช้เงินดงักลา่ว และการจา่ยเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงานปกตขิองบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
 
8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิาร

เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
– 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

 
 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วันเดือนปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2555 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2555 

2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 

วนัท่ี 10 กนัยายน 2555 

3 วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

วนัท่ี 11 กนัยายน 2555 

4 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 

5 วนัจดทะเบียนมตเิพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 
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บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 
   
        ..................................................  
 ( นายวิทรู สริุยวนากลุ ) 

                  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
      บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
สารสนเทศเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) 
ครัง้ท่ี 6/2555 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2555 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ”) ได้มีมติอนมุตัิการตอบรับ
ข้อเสนอการร่วมลงทุนของบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากัด (“ผู้ย่ืนข้อเสนอ”) ซึ่งเสนอเข้าร่วมลงทุนใน
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางส่วน (Partial Tender Offer) 
จากผู้ ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน วิธีการ และเง่ือนไขท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 3 ลักษณะ
โดยทัว่ไปของรายการ) (“ธุรกรรมการซือ้หลักทรัพย์”)  นอกจากนีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ ย่ืนข้อเสนอ รวมถึงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ และ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการ
เสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง ในราคาหุ้นละ 14.00 บาท มลูคา่รวม 3,136,000,000 บาท 
และมีมตอินมุตัิการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้
ย่ืนข้อเสนอ 

เน่ืองจากภายหลงัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ดงันัน้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ข้างต้น จงึเข้าลกัษณะเป็นการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมเรียกวา่ “ประกาศเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมี
รายละเอียดของรายการ ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.  วัน เดือน ปี ที่เข้าท ารายการ 

เน่ืองจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางส่วน (Partial Tender Offer) ของบริษัทฯ ด้วย ดงันัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรร
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอเม่ือเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนีท้กุข้อส าเร็จครบถ้วนแล้ว 
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(ก) ผู้ ย่ืนข้อเสนอได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ให้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ เพ่ือให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ก้าวข้ามจดุท่ี
ต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นท่ีร้อยละ 25 (ย่ีสิบห้า) ของสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ตามข้อก าหนดเก่ียวกบั
การท าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข)  
โดยการผอ่นผนัดงักลา่วจะมีผลก็ตอ่เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติยินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ 

(ข) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้ออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ ยินยอมให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนของบริษัทฯ และอนุมตัิในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นส าหรับการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

(ค) ภายในสามวนัท าการถดัจากวนัท่ีเง่ือนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นส าเร็จครบถ้วน 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางส่วน โดยย่ืนค าเสนอซือ้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้
ถือหลักทรัพย์ในประเภทและรุ่นท่ีเสนอซือ้ทุกราย โดยก าหนดให้ค าเสนอซือ้มีระยะเวลารับซือ้
ตดิตอ่กนัย่ีสิบห้าวนัท าการ และ 

(ง) ในวนัท าการท่ี 21 ของระยะเวลารับซือ้ท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางส่วน 
มีผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางส่วนรวมกนัไม่น้อย
กว่า (1) 391,094,684 หุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นอตัราส่วนโดยประมาณร้อย
ละ 22.23 ของจ านวนหุ้ นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ ก่อนรวมหุ้ นเพิ่มทุน หรือคิดเป็น
อตัราส่วนโดยประมาณร้อยละ 19.72 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้น
เพิ่มทนุ และ (2) 47,551,750 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่คดิเป็นอตัราสว่นโดยประมาณร้อย
ละ 22.23 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะใช้สิทธิ
ยกเว้นเง่ือนไขในข้อนี ้

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่เง่ือนไขดงักลา่วข้างต้น จะส าเร็จครบถ้วนภายในสิน้ปี 2555 

 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ลักษณะและขอบเขต
ของส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
2.1 คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ออกหลกัทรัพย์ : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

 บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ : บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั 
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2.2 ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ และลักษณะและขอบเขตของ
ส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ภายหลงัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 11.29 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ หลงัการเพิ่ม
ทุน นอกจากนี ้เม่ือรวมจ านวนหุ้ นท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนออาจได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
บางสว่นตามจ านวนท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และจ านวนหุ้นซึ่งอาจได้มาจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนออาจได้มาจากการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
บางส่วนตามจ านวนท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในสดัส่วนการถือหุ้นโดยประมาณไม่เกินร้อยละ 33.40 (ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุ้นนีเ้ป็น
สดัสว่นการถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายอ่ืนทกุรายใช้สิทธิซือ้หุ้นจากใบส าคญัแสดง
สิทธิ) 
 

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
ผู้ ย่ืนข้อเสนอมีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามสดัสว่น และ

วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) การซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งบริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ แบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) เป็นจ านวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
ราคาหุ้นละ 14.00 บาท มลูคา่รวม 3,136,000,000 บาท (“หุ้นเพิ่มทนุ”) และ  

 (2) การท าค าเสนอซือ้หุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบางส่วน (Partial Tender 
Offer) (“ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน”)  จากผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นของบริษัทฯ (“ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ”) โดยประกอบไปด้วย  

 (2.1) การท าค าเสนอซือ้หุ้ นสามัญท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
457,420,683 หุ้น และไม่ต ่ากว่า 391,094,684 หุ้น  ซึ่งคิดเป็นอัตราโดยประมาณไม่เกินร้อยละ 
26.00 และไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 22.23 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ ก่อนรวมหุ้นเพิ่ม
ทุน ตามล าดบั หรือคิดเป็นอัตราโดยประมาณไม่เกินร้อยละ 23.06 และไม่ต ่ากว่าร้อยละ 19.72 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ ตามล าดบั โดยเสนอซือ้ในราคา 
14.00 บาทต่อหุ้น (สิบส่ีบาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาซึ่งผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเข้าซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และ  
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 (2.2) การท าค าเสนอซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น จ านวนไม่เกิน 55,616,085 หน่วย 
และไมต่ ่ากวา่ 47,551,750 หนว่ย ซึง่คดิเป็นอตัราโดยประมาณไมเ่กินร้อยละ 26.00 และไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 22.23 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ตามล าดบั โดยเสนอซือ้ในราคา 9.30 บาท
ตอ่หนว่ย (เก้าบาทสามสิบสตางค์ตอ่หนว่ย) 

 
4 มูลค่ารวมของรายการ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ เป็นการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ระหว่างบริษัทฯ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ในประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีมลูคา่ของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท 
และมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของมลูค่า
ของรายการและวิธีการช าระราคา ดงันี ้

4.1 มูลค่ารวมและเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
มลูคา่รวมของรายการค านวณจากราคาท่ีบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอในราคาหุ้นละ 14.00 บาท คณูกบัหุ้นจ านวน 224,000,000 หุ้นท่ีจะจดัสรรให้แก่
ผู้ ย่ืนข้อเสนอ คิดเป็นมลูคา่รวมของรายการเท่ากบั 3,136,000,000 บาท ในขณะท่ีมลูคา่สินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ 
สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เท่ากับประมาณ 4,794 ล้านบาท ดังนัน้ สัดส่วนของรายการ
ดงักลา่วจงึเทา่กบัประมาณร้อยละ 65.42 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 3 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ดงันัน้ การตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัดงักล่าวจึงเป็นรายการท่ีบริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยทนัที โดยต้องขออนมุตักิารเข้าท ารายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ตามประกาศเก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

4.2 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

224,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแบบ
เฉพาะเจาะจง ในราคาหุ้นละ 14.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะได้รับ
ช าระทัง้สิน้ 3,136,000,000 บาท 

4.3 วิธีการช าระราคา 
 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะช าระราคาเป็นเงินสด 
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5 ข้อมูลบริษัทฯ 

(ก) ข้อมูลบริษัทฯ และการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 
ข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
ช่ือบริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 232 หมูท่ี่ 19 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 45000 
วันท่ีก่อตัง้ 8 มิถนุายน 2550 (เกิดจากการควบรวมระหวา่งบริษัท สยามโกลบอล

เฮ้าส์ จ ากดั และ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จ ากดั) และจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2551 

ประเภทธุรกิจ จดัจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง วสัดตุกแตง่ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ท่ีใช้ในงาน
ก่อสร้าง ตอ่เตมิ ตกแตง่ บ้านและสวน 

เลขทะเบียนบริษัท 0107551000029 
ทุนจดทะเบียน 2,055,999,992 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 2,055,999,992 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 1 บาท 
ทุนช าระแล้ว 1,759,310,318 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,759,310,318 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 1 บาท 
วันท่ีเร่ิมซือ้ขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

19 สิงหาคม 2552 

 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุป 

กิจกรรมหลกัของบริษัทฯ คือการจดัจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง วสัดตุกแตง่ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน  โดยบริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2540 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสินค้า (Distribution Business) โดยเน้นในหมวดวสัดกุ่อสร้างและสินค้า 
DIY (Do It Yourself) ภายใต้อาคารหลงัเดียวกนั จะเป็นธุรกิจค้าสง่ ค้าปลีกประเภทบริการตวัเอง  

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ มีสาขาท่ีเปิดด าเนินการแล้ว 16 สาขาทัว่ประเทศ มี
พืน้ท่ีให้บริการรวมมากกว่า 250,000 ตารางเมตร พร้อมพืน้ท่ีจอดรถเพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ลูกค้ากว่า 89,000 ตารางเมตร โดยมีสินค้าหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มากกวา่ 80,000 รายการ พร้อมทัง้การบริการครบครันเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 
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ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุด วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 (หนว่ย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 10,019 
หนีส้ินรวม 5,225 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 4,794 
รายได้รวม 5,225 
ก าไรสทุธิ 283 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.16 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ)  12.33 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (ร้อยละ)  6.23 

 
(ข) รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันท่ี 16 

กรกฎาคม 2555 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 
1. นาย อภิสิทธ์ิ รุจิเกียรตกิ าจร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 
3. นาย สรุศกัดิ ์ จนัโทริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ 
4. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ 
5. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ สริุยวนากลุ กรรมการ  
6. นาย วิทรู สริุยวนากลุ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. นาย อนวชั สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 
8. นาง วารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 
9. นาย ยทุธนา สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 
10. นางสาวชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ กรรมการบริหาร 

 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 
1. นาย วิทรู สริุยวนากลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นาย อนวชั สริุยวนากลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นาง วารุณี สริุยวนากลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ทรัพยากรมนษุย์ 
4. นาย ยทุธนา สริุยวนากลุ ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายจดัซือ้ตา่งประเทศ 
5. นางสาว ชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-บญัชีและการเงิน 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 25551,2 

   จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นาย วิทรู สริุยวนากลุ 516,881,718 29.38 
2. นาย อนวชั สริุยวนากลุ 413,262,000 23.49 
3. นาง วารุณี สริุยวนากลุ 159,565,164 9.07 
4. นาย เจียรนยั เลิศรัชต์กลุ 43,284,240 2.46 
5. SOMERS (U.K.) LIMITED 43,268,080 2.46 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 42,079,310 2.39 
7. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 39,502,140 2.25 
8. นาง พิชญา บญุประสม พลูลาภ 36,672,000 2.08 
9. นาย บญุยง ธญัญะวฒุิ 26,100,000 1.48 
10. นาย พิทยา มหิทธิวาณิชชา 22,320,000 1.27 
หมายเหต ุ 
1. โปรดพิจารณารายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2555 ซึง่เป็นวนั

รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นตามใบแทรกท่ีแนบมาด้วยนี ้

2. ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 กลุม่ครอบครัวสริุยวนากลุซึง่รวมถึง นายวิทรู สริุยวนากลุ นาย
อนวชั สริุยวนากลุ และนางวารุณี สริุยวนากลุ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ 
1,132,152,260 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 64.35 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ  
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(ค) รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา และรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ใน ปี 2552- 2554 และในรอบ 6 เดือน
สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2555 มีดงันี ้

ช่ือ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
1. บริษัท อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม 

จ ากดั (“อินเตอร์คอนกรีต”) ด าเนินธุรกิจ
โรงงานผลิตคอนกรีตผสม เส ร็จและ
ผลิตภณัฑ์คอนกรีต 
โดยกรรมการบริษัทมี  4  คน ได้แก่ 
1. นายวทิรู สริุยวนากลุ 
2. นายอนวชั สริุยวนากลุ 
3. นางวารุณี สริุยวนากลุ 
4. นางสาวกณุฑี สริุยวนากลุ 
(หมาย เหตุ เ ม่ื อ เดือนมิถุนายน  2553         
กรรมการ  2  ทา่น คือ 
นายเทพกลุ พลูลาภ และ 
นายวรุิฬห์ศกัดิ ์พลูลาภ 
ได้ลาออก โดยมีนางสาวกณุฑี สุริยวนากุล 
เป็นกรรมการแทน) 

กรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน เป็น
กรรมการและกลุ่มผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ของอินเตอร์คอนกรีต โดยมี
การถือหุ้ นรวมกันเท่ากับร้อยละ 
80.81  ได้แก่ นายวทิรู สริุยวนากลุ 
นายอนวชั สริุยวนากลุ และ 
นางวารุณี สริุยวนากลุ 
ซึ่งมีการถือหุ้ นในอัตรา ร้อยละ 
40.40  20.2 และ 20.2 ตามล าดบั
โดยมีนางวารุณี สุริยวนากุล เป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม เพียงผู้
เดียว 

บริษัทฯ ขายซีเมนต์ผงส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ 
และสินค้าเก่ียวกับการก่อสร้างให้กับ อินเตอร์
คอนกรีต โดยในปี 2552-2554 มียอดขายเท่ากับ
13.78 ล้านบาท 20.36 ล้านบาท และ 11.21 ล้าน
บาท ตามล าดับและในรอบ 6 เดือนสิน้สุด 30 
มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มียอดขายเท่ากับ 7.22 
ล้านบาท ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มียอดคง
ค้าง คิดเป็นรายการลูกหนีก้ารค้าจ านวน 1.07 
ล้านบาทและ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 มียอด
คงค้างรายการลูกหนีก้ารค้าจ านวน  1.11 ล้าน
บาท 

บริษัทฯ ซือ้คอนกรีตผสมเสร็จจาก อินเตอร์
คอนกรีต ในปี 2552 มียอดซือ้เท่ากบั 0.24 ล้าน
บาท ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไม่มียอดคง
ค้างเจ้าหนีก้ารค้าแต่อย่างใด ส่วนในปี 2553-
2554 และในรอบ 6 เดือนสิน้สุด 30 มิถุนายน 
2555 บริษัทฯ ไม่มียอดซือ้กบัอินเตอร์คอนกรีต 
จึงไม่มียอดคงค้างเจ้าหนีก้ารค้าในช่วงเวลา
ดงักล่าว 

รายการนีเ้ป็นรายการขายสินค้า ในเง่ือนไขที่เป็นปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีขายให้กับกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
ซึ่งจะเหมือนกับกลุ่มลูกค้าร้านค้าช่วง ท่ีซือ้และน าไป
จ าหน่ายต่อ แต่ทัง้นีเ้น่ืองจากการสั่งซือ้รวมกัน ท าให้
อินเตอร์คอนกรีตได้รับสิทธิเร่ืองส่วนลดจากเจ้าหนีก้ารค้า 
ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้สินค้าในปริมาณมาก ซึ่งอินเตอร์
คอนกรีตและบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากต้นทุนซือ้ท่ีต ่า
กวา่เช่นเดียวกนั 

ส าหรับรายการซือ้สินค้านัน้เป็นการซือ้เพ่ือสร้างลาน
คอนกรีตท่ีสาขาร้อยเอ็ด เพ่ือการปรับปรุงอาคารของบริษัท
ฯ (ซือ้สินทรัพย์ถาวร) โดยซือ้ได้ในราคาขายส่ง ในเง่ือนไขท่ี
เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีขายให้กับกิจการอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั และเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว 
เห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็นการท ารายการท่ีสมเหตสุมผล 
และมีราคายตุธิรรม ส าหรับนโยบายการท ารายการระหว่าง
กันในอนาคต คาดว่า จะยังคงปรากฏอยู่ เน่ืองจากเป็น
รายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ทัง้ 2 บริษัท 
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ช่ือ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
2. บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

(“โกลบอลเอ็นจิเนียร่ิง”) ด าเนินธุรกิจการ

ให้บริการด้านวิศวกรรมงานแปรรูปและ

ติดตัง้โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) 

และงานรับเหมาก่อสร้าง โดยกรรมการ

บริษัทมี 4 คน ได้แก่ 

1. นายอนวชั สริุยวนากลุ 

2. นายอภิลาศ สริุยวนากลุ 

3. นายพงษ์กร สริุยวนากลุ 

4. นางสาวกณุฑี สริุยวนากลุ 

(หม า ย เ ห ตุ เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  2553       

กรรมการ  2  ทา่น คือ 

นายเทพกลุ  พลูลาภ และ 

นายวรุิฬห์ศกัดิ ์ พลูลาภ 

ได้ลาออก โดยมีนายพงษ์กร  สุริยวนากุล 

และ นางสาวกุณฑี  สุริยวนากุล เป็น

กรรมการแทน) 

กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน เป็นกลุ่ม

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของโกลบอลเอ็น

จิเนียร่ิง  โดยมีการถือหุ้ นรวมกัน

เทา่กบั ร้อยละ 67.6 ได้แก ่

นายวทิรู สริุยวนากลุ 

นางวารุณี สริุยวนากลุ และ 

นายอนวชั สริุยวนากลุ 

มีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 50.1 

10.0 และ 7.5 ตามล าดับ 

นอกจากนีย้งัมีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ท่ีเ ป็นผู้ ถือหุ้ นและกรรมการผู้ มี

อ านาจลงนามเพียงผู้ เดียวของโก

ลบอลเอ็นจิเนียร่ิง คือ นายอภิลาศ 

สริุยวนากลุ โดยถือหุ้นร้อยละ 30.0 

บริษัทฯ ขายเหล็ก เคร่ืองมือช่างส าหรับใช้
ในโรงงานและการก่อสร้างให้กบั โกลบอลเอ็นจิ
เนียร่ิง โดยในปี 2552-2554 มียอดขายเท่ากับ  
1.90 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท และ 0.04 ล้าน
บาท ตามล าดับ และในรอบ 6 เดือนสิน้สุด 30 
มิถุนายน 2555 บริษัทมียอดขายเท่ากับ 0.03 
ล้านบาท ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554ไม่มี
ยอดลูกห นี ก้ าร ค้ าคง ค้าง และ ณ วัน ท่ี30 
มิถนุายน 2555 มียอดคงค้างรายการลกูหนีก้ารค้า
จ านวน 0.009 ล้านบาท 

บริษัทฯ ได้ซือ้สินค้าและวัสดุอุปกรณ์จาก 

โกลบอลเอ็นจิเนียร่ิง โดยในปี2552-2554 มียอด

ซือ้เท่ากบั 14.03 ล้านบาท15.69 ล้านบาท และ 

12.77 ล้านบาท และในรอบ 6 เดือนสิน้สุด 30 

มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มียอดซือ้เท่ากับ 8.52 

ล้านบาท ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มียอด

คงค้างเจ้าหนีก้ารค้า 4.56 ล้านบาทและ ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ไม่มียอดคงค้างเจ้าหนี ้

การค้า 

 

 

 

รายการนีเ้ป็นรายการขายสินค้า ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ

ธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

ซึ่งจะเหมือนกับกลุ่มลูกค้าร้านค้าช่วง ท่ีซือ้และน าไป

จ าหน่ายต่อ แต่ทัง้นีเ้น่ืองจากการสัง่ซือ้รวมกัน ท าให้โก

ลบอลเอ็นจิเนียร่ิงได้รับสิทธิเร่ืองส่วนลดจากเจ้าหนี ้

การค้า ในกรณีท่ีมีการสั่งซือ้สินค้าในปริมาณมาก ซึ่งโก

ลบอลเอ็นจิเนียร่ิง จะได้ประโยชน์จากต้นทุนเหล็กท่ีต ่า

กวา่เช่นเดียวกนั  

ส าหรับรายการซือ้สินค้านัน้เป็นลักษณะการซื อ้

สินทรัพย์ถาวร โดยการว่าจ้างเพ่ือท าเครนพร้อมติดตัง้ 

และชัน้วางสินค้า (บางส่วน) (ซึง่ทางโกลบอลเอ็นจิเนียร่ิง

มีความช านาญในการผลิตเป็นอย่างดี)ในเง่ือนไขท่ีเป็น

ปกติธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีคิดราคากับกิจการอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวข้องกนั และเป็นไปตามราคาตลาด  

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท า

รายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็น

การท ารายการท่ีสมเหตสุมผล และมีราคายตุธิรรม 
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ช่ือ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
3. บริษัท สยามโกลบอล เทคนิคอล คลีนน่ิง 

เซอร์วิส จ ากัด (“โกลบอล เทคนิคอล”) 

ด าเนินธุรกิจให้บริการท าความสะอาด 

อาคาร บ้านเรือน โดยกรรมการบริษัทมี 1 

คน ได้แก่ นายวรุิฬห์ศกัดิ ์พลูลาภ 

กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ 

นายวิทรู สุริยวนากุล 

นายอนวชั  สุริยวนากุล และ 

นางวารุณี  สุริยวนากุล  

เป็นผู้ ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ใน โกลบอล 

เทคนิคอล โดยมีการถือหุ้นรวมกนั 

เท่ากบัร้อยละ 60.0 โดยมีสดัส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 25.0  10.0 และ 

25.0 ตามล าดบั 

ในปี 2552-2554 และในรอบ 6 เดือนสิน้สุด 30 

มิถุนายน 2555 ไม่มีรายการซือ้ขายระหว่างกัน

เกิดขึน้แตอ่ย่างใด 

 

4. คณะบคุคลเพชรน า้หนึง่ 
 โดยนางวารุณี สริุยวนากลุ 

คณะบุคคลเพชรน า้หนึ่ง เป็นกลุ่ม

ของนางวารุณี สุริยวนากุล ซึ่งเป็น

ผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้เช่าท่ีดินเปล่า โฉนดเลขท่ี 23237 

เนือ้ท่ี 0-2-96 ไร่ ตัง้อยู่ท่ี ถนนพุทธมณฑล สาย 

3 แขวงทวีวฒันา ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือ

ใช้เป็นสถานท่ีขนถ่ายสินค้า ในระหว่างวนัของ

บริษัทฯ โดยมีอตัราคา่เช่าเดือนละ 20,000 บาท 

ส าหรับงวด ปี 2552-2554 มียอดค่าเช่าเป็น

จ านวน 0.24 ล้านบาท 0.24 ล้านบาท และ 

0.24 ล้านบาท ตามล าดบั และในรอบ 6 เดือน

สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2555 บริษัทมียอดค่าเช่าเป็น

จ านวน 0.12 ล้านบาท 

 

รายการนีเ้ป็นการเช่าท่ีดินเปล่า ซึ่งมีการปรับสภาพ

เป็นพืน้คอนกรีตก่อนการเช่า โดยใช้เป็นสถานท่ีรับสินค้า

จากผู้ จัดจ าหน่ายและขนส่งต่อเพ่ือกระจายไปยังสาขา

ต่าง ๆ ในระหว่างวนั โดยอตัราค่าเช่าดงักล่าว เป็นอตัรา

คา่เช่าท่ีใกล้เคียงกบัคา่เช่าในบริเวณเดียวกนั   

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท า

รายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็น

การท ารายการท่ีสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม เม่ือ

เปรียบเทียบกบัการเช่าท่ีดนิเปล่าในบริเวณใกล้เคียงกนั 
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ช่ือ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิบูลย์พาณิชย์ร้อยเอ็ด

(“วิบูลย์พาณิชย์”) ด าเนินธุรกิจจ าหน่าย

เคร่ืองอปุโภค บริโภคทัง้ปลีกและส่ง 

ผู้บริหารงานหลกัคือ  

นายวบิลูย์ สริุยวนากลุ 

กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ได้เป็น

หุ้นส่วนของ วิบูลย์พาณิชย์ ได้แก่ 

นายวิทรู สุริยวนากุล 

นายอนวชั สุริยวนากุล และ 

นายพงษ์ศกัดิ์ สุริยวนากุล 

โดยมีสดัส ่วนการถือหุ้นรวมกนั

เท่ากบัร้อยละ 23.08 

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทกระเบือ้ง ข้อต่อ ข้อ

งอ และอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารอ่ืนๆ ให้กับ 

วิบูลย์พาณิชย์ โดยในปี 2552-2553 ไม่มี

รายการขาย แต่ในปี 2554 มีรายการขาย

จ านวน 0.16 ล้านบาท และในรอบ 6 เดือนสิน้สุด 

30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มียอดขายเท่ากับ 

0.14 ล้านบาทและ ณ 31 ธันวาคม 2554 มียอด

เป็นลูกหนีค้งค้างเท่ากบั 0.03 ล้านบาท และ ณ 

30 มิถนุายน 2555 มียอดเป็นลกูหนีค้งค้างเท่ากบั 

0.02  ล้านบาท 

รายการนีเ้ป็นรายการขายสินค้า ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ

ธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

ซึ่งจะเหมือนกับกลุ่มลูกค้าร้านค้าช่วง ท่ีซือ้และน าไป

จ าหน่ายตอ่  

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการ

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็นการท า

รายการท่ีสมเหตสุมผล และมีราคายตุธิรรม 

6. กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนายวิทูร    

สุ ริ ยวนากุล  นายอนวัช  สุ ริ ยวนากุล 

นางสาวชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ 

 ซือ้สินค้าจากทางบริษัทฯ 

นายวทิรู สริุยวนากลุ 

นายอนวชั สริุยวนากลุ 

นางสาวชตุกิาญจน์ ศรีแสงจนัทร์ 

เ ป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ นของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง และ

อปุกรณ์ตกแต่งและต่อเติม ให้กบักรรมการและ

ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ โดยในปี2552-2554 มี

ยอดขายจ านวน0.009 ล้านบาท0.007 ล้านบาท 

และ 0.34 ล้านบาท ตามล าดบั และในรอบ 6 

เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2555 มียอดขายจ านวน 

0.97 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี31 ธันวาคม 2554 

ไม่มียอดคงค้าง และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มี

ยอดคงค้างรายการลูกหนีก้ารค้าจ านวน 0.42 

ล้านบาท 

รายการนีเ้ป็นรายการขายสินค้า ในเง่ือนไขที่เป็นปกติ

ธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีขายให้กับกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

ซึ่งจะเหมือนกับกลุ่มลูกค้าร้านค้าช่วง ท่ีซือ้และน าไป

จ าหน่ายตอ่  

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท า

รายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็น

การท ารายการท่ีสมเหตสุมผล และมีราคายตุธิรรม 
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ช่ือ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
7. นายวทิรู สริุยวนากลุ นายวทิรู สริุยวนากลุ เป็นกรรมการ 

และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

นายวิทรู สุริยวนากุล ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่

บริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นเงินส่วนหนึ่งในการซือ้ท่ีดิน

แห่งหนึ่ง ของบริษัทฯ โดยในช่วงไตรมาสท่ี 1 

ของ ปี 2552 มีมูลค่าของรายการเท่ากบั 5.30 

ล้านบาท โดยนายวทิรู สริุยวนากลุ คดิค่าใช้จ่าย

เ ก่ียวกับดอกเบี ย้จากบริษัทฯ ณ วัน ท่ี  31 

ธนัวาคม 2552 และบริษัทฯ ไม่มีรายการคงค้าง

ในปี 2553-2554 และในรอบ 6 เดือนสิน้สุด 30 

มิถนุายน 2555  

ส าหรับรายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกรรมการดงักล่าว 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย

เป็นการใช้ประโยชน์ในการซือ้ท่ีดินแห่งหนึ่งเพิ่มเติม ซึ่ง

ปัจจบุนัทางบริษัทฯ ได้จ่ายช าระคืนหนีด้งักล่าวเรียบร้อย

แล้ว เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2552 

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท า

รายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็น

การท ารายการท่ีสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

8. กรรมการบริษัทค า้ประกันเงินกู้ ยืมให้แก่

บริษัทฯ 

นายวทิรู สริุยวนากลุ 

นางวารุณี สริุยวนากลุ 

นายอนวชั สริุยวนากลุ 

นายเทพกลุ พลูลาภ และ 

นายวรุิฬห์ศกัดิ ์พลูลาภ 

เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

เป็นการค า้ประกันส่วนบุคคลให้กับวงเงินกู้

ส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้ด าเนินการ

ปลดภาระการค า้ประกันครบถ้วนในเดือน

มกราคม 2554 

บริษัทฯ ได้ท าการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหลาย

แห่ ง  เ พ่ื อ ใ ช้ ในการด า เ นินธุ ร กิ จของบ ริษั ท ฯ  ซึ่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการ

ดงักล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็นไปตาม

ความจ าเป็นในการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ซึ่งเป็น

รายการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

9. นายวิทูร สุริยวนากุล  

 นางวารุณี สุริยวนากุล  

 และนายอนวัช สุริยวนากุล  

นายวทิรู สริุยวนากลุ 

นางวารุณี สริุยวนากลุ และ 

นายอนวชั สริุยวนากลุ 

เป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารของ

บริษัทฯ 

เป็นการน าทรัพย์สินส่วนตัว ได้แก่ โฉนดท่ีดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 21469 

และ 31236-7 รวม 3 แปลง จ.ร้อยเอ็ด โฉนด

ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

204239-46 202589 134770 211055-61 และ 

รายการค า้ประกันท่ีเกิดขึน้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท า

รายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็น

การท ารายการท่ีสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์



 สิง่ที่สง่มาด้วย 3 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
202588 รวม 10 แปลง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็น

กรรมสิทธ์ิในนามส่วนตัว มาค า้ประกันวงเงิน

กู้ ยืมที่มีตอ่สถาบนัการเงินแหง่หนึง่เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยมีมูลค่าวงเงินจ านองเท่ากับ 

132.00 ล้านบาท โดยนายวิทรู สุริยวนากุล นาง

วารุณี สุริยวนากุล และนายอนวชั สุริยวนากุล 

ไม่ได้คดิคา่ใช้จ่ายในการค า้ประกันดงักล่าวจาก

บริษัทฯ แต่อย่างใด ในปี 2554 ได้ด าเนินการไถ่

ถอนการจ านองและปลดภาระค า้ประกันทัง้

หมดแล้ว 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

10. บริษัท โกลบอลคอนกรีต จ ากัด (“โก

ลบอลคอนกรีต”) ด าเนินธุรกิจรับผลิตและ

จ าหน่ายอิฐบล็อก ซึ่งปัจจุบนัได้หยุดการ

ด าเนินธุรกิจแล้ว 

นายอนว ชั  ส ุร ิย วน าก ุล  เ ป็ น

ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ร ิษ ัท ฯ  เ ป็ น

กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใน โก

ลบอลคอนกรีต นอกจากนีย้งัมีผู้

ถือหุ้นในบริษัทฯ อีก 5 ท่าน เป็นผู้

ถ ือ หุ ้น ใ น  โ ก ลบอลคอนก ร ีต 

เช่นกนั คือ 

นายวิทรู สุริยวนากุล 

นางวารุณี สุริยวนากุล 

นายเทพกุล พูลลาภ 

เป็นการน าทรัพย์สินของโกลบอลคอนกรีต ได้แก่ 

โฉนดท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บนโฉนดท่ีดิน

เลขท่ี 111405-6 รวม 2 แปลง จ.ขอนแก่น ซึ่ง

เป็นกรรมสิทธ์ิในนามของ โกลบอลคอนกรีต มา

ค า้ประกนัวงเงินกู้ ยืมท่ีมีต่อสถาบนัการเงินแห่ง

หนึ่งเ พ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีมูลค่า

วงเงินจ านองเท่ากบั 6.00 ล้านบาท โดยทาง โก

ลบอลคอนกรีต ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการค า้

ประกนัดงักล่าวจากบริษัทฯ แต่อย่างใด ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม2553 ได้ปลอดภาระค า้ประกัน

รายการค า้ประกันท่ีเกิดขึน้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท า

รายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การท ารายการนีเ้ป็น

การท ารายการท่ีสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 3 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
นายวิรุฬห์ศกัดิ์ พูลลาภ และ 

นางสาวนิภาพรรณ สุริยวนากุล 

โดยกลุ ่มผู้ ถ ือหุ้นในบริษ ัทฯ  มี

สดัส ่วนการถือหุ้นรวมกนัในโก

ลบอลคอนกรีต เท ่ากบั ร้อยละ 

45.00 

เรียบร้อยแล้ว 

 
 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 3 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
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(ง) ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2555 และการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปี และรอบระยะเวลา 6 เดือน
สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
ตารางสรุปงบการเงนิ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 2552 2553 2554 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2555 

 

(พนับาท) 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 20,484 90,891 88,453 106,236 

ลกูหนีก้ารค้า      

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,451 1,496 1,099 1,548 

   - บริษัทอื่น - สทุธิ 7,583 7,644 12,121 17,898 

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 1,867,730 2,680,898 3,093,592 4,058,673 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 97,250 151,962 188,576 285,982 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,994,497 2,932,890 3,383,840 4,470,337 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 381 582 278 278 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 38 54 66 50 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 2,580,486 2,925,243 4,926,533 5,541,566 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น     

   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สทุธิ 3,069 4,066 4,110 3,826 

   - อื่น ๆ 2,219 2,919 3,050 3,030 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,586,193 2,932,863 4,934,036 5,548,750 

รวมสินทรัพย์ 4,580,690 5,865,754 8,317,876 10,019,087 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 2552 2553 2554 
ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2555 

 

(พนับาท) 

หนีส้ิน     

หนีส้ินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน 

760,234 1,359,310 1,363,388 1,870,534 

เจ้าหนีก้ารค้า     

   - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 5,008 - 4,556 - 

   - บริษัทอื่น 826,384 1,067,993 1,171,173 1,577,458 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี
ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

692 4,430 4,297 4,226 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

127,710 182,582 273,777 389,230 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 37,682 51,854 99,407 94,030 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวียน
อื่น 

43,235 66,443 55,409 74,676 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,800,945 2,732,612 2,972,008 4,010,154 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน     

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 641 11,619 7,322 5,186 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 373,637 478,710 911,787 1,199,801 

หนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานหลงั
ออกจากงาน 

- - 4,337 9,959 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 374,277 490,330 923,446 1,214,946 

รวมหนีส้ิน 2,175,222 3,222,941 3,895,454 5,225,100 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 2552 2553 2554 
ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2555 

 (พนับาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุเรือนหุ้น     

   ทนุจดทะเบียน 960,000 960,000 1,720,000 2,056,000 

   ทนุท่ีออกและช าระแล้ว   960,000 960,000 1,449,927 1,759,310 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 383,110 383,110 447,635 549,475 

ก าไรสะสม     

   จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 31,173 49,283 74,283 74,283 

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 356,345 596,038 600,653 596,756 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 674,841 654,382 1,849,925 1,814,163 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,405,469 2,642,813 4,422,422 4,793,987 

     

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,580,690 5,865,754 8,317,876 10,019,087 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2552 2553 2554 รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2554 

รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2555 

 

(พนับาท) 

รายได้      

รายได้จากการขาย - สทุธิ 4,198,865 5,831,283 8,187,853 4,043,973 5,097,609 

รายได้อื่น 264,001 139,252 203,364 90,210 127,455 

รวมรายได้ 4,462,866 5,970,534 8,391,217 4,134,183 5,225,064 

      

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทนุขาย 3,545,203 4,911,459 6,877,494 3,429,616 4,325,354 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 149,627 190,447 256,623 122,971 175,718 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 251,770 296,275 446,248 206,759 262,926 

ต้นทนุทางการเงิน 70,705 81,330 130,324 60,534 81,326 

รวมค่าใช้จ่าย 3,946,600 5,479,511 7,710,688 3,819,880 4,845,324 

      

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 445,561 491,023 680,529 314,303 379,740 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 86,582 128,894 189,925 88,340 97,177 

ก าไรส าหรับปี 358,979 362,129 490,604 225,963 282,563 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2552 2553 2554 รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2554 

รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2555 

 (พนับาท) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน      

ผลก าไรจากการตีมลูคา่ท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ์ใหม ่

- - 1,267,875 1,267,875 - 

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือ
ขาย 

- 15 12 (3) (15) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - 15 1,267,887 1,267,872 (15) 

      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 358,979 362,144 1,758,491 1,493,835 282,548 
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งบกระแสเงนิสด 2552 2553 2554 รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2554 

รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2555 

 (พนับาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรม
ด าเนินงาน 

          

ก าไรส าหรับปี 358,979 362,129 490,604 225,963 282,563 

รายการปรับปรุงคา่เสื่อมราคาและคา่ตดั
จ าหน่าย 

103,965 130,439 221,706 105,817 130,765 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงั
ออกจากงาน 

- - 4,337 2,169 5,622 

กลบัรายการผลขาดทนุจากการตีราคา
ทรัพย์สินลดลง 

- - (8,351) (8,351) - 

ดอกเบีย้รับ (295) (258) (755) (243) (492) 

ดอกเบีย้จ่าย 69,575 79,940 129,474 59,992 80,335 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  510 (1,791) (928) (471) 21 

ตดัจ าหน่ายหนีส้ญู - 1,092 1 - - 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริง  

151 574 5,215 2,815 7,521 

คา่เผ่ือผลขาดทนุจากมลูคา่ท่ีลดลงของ
สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

9,297 3,500 (1,500) (3,500) (2,000) 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ถาวร 

(35) (66) 148 - - 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

7,238 - - - - 

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ - - - (464) (8) 
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งบกระแสเงนิสด 2552 2553 2554 รอบ
ระยะเวลา 

6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2554 

รอบ
ระยะเวลา 

6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2555 

 (พนับาท) 
รายได้คา่สินไหมทดแทนและการ
จ าหน่ายสินค้าเสียหายและเศษซาก - 
สทุธิ 

(215,193) - - - - 

ขาดทนุจากอิทธิพลของพายฤุดรู้อน - - - - 998 

ภาษีเงินได้ 86,582 128,894 189,925 88,340 97,177 

  420,775 704,453 1,029,875 472,067 602,502 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ินด าเนินงาน 

          

ลกูหนีก้ารค้า 33,896 593 (3,153) (5,904) (6,248) 

สินค้าคงเหลือ (540,525) (816,668) (411,194) (134,186) (963,081) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (30,036) (54,712) (36,615) (610) (97,406) 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้
ประกนั 

(53) (201) 304 - - 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (720) (700) (131) (79) 20 

เจ้าหนีก้ารค้า 243,838 224,678 119,564 (95,006) 325,944 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวียน
อื่น 

25,899 2,878 1,861 3,769 15,833 

จ่ายภาษีเงินได้ (64,246) (114,722) (142,372) (53,614) (102,554) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กจิกรรมด าเนินงาน 

88,829 (54,400) 558,140 186,437 (224,990) 
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งบกระแสเงนิสด 2552 2553 2554 รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2554 

รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2555 

 (พนับาท) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน           

รับดอกเบีย้ 295 258 755 243 492 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ถาวร 

44 112 715 - - 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ - - - 698 28 

เงินสดรับคา่สินไหมทดแทนและการ
จ าหน่ายสินค้าเสียหายและเศษซาก 

365,740 - - - - 

สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้ (713,935) (427,671) (792,191) (270,507) (668,016) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึน้ (3,766) (1,576) (1,140) (1,140) (301) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (351,622) (428,876) (791,861) (270,706) (667,797) 
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งบกระแสเงนิสด 2552 2553 2554 รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2554 

รอบ
ระยะเวลา 
6 เดือน
สิน้สุด ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 

2555 

 (พนับาท) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ           

จ่ายดอกเบีย้ (71,522) (78,012) (127,970) (63,576) (79,402) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(30,323) 598,502 (1,040) (122,705) 499,695 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
เพ่ิมขึน้ 

67,200 281,847 532,400 349,400 522,230 

จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

(95,608) (121,900) (172,128) (85,451) (118,763) 

จ่ายช าระคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน 

(1,123) (1,952) (21,098) (2,190) (2,207) 

เงินสดรับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 663,000 - 74,452 - 121,238 

คา่ใช้จ่ายในการเพ่ิมทนุ (19,890) - - - - 

เงินปันผลจ่าย (243,600) (124,800) (53,333) (53,333) (32,221) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหา
เงนิ 

268,134 553,684 231,282 22,145 910,570 

            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
เพิ่มขึน้ - สุทธ ิ

5,342 70,407 (2,438) (62,124) 17,783 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วนัต้นปี 

15,142 20,484 90,891 90,891 88,453 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ณ วันสิน้ปี 

20,484 90,891 88,453 28,767 106,236 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมปี 2552 – 2554 
 
ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา ตัง้แตปี่ 2552-2554 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดีอยา่ง
ตอ่เน่ือง เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายในแตล่ะสาขา แม้วา่ในชว่งเวลาท่ีผา่นมา เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เหตกุารณ์ความไมส่งบภายในประเทศ 
รวมถึงภยัธรรมชาต ิ ล้วนสง่ผลตอ่ทกุภาคธุรกิจ แตเ่หตกุารณ์ดงักลา่วท่ีเกิดขึน้นัน้ไมไ่ด้สง่ผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่ยอดขายของบริษัทฯ  อีกทัง้บริษัทฯ ยงัสามารถด าเนินการตามแผนการขยายสาขาได้ โดยเปิด
ด าเนินการสาขาเพิ่มอยา่งตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ดงัจะเห็นได้จากจ านวนสาขา ในปี 2551 จาก 
7 สาขา เพิ่มเป็น 13 สาขา ในปี 2554 กลา่วคือมีการเปิดด าเนินการเพิ่มขึน้ 6 สาขา ได้แก่ ปี 2552 สาขา
ราชบรีุ ปี 2553 สาขากาฬสินธุ์ นครสวรรค์ และมหาสารคาม ปี 2554 สาขาหนองคายและนครราชสีมา 

 
รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวม ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาตัง้แตปี่ 2552 – 2554 ดงันี ้ ปี 2552 
จ านวน 4,462.87 ล้านบาท ปี 2553 จ านวน 5,970.53 ล้านบาท และปี 2554 จ านวน 8,391.22 ล้านบาท 
โดยมีรายได้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจากปีก่อนหน้าคดิเป็นอตัราร้อยละ 33.78 และ ร้อยละ 40.54 ตามล าดบั 
ซึง่เป็นผลจากการเตบิโตของการด าเนินงานของสาขาเดมิ และการขยายสาขาเพิ่มอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 

 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีสดัสว่นต้นทนุขายส าหรับปี 2552 – 2554 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 
79.44 ร้อยละ 82.26 และร้อยละ 81.96 ตามล าดบั อตัราสว่นดงักลา่วแสดงถึงสดัสว่นของต้นทนุขายตอ่
รายได้รวมท่ีมีแนวโน้มลดลง ซึง่เป็นผลจากการปรับกลยทุธ์และกระบวนการจดัซือ้ของบริษัทฯ ให้สามารถ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าอยูต่ลอดเวลา ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารปี 2552 – 
2554 เทา่กบั 401.40 ล้านบาท 486.72 ล้านบาท และ 702.87 ล้านบาท ตามล าดบั ปี 2554 บริษัทฯ ได้
ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี 2 ฉบบั ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารสงูมากกวา่ปีท่ี
ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจาก ในชว่งต้นปี 2554 บริษัทฯ ได้ท าการทบทวนมลูคา่ปัจจบุนัของท่ีดนิ อาคารและ
สิ่งปลกูสร้างใหม ่ ตามรอบระยะเวลาท่ีพงึปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เก่ียวกบัเร่ืองท่ีดนิ 
อาคาร และอปุกรณ์ การปฏิบตัติามมาตรฐานดงักลา่วนีส้่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัคา่เส่ือม
ราคาของสินทรัพย์สว่นท่ีตีราคาใหมนี่เ้พิ่มขึน้ในปี 2554 จ านวน 52.15 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้
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ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองการบนัทกึคา่ใช้จา่ยประมาณการส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน ซึง่เป็นภาระผกูพนัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน อนัเป็นเงิน
ชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 
อัตราก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีอตัรก าไรขัน้ต้นเม่ือพิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2552 – 2554 
เทา่กบั ร้อยละ 15.57 15.77 และ 16.00 ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
เป็นผลจากการจดัการในกระบวนการจดัซือ้ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และการขยายสาขาเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการปหยดัทางขนาด (Economies 
of scale) อตัราก าไรสทุธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2552 – 2554 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษัทฯ 
เทา่กบัร้อยละ 8.04 6.07 และ 5.85 ตามล าดบั เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบั
ผลประโยชน์พนกังานตลอดจนผลกระทบทางภาษีเงินได้นิตบิคุคลในสว่นของคา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้นี ้ รวมแล้ว
มากกวา่ปี 2553 จ านวน 78.23 ล้านบาท หากพิจารณาผลการด าเนินงานในปี 2554 ตามเง่ือนไขเดียวกนั
กบัปี 2553 จะได้ก าไรสทุธิของปี 2554 เทา่กบั 568.83 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 6.78 ของรายได้รวม  

  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวดหนึ่งปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 47.35 เป็นผลจากก าไรก่อนภาษีท่ีเพิ่มขึน้และมูลค่าท่ีเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ถือเป็น
คา่ใช้จา่ยตามประมวลรัษฎากร เชน่ คา่เส่ือมราคาท่ีเกิดจากการตีราคาใหมข่องสิ่งปลกูสร้าง และคา่ใช้จ่าย
ประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปี 2554 
 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับงวดประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 490.60 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากรอบระยะเวลาเดียวกนัในปี 2553 เท่ากบั 128.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 35.48 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิส าหรับงวดประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 
8,187.85 ล้านบาท มากกว่ารายได้จากการขายสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกันของปี 
2553 จ านวน 2,356.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.41 ทัง้นีเ้ป็นผลจากการเติบโตของ
สาขาเดมิและการขยายกิจการสาขาเพิ่มขึน้ในปี 2554 

 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนส าหรับงวดหนึ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เท่ากบั 203.36 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2553 จ านวน 64.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.04 โดยมี
ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของการสง่เสริมการขาย 
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 บริษัทฯ มีต้นทุนสินค้าขายส าหรับงวดหนึ่งปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เท่ากบั 6,877.48 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2553 จ านวน 1,966.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
40.03 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากจ านวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวดหนึ่งปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
เท่ากับ 702.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2553 จ านวน 216.15 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 44.41 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 8.58 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอตัราส่วนท่ี
เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของ
ยอดขาย ปี 2553 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยไม่นบัรวมค่าเส่ือม
ราคา และคา่ตดัจ าหนา่ยแล้ว จะเทา่กบั 481.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2553 
จ านวน 124.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.05 และคิดเป็นร้อยละ 5.88 ของยอดขาย ซึ่ง
ต ่ากว่าอัตราส่วนของระยะเวลาเดียวกันในปี 2553 ท่ีมีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 6.11 ของ
ยอดขาย ทัง้นีเ้ป็นผลจากเม่ือต้นปี 2554 บริษัทฯ ได้ท าการประเมินราคาสิ่งปลกูสร้างใหม่ตาม
รอบระยะเวลาท่ีพึงกระท าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เก่ียวกับเร่ืองท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีราคาใหม่นีเ้พิ่มขึน้ 
จ านวน 52.15 ล้านบาท นอกจากนีย้งัได้ปฎิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองการ
บนัทกึคา่ใช้จา่ยประมาณการส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับงวดหนึง่ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 189.92 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2553 จ านวน 61.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
47.35 ทัง้นีเ้ป็นผลจากก าไรก่อนภาษีท่ีเพิ่มขึน้และมูลคา่ท่ีเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ถือเป็น
คา่ใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร เช่น คา่เส่ือมราคาท่ีเกิดจากการตีราคาใหม่ของสิ่งปลูกสร้าง 
และคา่ใช้จา่ยประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 

 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 282.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
25.05 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2554 

 ยอดขายส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 เท่ากับ 5,097.61 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2554 จ านวน 1,053.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.05 
ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการเตบิโตของสาขาเดมิและการเปิดสาขาใหมเ่พิ่มขึน้ 
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 รายได้อ่ืน ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เทา่กบั 127.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกนัของปี 2554 จ านวน 37.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ  41.29 เป็นผลจาก
การเพิ่มขึน้ของรายได้สง่เสริมการขาย และรายได้คา่เชา่ป้ายโฆษณา 

 ต้นทนุสินค้าขายส าหรับงวด 6  เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เทา่กบั 4,325.35  ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2554 จ านวน 895.74  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.12  

ตามจ านวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้และจ านวนยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของสาขาเก่า 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เท่ากับ 

438.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2554 จ านวน 108.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 33.03  โดยคา่ใช้จา่ยดงักลา่วคดิเป็นร้อยละ 8.60 ของยอดขาย ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการ

เพิ่มขึน้ของจ านวนสาขาและพนกังาน 

 คา่ใช้จา่ยทางการเงินส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เทา่กบั 81.33 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2554 จ านวน 20.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.35 

เป็นผลมาจากหนีร้ะยะยาวท่ีเพิ่มขึน้มาเพื่อการขยายกิจการสาขา 

 ภาษีเงินได้นิตบิคุคล ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เทา่กบั 97.18 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2554 จ านวน 8.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 

เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล 

 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิในปี 2554 

 
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในงวดบญัชีปี 2552 – 2554 เทา่กบั 4,580.69 ล้านบาท 
5,865.75 ล้านบาท และ 8,317.88 ล้านบาท โดยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์รวมมีสาเหตสุ าคญัมาจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 20.48 ล้านบาท ณ 
31 ธนัวาคม 2553 เทา่กบั 90.89 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 88.45 ล้านบาท โดย
เงินสดของปี 2554 ลดลงจากปี 2553 เป็นผลมาจากการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพ่ือขยายกิจการ
สาขาเพิ่มขึน้เป็นส าคญั 

2. ลูกหนีก้ารคา้ ณ 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 9.03 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2553 
เทา่กบั 9.14 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 13.22 ล้านบาท แม้บริษัทฯ จะมีแนวโน้ม
ของมลูคา่ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงด ารงนโยบายการพิจารณาวงเงินเครดติท่ี
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เข้มงวด อาทิ มีหนงัสือค า้ประกนัวงเงินเครดติจากธนาคารท่ีนา่เช่ือถือ และนโยบายการตดิตาม
การช าระหนีอ้ยา่งใกล้ชิด ทัง้นีเ้พ่ือลดความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนี ้

3. สินคา้คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 1,867.73 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2553 
เทา่กบั 2,680.90 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 3,093.59 ล้านบาท ด้วยธุรกิจท่ี
บริษัทฯ ด าเนินอยูภ่ายใต้สโลแกน “ครบ หลากหลาย ให้บ้านคณุ” มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้อง
มีสินค้าจ านวนมากเอาไว้ให้บริการแก่ลกูค้า เพ่ือให้เกิดความพอใจสงูสดุ อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบาย
เพิ่มจ านวนสาขาให้มากขึน้ทกุปี โดยปี 2554 มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 13 สาขา จงึท าให้จ านวนสินค้า
คงคลงัสิน้ปี 2554 มีมลูคา่เพิ่มขึน้ 

4. ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ ณ 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 2,580.49 ล้านบาท ณ 31 
ธนัวาคม 2553 เทา่กบั 2,925.24 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 4,926.53 ล้านบาท 
ทัง้นีมี้สาเหตจุากการลงทนุเพ่ือขยายสาขาเพิ่มขึน้ทกุปี และมลูคา่สินทรัพย์เดมิเพิ่มขึน้จากการตี
ราคาใหมต่ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ทีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 

หนีส้ิน 
บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 2,175.22 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 

2553 เทา่กบั 3,222.94 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 3,895.45 ล้านบาท ซึง่เม่ือเทียบกบั
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีเดียวกนัพบวา่มีอตัราสว่นของหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 0.90, 1.22 และ 0.88 
เทา่ ตามล าดบัอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ปี 2554 มีจ านวนลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้
เงินทนุของกิจการในการขยายสาขามากกวา่การใช้เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 2,405.47 ล้านบาท ณ 31 
ธนัวาคม 2553 เทา่กบั 2,642.81 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 4,422.42 ล้านบาท โดยในปี 
2552 – 2553 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 960 ล้านบาท และในปี 2554 บริษัทฯ 
ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1,720 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้วเทา่กบั 1,449.93 ล้านบาท 
และในปี 2554 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน จ านวน 490.60 ล้านบาท ซึง่ถกูจดัสรรไปเป็นส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 25.0 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีก าไรสะสะมท่ีจดัสรรเป็น
ส ารองตากฎหมายเทา่กบั 74.28 ล้านบาท และสว่นของก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 600.65 ล้าน
บาท สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2553 ประมาณร้อยละ 67.34 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 

สินทรัพย์รวม 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 1,701 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการขยายสาขา

เพิ่มขึน้ในชว่งคร่ึงปีแรก ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ มีท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 668 ล้านบาท และมีสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึน้ 963 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นสินค้าสตอ็กไว้ส าหรับการเปิดสาขาใหม ่ และรองรับการ
ขยายตวัของยอดขายท่ีสงูขึน้ในสาขาเดมิ 

 
หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ 1,330 ล้านบาท จากการกู้ ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้ขยายสาขา 522 
ล้านบาท กู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้เพ่ือน ามาใช้เป็นทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ 500 ล้านบาท และยอดเจ้าหนี ้
การค้าเพิ่มขึน้ 326 ล้านบาท ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ตามจ านวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในชว่งคร่ึงปีแรก ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ได้มีมตใิห้ออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ส าหรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 5 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล สง่ผลให้ทนุท่ี
ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ประมาณร้อยละ 20 
 
6     กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม  
ณ วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในวนัเสาร์ท่ี 25 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ไมมี่กรรมการ

ท่ีมีสว่นได้เสีย และไมมี่กรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
7     บุคคลที่เก่ียวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2555 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 บริษัทฯ ไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในรายการท่ีจะมีการพิจารณาอนมุตัิใน
การประชมุครัง้นี ้สว่นผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุให้ในครัง้นีแ้ละจะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ยงัไม่มีการถือหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ  
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8     ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการจดัสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอเป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขันและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจการบริการขนส่ง  กระจาย
สินค้า คลงัสินค้า และโลจิสตกิส์ระดบัประเทศ  ด้วยศกัยภาพและความเช่ียวชาญของผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักล่าว 
การเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ และเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแข่งขนัและความสามารถในการท าธุรกิจเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
อย่างต่อเน่ือง เช่น การเพิ่มอัตราการขยายจ านวนสาขาของบริษัทฯ ในประเทศอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ด้านการจดัซือ้ จากการประหยดัทาง
ขนาด (Economies of Scale) และเพิ่มความสามารถในการบริหารโลจิสติกส์ รวมทัง้การเพิ่มโอกาสในการ
ขยายสาขาไปในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กมัพชูา ลาว 
สิงคโปร์ เมียนมาร์ บรูไน เป็นต้น  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ  จงึมีความเห็นวา่ การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 
9     ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 8 
- ไมมี่ – 
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ข้อมูลบุคคลท่ีบริษัท เอสซีจี ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด จะเสนอให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นาย ขจรเดช  แสงสุพรรณ อาย ุ58 ปี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้: กรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งผู้บริหารในบริษัทฯ: ไมมี่ 

ต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในเครือปูนซิเมนต์ไทย: 

 กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั 

 กรรมการ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากดั 

 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั 

 กรรมการ บริษัท เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั 

 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย-เยอรมนั เซรามิค 
อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตีค้อนสตรัคชัน่
โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 

การศึกษา 

2545  Advanced Management Program (AMP) 
  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2518  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

2547  Directors Accreditation Program (DAP) 2004 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2546  Finance for Non-finance Directors Program 2003 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ 

2546 - 2549 กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน) 

2544 - 2548 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จ ากดั 

2542 - 2548 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยิปซมัซิเมนต์ไทย จ ากดั 

2539 - 2544 กรรมการผู้จดัการ บริษัท สยามอตุสาหกรรมยิปซมั จ ากดั 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: ไมมี่ 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง: ไมมี่ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือครอง: ไมมี่ 
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2. นาย อารีย์  ชวลิตชีวินกุล อาย ุ48 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้: กรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งผู้บริหารในบริษัทฯ: ไมมี่ 

ต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในเครือปูนซิเมนต์ไทย: 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั 

 กรรมการ บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั 

 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี จ ากดั
(มหาชน) 

 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

การศึกษา 

2554  Advanced Management Program (AMP) 
  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2535  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอตุสาหการและการจดัการ 
  สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

2528  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตนิิยม) 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประสบการณ์ 

2551 - 2554 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี จ ากดั 

2548 - 2551 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: ไมมี่ 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง: ไมมี่ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือครอง: ไมมี่ 
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3. นาย นิธิ  ภัทรโชค  อาย ุ49 ปี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้: กรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งผู้บริหารในบริษัทฯ: ไมมี่ 

ต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในเครือปูนซิเมนต์ไทย: 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสซีจี โลจิสตกิส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

การศึกษา 

2553  Advanced Management Program (AMP) 
  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2534  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  University of Chicago, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2527  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ 

2548 - 2553 ผู้อ านวยการส านกัวางแผนกลาง บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

2547 - 2548 ผู้อ านวยการฝ่ายตา่งประเทศ บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จ ากดั 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: ไมมี่ 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง: ไมมี่ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือครอง: ไมมี่ 
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ข้อบังคับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี
(4)เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุด แต่จะ
เห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่ว 
 

ข้อ 36. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี 
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเ พ่ือ
พิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค า
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลา
ตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของ
บริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่
น้อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ 
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) 
ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในวรรค
หนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบั
ไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ให้ท่ี
ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
 

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคน
ใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่
บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็น
ของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท
ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

 
ข้อ 40. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และ

ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 

 
1. การลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชมุ ก่อนเวลาประชมุ ได้ตัง้แตเ่วลา 8.00 น ของวนัท่ี 1 ตลุาคม  2555 
 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัช้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง  
(กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขช่ือ – สกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรอง
การเปล่ียนแปลงดงักลา่วด้วย 
 

3. การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้

- กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ  สามารถมอบฉนัทะให้:- 

(1) รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเส่ียงเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หรือ 

(2) รศ.พรสิริ    ทิวาวรรณวงศ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียงเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หรือ 

(3) นายสุรศกัดิ์    จนัโทริ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

- เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายังบริษัท ก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการ
แก้ไข หรือขีดลบข้อความส าคญั ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทกุแห่ง หนงัสือมอบฉันทะ
ต้องตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนาม
โดยผู้มอบฉนัทะและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ 
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พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดนิทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็น
ชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องจดัส่งเอกสารและผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนาม
โดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตราหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (ในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ มีอ านาจลง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้องรับรองส าเนาถกูต้อง 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนา
หนงัสือรับรองนิติบคุคลซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั
นิตบิคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี)  

- กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แนบส าเนา
หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของ
ประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักล่าวจะต้อง
ผ่านการรับรองจากโนตารีพบับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมี
อ านาจไมเ่กิน 3 เดือน 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ 
จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ มีอ านาจลง
นามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดนิทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็น
ชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่ รับฝากและ
ดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ท่ีเป็นผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือใน
ทะเบียน ได้แต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ค. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้
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- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้
เป็นคสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

- หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจเป็นคสัโตเดียน (Custodian) 

- เอกสารใดข้างต้นท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลท่ีอ้างอิงเอกสารดงักล่าว 
หรือบุคคลผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความ
ถกูต้องของค าแปลด้วย 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบั
จริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาว
ตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

4.1 การออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ เม่ือลงทะเบียนผู้ เ ข้าร่วม
ประชมุโดยในบตัรลงคะแนนนัน้บริษัทจะพิมพ์จ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะทีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบตัรลงคะแนน 

4.2 วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติใน
แตล่ะวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ จะใช้วิธีลงคะแนน
เสียงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะรับบตัรลงคะแนนเนียง
จากผู้ ถือหุ้นเพ่ือน ามาใช้ในการนบัคะแนนเสียงตอ่ไป 

(2) กรณีทีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระท่ีผู้ ถือหุ้นได้ออกคะแนนเสียงท่ีใช้นบัเป็นมตท่ีิประชมุ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพ่ือพจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
1.  รศ.ดร.มนตรี    โสคตยิานุรักษ์ 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
อาย ุ55 ปี 
ท่ีอยู ่ 29/56  ซ.ลาดพร้าว 23  ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 
 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ 

บมจ. เอเชียกรีน เอนเนอจี 

2550 – ปัจจบุนั รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพฒันา 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

บณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์(NIDA) 

2550 – ปัจจบุนั อนกุรรมการสอบสวน คณะกรรมการ
แขง่ขนัทางการค้า 

กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  และ 
ประธานอนกุรรมการสง่เสริมและเผยแพร่ 

คณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน(ปปง.) 

 
การมีส่วนได้เสีย : ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
    
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ  บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  4  ครัง้  กรรมการเข้า
ประชมุจ านวน  3  ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  6   ครัง้ กรรมการเข้าประชมุ
จ านวน  5   ครัง้ 
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2.  รศ.พรสิริ    ทวิาวรรณวงศ์ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
อาย ุ59 ปี 
ท่ีอยู ่ 54/98  ถนนเย็นอากาศ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 
 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เส่ียง / กรรมการอิสระ 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

2550 – ปัจจบุนั คณบดี มหาวิทยาลยัเอเชียน 
2548 – 2550 ผู้อ านวยการโครงการปริญญาโท 

Marketing Management 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2546 – 2548 หวัหน้าโครงการปริญญาตรี BBA 
หลกัสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัชินวตัร 

 
การมีส่วนได้เสีย : ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
    
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ  บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  4  ครัง้  กรรมการเข้า
ประชมุจ านวน  4  ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  6   ครัง้ กรรมการเข้าประชมุ
จ านวน  6   ครัง้ 
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3.  นายสุรศักดิ์    จันโทริ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
อาย ุ54 ปี 
ท่ีอยู ่ 16 ซอยเทศบาลอาชา 8 ถนนเทศบาลอาชา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  44000 

 
ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง 
 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

2551 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บจก.แอลคอนคอนกรีต 
2551 – 2553 ท่ีปรึกษา บจก.อลัฟาคอนกรีต 
2551 –2553  ท่ีปรึกษา บจก.อดุรมาสเตอร์เทค 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก.ไฟเบอร์เฮ้าส์ โปรดกัส์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

 
การมีส่วนได้เสีย : ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
    
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ  บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  4  ครัง้  กรรมการเข้า
ประชมุจ านวน  4  ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจดัประชมุทัง้หมด  6   ครัง้ กรรมการเข้าประชมุ
จ านวน   6  ครัง้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.   
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เร่ือง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2551 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

   
เขียนท่ี       
วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   

 
1. ข้าพเจ้า       สญัชาต ิ   

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน     ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   

2. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 
รวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)        อาย ุ  ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
หรือ 

(2)        อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
หรือ 

(3)        อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
  คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนข้าพเจ้า  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 ณ ห้อง
เจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก
ประการ 
    
     ลงช่ือ       ผู้มอบฉนัทะ 

 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 

 

 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

   
เขียนท่ี       
วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   

 
1. ข้าพเจ้า       สญัชาต ิ   

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   

2. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 
รวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)        อาย ุ  ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
หรือ 

(2)        อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
หรือ 

(3)        อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
  คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนข้าพเจ้า  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 ณ ห้อง
เจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้
ดงันี ้
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ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวันท่ี 
18 เมษายน 2555 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัตกิารตอบรับข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเก่ียวกับการร่วม
ลงทุนในบริษัทฯ 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตยินิยอมให้ผู้ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน
จากผู้ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัตกิารตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เอสซีจี ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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5. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไมช่ดัเจน
หรือ ในกรณีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
    
     ลงช่ือ       ผู้มอบฉนัทะ 

 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 

 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 
3. ในกรณีทีมี่วาระทีพิ่จารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้้างตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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 ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 ณ ห้อง
เจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ถกูต้องสมบรูณ์และ
เป็นความจริงทกุประการ 
    
     ลงช่ือ       ผู้มอบฉนัทะ 

 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้) 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

   
เขียนท่ี       
วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   

 
1. ข้าพเจ้า       สญัชาต ิ   

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   

2. ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้แก ่   
          ซึ่ง เ ป็นผู้ ถือหุ้ นของ 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)        อาย ุ  ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
หรือ 

(2)        อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
หรือ 

(3)        อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
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  คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนข้าพเจ้า  ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 ณ ห้อง
เจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าใน
การประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
      มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
      มอบฉนัทะบางสว่น คือ หุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้    หุ้น  
           และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
 

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้
ดงันี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวันท่ี 
18 เมษายน 2555 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัตกิารตอบรับข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเก่ียวกับการร่วม
ลงทุนในบริษัทฯ 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตยินิยอมให้ผู้ย่ืนข้อเสนอท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน
จาก     ผู้ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัตกิารตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เอสซีจี ดสิทริบิวช่ัน จ ากัด 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

6. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 
7. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไมช่ดัเจน

หรือในกรณีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
      กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
    
     ลงช่ือ       ผู้มอบฉนัทะ 

 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีทีผู่ถื้อหุน้ทีป่รากชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ 

และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสียง
ได ้

3. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 
4. ในกรณีทีมี่วาระทีพิ่จารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้้างตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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 ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 ณ ห้อง
เจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี เร่ือง          
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ถกูต้องสมบูรณ์และ
เป็นความจริงทกุประการ 
    
     ลงช่ือ       ผู้มอบฉนัทะ 

 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
    ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (      ) 
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แผนที่สถานที่ประชุม 

 
การจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 ก าหนดจดัประชมุ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
 
แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

 
  เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 
 

   
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1 / 2555 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ท่ี 1 ตลุาคม 2555 เวลา 9.00 น. 

 

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

 

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น. 

   
ข้าพเจ้า (นาย / นาง /นางสาว)          

สญัชาต ิ  หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง    

ท่ีอยู ่             

 

   เป็นผู้ ถือหุ้นสามญั จ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น 

   เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นสามญั 

        ช่ือ (นาย / นาง /นางสาว)          

        จ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น 

   
 
        ลงช่ือ     ผู้ เข้าประชมุ 
    (     ) 
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�� ��� 14 ก� 	  2555 
 
���  +,�-.��/�  ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 
 
��.��� 0�	���1 "�����'�2ก�	�	�ก	���� ����3�ก���ก��ก	��"�	��	�	ก	�����ก�����ก� "�������� �	��ก�������	�� 

��	ก�
 (��	� ) �	กก	��� �"	�/� �	��4�5����/ %���65	3��	3��  
 
��	�-2�  1. �8����'�3�/�093ก���ก	������� �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 0��:���� 6/2555 ��.���� ��� 25 ����	0� 

2555 
2. �	�� ��=�ก���ก��ก	�8ก���"�	��	�	ก	�����ก�����ก�  "�������� �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) ��

�� ��� 27 ����	0� 2555 
3. %���	�	 ก	��5����/  (%�� 53-4) "�������� �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) ���� ��� 27 ����	0� 

2555 
4. %��%�
��	ก	�"���,�'�3��	'A (%�� 56-1) "�������� �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) ��: �/
�� ��� 

31 B� �	0� 2554 
5. ��ก	���� "�������� �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) ��	������
 12 �
.�  ��: �/
�� ��� 31 B� �	0� 

2552-2554 %�3��	������
 6 �
.� ��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	  2555 %�3��ก	���� ������ ���&��� 
�����������  
��	ก�
 ��	������
 12 �
.�  ��: �/
�� ��� 31 B� �	0� 2552-2554 

6. � ���.������������� � ���.����09C�� B� "���,�%�3��ก�	��.� D 8��
� ก	����E	�9�+,�����	�"�������� 
�	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) %�3������ ���&��� 
�����������  ��	ก�
 %�3���	� �	�������ก���"��� �����:� 
"���,�8	�����'F
�+G ��1'H&8�"�������� �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) (www.globalhouse.co.th) 

7. "��ก�	� 
���B�"��G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� �	��4"�� ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 
8. ��44	���&.:��/� �5����/  (Share Subscription Agreement) �3���	� ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 

(��	� ) %�3 ������ ���&��� 
�����������  ��	ก�
 ���� ��� 26 ����	0� 2555 
9. � ���.�%���"�	�8�	
���ก���5�] ��.���ก	��������/ G ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) "��

������ ', &��� 8�H� ��	ก�
 (��	� ) ���� ��� 27 ����	0� 2555 
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8	�������'�3�/�093ก���ก	������� �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) (^������]_) 0��:���� 6/2555 ��.���� ��	����� 
25 ����	0� 2555 (^'�3�/�093ก���ก	�������]_) H
����8�8�����"���� �ก	��������/ "�������� ���&��� 
�����������  
��	ก�
 (^+,�.� "���� �_) �
�8�5��	�9	� /��8�G���� �8�����'�3�/�G�4����	��4+,�-.��/� �5.��5��	�9	� /��8�G��������] �"�	
��	�	ก	���ก%�3�� �"	�/� �	��4�5����/ G��ก��+,�.� "���� � %���65	3��	3�� (Private Placement) (^�/� �5����/ _) 
%�3ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer) �	ก+,�-.����ก���5�H
�%ก� ก�/���/��� 	ก/� %�3ก�/��+,�-.�
�/� ����H' "��������] 8	��	�3���
 
�� �: 

1. ก	�&.:��/� �5����/ &2��������] �3��ก%�3�� �"	G��ก��+,�.� "���� � %���65	3��	3�� (Private Placement) 
�'f ��	 �  224,000,000 �/�  (^�/� �5����/ _) �,�0�	���8�	H�� 1 �	� G �	0	�/� �3 14 �	� ����'f ��� ��	 �  
3,136,000,000 �	�  %�3  

2. ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer) �	ก+,�-.����ก���5�"��������] &2��%����'f   
2.1  �/� �	��4 H���ก�  457,420,683 �/�  %�3H��8��	ก��	 391,094,684 �/�  &2��0�
�'f ��8�	H���ก� ����3 26.00 

%�3H��8��	ก��	����3 22. 23 "����	 � �/� �����ก%�3��	�3%���"��������] ก�� ����/� �5����/  
8	���	
�� ��.�0�
�'f ��8�	H���ก� ����3 23.06 %�3H��8��	ก��	����3 19.72 "����	 � �/� �����ก%�3
��	�3%���"��������] ��������/� �5����/  8	���	
�� �
�� �&.:�G �	0	 14 �	�8���/�  &2���'f �	0	
�
��ก� ก���	0	&.:��/� �5����/ "��������] %�3  

2.2  G���	0�4%�
����B�����3&.:��/�  H���ก�  55,616,085 G���	0�4%�
����B� %�3H��8��	ก��	 47,551,750 
G���	0�4%�
����B� &2��0�
�'f ��8�	H���ก� ����3 26.00 %�3H��8��	ก��	����3 22.23 "����	 � 
G���	0�4%�
����B���:���
 �
�� �&.:�G �	0	 9.30 �	�8��G���	0�4%�
����B� 8	���	
��  

 
 ��:� �: ��ก	�'������B�"��+,�-.�G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� �	��4"��������] 0��:���� 1 (GLOBAL-W) 9 �� ��� 27 
�� 	0� 2555 �
���	0	G�����B��,���� 6.25 �	�8���/�  %�3��8�	ก	�G�����B� 1.2 �/�  8�� 1 � ��G���	0�4%�
����B� %�3+,�
-.�G���	0�4%�
����B�"��������] �3�	�	�-G�����B�&.:��/� �	��4"��������H
�G �� ��� 16 5l=��ก	  2555 %�3�� ��� 17 
5l�E	0� 2556 ��� %8��3��ก	�'������B�8	���.�� H"ก	�'������B� 

 
E	�����	กก	�&.:��/� �	��4�5����/ %�3ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	���� 8	���	 � 
��ก��	�"�	�8�  +,�.� 

"���� ��3�'f +,�-.��/� "��������] G ��	 � H���ก�  681,420,683 �/�  %�3H��8��	ก��	 615,094,684 �/�  0�
�'f ��8�	
�
'�3�	9H���ก� ����3 34.36 %�3H��8��	ก��	����3 31.01 "����	 � �/� �����ก%�3��	�3%���"��������] ��.������/� ���
������] �3��กG���G��%ก�+,�.� "���� ��	กก	�&.:��/� �	��4�5����/  %�3�3�'f +,�-.�G���	0�4%�
����B�"��������] 8	�
��	 � �����+,�8�����0�	�� �&.:�&2���3H���ก�  55,616,085� �� 0�
�'f ��8�	�
'�3�	9H���ก� ����3 26 "����	 � 
G���	0�4%�
����B���:���
 
  

 �ก�	ก �: �	ก+,�.� "���� �G�����B�&.:��/� ��:���
�	กG���	0�4%�
����B�����3&.:��/� ����3H
��	�	กก	���	0�	
�� �&.:����ก���5��	���� 8	���	 � ���ก�	� 
G 0�	�� �&.:����ก���5� +,�.� "���� ��3�'f +,�-.��/� "��������] G 
��	 � H���ก�  748,159,985 �/�  %�3H��8��	ก��	 672,156,784 �/�  0�
�'f ��8�	�
'�3�	9H���ก� ����3 33.40 %�3H��
8��	ก��	����3 30.01* "����	 � �/� �����ก%�3��	�3%���"��������] ��.������/� ���������] �3��กG���G��%ก�+,�.� "���� �
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�	กก	�&.:��/� �	��4�5����/ %�3����/� ���������] �3��กG���G��%ก�+,�.� "���� ��	กก	�G�����B�&.:��/� �	กG���	0�4%�
�
���B�����3&.:��/� &2���3���+�G��+,�.� "���� ��'f +,�-.��/� �	G�4��'f ��	
���������	ก+,�-.��/� �	G�4�G 'n��/�� "��������
] &2��H
�%ก�+,�-.��/� ก�/���/��� 	ก/� (��:� �: ��
��� ก	�-.��/�  �:�'f ��
��� ก	�-.��/� G ก�9����+,�-.�G���	0�4%�
����B��	�.� 
�/ก�	G�����B�&.:��/� �	กG���	0�4%�
����B�) 
 

*��	��8/:  G ��ก�	�6��� �: ��
��� ก	�-.��/� 8��	�/
"��+,�.� "���� �E	����ก	�&.:��/� �5����/�  ก	�&.:��/� �	กก	���	0�	�� �&.:�
���ก���5��	����  %�3ก	�&.:��/� �	กG���	0�4%�
����B�����3&.:��/� ����3H
��	�	กก	���	0�	�� �&.:����ก���5�
�	����  �'f ��
��� ��	 � G ก�9����+,�.� "���� ��	�	�-&.:��/� %�3G���	0�4%�
����B�H
�8	�������ก�	� 
H��G 0�	
�� �&.:����ก���5� �����:��'f ��
��� G ก�9����+,�-.�G���	0�4%�
����B��	�.� �/ก�	G�����B�&.:��/� �	กG���	0�4
%�
����B� 
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��
��� ก	�H
��	&2�����ก���5�"��+,�.� "���� �G %8��3"�: 8� B/�ก��� 

 
 
 
 

��
��� �
'�3�	9"����	 � �/� �����ก
%�3��	�3%��� %�3���B���ก���� ก�� ���
�/� �5����/  ��.����	ก�� 1,759,310,318 �/�  

��
��� �
'�3�	9"����	 � �/� �����ก
%�3��	�3%���%�3���B���ก������������/� 
�5����/  ��.����	ก�� 1,983,310,318 �/�  

��
��� �
'�3�	9"����	 � �/� �����ก%�3
��	�3%���%�3���B���ก���� ��������/� �5���
�/  %�3����/� ����3��กG����	กก	�G�����B�
&.:��/� �	กG���	0�4%�
����B�����3&.:��/�  ��.�
���	ก�� 2,239,999,926 �/�  

ก	�&.:��/� �5����/ %���65	3��	3�� (Private Placement)    
�/� �	��4�5����/ ��	 �  224,000,000 �/�  H���ก���"��� (Not applicable) ����3 11.29 ����3 10.00 

ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer)    
 ��8�	"�: 8��	 ��8�	�,��/
 ��8�	"�: 8��	 ��8�	�,��/
 ��8�	"�: 8��	 ��8�	�,��/
 

�/� �����ก%�3��	�3%�����	 � H���ก�  457,420,683 �/� %�3H��8��	
ก��	 391,094,684 �/�  

����3 22.23 ����3 26.00 ����3 19.72 ����3 23.06 ����3 17.46 ����3 20.42 

�/� ��	����ก	�������ก	�G�����B�"��G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� 
��	 � H���ก�  55,616,085 � ��G���	0�4%�
����B�%�3H��8��	ก��	 
47,551,750 � ��G���	0�4%�
����B� (��:� �: G���	0�4%�
����B�
"��������] � 2��� ���	�	�-G�����B�&.:��/� "��������] H
� 1.2 
�/� ) 

    

����3 2.55 ����3 2.98 

����������ก
�����������������ก�������������������
�������
� �!"�#���$�"������ก���ก
�%���
&'���#�ก���(�) 

  
���#� 31.01 ���#� 34.36 ���#� 30.01 ���#� 33.40 

 ��
��� �
'�3�	9"����	 � G���	0�4
%�
����B�����3&.:��/� "��������] ��.����	ก�� 
213,908,006 � ��G���	0�4%�
����B� 

��
��� �
'�3�	9"����	 � G���	0�4
%�
����B�����3&.:��/� "��������] ��.����	ก�� 
213,908,006 � ��G���	0�4%�
����B� 

 

 ��8�	"�: 8��	 ��8�	�,��/
 ��8�	"�: 8��	 ��8�	�,��/
 
G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� ��	 � H���ก�  55,616,085 � �� %�3H��
8��	ก��	 47,551,750 � �� 

����3 22.23 ����3 26.00 ����3 22.23 ����3 26.00 
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8	�'�3ก	=093ก���ก	�ก�	ก��8�	
�/ ��.������ก�ก9C� ��.�� H" %�3��B�ก	�G ก	��"�	-.����ก���5��5.��

0�����	ก��ก	���� ��.12/2554 ก�	� 
��	G ก�9������+,�-.��/� "��������] %�
���8 	"	�/� ����� �&.:��	กก��	��	 � 

�,��/
����� �&.:� G��+,���	0�	�� �&.:�G����B���
���8	���
��� "����	 � �/� �����+,�%�
���8 	"	 (pro-rata) ก�9�
��ก��	�G��

G��ก��G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� 
�� 

 �ก�	ก �:���'�3�/�093ก���ก	�H
����8�� /��8�G ��� �����	0�4
�� �: (1) � /��8�G��������] �
�/ �
�3��� �� 
40,000,066 �	� �	ก 2,055,999,992 �	� �'f  2,015,999,926 �	� �
��B�8�
�/� �
�3��� �����H��H
���ก��	� �	 
��	 �  40,000,066 �/�  �,�0�	���8�	H���/� �3 1 �	� (2) � /��8�G��������] �5����/ �
�3��� �	ก 2,015,999,926 �	� 
�'f  2,239,999,926 �	� �
��ก�/� �	��4G�����	 �  224,000,000 �/�  �,�0�	 ���8�	H���/� �3 1 �	� %�3"	G��%ก�+,�
.� "���� �%���65	3��	3�� (Private Placement) ��:���	 � G �	0	�/� �3 14 �	� (3) � /��8�G��������] 
�	� � ก	�G 
ก�9��.�  D ����ก���"����5.��G��������] �	�	�-��	�	ก	�8	�"���� �&.:��/� �5����/ ���������] �3��ก%�3"	G��ก��+,�.� 
"���� � %�3� /��8�G��+,�.� "���� ���	0�	�� �&.:����ก���5��	���� �	ก+,�-.��/� "��������]  

 
��8/���������] 8�����	ก	��
�/ ก�� %����2��5����/ ก1� .����	ก�	8�	 136 %���5�3�	���44�8���������	�  

(�����:������ก	�%ก�H"�5����8��) ก�	� 
G���������3ก�3��	H
���.���/� ��:���
H
���ก��	� �	%�3H
������	�30�	�/� 0��-�� 
%��� ��.�G ก�9�����/� ����	� �	H��0�� �/� ������.�8����'f �/� �����ก�5.���������/� ก,�%'���E	5��.�G���	0�4%�
����B����
�3&.:��/�  

  
093ก���ก	�"��������H
�� /��8�G��������
�	� � ก	�8�	� D 8	����ก��	� �����:�� /��8�G���������"�	��	��44	���

&.:��/� ก��+,�.� "���� � &2��E	����B/�ก���ก	�&.:����ก���5����1���: %��� +,�.� "���� ��3�"�	�	�'f +,�-.��/� �	G�4�"��
������] 8	�'�3ก	=093ก���ก	�ก�	ก��8�	
�/ ��� ��. 21/2551 ��.��� ���ก�ก9C�G ก	���	�	ก	�����ก�����ก�  %�3
'�3ก	=093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��.��� ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� 
G �	ก	�����ก�����ก�  5.=. 2546 �
���	�3���
 
�� �: 

�
�ก
�����ก�������ก�� 
 

ก	��"�	��	�	ก	�
��ก��	� �"�	"�	�'f �	ก	�����ก�����ก�  8	�'�3ก	=093ก���ก	�
ก�	ก��8�	
�/  ��� ��. 21/2551 ��.��� ���ก�ก9C�G ก	���	�	ก	�����ก�����ก�  %�38	�
'�3ก	=093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��� ��/' 22-01 ��.��� ก	�
�'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  5.=. 
2546 �	กก	�0�	 �9��" 	
"���	ก	��ก�����ก� �3��" 	
���	ก������3 65.47 
"���� ���5������8��8 �/�B�1 "��������] (�
5��	�9	�	ก��B��	0	�� �"	�/� ) &2��
�	กก��	 20 ��	 �	� ��.�����3 3.00 "���,�0�	�� ���5��/�B�"��������] 

��	��8/: 1 �� ���5������8��8 �/�B� (NTA) 0�	 �9�	ก �� ���5���� r �� ���5�H����8��8  r � �:�� ��� r ��� "��+,�-.�
 �/� ���  �� 

 

8	�'�3ก	=093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��.���ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"��������
�
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  5.=.2546 ������] ��� �	���8����'F
�+�	�� ��=8��8�	
���ก���5�%���'�3��=H� 
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"��8�� /��8��	ก093ก���ก	�"��������] %�3"�� /��8�ก	��"�	��	�	ก	�����ก�����ก� 8�����'�3�/�+,�-.��/� 
��03%  
����H��8��	ก��	 3 G  4 "����	 � ������:���
"��+,�-.��/� ��.�+,�������6� �3 (-�	��) ����	'�3�/�%�3�����B���ก����
��03%   �
H�� �������� "��+,�-.��/� �������� H
���� 

 
 �ก�	ก �: 8	�'�3ก	=093ก���ก	�ก�	ก��8�	
�/  ��� ��. 12/2554 ��.������ก�ก9C� ��.�� H" %�3��B�ก	�G 

ก	��"�	-.����ก���5��5.��0�����	ก��ก	� ������] 8���.� 0�	"�+�� +� 8����	 �ก�	  5������:���	�30�	B���� ��8	����
ก�	� 
H��G '�3ก	=��	 �ก�	 093ก���ก	�ก�	ก�����ก���5�%�38�	
���ก���5���	
��ก	�ก�	� 
0�	B���� ��ก	�.� 
%��%�
��	ก	�"���,� ก	��
�3���  %�3ก	�.� 0�	"�8�	�D %�3"�� /��8�ก	�"�+�� +� ��	0�	�� �&.:��/� �	���� 
"��������] 8�����'�3�/�+,�-.��/� 
��03%  ����H�� ��ก��	ก2��� 2��"����	 � ������:���
"��+,�-.��/� ��.�+,�������6� �3 
(-�	��) ����	'�3�/�%�3�����B���ก������03%   �
H�� �������� "��+,�-.��/� �������� H
���� 

 
������ %���&� �'� %�� ���� �� ��	ก�
 (^���'�2ก�	�	�ก	���� ����3_ ��.� ^APM_) H
����ก	�%8��8�:��	ก������] 

G����	� �	����'f ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3"��������] G ก	�G��0�	���1 8��+,�-.��/� "��������] �5.��'�3ก��ก	�5��	�9	
���8�����ก���"���ก��ก	��"�	��	�	ก	�����ก�����ก�  %�3��	0�	�� �&.:����ก���5��	���� ก��+,�.� "���� �G 0��:� �: �5.��
%�
�G����1 -2�0�	�����8/��+�G ก	��"�	��	�	ก	� '�3�� � "��
�� 0�	������G ก	��"�	��	�	ก	� 0�	��'f B���
"���	0	 %�3��.�� H""���	ก	� ��:� �:�5.���'f H'8	�"��ก�	� 
"��093ก���ก	�ก�	ก�����ก���5�%�38�	
���ก���5� 
%�38�	
���ก���5�%���'�3��=H� 

 
� 2�� �	�	 0�	���1 "�����'�2ก�	�	�ก	���� ����3�3�'f 0�	���1 ���8�:��,�� ���8�t	 ��	"���,�8�	�D

�ก���ก��������] 8	����H
���� ���-	��	ก+,�����	�������] %�3��ก�	�8�	�D8	������	�-2�"�	�8�  ��0�	����,�9� -,ก8��� 
0��-��  �'f ���� H����ก	��'��� %'��G
D G ��� ����'f �	�3��	0�4 8��
� H
�5��	�9	�	ก�E	�3�=��tก�� %�3"���,�
"����1�����������,�/H
���� G "93��	ก	����0�	3�� %�3��
��	�	�	  �:���	 �:  �	ก'n���
��ก��	�"�	�8� �'��� %'���	ก
'n��/�� ��	��� ���	0�4 �	����+�ก�3��8��+�ก	�=2ก�	"�����'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�  
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����1�
���2��������'ก3
�
�ก
����� 
 ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�G��0�	���1 8��0�	�����8/��+�%�3'�3�� �"���	ก	� 0�	��'f B���"��
�	0	 ��.�� H""���	ก	� %�30�	���1 8��+,�-.��/� G ก	����8�� /��8��	ก	� �
���	�3���
 
�� �: 
 
1. 1�
�����"����#!#������4�)���
�ก
� 

1.1 'n��/��  ������] ��%+ ก	�G ก	����/ "	�	"	"��������] H'����'�3��=H� �5.���'f ก	�8��� ��8��
0�	�8���ก	��� 0�	���
/ก�����	�%�3���
/8ก%8����	  �� � .����	ก0�	�����	���H
�����	ก�/�กE���.��'A 2554 
�����:��	ก ��	��	 ����%�ก"����t�	� 
�� �:  ก	���ก%�3�� �"	�/� �	��4�5����/   %�3ก	�� ��G��
��	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer) "��������] G��%ก�+,�.� "���� � �3��
���ก��0�	�
8���ก	���� �/ "��������] G ก	����/ "	�	"	
��ก��	�G����
��1� G ��8�	����5���"2: �	ก%+ B/�ก���
��H
� ก	�
H
�+,�.� "���� �&2���'f ������G �0�.������� ', &��� 8�H� ��	ก�
 (��	� ) �3���	�0�	� �	��.��-.��5����	ก"2:  ��:�
ก	��������� �/ �5��� ��+,�����	��.��	��5�����0�	��,�%�3'�3��ก	�9��	�������	� &2���3��	G��������H
����0�	�
��.��-.��	ก"2:  %�3�	����+�G��������H
����+�
�
�	 �0�
�8�	ก�-	�� ก	����  �� �3���+�G��8� �/ �	�ก	���� 
G ก	�ก,�.��
�� ก	���	G����������ก	�����	���
ก	������'�3���B�E	5�5���"2:   ���-2�ก	�H
����0�	������.�G 
ก	�
�	� � B/�ก�� ก	��5���0�	��	�	�-�	�ก	�%"��"� "�������� ก	��5���'�3���B�E	5G ก	�����	�+��8E�9C� 
(Category Management) ก	�����	����5	ก�� /�� ก	���
ก	�5.: ���"	 (Space Allocation) %�3ก	���
&.:�
�� 0�	 (Sourcing) �
ก	�5�w 	�3��ก	����0�	3��"���,��� 0�	%�3�,ก0�	 ก	�5�w 	�3��0��0/�0/9E	5 
���-2�ก	�G����0� ����	�� ��=�5.���5���'�3���B�E	5G��ก���3������	�0����� 0�	 %�3ก	�" ���"��������]  
 

1.2 ก	����+,�.� "���� ��'f +,�
�	� � B/�ก���ก���ก��ก	���	� �	�� 0�	G ก�/�����
/ก�����	� %�3�0�3E�9C�&2������	 � 
ก��	 50,000 �	ก	� �����:��� 0�	�.� �	ก+,�+��8G ก�/�����&���%�3 �กก�/�����&��� &2���'f ��0�ก�������.������ %�3
�'f ��������G ��ก��	�  �ก�	ก �:  ก	��"�	��	�	ก	�G 0��:� �:�3�'f ก	��5�����ก	�G ก	�"	�	"	H'G 
E,��E	0�	�&�  �	�� �� �
 ��&� �	���&� xF��''F �� ���
 	� ก��5,�	 �	� ���0�'�� ��� �	�� ��,H  �'f 8�  
�
+,�.� "���� ��	�	�-G��0�	��,�G ก	�'�3ก��B/�ก��G 8�	�'�3��=
�	 ก	�'�3�	 �	 ก��� ���	 ����-�� 
����ก���"��� กy�3����'�3��= �: D ก	���
�	%���	 ����-��  ก	���
�	%������� �/ �	กB 	0	�����-��   �5.��
���������] G ก	�"	�	"	 &2��������] �,�G �3���	�"�: 8� ก	�=2ก�	"���,��5����8��G "93 �: 
 

1.3 9 �3
��ก	��5����/ "�	�8�  ������] �3��0�	��	�	�-G ก	����/ �5.���5���"�
0�	��	�	�-G ก	�%"��"� ��	�
�5��5� %�3�3���G��������] �	�	�-��ก�	��.�� H"�	�ก	����  (Financial covenant) %�3��ก�	�� 
��0�	�
 �	��.��-.��	�ก	���� "��������] G���,�G �3
�����
�H
�  �ก�	ก �: ก	��"�	�������/ �
+,�.� "���� �8	�"���� �
ก	��������/  �
ก	��"�	�	-.��/� G ��
��� �,��/
�������3 34.36 %�38��	�/
�������3 31.01 %�3�,��/
�������3 
33.40%�38��	�/
�������3 30.01 G ก�9����+,�-.�G���	0�4%�
����B�G�����B�����3&.:��/� "��������] �81���	 �  "��
�/ �
�3��� ��	�3%���E	����ก	���	�	ก	� �3��	G��+,�.� "���� ���0�	��/����� %�38�:�G�����3 �	0�	��,� 
'�3��ก	�9�%�3=�กE	5�	� ��� / ก	�
�	� � B/�ก��"��������]  
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1.4 ก	����+,�.� "���� �H
��"�	�	�����/ %�3��������	�G ก��ก	�"��������]  �ก�	ก�3��	G��������] H
����0�	�
��.��-.�%�3��.����� G t	 3ก	����  ก	�����	���	��.��	��5%��� ������] ���3H
����'�3�� ��	ก0�	��,�
0�	��	�	�-
�	 �����8�ก��%�3ก	�8�	
"��+,�.� "���� � &2����.����	�3���+�G��ก	�
�	� � �	 "��������] 
����4�8���8H
�G ��8�	����,�ก��	���+�	 �	 

 
1.5 ��	�H�ก18	� ก	���	�	ก	�
��ก��	��3��	G��+,�-.��/� 'n��/�� �3H
����+�ก�3���	กก	��
��"����
��� ก	�-.�

�/�  (Control Dilution) ���	ก������3 10.00  %�3ก	��
��"����� %���ก�	H� (�	ก��ก�	H�G � 	08)(Earning 
Dilution) ����3 10.00 G ก�9����+,�-.�G���	0�4%�
����B�G�����B�����3&.:��/� �81���	 �   �ก�	ก �:  ������] �	�
8���52��5	03%  ����G ก	����8������	0�4  

 
�	ก��8/+�
��ก��	� ���'�2ก�	ก	���� ����3�2���1 ��	 ก
��5
�
�ก
����ก#�
���1�
�����"����#!#���6�

�����4�)��$�ก�7�
�7��3��8 !#���������� 
 

2. 1�
���6��������
1
!#������%� 
�	กก	�5��	�9	��B����G��G ก	�0�	 �9�,�0�	������	3��"���/� �	��4"��������] %�3��1 ��	��B��,�0�	�/� 

8	��	0	8�	
 (Market Value Approach) �'f ��B�������	3���	ก����/
 � .����	ก�'f ��B�����3��� �,�0�	8�	

8	��/'��0� %�3�/'�	 G 8�	
���ก���5�] ����ก�
"2: �����	กก	�&.:�"	"�� �ก���/  &2�� �ก���/ �35��	�9	
�	กก	�����,�"���,�"�	��	�8�	�D ��:�"���,�"�	��	�����ก���"���ก�������� "���,�E	�38�	
�
��� ���-2�ก	�
0	
ก	�9��-	 ก	�9�8�	� D ����	���+�ก�3����:�8��+�'�3ก��ก	�"�������� �E	�3ก	�&.:�"	�
��� ��.�
�E	5�=��tก��%��� &2�����,�0�	/8�B����,�G �����	0	 10.16 r 13.39  �	�8���/�  0�	 �9�	ก�	0	8�	
-��
�6���-��� :�	� �ก�� ���� 7 -2� 360 �� ��	ก	�  ��%8��� ��� 4 �� 	0� 2554 -2� �� ��� 24 ����	0� 2555 %�3�'f 
�	0	���8��	ก��	�	0	�� �&.:��/� �	��4�,�G ���� 3.84 r 0.61 �	�8���/�  �2���1 ��	�	0	�� �&.:��/� �	��4�5����/ 
G��ก��+,�.� "���� �G �	0	�/� �3 14 �	� �'f �	0	������	3�� 

 
��:� �: ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	��.�� H"ก	��"�	��	�	ก	�8	�����3�/H��G ��44	���&.:��/�  %�3

��0�	���1 ��	 ��.�� H"ก	��"�	��	�	ก	���0�	����	3�� %�3-2�%����	�	กH���	�	�-����/8	���.�� H"���0�� 
(�	�	�-
,�	�3���
�5����8��H
��	ก� �	��� 11 ���"�� ��.�� H"���0��ก�� ก	��"�	��	�	ก	�) ก�� �"�	��	�	ก	� 
�3-.���	ก	��"�	��	�	ก	�
��ก��	�H����	��1� ก1�3H�����+�ก�3��%ก�������] %8���	�G
 %�3H����"��ก�	� 
G 
��44	G��������] 8������+�
���0�	G����	 %�30�	����	G
D ����ก�
"2: �	กก	��"�	��	�	ก	�G 0��:� �: %�3G 
"93�
��ก� �	ก������] 'q���8�8	���.�� H"���0��ก�� 0��-�� %��� +,�.� "���� �H��'q���8�8	���44	���&.:�
�/�  �	�������]�	�	�-G��+,�.� "���� ��
G��0�	����	G
D ����ก�
"2: ����G��%ก�������] E	G  15 ��   ��%8��� 
�/
��	�����.�� H"��	��1� 

 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3��1 ��	 �
�ก
���$��1�
���6��������
1
!#�!#��������%� �ก
����
�5


�
�ก
�������
��� 
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3. 1�
���2�"����������"�ก
�#��"�����"��
�ก
� 
�	ก0�	�����8/��+� %�30�	��'f B����	�
�	 �	0	%�3��.�� H""��ก	��"�	��	�	ก	� ���'�2ก�	

�	�ก	���� ����3��0�	���1 ��	 ���������1��#��"�����"�ก
����
�5
�
�ก
� 
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������� 1 
����#�ก����ก�7ก
����
�5
�
�ก
� 

 
1. ��� ���� �: ����ก���
�ก
� 

E	�����	กH
����� /��8��	ก���'�3�/����	��4+,�-.��/�  0��:���� 1/2555 &2��ก�	� 
'�3�/�G �� ��� 1 8/�	0� 2555 
G��������] ��ก%�3�� �"	�/� �	��4�5����/  G��ก��+,�.� "���� �G %���65	3��	3�� (Private Placement) 
��	 �  224,000,000 �/�  (^�/� �5����/ _) %�3� ��G��+,�.� "���� ���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial 
Tender Offer) �	ก+,�-.����ก���5�"�������� &2��'�3ก��
�� 

1) �/� �	��4�����ก%�3��	�3%���"��������H���ก�  457,420,683 �/�  %�3H��8��	ก��	 391,094,684 �/�  
2) G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� ��	 � H���ก�  55,616,085 G���	0�4%�
����B� %�3H��8��	ก��	 47,551,750 

G���	0�4%�
����B�  
 
����'f �/� �	��4�,��/
��� 681,420,683 �/�  %�38��	�/
��� 615,094,684 �/�  ��:� �: +,�.� "���� �8���H
����ก	�+�� 

+� �	ก��	 �ก�	 093ก���ก	�ก�	ก�����ก���5�%�38�	
���ก���5� (ก.�.8.) G���	�	�-��	0�	�� �&.:����ก���5�
�	���� "��������H
��5.��G��+,�.� "���� �ก�	�"�	��/
���8���0�	�� �&.:��/� �������3 25 "�����B���ก����"��������] 
8	�"��ก�	� 
�ก���ก��ก	���	0�	�� �&.:��/� �	����  (Partial Tender Offer) 8	�'�3ก	=093ก���ก	�ก�	ก��8�	

�/ ��� ��. 12/2554  

 

�� �:  ก	�8ก���"�	��	�	ก	�
��ก��	���-.��'f �	ก	�����ก�����ก�  � .����	กE	�����	กก	��"�	��	�	ก	�

%������1� +,�.� "���� ��3�"�	�	�'f +,�-.��/� �	G�4�"��������] �
-.��/� G  GLOBAL 0�
�'f ��
��� 8��	�/
����3
31.01 �,��/
����3 34.36 "����	 � �/� �����ก%�3��	�3%�����:���
��������/� �5����/  �
�,�0�	ก	��� �"	�/� 
"�� GLOBAL ���	ก�� 3,136,000,000 �	� 0�
�'f " 	
"���	ก	�����ก�����ก� ���	ก������3 65.47 "���� ���5�
�����8��8 �/�B�"��������] &2���	กก��	 20.00 ��	 �	� ��.�����3 3.00 "���,�0�	�� ���5��/�B� 8	�'�3ก	=
093ก���ก	�ก�	ก��8�	
�/ ��� ��. 21/2551 ��.��� ���ก�ก9C�G ก	���	�	ก	�����ก�����ก�  %�3'�3ก	=
093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��.��� ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� G 
�	ก	�����ก�����ก�  5.=. 2546 %�3�'f �	ก	����������] ��� �	����'F
�+�	�� ��=8��8�	
���ก���5�%���
'�3��=H��
�� �� �
8���"�� /��8��	ก���'�3�/�+,�-.��/� 8	�'�3ก	=093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=
H� ��� ��/' 22-01 ��.��� ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  5.=. 
2546  

 
 �ก�	ก �:  +,�.� "���� � %�3������] �38���
�	� � ก	�8	���.�� H"���0��ก�� ก	��������/  (Precedent 

Conditions) (
,�	�3���
G � �	 10)  G��%������1��
���,�9�ก�� ก	��"�	��	�	ก	�����ก�����ก� G ก	���
����/� 
�	��4�5����/ G���"��������] 8	���.�� H"����3�/G ��44	���&.:��/� �5����/  (Share Subscription  Agreement) 
6������� ��� 26 ����	0� 2555 
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��:� �: ������] 0	
��	ก	��"�	��	�	ก	��3%������1�E	G H8��	���� 4 'A 2555 8	�'�3�	9ก	��33���	 %�3
"�: 8� ก	���	�	ก	�
��ก��	� 
�� �: 

#5
��7
��� 

�
�ก
� ������ 

1 ������] '�3�/����	��4+,�-.��/�  (EGM) �5.�����8�� /��8�"���� �ก	������/  %�3�8�
�.� D����ก���"��� 

1 8/�	0� 2555 

2 %����8����'�3�/����	��4+,�-.��/�  (EGM) 8��093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���
'�3��=H� 

2 8/�	0� 2555 

3 +,�.� "���� � ��	ก	��� �&.:��/� �	��4%�3G���	0�4%�
����B��	���� "��������] 
��� 25 �� ��	ก	� 

5 8/�	0� 2555 r  
9 5l=��ก	  2555 

4 ������] ���0�	���1 "��093ก���ก	������� %�30�	���1 �	ก���'�2ก�	�	�ก	�
��� ����3�ก���ก��ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer) 8	�
%�� 250-2 G����	 �ก�	 093ก���ก	�ก�	ก�����ก���5�%�38�	
���ก���5� 
(ก.�.8.) %�38�	
���ก���5�%���'�3��=H� %�3+,�-.��/� "��������] (E	G  15 
�� ��	ก	� ��%8��� ���������] H
����%�� 247-4) 

25 8/�	0� 2555 

5 +,�.� "���� ���	�3�	0	0�	���&.:��/� �5����/  (Private Placement) 7-8 5l=��ก	  2555 
 

6 ������] 
�	� � ก	��
�3��� �5����/ ��	�3%��� ก��ก�3����5	9��� (E	G �� ��� 
24 "��ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	���� ) 

8 5l=��ก	  2555 

7 B/�ก���
�	� � ���1���: ���,�9� 14 5l=��ก	  2555 
 
2. 7�11#����ก�������!#�1�
����(���)ก�77��3��;����7��� 

1����<<
 / 1�
����(���) �
�#����� 
�
�ก
�����
������
��<�(�������>(
��;
�;� (Private Placement)  !#�ก
������ �����������������
&�$�#�ก���(�)7
����� (Partial Tender Offer) 
+,��� �"	�/� �	��4�5����/  ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) (������])

(GLOBAL) 
+,�&.:��/� �	��4�5����/  ������ ���&��� 
�����������  ��	ก�
 (+,�.� "���� �) �"�	"�	

�'f �/00�����3�'f +,�-.��/� �	G�4�"��������] 8	�
'�3ก	=093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��� 
��/' 22-01 ��.��� ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"��
�������
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  5.=. 2546  

0�	����5� B�ก���������
�3���  �������
�3��� ] %�3+,�.� "���� �  H���0��
0�	����5� B�G
D ก�� ก	��"�	��	�	ก	� ��:� �: E	���� 
�	กก	��� �"	�/� �	��4�5����/ %��� +,�.� "���� ��3
��
��	0�	�� �&.:����ก���5��	����  &2���3��+�G��+,�.� 



�����������	
�� 11 ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 

 � �	��� 12 "�� 90 ������ %���&� �'� %�� ���� �� ��	ก�
 
 

1����<<
 / 1�
����(���) �
�#����� 
"���� ��3ก�	�'f +,�-.��/� �	G�4� �
�"�	-.��/�  0�

�'f ��
��� 8��	�/
����3 31.01 %�3�,��/
����3 34.36  
"����	 � �/� �����ก%�3��	�3%�����:���
��������/� �5���
�/  &2����H�����ก	�G�����B�"��G���	0�4%�
����B�����3&.:�
�/�  ���-2� �3��ก	��� �ก���ก	� 3 ��	  %�3+,�����	�
�3
���,� 1 ��	  +,���
ก	� 3 ��	  %�3 �ก���0�	3�� 2 ��	  
�2���	G��ก	���	�	ก	� �: �"�	"�	�'f �	ก	�����ก�����ก�   

 
3. #�ก3���������%����
�ก
� 

�
�#�����!#���$�"�ก
����
�5
�
�ก
� 
+,�.� "���� �'�3��0�����3�"�	�������/ G ������] �
ก	����/ G �/� �	��4%�3G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� 

�	��4"��������] 0��:���� 1 (GLOBAL-W) (^G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� _) �	���� "��������] 
����B�ก	�%�3G 
�	0	
��8��H' �: �
����.�� H"ก	��"�	�������/ 
������3�3�/H��G ��� 8��H' 

(1) ก	�&.:��/� �	��4�5����/ &2��������] �3��ก%�3�� �"	G��%ก�+,�.� "���� �%���65	3��	3�� (Private 
Placement) �'f ��	 �  224,000,000 �/�  (^�/� �5����/ _) G �	0	 14 �	�8���/�  &2���'f �	0	�
��ก� ก��
�	0	���+,�.� "���� �H
��� ���	����ก	��� �&.:��/� �	��4�	กก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  %�3  

(2) ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer) �	ก+,�-.����ก���5�"��������] �
'�3ก��
H'
���/� �	��4�����ก%�3��	�3%���"��������] ��	 � H���ก�  457,420,683 �/�  %�3H��8��	ก��	 
391,094,684 �/�  &2��0�
�'f ��8�	H���ก� ����3 26.00 %�3H��8��	ก��	����3 22.23 "����	 � �/� �����ก
%�3��	�3%���"��������] ก�� ����/� �5����/ ����3��ก%�3�� �"	G��%ก�+,�.� "���� �G 0��:� �: 8	���	
�� 
G �	0	 14 �	�8���/�  &2���'f �	0	�
��ก� ก���	0	���+,�.� "���� �H
��� ��5.��&.:��/� �5����/ �	ก������] 
%�3G���	0�4%�
����B�����3&.:��/�  ��	 � H���ก�  55,616,085 G���	0�4%�
����B� %�3H��8��	ก��	 
47,551,750 G���	0�4%�
����B� &2��0�
�'f ��8�	H���ก� ����3 26.00 %�3H��8��	ก��	����3 22.23 "��
��	 � G���	0�4%�
����B���:���
 8	���	
�� G �	0	 9.30 �	�8��G���	0�4%�
����B� ��	�H�ก18	�
��
��� ก	����/ %�3ก	��� �&.:����ก���5�"�	�8� �	��'��� %'��H
�� .����	ก��	 � �/� ����	��3�5���"2: 
%�3G���	0�4%�
����B�����	��3�
�� �� �'f +��	กก	�G�����B�&.:��/� �	��4G �� ��� 16 5l=��ก	  2555 
%�3 17 5l�E	0� 2556 "��G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� "��������] 

 
�
+,�.� "���� �'�3��0�����3����
��� ก	�-.����ก���5�E	����B/�ก���ก	�&.:����ก���5����1���:  �'f �/� G 

��
��� H���ก� ����3 34.36 %8�H��8��	ก��	����3 31.01 "�����B���ก������:���
 %�3�'f G���	0�4%�
����B�����3&.:�
�/� G ��
��� H���ก� ����3 26.00 %8�H��8��	ก��	����3 22.23 "����	 � G���	0�4%�
����B���:���
 ��:� �: G ก�9����+,�
-.�G���	0�4%�
����B�G�����B�&.:��/� �	��4"��������]G �� ��� 16 5l=��ก	  2555 %�3 17 5l�E	0� 2556 +,�.� 
"���� ��3����
��� ก	��"�	-.��/� �	��4"���������,��/
������	ก������3 33.40 %�38��	�/
�������3 30.01  
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�����%�7��1�7ก��ก
����
�5
�
�ก
� 
(ก)  +,�.� "���� �H
����ก	�+�� +� �	ก��	 �ก�	 093ก���ก	�ก�	ก�����ก���5�%�38�	
���ก���5� G����	0�	�� �

&.:��/� �	���� "��������] H
� �5.��G��+,�.� "���� � ก�	�"�	��/
���8�����	0�	�� �&.:��/� �������3 25 (�������	) "��
���B���ก����"��������] 8	�"��ก�	� 
�ก���ก��ก	���	�� �&.:��/� �	����  E	G8�'�3ก	=093ก���ก	�
ก�	ก��8�	
�/  ��� ��. 12/2554 ��.��� ���ก�ก9C� ��.�� H" %�3��B�ก	�G ก	��"�	-.����ก���5��5.��0�����	ก��ก	� 
(�����:������ก	�%ก�H") �
ก	�+�� +� 
��ก��	��3��+�ก18����.�����'�3�/�+,�-.��/� "��������] ���8�� ��G��+,�.� 
"���� � ��	0�	�� �&.:��/� �	���� "��������] 

(") ���'�3�/�+,�-.��/� "��������] ���8�� /��8�G����ก%�3��
����/� �5����/ G��%ก�+,�.� "���� � � ��G��+,�.� "���� � 
��	0�	�� �&.:��/� �	���� "��������] %�3� /��8�G ��.����.� D �����	�'f ��	����ก	���ก%�3��
����/� �5����/ G��%ก�
+,�.� "���� � �����:������	��	�.���/00����+,�.� "���� ��3�� �G���'f ก���ก	�  

(0) E	G �	��� ��	ก	�-�
�	ก�� ���
�	� � ก	�G 8	���.�� H""�� (ก) %�3"�� (") "�	�8� ��	��1�0��-��  +,�.� 
"���� �8���
�	� � ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  �
.� 0�	�� �&.:�8����	 �ก�	 093ก���ก	�ก�	ก��
���ก���5�%�38�	
���ก���5� %�38�	
���ก���5�%���'�3��=H� %�3+,�-.����ก���5�G '�3�E�%�3�/� ���
�� �&.:��/ก�	 �
ก�	� 
G��0�	�� �&.:����33���	���&.:�8�
8��ก� �������	�� ��	ก	� %�3 

(�) G �� ��	ก	���� 21 "���33���	���&.:����ก�	� 
G 0�	�� �&.:����ก���5��	����  ��+,�8�����0�	�� �&.:�
���ก���5��	���� ���ก� H�� ��ก��	  

(1) 391,094,684 �/� �����ก%�3��	�3%���"��������] &2��0�
�'f ����3 22.23 "����	 � �/� �����ก%�3��	�3
%���"��������] ก�� ����/� �5����/  ��.�0�
�'f ����3 19.72 "����	 � �/� �����ก%�3��	�3%���"��������
] ��������/� �5����/  %�3 

(2)  47,551,750 G���	0�4%�
����B�����3&.:��/�  &2��0�
�'f ����3 22.23 "����	 � G���	0�4%�
����B�����3&.:�
�/� "��������] ��� %8�+,�.� "���� ��3G�����B�ก��� ��.�� H"G "�� �: 

 

 �ก�	ก �: G ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  +,�.� "���� ��	�ก���กก	�&.:��/� H
� �	ก��+,�8�����0�	�� �
&.:��/� G ��	 � 8��	ก��	 391,094,684 �/�  %�3+,�.� "���� ��	�ก���กก	�&.:�G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� H
� �	ก��
+,�8�����0�	�� �&.:�G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� G ��	 � 8��	ก��	 47,551,750 � �� G ก�9����+,�.� "���� �ก���ก
ก	�&.:��/� +,�.� "���� ��	�ก���กก	�&.:�G���	0�4%�
����B�����3&.:��/� 
��ก1H
� 

 
ก
�����
�4��7�11#���;����
�
�5
��"5
!����ก���ก
���7��3��8 P
��#�����
�5
�
�ก
� 

 

1. �
� �;���4 !����(���  �	/ 58 'A  
����P�ก���ก
����;����!"��"�$�: ก���ก	� ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� )  
"5
!�������7���
� �7��3��8: H����  
"5
!����ก���ก
�!#����7���
� ��1�����&����")%��:  
• ก���ก	� %�3ก���ก	�+,���
ก	�G�4� ������ ���&��� 
�����������  ��	ก�
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• ก���ก	� ������ ���&��� &��� 8� ��	ก�
  

• ก���ก	� ������ ���&��� �'�'��� ��	ก�
  

• ก���ก	� ������ ���&��� +��8E�9C�ก�����	� ��	ก�
  

• '�3B	 ก���ก	� %�3'�3B	 ก���ก	�����	� ������ H�-�����  �&�	��0 �� 
����� ��	ก�
 (��	� )  

• '�3B	 ก���ก	� %�3'�3B	 ก���ก	�����	� ������ 0����8�:0� �8��0��� �'�
�0�� ��	ก�
 (��	� )  
 
ก
�R'ก3
  
2545  Advanced Management Program (AMP) 
 Harvard University '�3��=����t�����ก	  
2518 '��44	8�� ��=�ก���=	�8�� �	"	�B	 

 �/�	��ก�9���	���	�� 
 

ก
�7��7�7
����
���ก���ก
�  
2547 Directors Accreditation Program (DAP) 2004  
 ��	0����������-	�� ก���ก	�������H�  
2546 Finance for Non-finance Directors Program 2003 
 ��	0����������-	�� ก���ก	�������H�  
 
����7ก
��)  
2546 - 2549  ก���ก	� ������ ����� � �� �8�� ��	ก�
 (��	� )  
2544 - 2548  ก���ก	�+,���
ก	�G�4� ������ +��8E�9C�ก�����	�&��� 8�H� ��	ก�
  
2542 - 2548  ก���ก	�+,���
ก	� ������ �'&��&��� 8�H� ��	ก�
  
2539 - 2544  ก���ก	�+,���
ก	� ������ �	��/8�	�ก����'&�� ��	ก�
  
 
;5
����:����5
��"5
!����ก���ก
�: H����  
;5
������������1��: H����  
;5
��� 7�5
1�<!�������������1��: H���� 

 
2. �
� 
���) 4�#�"4����ก�#  �	/ 48 'A  

 ����P�ก���ก
����;����!"��"�$�: ก���ก	� ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� )  
 "5
!�������7���
� �7��3��8: H����  
 "5
!����ก���ก
�!#����7���
� ��1�����&����")%��:  

• ���ก���ก	�+,���
ก	�G�4� ������ ���&��� +��8E�9C�ก�����	� ��	ก�
  

• ก���ก	� ������ ���&��� 
�����������  ��	ก�
  

• ก���ก	�%�3ก���ก	�����	� ������ H�-�����  �&�	��0 �� 
����� ��	ก�
(��	� )  
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• ก���ก	�%�3ก���ก	�����	� ������ 0����8�:0� �8��0��� �'�
�0�� ��	ก�
 (��	� )  

• ก���ก	� ������ H�5�	�8�ก%�3�0��E�9C� ��	ก�
 (��	� )  
 

ก
�R'ก3
  
2554 Advanced Management Program (AMP)  

 Harvard University '�3��=����t�����ก	  
2535 '��44	�� �	"	��=�ก����/8�	�ก	�%�3ก	���
ก	�  

 �-	�� ��0� ���%��������  
2528 '��44	8�� ��=�ก���=	�8�� �	"	Hxx�	 (�ก��8� ��)  

 ��	���	������G���  
����7ก
��)  
2551 - 2554  ก���ก	�+,���
ก	� ������ H�-�����  �&�	��0 �� 
����� ��	ก�
  
2548 - 2551  ก���ก	�+,���
ก	� ������ �
�3 �	� �&�	��0 ก�/�' �� 
�������� ��	ก�
 

 
;5
����:����5
��"5
!����ก���ก
�: H����  
;5
������������1��: H����  
;5
��� 7�5
1�<!�������������1��: H���� 

 

3. �
� ���� P����41  �	/ 49 'A  
 ����P�ก���ก
����;����!"��"�$�: ก���ก	� ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� )  
 "5
!�������7���
� �7��3��8: H����  
 "5
!����ก���ก
�!#����7���
� ��1�����&����")%��:  

• ก���ก	�+,���
ก	� ������ ���&��� �����8�ก�� %�� ���� �� ��	ก�
  
  

ก
�R'ก3
  
2553 Advanced Management Program (AMP)  
 Harvard University '�3��=����t�����ก	  
2534 '��44	�� ����	�B/�ก��  
 University of Chicago, Illinois '�3��=����t�����ก	  
2527  '��44	8�� ��=�ก���=	�8��  
 �/�	��ก�9���	���	��  

 
 ����7ก
��)  

2548 - 2553  +,���	 �ก	���	 �ก�	�%+ ก�	� ������ ', &��� 8�H� ��	ก�
 (��	� )  
2547 - 2548  +,���	 �ก	���	8�	�'�3��= ������ 0�	�	ก�&��� 8�H� ��	ก�
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 ;5
����:����5
��"5
!����ก���ก
�: H����  
 ;5
������������1��: H����  

 ;5
��� 7�5
1�<!�������������1��: H���� 
 

ก
����7�11#���
�
��6����7���
� !#�����
� 
+,�.� "���� �0	
��	�3���+,�����	��3
���,� 1 0  +,���
ก	� 3 0  %�3 �ก���0�	3�� 2 0 �"�	�������	�������] 

�
������] �'f +,����+�
���0�	G����	5 �ก�	 ����	 �:8	���8�	0�	%�����������] ��	%8��38�	%� ���	 �
'ก8�G 
8�	%� ��� �	���
�� �: 

(1) ��	 �ก�	 5�w 	B/�ก�� "2: 8��8��'�3B	 ���	� �	�������	�: +,�����	��3
���,� 1 0  %�3 �ก���0�	3�� 2 0  
�5.��������0�	3�� ����	� %�3��
ก	�%+ 5�w 	������] G���ก�
0�	������.�G ก	�
�	� � �	 H
���	�
��
��1� 

(2) +,���
ก	� 1 0  "2: 8��8�����'�3B	 ���	� �	�������	���	���5	ก�� /�� �5.�����5�w 	%+ ก	�����	�
���5	ก�� /�� 

(3) +,���
ก	� 1 0  "2: 8��8��+,����'�3B	 ���	� �	�������	���	��4��%�3ก	����  �5.�����ก	�����	���� �/  
(4) +,���
ก	� 1 0  "2: 8��8��+,����'�3B	 ���	� �	�������	���	��
&.:�8�	�'�3��= �5.�����ก	�0��0/�0/9E	5 

(QC) "���� 0�	 �	�"�	 
 

 �ก�	ก �:�	�+,�.� "���� ��3�������	 �5.���"�	������	�0��ก	�5�w 	=�กE	5"��������] � ก��	�0��ก	��3
%������1� �
+,�.� "���� ��'f +,����+�
���0�	G����	5 �ก�	 ����	 �:��:���
 
�� �: 

(1) �0��ก	�5�w 	'�3���B�E	5G ก	�����	�+��8E�9C� (Category Management) ก	���
ก	�5.: ���"	 
(Space Allocation) %�3��
&.:��� 0�	 (Sourcing) "2: 8��8�����'�3B	 ���	� �	�������	���	����	��� 0�	
%�3��
&.:�: +,���
ก	� 1 0  %�3 �ก���0�	3�� 2 0  �5.��������0�	3��%�35�w 	ก�/�B�G ก	�����	�
+��8E�9C� 

(2) �0��ก	�5�w 	�3��" ��� "2: 8��ก��+,����'�3B	 ���	� �	�������	���	��
&.:�8�	�'�3��=: +,���
ก	� 1 0  
%�3 �ก���0�	3�� 1 0  �5.�����5�w 	�3��=, �ก�3�	�� 0�	 (Distribution Center) %�3�3��" ���"��
������] 

(3) �0��ก	�5�w 	�3���	�� ��= "2: 8��8��'�3B	 ���	� �	�������	�: +,���
ก	� 1 0  %�3 �ก���0�	3�� 2 0   
�5.��� ��� / ก	�5�w 	�3���	�� ��=����ก���"���ก��ก	�"	"��������] ���  ก	�5�w 	%�3����	�
"���,� POS ก	���
��	�3�� Customer Loyalty ก	�5�w 	�3����
&.:� �3������	��� 0�	0�0��� �'f 8�  

 
ก
���
�!�������
����ก�; 

+,�.� "���� �8ก��G����44	ก��������] E	G8���44	���&.:��/� ��	+,�.� "���� ��3H��ก�3��	ก	�
��8��H' �: 
%�3�3��
ก	���G���/00�����ก���"���"��+,�.� "���� � ก�3��	ก	�
��8��H' �:H����	�5.��'�3�� �"��8 �����.�
�/00��.�  %�3H����	�
8����.��
���� G �3���	������33���	��	ก�
���B� &2����	-2��33���	 ���	ก�� ���
�� 	�G ��44	 �:� -2��� ���+,�.� "���� ���H
�-.��/� "��������] G ��	 � ������	ก����.��	กก��	����3 10 "��
�/� �����ก%�3��	�3%�����:���
"��������] %�3 ���	ก�� 
��ก��	�H'8��� .�����ก�'f ���	 4 'A �
G ����
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�33���	 4 'A 
��ก��	� �	ก+,�.� "���� �ก����	-.��/� "��������] ���	ก����.��	กก��	����3 10 "���/� �����ก
%�3��	�3%�����:���
"��������] ��ก G��0�	����H
�ก��	��	"�	�8�  �:ก����	G�����0��G��� 

1) 
�	� � ก	��"�	H'-.��/� ��:��	�8�� %�3�	�����G ��
��� �ก� ก��	����3 10 %�3/��.�����	 	�0��0/�
G ���������'�3ก��ก��ก	�G ��ก�93Gก���0����.�%"��"� ก� ก��B/�ก�����ก"��������]H����	G '�3��=
H���.�'�3��=�.� G E,��E	0�	�&�  �� H
�%ก� �� �
 ��&� �	���&� xF��''F �� ���
 	� ก��5,�	 �	� 
���0�'�� ��� �	�� %�3��,H   

2) 
�	� � ก	���ก�� �/0�	ก�G
D "��������] G���"�	�	��	�	 ก��+,�.� "���� � ��.��/00�����ก���"���"��
+,�.� "���� � ��� %8��3H
����0�	�� ���'f �	��ก�9���ก���	ก������] ��:� �:������] �3H��

�	� � ก	���ก�� �/0�	ก�G
D "��+,�.� "���� �G���"�	�	��	�	 ก��������] ��� �
��ก�  ��� %8��3
H
����0�	�� ���'f �	��ก�9���ก���	ก+,�.� "���� � ��.��'f ก�9�8	����H
��3�/H��G ��44	���
&.:��/�  

 
��:� �: "��8ก����	�%"��"� G "�	�8� �3H��G�����0��ก��ก	�'�3ก��B/�ก��"��ก�/��������"��+,�.� "���� � 8	�

�,'%��������,� 9 �� ���"����44	���&.:��/�  (�� ���  26 ����	0� 2555) &2�����-2�B/�ก����	 0�	"��+,�+��8 
(Manufacturer Outlet) ��	-2� ��	 "	�� 0�	���"	�� 0�	"��+,�+��8�	�
����.���	�	G ก�/��������"��+,�
.� "���� ��'f ���ก ��	 0�	�65	3��	� (Specialty Store) ��	-2� ��	 0�	���� � ก	�"	�� 0�	�65	3��	�&2��
�'f �� 0�	����,�G ก�/�����
/ก�����	�%�38ก%8�� �	�� ��	 &��� 8�H�����	��� �'f 8�  ก	�%8��8�:�8��%� +,�%� 
��	� �	G B/�ก����	 0�	
��ก��	� ���  ��	 ����	��� ����&�,���  �'f 8�  

 
�����1�����
�ก
���������7��3��8 !#������������� 
1. �0�����	�ก	�-.��/� "�� GLOBAL ก�� ก	��"�	��	�	ก	� 

�
5��	�9	�0�����	�+,�-.��/�  9 �� ��� 16 ก�กy	0� 2555 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.6% 64.4% 

1�71����������
ก�# �������������%� 

GLOBAL 

50.0% 0.0% 50.0% 

1�71����������
ก�# ������������ 

GLOBAL 

�������������%� 

 7�5
1�<!�������� 
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2. �0�����	�ก	�-.��/� "�� GLOBAL E	����ก	��� �"	�/� �5����/ %ก��/00�G ����	ก�
 (Private 
Placement) 

������] �3�� �"	�/� �	��4�5����/ G���%���65	3��	3�� �'f ��	 �  224,000,000 �/� G��%ก�+,�.� 
"���� � &2��0�
�'f ��
���  ����3 11.3 "���/ �
�3��� �����ก%�3��	�3%�����������/� �5����/  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. �0�����	�ก	�-.��/� "�� GLOBAL E	����ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer) 
�����	กก	���
����/� �	��4�5����/ %������1� +,�.� "���� ��3��	0�	�� �&.:��/� �	��4�	����  0�
�'f 

��
��� �,��/
����
'�3�	9����3 23.1 %�38��	�/
����
'�3�	9����3 19.7 "����	 � �/� �����ก%�3
��	�3%��� ��������/� �5����/  

��.������/� �5����/  %�3�/� �	��4���+,�.� "���� ��3H
��������ก	���	0�	�� �&.:����1���:  �3���+�G��+,�.� 
"���� �-.��/� G ������] 0�
�'f ��
��� �,��/
�������3 34.4 %�38��	�/
�������3 31.0 ��:� �:��0�	� �	�3�'f 
"����
��� ก	�-.��/� �	��4%�3G���	0�4%�
����B�8��	�/
 r �,��/
 "��+,�-.��/� ก�/��0���0���ก�/���/��� 	
ก/� +,�.� "���� �%�3+,�-.��/� ����H' 
�� �: 

 
 
 
 
 
   
 

 

11.9% - 

31.6% 
31.0% - 

34.4% 

31.6% 11.3% 57.1% 

1�71����������
ก�# ������������ 

GLOBAL 

�������������%� 

�����
��< 

50.0% 0.0% 50.0% 

1�71����������
ก�# ������������ 

GLOBAL 

�������������%� 

 7�5
1�<!�������� 

57.1% - 

34.0% 

1�71����������
ก�# ������������ 

GLOBAL 

�������������%� 

�����
��< 
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���-2� ก	��"�	&.:�G�%�
���	0�4���B� &2��0�
�'f ��
��� �,��/
����
'�3�	9����3 26.0 %�38��	�/
���
�
'�3�	9����3 22.2 

 
 
 
 
 

 
 

 
4. �0�����	�ก	�-.��/� "�� GLOBAL G ก�9����+,�.� "���� � %�3+,�-.�G���	0�4%�
����B��/ก�	G�����B�&.:��/� 

�	��4"��G���	0�4%�
����B��81���	 �  (Fully Diluted)  
�
0�	� �	�3�'f "���0�����	�ก	�-.��/�  8��	�/
 r �,��/
"��+,�-.��/� %8��3ก�/����
�� �: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. !�#������
!#�1�
��(���(������������ 4� �ก
�&�$�#�ก���(�) 

8	�� ���.�%���"�	�8�	
���ก���5�] ��.���ก	��������/ G ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) "��
������ ', &��� 8�H� ��	ก�
 (��	� ) ���� ��� 27 ����	0� 2555 %�����	+,�.� "���� � &2���'f ����������� ������ ', &�
�� 8�H� ��	ก�
 (��	� ) (^SCC_) -.��/� G ��
��� ����3 100.00 %�3�3�'f +,���	�30�	���ก���5�"��������] 
��	 �  224,000,000 �/�  �	0	�/� �3 14 �	� ����'f ��� ��	 �  3,136,000,000 �	� ���-2� ก	���	�30�	
���ก���5�G ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer) 8	��	�3���
 
�� �: 

1) �/� �	��4 ��	 � H���ก�  457,420,683 �/�  %�3H��8��	ก��	 391,094,684 �/� �����ก%�3��	�3%���"��������] 
G �	0	�/� �3 14 �	� ����'f ��� ��	 � �,��/
��� 6,403,889,562 �	� %�38��	�/
��� 5,475,325,576 �	� 

2) G���	0�4%�
����B�����3&.:��/�  ��	 � H���ก�  55,616,085 G���	0�4%�
����B� %�3H��8��	ก��	 47,551,750 
G���	0�4%�
����B� G �	0	G�%�
���	0�4���B��3 9.30 �	� ����'f ��� ��	 � �,��/
��� 517,229,590.50 
�	� %�38��	�/
��� 442,231,275 �	� 
 

����'f ��	 � �/� �	��4���+,�.� "���� ��3�"�	&.:��,��/
E	����ก	����1���: B/�ก���ก	�&.:����ก���5��,��/
��� 
681,420,683 �/�  %�38��	�/
��� 615,094,684 �/�  %�3�����	 � G���	0�4%�
����B��,��/
��� 55,616,085 G���	0�4

33.7% - 

25.0% 
36.3% - 

41.6% 
30.0% - 

33.4% 

27.8% - 

50.0% 
22.2% - 

26.0% 
50.0% - 

24.0% 

1�71����������
ก�# ������������ 

GLOBAL 

�������������%� 

 7�5
1�<!�������� 

1�71����������
ก�# ������������ 

GLOBAL 

�������������%� 

�����
��< 
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%�
����B� %�38��	�/
��� 47,551,750 G���	0�4%�
����B� &2������'f ��� ��:���
�	กก	��"�	&.:��/� �	��4�5����/  %�3
��	0�	�� �&.:����ก���5��	����  8	��	�3���
"�	�8� ���	ก���,��/
��� 10,057,119,152.5�	� %�38��	�/
��� 
9,053,556,851 �	� 

 
��:� �: ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	%������� �/ ���+,�.� "���� ��3G��G ก	��"�	��	�	ก	� �
H
����ก	�

� ��� / ��� �/ �	ก SCC &2����.��5��	�9	�	ก��ก	���� ��
 6 �
.� %�ก"��'A 2555 SCC ����� �
%�3�	ก	�
�������	��� �
���	ก�� 22,680 ��	 �	� �2���1 ��	 +,�.� "���� ���%������� �/ �5��5�G ก	��"�	��	�	ก	�G 0��:� �:
H
�  

 
5. ��#1�
������(�)������
�5
�
�ก
� !#���#1�
����"7!�� 

��#1�
������(�)  ����"7!�� 

'�3�E��� ���5� �/� �	��4: GLOBAL  '�3�E�����8��%�  ��� �
 
��	 �  �/� �	��4: 224,000,000 �/�     
�,�0�	���8�	H��8���/�  �/� �	��4: 1 �	�    
�	0	�� �"	8���/�  �/� �	��4: 14 �	�    
��#1�
������(�) 3,136,000,000 7
�  ��#1�
����"7!�� 3,136,000,000 7
� 

 
ก	���
����/� �	��4�5����/ G��%ก�+,�.� "���� � �'f ก	�8ก���"�	��	�	ก	��3���	�������] ก���/00�����ก�����

ก�  8	�'�3ก	=�ก���ก��ก	�8ก���"�	��	�	ก	�����ก�����ก�  G '�3�E��	ก	��ก���ก���� ���5���.����ก	� �
��
�,�0�	"���	ก	�8�:�%8� 20 ��	 �	�"2: H' ��.�8�:�%8�����3 3 "���,�0�	�� ���5������8��8 �/�B�"��������] "2: H' 
�,�0�	���"���	ก	�0�	 �9�	ก�	0	�� �"	���	ก�� 14 �	�8���/�  0,9ก���/� ��	 �  224,000,000 �/� �����
���
G��ก��+,�.� "���� � 0�
�'f �,�0�	�	ก	���� 3,136,000,000 �	� G "93����,�0�	�� ���5������8��8 �/�B�"��������] 
8	���4��"���� ���5������8��8 �/�B� '�	กq8	���ก	���� "��������] ��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	  2555 ���	ก�� 
4,790,161,000 �	� 
�� �:  ��
��� "���	ก	�
��ก��	��2����	ก��'�3�	9����3 65.47 &2���ก� ก��	����3 3 "��
�,�0�	�� ���5������8��8 �/�B�"��������] 

 

�� �:  ก	�8ก���"�	��	�	ก	�����ก�����ก� 
��ก��	��2��'f �	ก	����������] ��� �	����'F
�+�	�� ��=8��8�	


���ก���5�%���'�3��=H��
�� �� �
8���"�� /��8�ก	��"�	��	�	ก	��	ก093ก���ก	�������] %�3���'�3�/�+,�-.�
�/� 8	�'�3ก	=�ก���ก��ก	�8ก���"�	��	�	ก	�����ก�����ก�   

 
6. ����P�!#���
����
�ก
� 

ก	���ก%�3�� �"	�/� �	��4�5����/ "��������] G��%ก�+,�.� "���� � �:  �"�	"�	�'f �	ก	�����ก�����ก�  �

���	�3���

�� �: 
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��
��
�ก
�"
����ก
R�
�ก
�����ก�������ก�� 
������] �3��ก%�3�� �"	�/� �	��4�5����/  G��ก��+,�.� "���� �G %���65	3��	3�� (Private Placement) 

��	 �  224,000,000 �/�  %�3� ��G��+,�.� "���� ���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  (Partial Tender Offer) &2��
H
�%ก��/� �	��4�����ก%�3��	�3%���"��������H���ก�  457,420,683 �/�  %�3H��8��	ก��	 391,094,684 �/�  %�3G���	0�4
%�
����B�����3&.:��/� ��	 � H���ก�  55,616,085 G���	0�4%�
����B� %�3H��8��	ก��	 47,551,750 G���	0�4%�
����B�  

 
�	ก	�
��ก��	���-.��'f �	ก	�����ก�����ก�  �
E	�����	กก	��"�	��	�	ก	�%������1� +,�.� "���� ��3�"�	

�	�'f +,�-.��/� �	G�4�"��������] �
-.��/� G  GLOBAL 0�
�'f ��
��� 8��	�/
����331.01 �,��/
����3 34.36 
"����	 � �/� �����ก%�3��	�3%�����:���
��������/� �5����/  �
�,�0�	ก	��� �"	�/� "�� GLOBAL ���	ก�� 
3,136,000,000 �	� 0�
�'f " 	
"���	ก	�����ก�����ก� ���	ก������3 65.47 "���� ���5������8��8 �/�B�"��
������] &2���	กก��	 20.00 ��	 �	� ��.�����3 3.00 "���,�0�	�� ���5��/�B� (����3 3 "���,�0�	�� ���5������8��8 
�/�B�"��������] ���	ก�� 143,704,830 �	�) %���%8���	 � G
�3�,�ก��	 ��:� �: " 	
�	ก	�
��ก��	��'f �,�0�	�����
" 	
�	ก	��	กก��	 20.00 ��	 �	� 8	�'�3ก	=093ก���ก	�ก�	ก��8�	
�/  ��� ��. 21/2551 ��.��� ���ก�ก9C�
G ก	���	�	ก	�����ก�����ก�  %�38	�'�3ก	=093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��� ��/' 22-01 ��.��� 
ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  5.=. 2546  

 
8	�	�0�	 �9" 	
�	ก	�8	��ก9C��	ก	�����ก�����ก�  

�ก�U)�
�ก
�����ก�������ก�� �
�#����� 
ก
�15
���1 

(�����: (��7
�) 
��
��
�ก
� 

(���#�) 
1. �,�0�	�	���4�� �,�0�	�	ก	�8	��,�0�	�	���4�� (2.72 �	�8���/� ) 

%NTA2 "���������
�3���  
609,280 

4,790,161 
12.72 

2. �	0	8�	
 �,�0�	�	ก	�8	��	0	8�	
3 (13.39 �	�8���/� ) 
%NTA2 "���������
�3���  

2,999,360 
4,790,161 

62.62 

3. �	0	�� �"	�/�  �,�0�	�	ก	�8	��	0	�� �"	�/� �5����/  (14 �	�8���/� ) 
%NTA2 "���������
�3���  

3,136,000 
4,790,161 

65.47 

��	��8/:  1  0�	 �9�
��	�����	ก��ก	���� "��������] 6�������	 ��
 6 �
.� %�ก 9 �� ��� 30 ��-/ 	  2555 
2 �� ���5������8��8 �/�B� (NTA) 0�	 �9�	ก �� ���5���� r �� ���5�H����8��8  r � �:�� ��� r ��� "��+,�-.��/� ���  �� 
3 �	0	8�	
0�	 �9�	ก�	0	-���6���-��� :�	� �ก"���/� "��������] G 8�	
���ก���5�%���'�3��=H� �� ���� 7 �� ��	ก	�
8�
8��ก�  ก�� �� '�3�/�093ก���ก	�"��������] G 0��:� �: �3���	��� ��� 16 ����	0� 2555 -2��� ��� 24 ����	0� 2555 &2�����	ก�� 
13.39 �	�8���/�  

  
��:� �: ������] ��� �	���8���"�� /��8�093ก���ก	� %�3��
��	�	�	 �5.���'F
�+�	�� ��=ก	��"�	��	�	ก	�8��8�	


���ก���5�%���'�3��=H� �����:� ก	�"�� /��8�ก	��"�	��	�	ก	�����ก�����ก� 8�����'�3�/�+,�-.��/� 
��03%  ����H��8��	
ก��	 3 G  4 "����	 � ������:���
"��+,�-.��/� ��.�+,�������6� �3 (-�	��) ����	'�3�/�%�3�����B���ก������03%   �
H��
 �������� "��+,�-.��/� �������� H
���� 
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������� 2 
����#����%��ก����ก�77��3��������
�5
�
�ก
� 

 
1. ����#�7�$�"���ก����ก�77��3�� ��
��ก#7#�V�
�) ;5
ก�� (��
4�)  

1.1 ����#����%� 
�.��������  : ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 

(SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED : ������], 
GLOBAL) 

�� �
.� 'A����
�3���  : 8 ��-/ 	  25501 %�3H
��
�3��� %'��E	5�'f ��������	� ��.���� ��� 
4 �� 	0� 2551 

�-	 3'n��/��  : �'f �������
�3��� G 8�	
���ก���5�%���'�3��=H� 
��.���� ��� 19 ����	0� 2552 

��"����3��� ������  : 0107551000029 
��ก�93ก	�'�3ก��B/�ก��

  
: ��	� �	�� 0�	���
/ก�����	� ���
/8ก%8�� �0�.����.� �/'ก�9� ���G��G �	 

ก�����	� 8���8�� 8ก%8�� ��	 %�3��  E	G �	0	������
��" 	
G�4� 
���8�:� : 232 ��,���� 19 8�	�������.�� ��	�E���.�������1
 ������
�����1
 
Web Site : http://www.globalhouse.co.th 
�/ �
�3���   : 2,055,999,992.00 �	� (���5� ��	�����	��	 �ก�	%� �ก�	��.� �ก�	5� �ก�	

����ก�	�������	�-�� )  
��	 �  2,055,999,992 �/�  
�,�0�	���8�	H���/� �3 1 �	�  

�/ �
�3��� ��	�3%��� 
 
 
 
 ��	ก	���	'n +� 

: 
 
 
 
: 

1,759,310,318.00 �	� (� 2��5� ��1
�����	����ก�	��	 �	�%� � 2����.� 
�	�������%'
�	�-�� )  
��	 �  1,759,310,318 �/�  
�,�0�	���8�	H���/� �3 1 �	� 
�������� ��	ก	���	��� 'n +�G %8��3'AG ��8�	H�� ��ก��	����3 30 
"��ก�	H��/�B�������.������	ก��ก��� ��	���8�	�D �/ก'�3�E�8	����H
�
ก�	� 
H��G "�����0��"��������%�38	�กy��	 �	กH������8/��	�'f �.� 
G
����38���G����� 
��ก��	� %�3ก	���	��� 'n +� �: H����+�ก�3��8��ก	�

�	� � �	 'ก8�"����������	��� ���	0�4  
 

��	��8/: 1 ������������
�3��� ก��8�:� 9 �� ��� 20 B� �	0� 2538 �
H
�0�����ก���������	��ก�������	��  
("� %ก� ) ��	ก�
 &2���'f �����������
8�:���.�� 9 �� ��� 8 ��-/ 	  2550  
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1.2 P
(���ก
����ก7���ก�;��7��3��!#�7��3������ 
������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) �'f ����������
�3��� ก��8�:�"2: �
����8-/'�3��0��5.��'�3ก��

B/�ก����	� �	�� 0�	���
/ก�����	� ���
/8ก%8�� �0�.����.� �/'ก�9� ���G��G �	 ก�����	� 8���8�� 8ก%8�� ��	 %�3
��  E	G �	0	������
��" 	
G�4� �
G���.���	�ก	�0�	��	 ^�ก���� ���	��_ (Global House) �
 9 �� ��� 
30 ��-/ 	  2555 ����	 � �	"	G�����ก	������:���:  16 �	"	 0���0�/� 3 E,��E	0 0.� E	0ก�	�%�3E	0
83�� ��ก 4 �	"	 H
�%ก� �	"	������
�3�� �	"	������
���/�� �	"	������
 0�'t� %�3�	"	������
�	��/�� 
E	083�� ��ก�6���� .� 10 �	"	 H
�%ก� �	"	������
�����1
 �	"	������
"� %ก�  �	"	������
�/
�B	 � �	"	
������
ก	��� B/� �	"	������
��	�	�0	� �	"	������
� ��0	 �	"	������
�ก� 0� �	"	������
 0�5 � 
�	"	������
��E,�� %�3�	"	������
 0��	����	  %�3E	0�� .� 2 �	"	 H
�%ก� �	"	������
����G��� %�3�	"	
������
 0�����0� �
�	"	%8��3%���8�:��,�G ��	��������	3��%�3�3
�ก8��ก	��
� �	��	G�����ก	�"���,ก0�	
�/กก�/�� ���-	 �����
�-�	ก�5��5�G ก	�G�����ก	� &2���,ก0�	�	�	�-"���-�"�	H'����� 0�	H
�G �����	����
�3
�ก (Drive Thru) %�3���-���ก	��������� 0�	 �
��ก�93ก	�'�3ก��B/�ก��"�����������	�3���
 
�� �:  
1. ^�ก���� ���	��_ �'f =, ���	� �	�� 0�	���
/ก�����	� ���
/8ก%8�� �0�.����.� �/'ก�9� ���G��G �	 ก�����	� 8��

�8�� 8ก%8�� ��	 %�3��  %��0������ G �,'%�� One Stop Shopping Home Center �
ก�/���,ก0�	
�'�	��	�����	0�40.� ก�/���,ก0�	����'f  ���	"����	  ก�/��+,�'�3ก���	��5����3 ��	� +,�������	" 	
��1ก%�3
" 	
ก�	� ��	 0�	���
/ก�����	�" 	
��1ก %�3�0��ก	�ก�����	��	0	�%�3���5�ก�	=� &2���� 0�	�����
��	� �	
�3�,�E	G8��	0	������
��G ��ก�93%������	����8�� �����
�ก1��� 0�	5����������G��ก���,ก0�	H
��� �� 

2. ^�ก���� ���	��_ �'f =, ���	� �	�� 0�	 �
�	�	�-%����� 0�	�����	� �	��ก�'f  2 '�3�E����ก 0.� 
2.1 ก�/�����
/ก�����	� ��	�����	 
�	 �0�����	� '�3ก��
�� 

ก) ก�/��', &��� 8�%�3ก�����	� 
") ก�/�����1ก 83', %�3��
 
0) ก�/������0	%�3�/'ก�9�8�
8�:�  
�) ก�/��-�� :�	 ��� :�	 �3�� :�	%�3��
��  

2.2 ก�/�����
/8ก%8�� ��	�����	 8ก%8���	0	� '�3ก��
�� 
ก) ก�/��'�38, � �	8�	� H��%�3�/'ก�9� 
") ก�/���0�.����.���	� 
0) ก�/��Hxx�	%�3�/'ก�9� 
�) ก�/���/"E�9C� ���� :�	%�3����0��� 
�) ก�/��ก�3��.:���&�	��0 ���
/8ก%8��5.: %�3+ �� 
6) ก�/����%�3�0��E�9C� 
�) ก�/���x��� ������%�3�0�.���G��E	G ��	   
 

 �	ก��ก�93ก	�'�3ก��B/�ก��
��ก��	� ������H
��'F
�	"	 ^�ก���� ���	��_ �'f %���%�ก���������
�����1
 
%�3H
�"	�	"	G ������
8�	� D ��	�8��� .��� �
'n��/�� ���	"	����'F
G�����ก	���� 16 �	"	 �
��
�	�3���

�� �:  
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�
�
 ������ ��������W��5
����ก
� ��
�(�$���� ��7��ก
� 

1. ������
�����1
 232 ��,���� 19 8�	�������.�� ��	�E���.��
�����1
 ������
�����1
 45000 

14 5l=��ก	  2540 20,200 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 150 0�  

2. ������
"� %ก�  377 ��,���� 21 8�	����	 �'f
 ��	�E���.��
"� %ก�  ������
"� %ก�  40000 

19 �ก�	0� 2545 23,280 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 278 0�  

3. ������
�/
�B	 � 202 ��,���� 5 8�	���	�5��	� ��	�E���.��
�/
�B	 � ������
�/
�B	 � 41000 

15 5l�E	0� 2547 20,420 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 180 0�  

4. ���� ก/�ก	�  
    ������
����G��� 

99/3 ��,���� 11 8�	����	���8	� ��	�E��	�E� 
������
����G��� 50140 

6 ก�กy	0� 2549 28,000 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 304 0�  

5. ������
�3��  137 ��,���� 4 8�	������	 ��	�E���.���3�� 
������
�3�� 21000 

21 8/�	0� 2550 24,482 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 220 0�  

6. ������
���/�� 25/74 ��,���� 3 8�	����	 ��  ��	�E���.��
���/�� ������
���/�� 20000 

28 ��-/ 	  2551 26,150 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 240 0�  

7. ������
 0�'t� 222 ��,� 8 8�	����	5	 ��	�E���.��
 0�'t� ������
 0�'t� 73000 

27 ก� 	  2551 23,585 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 203 0�  

8. ������
�	��/�� 280 ��,� 2 8�	����
����ก  ��	�E���.��
�	��/�� ������
�	��/�� 70000  

19 ก� 	  2552 22,135 8	�	���8�5.: ���
�	 ��
�- 208 0�   

9. ������
ก	��� B/� 193 ��,� 10 8�	����	5	  ��	�E���.��
ก	��� B/� ������
ก	��� B/� 46000 

27 �� 	0� 2553 18,250 8	�	���8�  
5.: ����	 ��
�- 237 0�  

10. ������
 0�����0�  99/6 ��,� 10 8�	��� ��ก�
 ��	�E���.��
 0�����0� ������
 0�����0� 60240 

26 ��-/ 	  2553 20,030 8	�	���8�  
5.: ����	 ��
�- 259 0�  

11. ������
��	�	�0	� 28 -  �	�0	�-�	'A'�/� 8�	��8�	
 
��	�E���.����	�	�0	�  
������
��	�	�0	� 44000 

25 B� �	0� 2553 23,650 8	�	���8�  
5.: ����	 ��
�- 317 0�  

12. ������
� ��0	 365 ��,� 6 8�	��� ��ก���ก	3 ��	�E�
��.��� ��0	 ������
� ��0	 43000 

12 �� 	0� 2554  24,290 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 266 0�  

13. ������
 0��	����	 493 ��,� 2 8�	����	 �ก	3 ��	�E���.��
 0��	����	 ������
 0��	����	 30000 

8 8/�	0� 2554 31,884 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 216 0�  

14. ������
�ก� 0� 444 ��,���� 9 8�	��B	8/�����/� ��	�E���.��
�ก� 0� ������
�ก� 0� 47000 

3 �� 	0� 2555 24,500 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 154 0�  

15. ������
 0�5 � 151 8�	��G ��.�� ��	�E���.�� 0�5 � 
������
 0�5 � 48000 

7 ���	  2555 25,568 8	�	���8� 
5.: ����	 ��
�- 268 0�  

16. ������
��E,�� 8 ��,���� 11 8�	��� �� 	%&� ��	�E���.��
��E,�� ������
��E,�� 36000 

23 ��-/ 	  2555 N.A. 
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�0�����	��	H
�   
 ��#1�
�
�%�� (#�
�7
�) 

�1�����
��
�%�� � 30 ��.�. 2555 � 31 �.1. 2554 � 31 �.1. 2553 � 31 �.1. 2552 

 ;5
��� % ;5
��� % ;5
��� % ;5
��� % 

�,�0�	�	H
��	กก	�"	 N.A. N.A. 8,187.85 97.58 5,831.28 97.67 4,198.87 94.08 

- ก�/�����
/ก�����	� ��	����
�	 
�	 �0�����	� 

N.A. N.A. 2,902.03 34.59 2,169.70 36.34 1,979.73 44.36 

-   ก�/�����
/8ก%8�� ��	���� 
    �	 8ก%8���	0	� 

N.A. N.A. 5,285.82 62.99 3,661.58 61.33 2,218.94 49.72 

�,�0�	�	H
��.�  N.A. N.A. 203.36 2.42 139.25 2.33 264.00 5.92 

�
�%����� 2,681.18 100.00 8,391.21 100.00 5,970.53 100.00 4,462.87 100.00 

��	��8/:      �	H
��.�  0.� �	H
����ก	�" ��� �	H
�0�	8�
8�:� 0�	���	��� 
�ก���:����.�  D ก�	H�"	
�/ �	ก��8�	%�ก�'���  ก�	H�
"	
�/ �	กก	���	� �	���5���  �	H
��	กก	���������ก	�"	  

 
�0�����	�+,�-.��/�  

9 �� 'F
��/
�3���  �� ��� 16 ก�กy	0� 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก
����ก7���ก�;��!"�#��
��#�"P��U) 

(ก) #�ก3���#�"P��U)!#�7��ก
� 
 ������
�	� � B/�ก����	� �	�� 0�	���
/ก�����	� ���
/8ก%8�� �0�.����.� �/'ก�9� ���G��G �	 ก�����	� 8��
�8�� 8ก%8�� ��	 %�3��  E	G �	0	������
��" 	
G�4� �
G���.���	�ก	�0�	��	 ^�ก���� ���	��_ 
(Global House) �
'n��/��  ���������� 0�	0���0�/�'�3�E�"���	 ก�����	� 8���8�� 8ก%8�� �	0	��/ก
'�3�E� �'f ��	 � �	ก	����ก��	 88,000 �	ก	� 0���0�/��/ก�3
���	0	 �
�� 0�	����	���	� �	G 
%8��3'�3�E� �:  ��� H
����ก	�0�
��.�ก�	%�����	��0/9E	5�	8�t	  ��:����,�G 0�	�8���ก	�%�30�	�
 ��"��8�	
��:�G 'n��/�� %�3� 	08 �
��5.: ���ก	�"	�6���"��%8��3�	"	8�:�%8� 18,000 r 32,000 
8	�	���8� %�35.: �����
�-����8���H���������'f ��	 � ก��	 200 0�  ��:� �: �	�	�-%����� 0�	�����	� �	
��ก�'f  2 '�3�E����ก H
�
�� �: 

 

35.6% 64.4% 

1�71����������
ก�# 

GLOBAL 

����������
���� 
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��ก�93+��8E�9C� 

����P������1�
 "����
��
�ก
����1�
 
;5
����
�ก
����

;��;5
���
� 
1. ก�/�����
/ก�����	� ��	�����	 
�	 �0�����	� 

- ก�/��', &��� 8�%�3�0�����	�  ', &��� 8�'���8%� 
� ', ก��6	� 89 

- ก�/�����1ก 83', %�3��
 ���1ก��� ก�� ���1ก"����� ���1ก8��&� ���1ก6	ก 909 

- ก�/������0	%�3�/'ก�9�8�
8�:� ก�3��.:���/�����0	8�	�5�� ก�3��.:��0� ก��8 %+� 
�'&�� 

3,179 

- ก�/��-�� :�	 ��� :�	 �3�� :�	%�3��
��  -�� :�	5�	�8�ก %�3-���%8 ��� ��� :�	 ���-2�
�/'ก�9�8�	� D ���G��G ก	�8ก%8��%�3��
��  

7,101 

2. ก�/�����
/8ก%8�� ��	�����	 8ก%8���	0	� 

- ก�/��'�38, � �	8�	� H��%�3�/'ก�9� '�38,H�� '�38,5���&� � �	8�	� ��ก� H��0�:� H����� �	�
�� H
 �,กก��H�� H��%'��,' H���	 

4,935 

- ก�/���0�.����.���	� �0�.����.���	�',  ��	�H�� ��	����1ก ��	��� 16,622 

- ก�/��Hxx�	%�3�/'ก�9� ������ '���ก �	Hxx�	 ���
Hxx�	 
���0�Hxx�	 
�0�.���G��Hxx�	G ��	  �0�.���0���Hxx�	 �/'ก�9�
�0�.���0���Hxx�	 

18,060 

- ก�/���/"E�9C� ���� :�	%�3����0��� �/"E�9C� ก��ก :�	 ��	��	� :�	 12,067 

- ก�/��ก�3��.:���&�	��0 ���
/8ก%8��5.: 
%�3+ �� 

ก�3��.:��',5.:  �/+ �� ก�3��.:��%ก� �8 10,723 

- ก�/����%�3�0��E�9C� ���	��	  �����5.:  �� :�	��  �����H�� 7,660 

- ก�/���/'ก�9��x��� ������ �.����%�3'/���x��� ������,�	 5��,8��8�� '/�������: ,
�/'ก�9����0 ���38��2
,�/'ก�9�E	G ����0���,�	�
��: ��ก 

3,300 

- ก�/���x��� ������%�3�0�.���G��E	G 
��	  �/'ก�9���	 �ก�	  

8,� �8�� �ก�	��: ��� �  3,396 

����
�ก
����1�
��$���$����
ก�7 88,041  �
�ก
� 

 
�	ก��	 � �	ก	��� 0�	�����G����.�ก��	���	ก��	���ก��	 88,000 �	ก	� �:  �'f H'8	�% �0�
%�3

���ก'���4	�����8� "��ก	�ก��8�:� ���� � 0�	� `1�7 !#��#
ก�#
�a �
� � % �0�
�5.��ก	��,�9	ก	��	ก
ก��ก	���	� �	���
/ก�����	�����	�	�-5���1 H
��
����H' G��ก�	�'f ก��ก	�G �,'%��%������	����8��" 	

G�4� ��:� �:�	�	�-%���5.: ������ก	���กH
��'f  2 ��� 0.�  

 
������� 1 ���� Shopping Area 0.� 5.: ������ G�4�����,ก0�	�	�	�-�
� ��.�ก�� %�3��.�ก&.:��� 0�	H
���	�

Gก����
 8	�0�	�52�5�G� &2��E	G �����9 Shopping Area �/ก D �/
 �3��5 �ก�	 ���5����G�����ก	� . 
'�3��	8	��/
8�	� D &2��5����G��0�	�������.�%�3G��0�	% 3 �	%ก��,ก0�	G �� �����8���ก	� 
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������� 2 ���� Drive Through 0.� ��� ����	���	� �	'�3�E��� 0�	G ก�/���0�����	� &2��G �����95.: ���
���  �: �3�� �-�x��0��x�� %�3 ���������
 �0�  5����G�����ก	�%�3��	 �0�	��3
�ก%ก��,ก0�	 %�3�3�'f 
5.: �������,ก0�	�	�	�- �	�-�"�	�	��
 �5.���3H
��"�	�	��.�ก&.:��� 0�	H
�G �����9
�	 ����"��=, ���	� �	 &2���3
��
5.: ���G���	�	�-��	���  ��ก��� %�3����� 0�	H
�E	G  10  	�� 5��������/ก�� 0�	���&.:�ก�����	 H
��� �� 

 
ก	�G�����ก	� 

�ก�������	�� 2
��� '���4	ก	���	� �	�� 0�	%�3ก	�G�����ก	� E	G8� ��	0/9E	5 5 '�3ก	� ���
��	0�4     
�� �: 
FAST - ก	���	 �0�	��3
�กG���ก�
0�	���
��1�G ก	�G�����ก	�  
RIGHT - ก	���	� �	�� 0�	�����0/9E	5%�3ก	�G�����ก	���	�-,ก8��� ��.��-.�H
� 
CHEAP - ก	���	� �	�� 0�	G �	0	/8�B��� %�3����	 

EASY - ก	����ก	���	��'f ก� ��� 5 �ก�	 ��"�
0�	��	�	�-G��0�	'�2ก�	%ก��,ก0�	H
��'f ��	�
� 
ก	���
%�
��� 0�	����3
�ก8��ก	���.�ก��%�3��.�ก&.:� ���-2����ก	���
���-2���	  

POLITE - ก	����ก	��,ก0�	
��0�	��/E	5 ���	�	� G���ก��8��,ก0�	 ��0�	��'f �.��	��5 
 

7��ก
����1�
����(��R3  
������G�����ก	��� 0�	����5��=� G ก�9�����,ก0�	8���ก	��� 0�	����	���	 H��H
��ก1��� 0�	H����	� �	

8	�'ก8�  
 
7��ก
���7��#����!#���71�����1�
 

�������3����'��� %�3���0. �� 0�	 G ก�9�����,ก0�	H��52�5�G�G �� 0�	��.��� 0�	�ก�
"���ก5�����	ก
ก	�+��8��.�ก	�G���	 8	�'ก8� �
����.�� H"ก	����0. �� 0�	E	G �33���	 30 ��  �5��%8��,ก0�	 �	
G����1������� %�3�� 0�	G �E	5������,�9��	%�
����	 �:  �	��������35��	�9	%�3��	�'f ��� �
�� �� 

 
(�) ก
�;���
�#�"P��U)���7��ก
� 

��ก�93ก	���
�	+��8E�9C� 
G ก	���
�	+��8E�9C�"�������� �:  � �	���G ก	�����&.:��� 0�	�/ก�	ก	��3-,ก0��0/�%�3
�	� � ก	�

�
��	 �ก�	 ��
&.:� ��	����	��� 0�	 &2��8�:��,�E	G ��	 �ก�	 G�4�������
�����1
  'n��/�� ��������ก	�
��
�	+��8E�9C�G��� D �	�	���	� �	��	�����	���� �
����B�ก	���
�	+��8E�9C�
�� �: 
1. +,�+��8�'f +,��	�� ���	� �	�� 0�	G��ก��������  
2. ��	��
�	+��8E�9C��'f +,�8�
8��H'��+,�+��8��:�G %�38�	�'�3��= �
��ก	� �
�������� 0�	%�3

����	 "��+,�+��8ก�� 8�
�� G���.�ก�� 0�	�	�	���	� �	 
3. ��	��
�	+��8E�9C� �	"���,�0�	�8���ก	��� 0�	"���,ก0�	�	'�3ก��ก	���
�	�� 0�	 
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%��������	"��+��8E�9C� 
�������'f +,���
��	� �	�� 0�	�	ก+,�+��8 8��%� ��	� �	 ���
/ก�����	� �0�.����.� �/'ก�9�8ก%8����	 

0������ �
�� 0�	E	G ��	  ��ก	�����&.:�%����'f ������ 
�� �: 
1. ����&.:��	ก+,�+��8E	G '�3��=�
%���8	��	+��8E�9C�%ก8	�ก�/���� 0�	 'n��/�� ������]��

+,�%� ��	� �	���'f +,�.� "���� ��	�ก	�0�	����ก� ก��	 400 �	  &2��8��
���	���+�	 �	H
�G��ก	�
� ��� /  %�3
�	� � �	 ����ก� 
��
������	 ��:�
�	 ก	����9	 '�3�	���5� B� ก��ก�����������
ก	�"	 ��.��H'� -2�ก	������ ��� / ก	��'F
�	"	G��� 

2. +,�+��8G 8�	�'�3��= 0.� ก�/��+,�+��8G '�3��=�� %�3�� �
 ��&� �
�� 0�	��� �	�"�	�	��	� �	 
H
�%ก� ก�3��.:��%ก� �8 ��t%ก�� ��	��'	 6	กก�: �	� :�	 �/'ก�9��%8 ���G ���� :�	 H����
 '�38,
���1ก �0�.����.���	� �,ก��
 �	 5�� ���8��%�3'���กHx �0�Hx 6 � ก� 0�	����  �'f 8�  

  
(1) P
���"�
�ก���!#�ก
�!������ 

E	�3�/8�	�ก��� (����	: %��%�
��	ก	�"���,�'�3��	'A 2554 "��������]) 
'A 2554  E	5���"���/8�	�ก���0�	'��ก���
/ก�����	�%�38ก%8����	 ��ก	�"	8���5����,�"2:  

� .����	ก��'n���� / �����	0�4��	'�3ก	� �
�65	3��	������8/ก	�9���	�/�กE�G ��� 10 'A ���	�
0�	�����	%ก�E	0B/�ก��%�3'�3�	� �'f �,�0�	��	5� ��	 �	�  %�3������8/ก	�9��/�กE������  
'�3�	� H
������'���'�/�%�3&���%&�����,��	=� %�3�0�.���G��E	G ��	 G��� &2����8/ก	�9�
��ก��	����+�
8���
"	G B/�ก��0�	���
/ก�����	�%�38ก%8����	 �'f ��	��	ก ���-2��	8�ก	����	������.�
+,�'�3��E��	กE	0��t��	�	8�ก	� ���  ��t�	�%�ก0,'�� 2,000 �	� ��	�����'f ��� �
G ก	�&.:�
�� 0�	�0�.���G��Hxx�	 �����5  , ��t�	������� ������.�0�����.� �3 5,000-30,000 �	� �5.��&���%&�����,�
�	=� �'f 8�    �ก�	ก��8/ก	�9��/�กE�%��� �	8�ก	��
��� E	����	����+,����&.:�����,��	=�����%�ก &2��
H
����ก�38/� �
"	"���/8�	�ก���0�	'��ก���
/ก�����	��'f ��	��	ก 
�� �: +,�'�3ก��ก	�B/�ก�����
/
ก�����	���:�" 	
��1ก " 	
ก�	� %�3" 	
G�4� 8�	�'���%+ ก	�
�	� � B/�ก���5.��������0�	�8���ก	�"��
+,�����E0  

 
E	�3ก	�%"��"�  

ก�/��0,�%"��"� ����,�G �/8�	�ก���ก	���	� �	���
/ก�����	�%�38ก%8����	  &2���	�	�-%ก�'f ก�/��
8�	�D H
�
�� �: 
1. ก#���������ก7���ก�;�V� �&2��"�) H
�%ก� 

1.1 ��� �'� (Home Pro) ����	��	 �
 ������ ��� �'�
�ก�� �&1 �8��� ��	ก�
 (��	� ) '�3ก��
B/�ก��0�	'��ก �
��	� �	�� 0�	%�3G�����ก	�����ก���"���ก��ก	�ก�����	� 8���8�� 8ก%8�� 
&���%&� '���'�/� �	0	� ��	 %�3����,��	=�%��0������ (One Stop Shopping Home 
Center) 'n��/�� ���	"	����'F
G�����ก	���	 � �	กก��	 40 �	"	 

1.2 ��������0 (HomeWorks) ����	��
������ &��	��&� �5	����� ����� ��	ก�
 +,�����	� '�3ก��
B/�ก��0�	'��กG �0�.��&1 ���� �����] �
��	� �	�� 0�	 %�3���
/�/'ก�9��5.��ก	�8ก%8��
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&���%&�����,��	=���	�0������ 'n��/�� ���	"	����'F
G�����ก	���	 �  7 �	"	 %�3H
�
�'F
8��B/�ก��G���G  	� H����
/ %�   

1.3 H����
/ ����	��	 �
������ &� �	�� &� �5	����� ����� ��	ก�
  ��	� �	���
/�/'ก�9��5.��ก	�
8ก%8��&���%&�����,��	=���	�0������ E	G8��/
"	 ^ 0�� -,ก 
� ���H����
/_ �
�'F

G�����ก	�0��:�%�ก 'A 2553 'n��/�� ���	"	����'F
G�����ก	���	 �  11 �	"	 

1.4 ������ ����	��	 �
0/9���	� 8�:���8�'�3�	 ��	� �	���
/ก�����	�%�38ก%8����	  
E	G8����%ก  ^������ ��1� ��	 H
���	�G� _ 'n��/�� ����	 � �	"	��:���
 4 �	"	 &2��
8�:��,�G ������
�/���	�B	 � 3 �	"	 %�3������
"� %ก�  1 �	"	 

1.5 
,���  ����	��	 �
������ �/�����
/ ��	ก�
 ��	� �	���
/ก�����	�%�3�/'ก�9�8ก%8����	  
E	G8����%ก  ^0�� -,ก 
�...���
,��� _ 'n��/�� �� 3 �	"	 8�:��,����������
�/���	�B	 � ,
 0��	����	 %�3'�/�B	 �(�����8 0��� 7)  

 
2. ก#���������ก7���ก�;��
�1�
�>(
���
� (Specialty Store) H
�%ก� ��	 0�	�	������ � ก	�"	

�� 0�	�65	3��	�%8��'f �� 0�	����,�G ก�/�����
/ก�����	�%�38ก%8����	  
�� �: 
2.1 ��	 0�	�	�������	� �	�65	3���
/ก�����	� H
�%ก� &��� 8�H�����	��� &2��� � ก	���	� �	

�� 0�	"��ก�/���0�.�&��� 8�H� %8���	������ 0�	'�3�E��.�  ���  ก�3��.:���/"E�9C� �� �/'ก�9�
Hxx�	 '�3'	 ������	� �	H���	ก 

2.2 ก�/���&�	��0%�3�/"E�9C� H
�%ก� ��	 �/"E�9C��&1 �8��� �/4-	�� �
00����	��� %ก� 
� 
����	��� %�3�� �8����/"E�9C� �
��ก�/���� 0�	� � �	�
�	 �&�	��0 �/"E�9C�%�3�/'ก�9�G 
���� :�	 

2.3 ก�/���x��� ������ �� 0�	8ก%8����	  H
�%ก� Index Living Mall , S.B. Furniture , IKEA &2��
'�3ก��B/�ก��0�	'��ก�� 0�	����ก���ก����	  �
� � ����/'ก�9�8ก%8�� �x��� ������ �/
���� �  
�/
���%"ก �0�.���0��� �
�,ก0�	�'�	��	�'f ก�/�������ก�	���&.:��,�  

2.4 ก�/���0�.���G��Hxx�	 H
�%ก� ��	 �5	������	 (Power Buy) �'f ��	 0�	'��ก�0�.���G��Hxx�	G 
�0�.��&1 ���� ����� 0���''������  %�3��	 �5	����� �����(Power Mall) ��	 0�	G �0�.��.
�
�3����� ก��' ��	ก�
 

2.5 ��	 "	�� 0�	�65	3��	� ���  ��	 "	�� ��	 "	�/'ก�9�'�3'	 ��	 "	�/'ก�9�Hxx�	 ��	 
�	��
%��� ]�] �
��	 0�	����	 �:��"	
G ��.���0�	���	ก��	"���� 0�	 ��ก��:��,'%��ก	�
��
�������'f %���ก�	 (Traditional Trade)   

  
1.3 ������(�)��� 4� �ก
����ก7���ก�; 

���������,�0�	�� ���5����ก���G��G ก	�'�3ก��B/�ก�� 9 �� ��� 30 ��-/ 	  2555 ���	ก�� 5,541,566,000 
�	� 
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1.4 ������(�)���%����"��"�����5
1�< �ก
����ก7���ก�; 
9 �� ��� 31 B� �	0� 'A2552 'A2553 'A2554 %�3'A��
 6 �
.� 'A 2555 ���������	ก	��� ���5�H����8��8  

�,�0�	�/�B����	ก��    3.07 ��	 �	�, 4.07 ��	 �	� 4.11 ��	 �	� %�3 3.83 ��	 �	�8	���	
�� �
�� ���5�H��
��8��8 
��ก��	� H
�%ก� �'�%ก��0��5���8��� 

 �ก�	ก �: ������H
���ก	��
�3��� �0�.�����	ก	�0�	"�������� �
���	ก	��0�.�����	ก	�0�	
�� �: 
 

�1������
�ก
�1�
 P
("�
���1�
 ����P������1�
 

1. Global House                 

                

 

- �	 :�	
� �	�nก��� 

2. Crown 

 

- ��	�&��0� 

3. Daye 

 
 

- ����'����ก��� 
-  �		�6�
 :�	 
- �-8�
�4�	 �0�.���8�
�4�	 

4. Great Wood 

 

- H��0�:� H����� 

5. Hammer 

 

- �,กก��:��	�� %'���	�� 
- ก�����0�.����.����H��H
���	
��

���3 
- �ก��ก����t �ก���'���� 
 ��.�� 
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�1������
�ก
�1�
 P
("�
���1�
 ����P������1�
 

6. Miko Floor 

 

- H��5.: �	��� � 

7. Modiwa 

 

- H��5.: �	��� � 

8. ouLu 

 

- �/"E�9C� (��ก�0�ก) 

9. Tapio 

 

- H��5.: �	��� � 

10. TUF 

 

               
   

 
- ก�����0�.����.����H��H
���	
��

���3 
- �,กก��:� %'���	�� 
 

11. V.E.G 

 

                       

- �0�Hx 

12.    JANES 

   

            

- �.����'�38,� �	8�	���	
��
���3 



�����������	
�� 11 ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 

 � �	��� 32 "�� 90 ������ %���&� �'� %�� ���� �� ��	ก�
 
 

�
�	ก	��0�.�����	ก	�0�	����
�3��� 
��ก��	� �'f ก	����	�%�3. � 0�	���� G�G��ก���,ก0�	 ��	�'f 
�� 0�	�����0/9E	5�3
��
� %�3���	0	8��	ก��	�� 0�	�3
���
��ก� �����	� �	G ����8�	
  �ก�	ก �:G �� 0�	�	�
�	ก	�����ก	����'�3ก� 0/9E	5�� 0�	G �0�.�����	ก	�0�	"�����������	� 	 ก��	�	8�t	 G ����8�	
 
&2����:� �:�'f +��	ก'�3���B�E	5G ก	���
�	+,�+��8����	�	�-+��8�� 0�	H
�0/9E	5
� G �	0	8� �/ ������	�0�	�
H
��'���G��ก�������� 
 

1.5 �1�����
�ก���ก
� ��������� !#�ก
�7���
�;��ก
� 
�0�����	�ก���ก	�%�3093+,�����	�"�������� ก�� �"�	��	�	ก	� 

 093ก���ก	�����������	 � ��:���
 10 ��	  '�3ก��
��ก���ก	�����3 4 ��	   ก���ก	�����'f 
+,�����	�  5 ��	  %�3ก���ก	����H��H
��'f +,�����	� 1 ��	  
�� �: 

4�� q �ก�# "5
!���� 
1.   	�E����B�� �/���ก��8�ก�	�� '�3B	 ก���ก	� / ก���ก	�����3  
2.  	���,� �/��� 	ก/� '�3B	 ก���ก	�����	� /'�3B	 ก���ก	�����	%�35��	�9	

0�	8��%�  
3.  	� ��� �/��� 	ก/� ก���ก	�����	� /ก���ก	�����	%�35��	�9	0�	8��%�  

4.  	��	�/9� �/��� 	ก/� ก���ก	�����	� 
5.   �=.
�.5���=�ก
�� �/��� 	ก/� ก���ก	�8������%�3����	�0�	������ 
6.  	/�B 	 �/��� 	ก/� ก���ก	�����	�/ ก���ก	�����	%�35��	�9	0�	8��%�  
7.  	��	��/8�ก	4� �  =��%���� ��� ก���ก	�����	� 
8.   �=.
�.� 8�� ��08�	 /��ก�� '�3B	 ก���ก	�8������ / ก���ก	�����3  
9. �=.5����� ���	���9��=� ก���ก	�8������ / ก���ก	�����3  
10.   	�/�=�ก
�� �� ���� ก���ก	�8������ / ก���ก	�����	%�35��	�9	0�	8��%� / ก���ก	�

����3  
��	��8/ :  �
�� 	��	��������9 9  �	  ��	� �	����'f ��"	 /ก	�093ก���ก	�������%�   	��	��/8�ก	4� � =��

%���� ��� 8	��8����'�3�/�093ก���ก	�������0��:���� 1/2555 �� ��� 15 ก/�E	5� B� 2555 

 
�	�.��+,�-.��/�  

�	�.��+,�-.��/�  10 �� 
��%�ก 5������:���	 � �/� ���-.� %�3��
��� ก	�-.��/�  9 �� ��� 16 ก�กy	0� 2555 
#5
��7��� �
�4��  ;5
�������  ���#� 

1 ก�/���/��� 	ก/� 1,132,152,260 64.35% 
2 ก�/��5,��	E 49,368,400 2.81% 
3  	���� � ���=���8�ก/� 45,555,340 2.59% 
4 SOMERS (U.K.) LIMITED 43,268,080 2.46% 
5 H���1 ��
��	�� ��	ก�
 42,079,310 2.39% 
6 ������ �/ E��� ��	ก�
 (��	� ) 39,502,140 2.25% 
7  	�/4� B�443�/w� 26,100,000 1.48% 
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#5
��7��� �
�4��  ;5
�������  ���#� 
8 ก�/��8�:�����E	5 23,237,180 1.32% 
9  	�5��	 ����B��	9���	 22,881,000 1.30% 
10  	��/�B	��5� �8�0/9�/w� 17,895,260 1.02% 
11 �.� D 317,271,348 18.03% 

��� 1,759,310,318 100.00% 
��	��8/:  ก�/���/��� 	ก/� H
�%ก�  	���,� �/��� 	ก/�  	� ��� �/��� 	ก/� %�3 	��	�/9� �/��� 	ก/� 

ก�/��5,��	E H
�%ก�  	�5��4	 �/4'�3�� 5,��	E %�3 	���/���=�ก
�� 5,��	E 

 
�	�.��+,�-.�G���	0�4%�
����B� 10 �� 
��%�ก 5������:���	 � G���	0�4%�
����B� %�3��
��� ก	�-.�

G���	0�4%�
����B� 9 �� ��� 16 ก�กy	0� 2555 
#5
��7��� �
��ก�#!#�4��7��3�� ;5
��� Warrant ���#� 

1 �/��� 	ก/� 106,954,674 50.00% 
2 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 11,209,200 5.24% 
3 8�:��9� ���8� 10,400,000 4.86% 
4 �
� H5=	� 7,030,950 3.29% 
5 ������� 5,850,000 2.73% 
6 '�.:�'n44	 5,200,000 2.43% 
7 �8����B ก�� 4,291,700 2.01% 
8 �/8����t5�=� 4,000,000 1.87% 
9 'F35�=� 3,881,400 1.81% 
10 5,��	E 3,539,400 1.65% 
11 �.� D 51,550,682 24.10% 

��� 213,908,006 100.00% 
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�0�����	�ก	�����	���
ก	� 
 

093ก���ก	������� 

093ก���ก	�����	� 

0/9���,�  �/��� 	ก/� 

'�3B	 ���	� �	�������	� 

 

093ก���ก	�8������ 

 

+,�8������E	G  

0/9�	�/9� �/��� 	ก/� 

���'�3B	 ���	� �	�������	�

��	���5	ก�� /�� 

 

0/9�/8�ก	4� � =��%���� ��� 

+,����'�3B	 ���	� �	�������	� 

��4��%�3ก	����  

0/9/�B 	 �/��� 	ก/� 

+,����'�3B	 ���	� �	�������	� 

��	��
&.:�8�	�'�3��= 

0/9� ��� �/��� 	ก/� (��ก�	ก	�) 

+,����'�3B	 ���	� �	�������	� 

����	��� 0�	%�3��
&.:�G '�3��= 

0/9� ��� �/��� 	ก/� 

���'�3B	 ���	� �	�������	� 
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1.6 �1�����
�(��ก�
� 
 8	�	�%�
���	 � 5 �ก�	 "���������3���	� 9 �� ��� 31 B� �	0� 2549 r 31 B� �	0� 2554 %�3 30 ��-/ 	  
2555 

�
�
 
� 31 

����
1� 
2549 

� 31 
����
1� 

2550 

� 31 
����
1� 

2551 

� 31 
����
1� 

2552 

� 31 
����
1� 

2553 

� 31 
����
1� 

2554 

� 30 
�����
�� 

2555 
1.  ������
�����1
 225 221 233 223 243 295 184 
2.  ������
"� %ก�  226 208 195 195 212 222 177 
3.  ������
�/
�B	 � 211 221 180 180 174 174 166 
4.  ������
����G��� 252 193 129 129 144 150 153 
5.  ������
�3�� - 191 157 157 124 120 118 
6.  ������
���/�� - - 160 160 135 137 109 
7.  ������
 0�'t� - - 159 159 145 161 162 
8.  ������
�	��/�� - - - 119 145 147 136 
9.  ������
ก	��� B/� - - - - 154 170 132 
10.������
 0�����0� - - - - 147 144 138 
11.������
��	�	�0	� - - - - 179 156 151 
12.������
� ��0	 - - - - - 146 127 
13.������
 0��	����	 - - - - - 210 155 
14.������
�ก� 0�  - - - - - - 159 
15.������
 0�5 � - - - - - - 140 
16.������
��E,�� - - - - - - 139 

��� 914 1,034 1,213 1,322 1,802 2,232 2,346 
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1.7  �
�ก
������
�ก��  
�	ก	��3���	�ก� "��������%�3����������ก���"�����.��/00�����	���0�	�"�
%���	�+�'�3�� �����ก�
"2: G  'A 2552- 2554 ��
�� �: 

4�� / #�ก3��ก
����ก7���ก�; 1�
����(���) #�ก3��!#���#1�
���
�ก
� 1�
�;5
��6�!#�1�
�����"����# 
1. ������ �� �8���0� ก��8�/8�	�ก��� 

��	ก�
 (�� �8���0� ก��8) 
�	� � B/�ก��
����	 +��80� ก��8+�����1� %�3
+��8E�9C�0� ก��8 
�
ก���ก	���������  4  0  H
�%ก� 
1.  	���,�  �/��� 	ก/� 
2.  	� ���  �/��� 	ก/� 
3.  	��	�/9�  �/��� 	ก/� 
4.  	��	�ก/9C� �/��� 	ก/� 
(��	��8/ ��.�� �
.� ��-/ 	  2553         
ก���ก	�  2  ��	  0.�  	��5ก/�  5,�
�	E %�3  	���/���=�ก
��  5,��	E H
�
�	��ก �
�� 	��	�ก/9C�  �/��� 	ก/� 
�'f ก���ก	�%�  ) 
 
 
 
 

ก���ก 	�"��������]  3 �� 	   �'f 
ก���ก	�%�3ก�/��+,�-.��/� �	G�4�"�� 
�� �8��� 0� ก��8  �
��ก 	�-.��/�  
���ก� ���	ก������3 80.81  H
�%ก�  	
���,� �/��� 	ก/� , 	� ��� �/��� 	ก/� 
%�3  	��	�/9� �/��� 	ก/� &2����ก	�-.�
�/� G ��8�	 ����3 40.40 , 20.2 %�3 
20.2 8	���	
��  �
��  	��	�/9� �/���
 	ก/� �'f ก���ก	�+,�����	 	��� 	� 
�5��+,��
��   

������"	&��� 8�+���	��1��,'�'f ��� 
G�4� %�3�� 0�	�ก���ก��ก	�ก�����	�G��ก�� 
�� �8���0� ก��8 �
G 'A 2552-2554 ��
�
"	���	ก��13.78 ��	 �	� 20.36 
��	 �	� %�3 11.21 ��	 �	� 8	���	
�� 
&2�� 9 �� ��� 31 B� �	0� 2554 ���
0�
0�	� 0�
�'f �	ก	��,ก� �:ก	�0�	��	 �  
1.07 ��	 �	� 

������&.:�0� ก��8+�����1��	ก 
�� �8���0� ก��8 G 'A 2552 ���
&.:�
���	ก�� 0.24 ��	 �	� &2�� 9 �� ��� 31 
B� �	0� 2552 H�����
0�0�	����	� �:
ก	�0�	%8���	�G
 ��� G 'A2553-2554 
H�����
&.:� 

 
 

�	ก	� �:�'f �	ก	�"	�� 0�	 G ��.�� H"����'f 
'ก8�B/�ก����� �
��ก�����"	G��ก��ก��ก	��.� ���H��
�ก���"���ก�  &2���3���.� ก��ก�/���,ก0�	��	 0�	���� 
���&.:�%�3 �	H'��	� �	8�� %8���:� �:� .����	กก	�
����&.:����ก�  ��	G�������� H
�������B���.������ �

�	ก���	� �:ก	�0�	 G ก�9������ก	�����&.:��� 0�	G 
'���	9�	ก &2���� �8���0� ก��8%�3������ �3H
�
'�3�� ��	ก8� �/ &.:����8��	ก��	��� �
��ก�  

��	�����	ก	�&.:��� 0�	 �: �'f ก	�&.:��5.�����	�
�	 0� ก��8����	"	�����1
 �5.��ก	�'���'�/�
�	0	�"�������� (&.:��� ���5�-	��) �
&.:�H
�G 
�	 0 	 " 	  �� �  G  � �.� � H " ��� � 'f  'ก 8� B/ � ก� �
��� �
��ก�����"	G��ก��ก��ก	��.� ���H���ก���"���ก�  
%�3�'f H'8	��	0	8�	
 &2� �093ก���ก	�
8������H
�5��	�9	ก	���	�	ก	�
��ก��	�
"�	�8� %��� ��1 ��	 ก	���	�	ก	� �:�'f ก	���	
�	ก	��������8/��+� %�3���	0	/8�B��� ��	����
 ��	ก	���	�	ก	��3���	�ก� G � 	08 0	

��	 �3��0�'�	กq�,�  � .����	ก�'f �	ก	����
ก��G���ก�
'�3�� �8����:� 2 ������ 

2. ������ �	��ก������1 ��� ����� ��	ก�
     ก���ก	�������] 3 ��	  �'f ก�/��+,�-.� ����� �"	  ���1ก  �0 �.� ���. ��� 	 � �	ก	� �:�'f �	ก	�"	�� 0�	 G ��.�� H"���
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4�� / #�ก3��ก
����ก7���ก�; 1�
����(���) #�ก3��!#���#1�
���
�ก
� 1�
�;5
��6�!#�1�
�����"����# 
(�ก������1 ��� �����) 
�	� � B/�ก��ก	�
G�����ก	�
�	 ��=�ก����	 %'��,'%�3
8�
8�:��0�����	����1ก (Steel Structure) 
%�3�	 ������	ก�����	� 
�
ก���ก	��������� 4 0  H
�%ก� 
1.  	� ���               �/��� 	ก/� 
2.  	�E��	=  �/��� 	ก/� 
3.  	5���ก� �/��� 	ก/� 
4.  	��	�ก/9C� �/��� 	ก/� 
(��	��8/ �
.�  ก/�E	5� B� 2553       
ก���ก	�  2  ��	  0.�  	��5ก/�  5,�
�	E %�3  	���/���=�ก
��  5,��	E H
�
�	��ก �
�� 	5���ก�  �/��� 	ก/� 
%�3  	��	�ก/9C�  �/��� 	ก/� �'f 
ก���ก	�%� ) 

 

�/� �	G�4� "���ก������1 ��� �����  
�
��ก	�-.��/� ���ก� ���	ก�� ����3 
67.6 H
�%ก�  	���,� �/��� 	ก/�  	�
�	�/9� �/��� 	ก/� %�3 	� ���  
�/��� 	ก/� ����
��� ก	�-.��/� ����3 
50.1 ,10.0 %�3 7.5 8	���	
��  
 �ก�	ก �:����+,�-.��/� "��������] ���
�'f +,�-.��/� %�3ก���ก	�+,�����	 	���
 	��5��+,� �
��"���ก������1 ��
� ����� 0.�  	�E��	= �/��� 	ก/� �

-.��/� ����3 30.0 

��	����G��G ����	 %�3ก	�ก�����	�
G��ก�� �ก������1 ��� ����� �
G 'A 
2552-2554 ���
"	���	ก��  1.90 
��	 �	� 0.07 ��	 �	� %�3 0.04 ��	 
�	� 8	���	
�� &2�� 9 �� ��� 31 B� �	0� 
2554 H�����
�,ก� �:ก	�0�	0�0�	�  

������H
�&.:��� 0�	%�3���
/�/'ก�9�
�	ก �ก������1 ��� ����� �
G 'A2552-
2554 ���
&.:����	ก�� 14.03 ��	 �	� 
15.69 ��	 �	� %�3 12.77 ��	 �	� &2�� 
9 �� ��� 31 B� �	0� 2554 ���
0�0�	�
���	� �:ก	�0�	 4.56 ��	 �	� 

 

�'f 'ก8�B/�ก����� �
��ก�����"	G��ก��ก��ก	��.� ���
H���ก���"���ก�  &2���3���.� ก��ก�/���,ก0�	��	 0�	
���� ���&.:�%�3 �	H'��	� �	8�� %8���:� �:� .����	ก
ก	�����&.:����ก�  ��	G�������� H
�������B���.���
��� �
�	ก���	� �:ก	�0�	 G ก�9������ก	�����&.:�
�� 0�	G '���	9�	ก &2���ก������1 ��� ����� �3
H
�'�3�� ��	ก8� �/ ���1ก���8��	ก��	��� �
��ก�   

��	�����	ก	�&.:��� 0�	 �: �'f ��ก�93ก	�
&.:��� ���5�-	�� �
ก	���	��	��5.����	�0� 
5����8�
8�:� %�3��: �	��� 0�	 (�	���� ) (&2���	�
�ก������1 ��� �������0�	���	 	4G ก	�+��8
� 'f  � � 	 � 
� )  G  � �.� �  H " ��� � 'f  ' ก 8� B/ � ก� �
��� �
��ก�����0�
�	0	ก��ก��ก	��.� ���H���ก���"���
ก�  %�3�'f H'8	��	0	8�	
  

&2��093ก���ก	�8������H
�5��	�9	ก	���	
�	ก	�
��ก��	�"�	�8� %���  ��1 ��	  ก	���	
�	ก	� �:�'f ก	���	�	ก	��������8/��+� %�3��
�	0	/8�B��� 

3. ������ �	��ก���� ��0 �0�� 0��  ��� 
�&������ ��	ก�
 (�ก���� ��0 �0��) 

�	� � B/�ก��G�����ก	���	0�	��3�	
 
�	0	� ��	 ��.�  �
ก���ก	��������� 1 
0  H
�%ก�  	���/���=�ก
�� 5,��	E 

ก���ก	�������] 3 ��	  H
�%ก�  
1.  	���,� �/��� 	ก/�  
2.  	� ���  �/��� 	ก/�  
3.  	��	�/9�     �/��� 	ก/�  
�' f +, �- .��/ � ก�/ ��G�4�G  �ก���� 

G 'A 2552-2554 H�����	ก	�&.:�"	
�3���	�ก� �ก�
"2: %8���	�G
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4�� / #�ก3��ก
����ก7���ก�; 1�
����(���) #�ก3��!#���#1�
���
�ก
� 1�
�;5
��6�!#�1�
�����"����# 
 
 

 

��0 �0�� �
��ก	�- .��/ � ���ก �  
���	ก������3 60.0 �
����
��� ก	�
-.��/� ����3 25.0 , 10.0 %�3 25.0 
8	���	
��  

4. 093�/00��5�� :�	� 2��  
     �
 	��	�/9� �/��� 	ก/�  

093�/00��5�� :�	� 2�� �'f ก�/��"��
 	��	�/9� �/��� 	ก/� &2���'f +,�-.��/�  
ก���ก	�%�3+,�����	�"�������� 

 ������H
����	���
� �'��	 �6 
��"��� 
23237 � .:���� 0-2-96 H�� 8�:��,���� -  
5/�B�9C� �	 3 %"�������w 	 8����
��  ก�/���5��	 0� �5.��G���'f �-	 ���
" -�	�� 0�	 G �3���	��� "�������� 
�
����8�	0�	���	�
.� �3 20,000 �	� 
��	������
 'A 2552-2554 ���
0�	���	
�'f ��	 �  0.24 ��	 �	� 0.24 ��	 
�	� %�3 0.24 ��	 �	� 8	���	
��  
 9 �� ��� 1 ก�กy	0� 2555 ������H
�
8����44	���	���
� �'f �33���	 5 'A 
��: �/
�
.� ��-/ 	  2560 ������+,ก5� 
����3��	0�	���	G ��8�	�
.� �3 20,000 
�	� 

�	ก	� �:�'f ก	����	���
� �'��	 &2����ก	�'���
�E	5�'f 5.: 0� ก��8ก�� ก	����	 �
G���'f 
�-	 �������� 0�	�	ก+,���
��	� �	%�3" ���8��
�5.��ก�3�	H'���	"	8�	� D G �3���	���  �

��8�	0�	���	
��ก��	� �'f ��8�	0�	���	���Gก���0��
ก��0�	���	G �����9�
��ก�    

&2��093ก���ก	�8������H
�5��	�9	ก	�
��	�	ก	�
��ก��	�"�	�8� %��� ��1 ��	 ก	���	
�	ก	� �:�'f ก	���	�	ก	��������8/��+� %�3��
�	0	/8�B��� ��.���'�������ก��ก	����	���
� 
�'��	G �����9Gก���0��ก�  

5. ��	��/� ��� ��	ก�
 ���,��5	9��������1
 
(���,��5	9���) 
�	� � B/�ก����	� �	
�0�.����/'�E0 ����E0��:�'��ก%�3��� 
+,�����	��	 ���ก0.�  	���,�� �/��� 	
ก/� 

ก���ก	�������] 3 ��	  H
��'f �/� ��� 
"�� ���,��5	9��� H
�%ก�  	���,� �/
��� 	ก/�  	� ��� �/��� 	ก/� %�3
 	  5� � �= �ก 
� � � /� � �  	 ก /�  � 
  ��
��
��� ก	�-.��/� ���ก� ���	ก������3 

������"	�� 0�	'�3�E�ก�3��.:�� "��
8�� "���� %�3�/'ก�9�&���%&��	0	�
�.�  D G��ก�� ���,��5	9���  �
G 'A 
2552-2553 H�����	ก	�"	 %8�G 'A 
2554 ���	ก	�"	��	 �  0.16 ��	 

�	ก	� �:�'f �	ก	�"	�� 0�	 G ��.�� H"���
�'f 'ก8�B/�ก����� �
��ก�����"	G��ก��ก��ก	��.� ���
H���ก���"���ก�  &2���3���.� ก��ก�/���,ก0�	��	 0�	
���� ���&.:�%�3 �	H'��	� �	8��  

&2��093ก���ก	�8������H
�5��	�9	ก	���	
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4�� / #�ก3��ก
����ก7���ก�; 1�
����(���) #�ก3��!#���#1�
���
�ก
� 1�
�;5
��6�!#�1�
�����"����# 
 

 
23.08 �	� %�3 9 31 B� �	0� 2554 ���


�'f �,ก� �:0�0�	����	ก�� 0.03 ��	 �	� 
 

�	ก	�
��ก��	�"�	�8� %��� ��1 ��	 ก	���	�	ก	�
 �:�'f ก	���	�	ก	��������8/��+� %�3���	0	
/8�B��� 

6. ก���ก	�"�������� &2��'�3ก��
�� 
 1.  	���,�    �/��� 	ก/�  
 2.  	� ��� �/��� 	ก/� 
 3.  	��	��/8�ก	4� � =��%���� ���  
 &.:��� 0�	�	ก�	�������  

 	���,� �/��� 	ก/�  	� ��� �/��� 	
ก/�  	��	��/8�ก	4� � =��%���� ���  
�'f ก���ก	�%�3+,�-.��/� "��������  

������"	�� 0�	'�3�E����
/ก�����	� 
%�3�/'ก�9�8ก%8��%�38���8�� G��ก��
ก���ก	�%�3+,�-.��/� "�������� �
G 'A
2552-2554 ���
"	��	 �  0.009 
��	 �	� 0.007 ��	 �	� %�3 0.34 
��	 �	� 8	���	
�� %�3 9 �� �� ���31 
B� �	0� 2554 H�����
0�0�	�  

�	ก	� �:�'f �	ก	�"	�� 0�	 G ��.�� H"����'f 
'ก8�B/�ก����� �
��ก�����"	G��ก��ก��ก	��.� ���H��
�ก���"���ก�  &2���3���.� ก��ก�/���,ก0�	��	 0�	���� 
���&.:�%�3 �	H'��	� �	8��  

&2��093ก���ก	�8������H
�5��	�9	ก	���	
�	ก	�
��ก��	�"�	�8� %��� ��1 ��	 ก	���	�	ก	�
 �:�'f ก	���	�	ก	��������8/��+� %�3���	0	
/8�B��� 

7.  	���,� �/��� 	ก/�  	���,� �/��� 	ก/� �'f ก���ก	� %�3
+,�-.��/� "�������� 
 

 	���,� �/��� 	ก/� H
�G����� ก,�.��33
��: %ก������� 
 	���,� �/��� 	ก/� H
�G����� ก,�.��33
��: %ก������� �5.��G���'f ��� ��� � 2��G 
ก	�&.:����
� %���� 2� � "�������� �

G ����H8��	���� 1 "�� 'A 2552 ���,�0�	
"���	ก	����	ก�� 5.30 ��	 �	� �

 	���, �  �/ �� � 	ก/� 0�
0� 	G���� 	
�ก���ก��
�ก���:�	ก������ 9 �� ��� 31 
B� �	0� 2552 ������H�����	ก	�0�0�	� 
��� G 'A 2553-2554 H�����	ก	�  

��	�����	ก	���� ก,�.��33��: �	กก���ก	�

��ก��	� �'f H'�5.��'�3�� �G ก	�
�	� � B/�ก��
"�������� �
�'f ก	�G��'�3�� �G ก	�&.:����
� 
%���� 2���5����8�� &2��'n��/�� �	�������H
���	
��	�30. � �:
��ก��	��������%��� ��.���� ��� 20 
���	  2552  

��:� �:093ก���ก	�8������H
�5��	�9	ก	�
��	�	ก	�
��ก��	�"�	�8� %��� ��1 ��	 ก	���	
�	ก	� �:�'f ก	���	�	ก	��������8/��+� %�3
�'f H'�5.��'�3�� �G ก	�
�	� � B/�ก��"�������� 

 
8. ก���ก	�������0:�	'�3ก� ��� ก,�.�G��%ก�  	���,� �/��� 	ก/�  �'f ก	�0:�	'�3ก� ��� �/00�G��ก������� ������H
���	ก	�ก,�.���� �	ก�-	�� ก	���� 
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4�� / #�ก3��ก
����ก7���ก�; 1�
����(���) #�ก3��!#���#1�
���
�ก
� 1�
�;5
��6�!#�1�
�����"����# 
������ 

 
 	��	�/9� �/��� 	ก/�  
 	� ��� �/��� 	ก/�  
 	��5ก/� 5,��	E %�3 
 	���/���=�ก
�� 5,��	E �'f ก���ก	�
"�������� 

ก,���	����G��G ก	�
�	� � B/�ก�� &2��H
�

�	� � ก	�'�
E	�3ก	�0:� 	'�3ก� 
0��-�� G �
.� �ก�	0� 2554    
 
 

��	%��� �5.��G��G ก	�
�	� � B/�ก��"�������� &2��
093ก���ก	�8������H
�5��	�9	ก	���	
�	ก	�
��ก��	�"�	�8� %�����1 ��	 ก	���	�	ก	�
 �:�'f H'8	�0�	���	�'f G ก	�ก,�.���� �	ก
�-	�� ก	����  &2���'f �	ก	�����'f '�3�� �8��
ก	�
�	� � B/�ก��"�������� 

9.  	���,� �/��� 	ก/�  
      	��	�/9� �/��� 	ก/�  
     %�3 	� ��� �/��� 	ก/�  

 	���,� �/��� 	ก/�  
 	��	�/9� �/��� 	ก/� %�3 
 	� ��� �/��� 	ก/� �'f ก���ก	�
%�3�'f +,�����	�"�������� 

�'f ก	� �	���5��� ��� 8�� H
�%ก� �6 

���
� 5��������'�,ก���	� � �6 
���
� 
��"��� 21469 %�3 31236-7 ��� 3 %'�� 
�.�����1
 �6 
���
� 5��������'�,ก���	� 
� �6 
���
� ��"��� 204239-46 202589 
134770 211055-61 %�3 202588 ��� 
10 %'�� �.  ��/�� &2���'f ก������B��G 
 	���� 8�� �	0:�	'�3ก� ����� ก,�.������
8���-	�� ก	���� %���� 2���5.��G��G ก	�

�	� � B/�ก�� �
���,�0�	����� ��	 ��
���	ก�� 132.00 ��	 �	� �
 	���,� �/
��� 	ก/�  	��	�/9� �/��� 	ก/� %�3
 	� ��� �/��� 	ก/� H��H
�0�
0�	G����	
G ก	�0:�	'�3ก� 
��ก��	��	ก������%8�
��	�G
 G 'A 2554 H
�
�	� � ก	�H-�-� 
ก	���	 ��%�3'�
E	�30:�	'�3ก� ��:�
��
%��� 

�	ก	�0:� 	'�3ก� ��� �ก�
"2:   �'f H'�5.� �
'�3�� �G ก	�
�	� � B/�ก��"��������  

��:� �:093ก���ก	�8������H
�5��	�9	ก	�
��	�	ก	�
��ก��	�"�	�8� %��� ��1 ��	 ก	���	
�	ก	� �:�'f ก	���	�	ก	��������8/��+� %�3
�'f H'�5.��'�3�� �G ก	�
�	� � B/�ก��"�������� 
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4�� / #�ก3��ก
����ก7���ก�; 1�
����(���) #�ก3��!#���#1�
���
�ก
� 1�
�;5
��6�!#�1�
�����"����# 
10.  � � �� ��  � ก � � � � 0 �  ก � �8  ��	 ก �
           

(�ก����0� ก��8) 
�	� � B/�ก�����+��8
%�3��	� �	��t��1�ก &2��'n��/�� H
�
�/
ก	�
�	� � B/�ก��%��� 

 	� ��� �/��� 	ก/� �'f ก���ก	�
"�������� �'f ก���ก	� %�3�'f +,�-.�
�/� G  �ก����0� ก��8  �ก�	ก �:����
+, �-.��/ � G ������ ��ก 5 ��	  �'f +,�- .�
�/� G  �ก����0� ก��8 ��� ก�  0.� 
1.  	���,�  �/��� 	ก/�  
2.  	��	�/9�  �/��� 	ก/�  
3.  	��5ก/�  5,��	E 
4.  	���/���=�ก
�� 5,��	E %�3 
5.  	��	� �E	5��9 �/��� 	ก/� 
�
ก�/��+,�-.��/� G ����������
��� ก	�
- .��/ � �� �ก � G �ก����0� ก� �8
���	ก������3 45.00 

� 'f ก 	 � � 	 � ��5 � ��  "� � � ก � � � �
0� ก��8 H
�%ก� �6 
���
� 5��������'�,ก
���	� � �6 
���
� ��"��� 111405-6 ��� 
2 %'�� �."� %ก�  &2���'f ก������B��G 
 	�"�� �ก����0� ก��8 �	0:�	'�3ก� 
����� ก,�.������8���-	�� ก	���� %���� 2��
�5.��G��G ก	�
�	� � B/�ก�� �
���,�0�	
����� ��	 �����	ก�� 6.00 ��	 �	� �

�	� �ก����0� ก��8 H��H
�0�
0�	G����	
G ก	�0:�	'�3ก� 
��ก��	��	ก������%8�
��	�G
 9 �� ��� 31 B� �	0�2553 H
�
'��
E	�30:�	'�3ก� �������%���  

�	ก	�0:� 	'�3ก� ��� �ก�
"2:   �'f H'�5.� �
'�3�� �G ก	�
�	� � B/�ก��"��������  

��:� �:093ก���ก	�8������H
�5��	�9	ก	�
��	�	ก	�
��ก��	�"�	�8� %��� ��1 ��	 ก	���	
�	ก	� �:�'f ก	���	�	ก	��������8/��+� %�3
�'f H'�5.��'�3�� �G ก	�
�	� � B/�ก��"�������� 
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�	8�ก	���.�"�: 8� ก	�� /��8�ก	���	�	ก	��3���	�ก�  
G ก	�'�3�/�093ก���ก	������� 0��:���� 4/2551 ��.���� ��� 11 ����	0� 2551 093ก���ก	�������H
�5��	�9	

� /��8����กก	��ก���ก��"��8ก���	�ก	�0�	�������.�� H"ก	�0�	�
����H' G ก	���	B/�ก����3���	������� ก�� ก���ก	� 
+,�����	� ��.��/00������0�	��ก���"��� �
H
���ก	�ก�	� 
G��ก	���	�	ก	��3���	�ก� "��������ก���/00�����	���
0�	�"�
%���38����'f H'8	���.�� H"ก	�0�	'ก8���.��	0	8�	
 E	G8���.�� H"�������8/��+� �	�	�-8������H
� 
%�3H��ก��G���ก�
ก	�-�	��+�'�3�� � �
G ก�9�"��ก	���	�	ก	��3���	�ก� ����'f H'8	�ก	�0�	'ก8� ��	����	�
�	�	�-
�	� � ก	�H
�8	�'ก8�E	G8����กก	�����	�093ก���ก	�������H
�5��	�9	� /��8�H��8	��8�ก	�'�3�/�G �� 

��ก��	� ��:� �:�	��������3��
��	�	�	 ��/'ก	���	B/�ก��������" 	
�ก� ก��	�����	 �	�"2: H' �5.���	�	 G ก	�
'�3�/�093ก���ก	��������/กH8��	���.�8	�0�	�'�3��0�"��093ก���ก	������� ��	�H�ก1
�%��ก	���	B/�ก���
 �: �3���,�0�	H���ก� �����	   ��	����	�ก1�3%���G�����'�3�/�093ก���ก	�8��������	��/กH8��	���� ก�  

��	����G ก�9��� �ก	���	�	ก	��3���	�ก� H���' f �	ก	��	�ก	�0�	'ก8� �3ก�	� 
G��8��� �	�� �8��
093ก���ก	�8������5��	�9	0�	����	3��ก�� ก	��"�	��	�	ก	� ��:� �:�	ก093ก���ก	�8������H����0�	�
��	 	4G ก	�5��	�9	�	ก	�
��ก��	� �������35��	�9	G��+,�'�3��� �	0	����3 ��.�+,�������	4�65	3
�	  �:  D 
�'f +,�G��0�	���1 �ก���ก���	ก	��3���	�ก� 
��ก��	�8��093ก���ก	�8������ �5.��G��093ก���ก	�8������G��G 
ก	�'�3ก��ก	�8�
�� G�%�3G��0�	���1 8�� 093ก���ก	������� ��.�+,�-.��/� 8	�%8�ก�9��5.��� /��8��	ก	�
��ก��	�
ก�� ก	��"�	��	�	ก	� ��:� �:ก	�5��	�9	� /��8�ก	���	�	ก	��3���	�ก� 
��ก��	�8���'q���8�G���'f H'8	�กy��	��	

�����ก���5�%�38�	
���ก���5� %�3"�����0�� '�3ก	= 0�	���� ��.�"��ก�	� 
"��8�	
���ก���5�%���'�3��=H� 
&2��+,��� ��	����	�"�
%����.������ H
����G ก	���	�	ก	��3���	�ก� �3H�������B���ก�������8�G ก	���	�	ก	�
�3���	�ก�  �:  D  

 
 ��	��.�% �� ��ก	���	�	ก	��3���	�ก� G � 	08 

G � 	08�	ก��������0�	���	�'f 8�����	�	ก	��3���	�ก� ก���/00�����	���0�	�"�
%���	�+�'�3�� �ก��
������ �������� ��	����3ก�	� 
��.�� H"8�	� D G���'f H'8	���ก�93ก	�
�	� � ก	�0�	'ก8�%�3�'f �	0	8�	
&2��
�	�	�-�'�������H
�ก���	0	����ก�
"2: ก���/00�E	 �ก��.��'f �	0	8	����8ก��ก� H�� ��:� �:�������3H
�G��
093ก���ก	�8��������.�+,������4��"����������.�+,�������	4����3 5��	�9	8������%�3G��0�	���1 -2�0�	�
����8/��+�"��ก	���	�	ก	�%�30�	����	3��"���	0	
�� 

�	ก	��3���	�ก� ����	��ก�
"2: G � 	08 �:  ก���ก	��38���'q���8�8	��3����8�	� D ���H
�ก�	� 
"2: %�3
ก���ก	��38���H��� /��8��	ก	�G
 D ���8 ��.��/00�����	���0�	�"�
%���	�+�'�3�� � G ��ก�93�.� G
ก��������
%�3�38����'F
�+�	ก	�
��ก��	�8��093ก���ก	��������5.��G��093ก���ก	�������5��	�9	 &2���������38���'q���8�
G���'f H'8	�กy��	��	
�����ก���5�%�38�	
���ก���5� %�3"�����0�� '�3ก	= 0�	���� ��.�"��ก�	� 
"��8�	

���ก���5�%���'�3��=H� ���8��
-2�ก	�'q���8�8	�"��ก�	� 
�ก���ก��ก	��'F
�+"���,�ก	���	�	ก	��ก�����ก�  
%�3ก	�H
��	��.���	� �	H'&2�����5��� "����������.��������� %�3�������3H����	�	ก	��3���	�ก� ก�����������
�ก���"������H��G��ก	�
�	� � B/�ก��8	�'ก8�"����������ก8��H' 

��:� �:�	ก���	ก	��3���	�ก� "�������� �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) �ก�
"2: ก���/00�����	���0�	�"�
%��
�	�+�'�3�� ���.������ H
���� ��.��	���0�	�"�
%���	�+�'�3�� �G � 	08 �������3H
�G��093ก���ก	�
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8������ �'f +,�G��0�	���1 �ก���ก���	0	 ��8�	0�	8��%�  �����:�0�	���	�'f %�30�	����	3��"���	ก	� �:  G 
ก�9����093ก���ก	�8������H����0�	���	 	4G ก	�5��	�9	�	ก	��3���	�ก� ����	��ก�
"2:  �������3H
�G��
+,�������	4����3��.�+,������4��"���������'f +,�G��0�	���1 �ก���ก���	ก	��3���	�ก� 
��ก��	� �5.�� �	H'G��
'�3ก��ก	�8�
�� G�"��093ก���ก	� ��.�+,�-.��/� 8	�%8�ก�9� ��:� �:�������3�'F
�+�	ก	��3���	�ก� H��G ��	��8/
'�3ก����ก	���� ���H
����ก	�8�������	ก+,������4��"�������� %��%�
��	ก	�"���,�'�3��	'A (56-1) %�3�	�	 
'�3��	'A"�������� (56-2) 
 

1.8 �#���ก7ก
�!#�t
��ก
����� 
t
���
�ก
����� 

 ��: �/
 9 �� ��� 31 B� �	0� 'A 2552 - 2554 %�3 9 �� ��� 30 ��-/ 	  'A 2555 
    (�����: #�
�7
�) 

�
�ก
� 

�7ก
����� 
�: 2555 �: 2554 

(� 31 �.1.) 
�: 2553 �: 2552 

(� 30 ��.�.) (� 31 �.1.) (� 31 �.1.) 
#�
�7
� % #�
�7
� % #�
�7
� #�
�7
� 

�7!���t
���
�ก
�����            

������(�)            
�� ���5���/ ���             
��� �
%�3�	ก	��������	��� �
 106.23 1.06% 88.45 1.06% 90.89 20.48 
�,ก� �:ก	�0�	 

- ก��ก	�����ก���"��� 
-  �������.�  r �/�B� 

 
1.55 

17.90 

 
0.02% 
0.18% 

 
1.10 

12.12 

 
0.01% 
0.15% 

 
1.50 
7.64 

 
1.45 
7.58 

�� 0�	0����.��/�B� 4,058.67 40.51% 3,093.59 37.19% 2,680.90 1,867.73 
�� ���5���/ ��� �.�  285.98 2.85% 188.58 2.27% 151.96 97.25 

       ���������(�)��������� 4,470.34 44.62% 3,383.84 40.68% 2,932.89 1,994.50 

�� ���5�H����/ ���  
��� �	ก�-	�� ก	���� �����E	�30:�	'�3ก�  
��� ���/ G ���ก���5��+.��"	 
���
�   �	0	� %�3�/'ก�9� r �/�B� 
�� ���5�H����/ ��� �.�  

- �'�%ก��0��5���8��� r �/�B� 
- �.� D 

���������(�)%����������� 

 
 

278.00 
50.00 

5,541.57 
 

3.83 
3.03 

5,548.75 

 
 

2.77% 
0.50% 

55.31% 
 

0.04% 
0.03% 

55.38% 

 
 

0.28 
0.07 

4,926.53 
 

4.11 
3.05 

4,934.03 

 
 

0.00% 
0.00% 

59.23% 
 

0.05% 
0.04% 

59.32% 

 
 

0.58 
0.05 

2,925.24 
 

4.01 
2.92 

2,932.86 

 
 

0.38 
0.04 

2,580.49 
 

3.07 
2.22 

2,586.19 

���������(�) 10,019.09 100.00% 8,317.88 100.00% 5,865.75 4,580.69 

���$���!#���������������� 
� �:�� ��/ ���  
��� ���ก�ก� ��4��%�3��� ก,�.��33��: �	ก

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

16.39% 
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�
�ก
� 

�7ก
����� 
�: 2555 �: 2554 

(� 31 �.1.) 
�: 2553 �: 2552 

(� 30 ��.�.) (� 31 �.1.) (� 31 �.1.) 
#�
�7
� % #�
�7
� % #�
�7
� #�
�7
� 

�-	�� ก	����  
���	� �:ก	�0�	 

- ก��ก	�����ก���"��� 
- �������.�  

��� "��� �:�� 8	���44	���	ก	���� -2�
ก�	� 
��	�3E	G � 2��'A 

��� "����� ก,�.��33	����-2�ก�	� 
��	�3
G � 2��'A 

E	����� H
�0�	���	 
0�	G����	0�	���	%�3� �:�� ��/ ��� �.�  

������$������������ 
� �:�� H����/ ���  
� �:�� 8	���44	���	ก	����  r �/�B� 
��� ก,�.��33	� r �/�B� 
� �:�� +�'�3�� �5 �ก�	 ������ก�	ก

�	  
������$���%����������� 

1,870.53 
 

- 
1,577.46 

 
4.23 

 
389.23 
94.03 
74.68 

4,010.15 
 

5.19 
1,199.80 

 
9.96 

1,214.95 

18.67% 
 

- 
15.74% 

 
0.04% 

 
3.88% 
0.94% 
0.75% 

40.03% 
 

0.05% 
11.98% 

 
0.10% 

12.13% 

1,363.39 
 

4.55 
1,711.17 

 
4.30 

 
273.77 
99.41 
55.41 

2,972.01 
 

7.32 
911.79 

 
4.34 

923.45 

 
0.05% 

20.57% 
 

0.05% 
 

3.29% 
1.20% 
0.67% 

35.73% 
 

0.09% 
10.96% 

 
0.05% 

11.10% 

1,359.31 
 

- 
1,067.99 

 
4.43 

 
182.58 
51.85 
66.44 

2,732.61 
 

11.62 
478.71 

 
- 

490.33 

760.23 
 

5.01 
826.38 

 
0.69 

 
127.71 
37.68 
43.24 

1,800.94 
 

0.64 
373.64 

 
- 

374.28 

       ������$��� 5,225.10 52.15% 3,895.45 46.83% 3,222.94 2,175.22 

��� "��+,�-.��/�        
�/ ��.� �/�        
   �/ �
�3���  

�/ �����ก%�3��	�3�81��,�0�	%��� 
2,056.00 
1,759.31 

20.52% 
17.56% 

1,720.00 
1,449.93 

20.68% 
17.43% 

960.00 
960.00 

960.00 
960.00 

��� �ก� �,�0�	�/�  
��� �ก� �/ �	กก	�8��	0	�� ���5� r �/�B� 
ก	��'��� %'��G �,�0�	/8�B���"��

���ก���5��5.��"	 

549.48 
- 
 

- 

5.48% 
- 
 

- 

447.63 
- 
 

- 

5.38% 
- 
 

- 

383.11 
- 
 

- 

383.11 
674.85 

 
- 

ก�	H� ("	
�/ ) �3��       
��
�����	���8	�กy��	 74.28 0.74% 74.28 0.89% 49.28 31.17 
 ��H��H
���
��� 

��0�'�3ก���.� "����� "��+,�-.��/�  
596.76 

1,814.16 
5.96% 

18.11% 
600.65 

1,849.92 
7.22% 

22.24% 
596.04 
654.38 

356.34 
- 

������������������ 4,793.99 47.85% 4,422.42 53.17% 2,642.81 2,405.47 

      ������$���!#���������������� 10,019.09 100.00% 8,317.88 100.00% 5,865.75 4,580.69 
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�#ก
��5
�����
�  (�	ก��ก	����  'A 2552 r 2554 %�3��
 6 �
.� %�ก"��'A 2554 %�3 2555) 

�
�ก
� 
�: 2555 �: 2554 �: 2554 

(� 31 �.1.) 
�: 2553 

(� 31 �.1.) 
�: 2552 

(� 31 �.1.) (� 30 ��.�.) (� 30 ��.�.) 
#�
�7
� % #�
�7
� % #�
�7
� #�
�7
� #�
�7
� 

�	H
��	กก	�"	 5,097.61 97.56 4,043.97 97.82 8,187.85 5,831.28 4,198.86 
�	H
��.�  127.46 2.44 90.21 2.18 203.36 139.25 264.00 

����
�%�� 5,225.06 100.00 4,134.18 100.00 8,391.22 5,970.53 4,462.87 

1�
 4�;�
�        
8� �/ "	 4,325.35 82.78 3,429.62 82.96 6,877.49 4,911.46 3,545.20 
0�	G����	G ก	�"	 175.72 2.36 122.97 2.97 256.62 190.45 149.63 
0�	G����	G ก	�����	� 262.93 5.03 206.76 5.00 446.25 296.27 235.80 
0�	8��%� +,�����	� - - - - - - 15.97 
8� �/ �	�ก	����  81.33 1.56 60.53 1.46 130.32 81.33 70.71 

���1�
 4�;�
� 4,845.32 92.73 3,819.88 92.40 7,710.69 5,479.51 4,017.31 
ก5
%�(�
����) ก��P
3�����%�� 379.74 7.27 314.30 7.60 680.53 491.02 445.56 
0�	G����	E	����� H
� 97.18 1.86 88.34 2.14 189.92 128.89 86.58 
ก5
%��5
���7��� 282.56 5.41 225.96 5.47 490.60 362.13 - 

ก5
%��
�����72����2;��� 
ก	�8��,�0�	���
�  �	0	� %�3�/'ก�9�G��� 
ก	��'��� %'���,�0�	/8�B����/�B�"��

��� ���+.��"	 
ก�	H�"	
�/ ��1
���1��.� ��	������
 

 
- 
 

0.02 
0.02 

 
- 
 
- 
- 

 
1,267.87 

 
- 

1,267.87 

 
30.67 

 
- 

30.67 

 
1,267.87 

 
0.01 

1,267.89 

 
- 
 

0.02 
0.02 

 
- 
 

- 
- 

ก5
%��
�����72����2;����5
���7��� 282.55 5.41 1,493.84 36.13 1,758.49 362.14 358.98 
 
15
��7
�!#�ก
����1�
��)t
��ก
�����!#��#ก
��5
�����
� 
 
u ��
�t
��ก
����� 
�� ���5���� 
 �� ���5����"��������G ��
��4��'A  2552- 2554 %�3��
��4�� 6 �
.� %�ก'A 2555 ���	ก�� 4,580.69 ��	 
�	�    5,865.75 ��	 �	�  8,317.88 ��	 �	� %�3 10,019.09 ��	 �	� �
ก	��'��� %'��"���� ���5�������	��8/
��	0�4�	�	ก 

1. ��� �
%�3�	ก	��������	��� �
 9 31 B� �	0�  2552 ���	ก�� 20.48 ��	 �	�  9 31 B� �	0� 2553 
���	ก�� 90.89 ��	 �	� 9 31 B� �	0� 2554 ���	ก�� 88.45 ��	 �	� %�3 9 30 ��-/ 	  2555 ���	ก��  
106.24 ��	 �	� �
��� �
"��'A 2554 �
���	ก'A 2553 �'f +��	�	กก	����/ G �� ���5�-	���5.��
"	ก��ก	��	"	�5���"2: �'f ��	0�4 %�3��� �
"����
��4�� 6 �
.� %�ก'A 2555 �5���"2:  �'f +��	�	ก
ก	��5���"2: "���	H
��	กก	�"	  
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2. �,ก� �:ก	�0�	 9  31 B� �	0� 2552 ���	ก�� 9.03 ��	 �	�  9 31 B� �	0�  2553  ���	ก�� 9.14 ��	 �	�  
9 31 B� �	0� 2554  ���	ก�� 13.22 ��	 �	� %�3 9 30 ��-/ 	  2555 ���	ก�� 19.45 ��	 �	�  %��
������]�3��% �� ��"���,�0�	�,ก� �:ก	�0�	�5���"2: ก18	� ������]��0�
�	�� ��	ก	�5��	�9	����� 
�0�
�8����"����
 �	�� ��� ���.�0:�	'�3ก� ����� �0�
�8�	กB 	0	���� �	��.��-.�  %�3 ��	ก	�8�
8	�
ก	���	�3� �:��	�Gก����
 ��:� �:�5.���
0�	�������	กก	�+�
 �
��	�3� �:  
 

3. �� 0�	0����.� 9 31 B� �	0� 2552 ���	ก�� 1,867.73 ��	 �	� 9 31 B� �	0� 2553 ���	ก�� 2,680.90 
��	 �	� 9 31 B� �	0� 2554 ���	ก�� 3,093.59 ��	 �	� %�3 9 30 ��-/ 	  2555 ���	ก�� 4,058.67 
��	 �	� 
��B/�ก�����������
�	� � �,�E	G8����%ก  ^0�� ��	ก��	 G����	 0/9_ ��0�	���	�'f ��	�
�������38������� 0�	��	 � �	ก��	H��G�����ก	�%ก��,ก0�	�5.��G���ก�
0�	�5�G��,��/
  ��ก��:��������� ��	
�5�����	 � �	"	G���	ก"2: �/ก'A  �
'A 2554 ����	 � �	"	��:���:  13 �	"	  �2���	G����	 � �� 0�	0�0���
��: 'A 2554 ���,�0�	�5���"2:  �
 9 �� ��� 30 ��-/ 	  3555 �� 0�	0����.�'���8���5����,�"2:  �'f +��	�	ก
ก	�"	�	"	�5����8����ก 3 �	"	 ����'f ��	 � ��:���:  16 �	"	  

 
4. ���
�  �	0	� %�3�/'ก�9��/�B� 9 31 B� �	0� 2552 ���	ก�� 2,580.49 ��	 �	�  9 31 B� �	0� 2553 

���	ก�� 2,925.24 ��	 �	� %�3 9 31 B� �	0� 2554 ���	ก�� 4,926.53 ��	 �	�  �
 9 30 ��-/ 	  
2555 ���
�  �	0	� %�3�/'ก�9� �/�B� ��0�'���"2: ��	�8��� .����'f  5,541.57 ��	 �	� ��:� �:���	��8/�	ก
ก	����/ �5.��"	�	"	�5���"2: �/ก'A %�3�,�0�	�� ���5��
���5���"2: �	กก	�8��	0	G���8	��	8�t	 ก	�
��4��6������ 16 ��.������
�  �	0	� %�3�/'ก�9�       
 

� �:�� ��� 
��������� �:�� ��� 9 31 B� �	0� 2552 ���	ก�� 2,175.22 ��	 �	� 9 31 B� �	0� 2553 ���	ก�� 3,222.94 

��	 �	� 9 31 B� �	0� 2554 ���	ก�� 3,895.45 ��	 �	� %�3 9 30 ��-/ 	  2555 ��������� �:�� ������	ก�� 
5,225.10 ��	 �	� &2����.���'�������ก����� "��+,�-.��/�  9 �� ����
��ก� 5���	����8�	��� "��� �:�� 8����� "��+,�-.�
�/� ���	ก�� 0.90 ���	, 1.22 ���	 0.88 ���	 %�3 1.09 ���	 8	���	
�� �'f +��	�	กก	����/ G ก	�"	�	"	�5���"2: 
��	�8��� .���G ����'A 2555 

 
��� "��+,�-.��/�  
 ����������� "��+,�-.��/�  9 31 B� �	0� 2552 ���	ก�� 2,405.47 ��	 �	� 9 31 B� �	0� 2553 ���	ก�� 
2,642.81 ��	 �	� 9 31 B� �	0� 2554 ���	ก�� 4,422.42 ��	 �	� %�3 9 30 ��-/ 	  2555 ���	ก�� 4,793.99 �

G 'A 2552-2553 ���������/ �
�3��� �����ก%�3��	�3%�����	 �  960 ��	 �	� %�3G 'A 2554 ������]H
��5����/ �

�3��� �'f  1,720 ��	 �	� �
���/ �����ก%�3���ก��	�3%������	ก�� 1,449.93 ��	 �	� %�3G 'A 2554 ��������ก�	H�
�/�B��	กก	�
�	� � �	 ��	 �  490.60 ��	 �	� &2��-,ก��
���H'�'f ��	���8	�กq��	��	 �  25.0 ��	 �	� ���+�G�� 
9 31 B� �	0� 2554 ��������ก�	H��3�������
����'f ��	���8	�กy��	���	ก�� 74.28 ��	 �	� %�3��� "��ก�	H�
�3�������H��H
���
�����	 �  600.65 ��	 �	� ��� "��+,�-.��/� �5���"2: �	ก��: 'A 2553 '�3�	9 ����3 67.34  �
G 
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��
 6 �
.� %�ก"��'A 2555 ����������� "��+,�-.��/� �5���"2:  � .����	ก������] ��ก	���	�3�/� �5����/  ก	�G�����B�&.:��/� 
"��G���	0�4%�
����B� %�3��ก�	H��/�B��5����	ก"2:  

 
u ��
��#ก
��5
�����
� 
�	H
�  

������] ���	H
���� 8��
�33���	 3 'A���+�	 �	8�:�%8�'A 2552 -2554 
�� �:  'A 2552 ��	 �  4,462.87 ��	 
�	� 'A 2553 ��	 �  5,970.53 ��	 �	�  'A 2554 ��	 �  8,391.22 ��	 �	� �
���	H
��5���"2: ��	�8��� .����	ก'Aก�� 
� �	0�
�'f ��8�	����3 33.78  ����3 40.54 %�3 ����3  26.39  ��.������ก����
�
��ก� 'A  2554 8	���	
��  &2���'f 
+��	กก	�
�	� � �	 "���	"	�
�� %�3ก	�"	�	"	�5�����	�8��� .����/ก'A  �
��	�����	H
���
 6 �
.� %�ก'A 2555 
���	ก�� 5,225.06 ��	 �	� �5���"2:  1,090.88 ��	 �	� ��.��5���"2: ����3 27.00 �	ก��
�
��ก� "��'A 2554 &2������	 � 
���	ก�� 4,134.18 ��	 �	� ��:� �:� .����	�	กก	��8���8"���	"	�
��%�3ก	��'F
�	"	G����5���"2:  

 
8� �/ "	%�30�	G����	G ก	�"	%�3����	� 

����������
��� 8� �/ "	��	����'A 2552- 2554 %�3��
��4�� 6 �
.� %�ก'A 2555 ��.������ก���	H
����
���	ก������3 79.44 ����3 82.26 ����3 81.96  ����3 82.96 %�3 82.78 8	���	
�� &2��8� �/ �� 0�	"	��	������

��4�� 6 �
.� %�ก'A 2555 ���	ก�� 4,325.35 ��	 �	� �5���"2:  895.74 ��	 �	� ��.��5���"2: ����3 26.12 �	ก��
�
��ก� 
"��'A 2554 &2���'f ��	 � ���	ก�� 3,429.62 ��	 �	� 8	���	 � �	"	����5���"2:  ���-2�ก	�'���ก�/�B�%�3ก�3�� ก	�
��
&.:�"��������G���	�	�-8��� ��8��0�	�8���ก	�"���,ก0�	�,�8��
���	   

 
��	����0�	G����	G ก	�"	%�3����	� 'A 2552- 2554 ���	ก��  401.40 ��	 �	�  486.72 ��	 �	� 702.87 ��	 

�	� 8	���	
��  �
��	������
 6 �
.�  ��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	  2555 ���	ก�� 438.65 ��	 �	� �5���"2:  108.92 ��	 �	� 
��.��5���"2: ����3 33.03 �	ก��
�
��ก� "��'A 2554 &2���'f ��	 � ���	ก�� 329.73 ��	 �	� ��:� �:�'f +��	�	กก	�
�5���"2: "����	 � �	"	%�35 �ก�	   

 
0�	G����	�	�ก	���� G 'A 2552-2554 ���	ก�� 70.71 ��	 �	� 81.33 ��	 �	� %�3 130.32 ��	 �	� 8	���	
�� 

��	������
 6 �
.� 'A 2555 ���	ก�� 81.33 ��	 �	� �5���"2:  20.79 ��	 �	� ��.��5���"2: ����3 34.35 �	ก��
�
��ก� "��
'A 2554 &2������	 � ���	ก�� 60.54 �'f +��	�	ก� �:�33	�����5���"2: �	ก� .����	กก	�"	ก��ก	��	"	 

 
��8�	ก�	H�"�: 8� %�3��8�	ก�	H��/�B� 

����������8�	ก�	H�"�: 8� ��.��5��	�9	�65	3�	H
��	กก	�"	G 'A 2552 r 2554 ���	ก�� ����3 15.57 ,15.77 
,16.00  8	���	
�� %�3��	������
��4�� 6 �
.� %�ก'A 2555  �: ���	ก������3 16.00 �5���"2: ��.������ก� ก����
 6 �
.� 'A 
2554 &2�����	ก������3 15.00 ��:� �: ��8�	ก�	H�"�: 8� ��% �� ���5���"2: ��	�8��� .��� �'f +��	กก	���
ก	�G ก�3�� ก	�
��
&.:������'�3���B�E	5�5���"2:  ���-2�ก	�"	�	"	�5�����	�8��� .���8��
�33���	���+�	 �	 

 
��8�	ก�	H��/�B���	��������33���	��4��'A 2552- 2554 ��.������ก���	H
����"�������� ���	ก������3 8.04, 

6.07, 5.85 8	���	
�� � .����	กG 'A 2554 ������]��0�	G����	�5���"2: G ��� "��0�	��.����	0	�� ���5����8��	0	G���8	�
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�	8�t	 ก	���4��6������ 16 %�3ก	�����,�0�	G����	�ก���ก��+�'�3�� �5 �ก�	 8��
� +�ก�3���	�E	����� H
� �8��/
0�G ��� "��0�	G����	����5���"2:  �: ���%����	กก��	'A 2553 ��	 �  78.23 ��	 �	�  �	ก5��	�9	+�ก	�
�	� � �	 G 'A 
2554 8	���.�� H"�
��ก� ก��'A 2553 �3H
�ก�	H��/�B�"��'A 2554 ���	ก�� 568.83 ��	 �	� ��.�0�
�'f ����3 6.78 "��
�	H
���� �
��	������
��4�� 6 �
.� %�ก'A 2555 ��8�	ก�	H��/�B����	ก������3 5.41 &2��Gก���0��ก����8�	ก�	H��/�B����
�ก�
"2: ������.������ก����
 6 �
.� %�กG 'A 2554 &2�����	ก������3 5.47 �
H�����ก	�8��,�0�	���
�  �	0	� %�3�/'ก�9�
G��� 
 
u ก
����1�
��)�"�
�����
�ก
����� 

�"�
�����
�ก
����� 
 �: 2555 

(��� 6 ����) 
�: 2554 

(��� 6 ����) 
�: 2554 �: 2553 �: 2552 

�"�
�����P
(1#�� (Liquidity Ratio)            
1. ��8�	��� �E	50���� ���	 1.11 1.17 1.14 1.07 1.11 
2. ��8�	��� ��/ ��� �,ก� �:ก	�0�	 ���	 624.21 656.10 732.38 641.73 929.59 
3. �33���	�ก1�� �:�6��� ��  0.58 0.55 0.49 0.56 0.39 
4. ��8�	��� ��/ ��� �� 0�	0����.� ���	 2.42 2.49 2.38 2.16 3.80 
5. �33���	"	�� 0�	�6��� ��  148.82 144.32 151.13 166.70 94.83 
6. ��8�	��� ��/ ��� ���	� �: ���	 6.28 6.72 6.13 5.17 8.53 
7. �33���	��	�3� �: ��  57.29 53.59 58.72 69.61 42.21 
8. Cash Cycle ��  92.11 91.28 92.90 97.65 53.01 
�"�
����!���1�
��
�
�� �ก
��5

ก5
%� (Profitability Ratio) 

 
     

1. ��8�	ก�	H�"�: 8�  % 15.15% 15.19% 16.00% 15.77% 15.57% 
2. ��8�	ก�	H��	กก	�
�	� � �	  % 7.45% 7.77% 8.31% 8.42% 10.61% 
3. ��8�	ก�	H��/�B� % 5.41% 5.47% 5.85% 6.07% 8.04% 
4. ��8�	+�8��%� +,�-.��/�  % 12.26% 13.44% 13.89% 14.35% 29.85% 
�"�
����!�����������P
( �ก
�
�5
�����
� (Efficiency Ratio) 

 
     

1. ��8�	+�8��%� �	ก�� ���5� % 6.16% 6.74% 6.92% 6.93% 15.67% 
2. ��8�	+�8��%� �	ก�� ���5�-	�� % 10.78% 12.13% 12.47% 13.12% 27.76% 
3. ��8�	ก	���/ "���� ���5� ���	 1.14 1.23 1.18 1.14 1.95 
�"�
�������1�
��)���7
��
�ก
����� 
(Finanacial Policy Ratio) 

 
     

1. ��8�	��� � �:�� 8����� "��+,�-.��/�  ���	 1.09 0.85 0.88 1.22 0.90 
2. ��8�	ก	���	��� 'n +� % 11.40% 23.60% 10.87% 34.46% 67.86% 

 
��8�	��� �E	50����"��������G ����'A 2552 r 2554 ���	ก�� 1.11 ���	 1.07 ���	 %�3 1.14 ���	 8	���	
�� �


��	������
 6 �
.� %�ก'A 2555 0.� 1.11 ���	 �
����1ก �� ��.���'�������ก����
 6 �
.� %�ก'A 2554 &2���,�����3
�� 
1.17 ���	 � .����	ก� �:�� ��/ ��� �5���"2: G ��8�	��� ����	กก��	�� ���5���/ ���  ��:� �:�� ���5���/ ��� ����5���"2: �	
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�	กก	��5���"2: "���� 0�	0����.� ��� G 
�	 � �:�� ��/ ��� ���,�0�	�5���"2:  � .����	ก���
��� ���ก�ก� ��4�� %�3��� ก,�
.��33��: �	ก�-	�� ก	���� �5���"2:  �5.��G���'f ����� �/ ��/ ��� G ก	�
�	� � B/�ก��8	��	"	����5���"2:  

 
��8�	ก	���/ ��� "���,ก� �:%�3�33���	ก	���	�3� �:��1�%�3��: �	ก � .����	ก������] ��	� �	�� 0�	�'f ��� �
 

�
���33���	ก	��ก1�� �:�6����	ก+�ก	�
�	� � G ����'A 2552 r 2554 ���	ก�� 0.39 ��  0.56 ��  %�3 0.49 �� 
8	���	
��  

 
��	������8�	��� 0�	��	�	�-G ก	���	ก�	H�"�: 8� G ����'A 2552 r 2554 ���	ก������3 15.57 ����3 15.77 %�3

����3 16.00 8	���	
�� 5���	'���8���5���"2: ��	�8��� .��� �'f +��	�	กก	����������] �	�	�-����	���
ก	�8� �/ 
"	H
���	���'�3���B�E	5�	ก���"2:  �
��	������
 6 �
.� %�ก'A 2555 ���	ก������3 15.15 �
����.���'�������ก��
��
 6 �
.� %�ก'A 2554 &2���,��������3 15.19 � .����	กก	��5���"2: "��8� �/ "	 "93�����8�	��� 0�	��	�	�-G ก	�
��	ก�	H��/�B�G ��
 6 �
.� %�ก'A 2555 ���	ก������3 5.41 �
����1ก �� �ก.��H���'��� %'����.���'�������ก����
 6 
�
.� %�ก'A 2554 &2���,��������3 5.47 

 
��8�	��� � �:�� 8����� "��+,�-.��/� G ����'A 2552 r 2554 ���	ก�� 0.90 ���	 1.22 ���	 0.88 ���	 8	���	
�� &2��G 'A 

2553  �:  ������] ��ก	�ก,�.���� �5.��"	�	"	�5���"2:  �2��'f +�G����8�	��� � �:�� 8����� "��+,�-.��/� "��������] 
�,�"2: ��.������ก��'A 2552 %8�G 'A 2554 ������] H
���	'n +��/� �'f ��	 �  480 ��	 �/�  %�3+,�-.�G���	0�4%�
����B�
"��������] ��ก	�G�����B�&.:��/� �'f ��	 �  9.93 ��	 �/�  �2��'f +�G���/ �
�3��� ��	�3%���"��������] �5���"2: �	ก 
960 ��	 �	� �'f  1,449.93 ��	 �	� �5���"2: ��8�	��� � �:�� 8����� "��+,�-.��/� "��������] �
����.������ก��'A 2553 
��:� �: ��	������
 6 �
.� %�ก'A 2555 ��8�	��� � �:�� 8����� "��+,�-.��/� ���	ก�� 1.09 ���	 �5���"2: �	ก��
 6 �
.� %�ก'A 
2554 &2���,���� 0.85 �'f +��	�	กก	�ก,�.���� �33	� ก	��5���"2: "��ก	����กG������� ก,����ก�ก� ��4�� %�3�,�0�	���	� �:
ก	�0�	����5����,�"2:  ��:� �: �	ก	�
��ก��	��'f H'8	�ก	��8���8"���	"	��	�8��� .��� 

 
��8�	ก	���	��� 'n +� ��	����'A 2552-2554 ����������8�	ก	���	��� 'n +�����3 67.86, ����3 34.46 %�3

����3 10.87 �
��	������
��4�� 6 �
.� %�ก'A 2554 %�3 2555  �: ���	ก������3 23.60 %�3����3 11.40 
8	���	
�� 
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2. ����#�7�$�"���ก����ก�77��3�� ��&�;� ������7��4��� ;5
ก��  
2.1 ����#����%�  

�.��������  : ������ ���&��� 
�����������  ��	ก�
  
(SCG DISTRIBUTION COMPNY LIMITED : +,�.� "���� �, SCGD) 

�� �
.� 'A����
�3���  : 9 B� �	0� 2541 
��"����3��� ������  : 0105541076586 
��ก�93ก	�'�3ก��B/�ก��

  
: ก	�0�	 ก	���
��	� �	 ก	�G�����ก	�" ��� %�3ก	�ก�3�	�� 0�	

��:�G %�38�	�'�3��= 
���8�:� : 1 -  ', &��� 8�H� %"���	�&.�� �"8�	�&.�� ก�/���5��	 0� 

10800 
Web Site : http://www.siamcement.com 
�/ �
�3��� �����ก%�3
��	�3%���  

: 2,727,000,000.00 �	� (���5� ��1
����������1
��	 �	�-�� ) 
��	 �  45,450,000 �/�  

 �,�0�	���8�	H���/� �3 60 �	� 
   

  
 

2.2 P
(���ก
����ก7���ก�;��7��3�� 
���������&��� 
�����������  ��	ก�
 �'f  Holding Company 
�	� � B/�ก���ก���ก��ก	�0�	 ก	���
��	� �	 
ก	�G�����ก	�" ��� %�3ก	�ก�3�	�� 0�	��:�G %�38�	�'�3��= ���� 0�	���กG ก�/�����
/ก�����	�%�3�0�3
E�9C� ก��	 50,000 �	ก	� �����:��� 0�	�/8�	�ก����	ก+,�+��8G ก�/�����&���%�3 �กก�/�����&��� ��:� �:ก�/��
���&��� H
�%ก�  
1. ������ ���&��� �0��0���� ��	ก�
 %�3�������� 
2. ������ ���&��� �'�'��� ��	ก�
 (��	� ) %�3�������� 
3. ������ ���&��� &��� 8� ��	ก�
 %�3��������  
4. ������ ���&��� +��8E�9C�ก�����	� ��	ก�
 %�3�������� 
5. ������ ���&��� 
�����������  ��	ก�
 %�3�������� 
6. ������G ก�/��B/�ก��ก	����/  
 
%�3������ ���&��� 
�����������  �����������กG ก�/�� H
�%ก�  
1. ������ ���&��� � 18�����0 %�� ���� �� ��	ก�
 
�	� � B/�ก��ก	���
��	� �	�� 0�	���
/ก�����	�"�����&�

��E	G '�3��= 
2. ������ ���&��� &����&��� ��	ก�
 
�	� � B/�ก����
�	%�3��
��	� �	�� 0�	���
/ก�����	��	ก+,�+��8 �กก�/�����

&���E	G '�3��= 
3. ������ ���&��� �����8�ก�� %�� ���� �� ��	ก�
 
�	� � B/�ก��ก	���
��� %�3ก	�����	�=, �ก�3�	

�� 0�	 %ก��,ก0�	E	G ���&���%�3E	 �กก�/�����&��� 
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4. ������ ���&��� ���

�:� ��	ก�
 
�	� � B/�ก��ก	�0�	�3���	�'�3��= %�35�w 	�����	�ก	���
��	� �	G 
ก�/��'�3��=�	�&�  

5. ������ ���&��� ��1ก&5���� &� ��	ก�
 �'f ��	 0�	'��ก�,'%��G��� ���%�
� ��8ก���G ��.������
/ก�����	�%�3
�� 0�	"�����&��� 

6. PT KOKOH Inti Arebama Tbk 
�	� � B/�ก����
��	� �	�� 0�	�&�	��ก%�3���
/ก�����	�G '�3��=
�� �
 ��&�  

 
2.3 ก
����ก7���ก�;��!"�#��
�P��U) 

+��8E�9C����ก 
ก	�G�����ก	���
��	� �	%�3ก�3�	�� 0�	 �	ก+,�+��8��:�E	G %�3E	 �กก�/�����&��� �
���0�.�"�	

ก	���
��	� �	G '�3��=+�	 ��	 ����	��� +,�%� ��	� �	"�����&��� (SCG Authorized Dealer) %�3+,�%� 
��	� �	/�0�.�"�	ก	�0�	G 8�	�'�3��= �����:� ���0�.�"�	+,�'�3ก��ก	�" �����:�G %�38�	�'�3��= 
 
8�	�� 0�	 

• ��	 ���
/ก�����	� HOME MART, HOME EXPRESS, HOME CHOICE, OK OUTLET %�3=, ����ก	� 
PRO SHOP 

• ก	����ก	�" ��� Transport OK 
 

�/
�
� �����	0�4 

• ���0�.�"�	ก	�ก�3�	�� 0�	�,�����'�3��= 8��� ��0�	�8���ก	�"��+,�����E0��	�����-2��/กก�/�� 

• ���0�.�"�	+,�'�3ก��ก	�" ��� ���ก	���
���%�3ก	�����	�0����� 0�	���0���0�/� %�3��'�3���B�E	5  

• ����	 �ก�	 �	"	 35 %��� ก�3�	�,�G  21 '�3��=������ก 
 

 ��	���กG ก	�
�	� � �	  

• �����0�	�%"1�%ก���"��ก	���
��	� �	�� 0�	"�����&��� 

• "	t	 �,ก0�	%�3+,�+��8�� 0�	 �กก�/�����&��� 

• '���'�/�ก�3�� ก	���	�	 ��	�����	�����5.��G����'�3���B�E	5�,��/
%�38��� ��0�	�8���ก	�"��
�,ก0�	 

 
 ��	G ก	�5�w 	B/�ก�� 

• G��0�	���	0�4ก��ก	���ก�	�,ก0�	���ก (Strategic Customers) %�3+,�+��8���ก (Strategic Suppliers) �

ก	��5���0/90�	G  Supply Chain ก	���
�	�� 0�	%�3���ก	������0/90�	�,� (High-value added products and 
services: HVA) �����:�"	ก�/��  �,ก0�	G�����:�G %�38�	�'�3��= 
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• "	+�ก	�5�w 	�3��ก	���
��	� �	%�3�����8�ก��G '�3��= G��0���0�/��� 0�	%�3ก�/���,ก0�	
�'�	��	 �����:� 5�w 	�����	�ก	���
��	� �	%�3          �����8�ก��G E,��E	0�	�&� %�3�0�.�"�	ก	�
 �	�"�	�����ก 

• '���'�/�ก�3�� ก	���	�	 G����'�3���B�E	5 �
5�w 	�3����0� ����	�� ��=  ก	�G��% ��	� 
Total Quality Management G ก	���	�	  �����:�ก	�� ��� / G���ก�
 ��8ก���G ก	���	�	 "2: E	G 
��0�ก� 

 
2.4 �1�����
�ก���ก
� ��������� !#�ก
�7���
�;��ก
� 

�0�����	�ก���ก	�%�3093+,�����	�"��������  
 093ก���ก	�����������	 � ��:���
 5 ��	  '�3ก��
��ก���ก	�����'f +,�����	�  1 ��	  %�3ก���ก	����
H��H
��'f +,�����	� 4 ��	  
�� �: 

4�� q �ก�# "5
!���� 
1.   	ก	 8�  8�3ก,��/  '�3B	 ก���ก	� 

ก���ก	�+,���
ก	�G�4� ������ ', &��� 8�H� ��	ก�
 (��	� ) 
2.   	'�	����  �8�3�/5�w �ก/� ก���ก	� 

ก���ก	�+,���
ก	�G�4� ������ ���&��� &��� 8� ��	ก�
 
3.   	5���8  H��5/�� ก���ก	� 

ก���ก	�+,���
ก	�G�4� ������ ���&��� +��8E�9C�ก�����	� ��	ก�
 %�3 
���ก���ก	�+,���
ก	�G�4� ������ ���&��� &��� 8� ��	ก�
 

4.   	�	���  ����8���� ก/� ก���ก	� 
���ก���ก	�+,���
ก	�G�4� ������ ���&��� +��8E�9C�ก�����	� ��	ก�
 

5.   	"���
�  %���/5��9* ก���ก	�+,���
ก	�G�4� 
��	��8/:  * ��	-2� ก���ก	�����'f +,�����	� 

 
�	�.��+,�-.��/�  9 �� ��� 25 ���	  2555 
#5
��7

��� 
�
�4�� / 7��3�� ;5
������� �������ก
������� 

1  ������ ', &��� 8�H� ��	ก�
 (��	� ) 45,449,998 100.00% 
2   	�5��514  	����� 1 0.00% 
3   	��	�5���	 �,8���=/�B�� 1 0.00% 

��� 45,450,000 100.00% 
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�	�.��+,�-.��/�  10 �	%�ก "�������� ', &��� 8�H� ��	ก�
 (��	� ) 9 �� ��� 21 ก/�E	5� B� 2555 
#5
��7��� ��������� ;5
������� ������� (���#�) 

1 ��	 �ก�	 ���5��� ��� 5�3��	ก��8��� 360,000,000 30.00 
2 ������H���1 ��
��	�� ��	ก�
 128,082,782   10.67 
3 CHASE NOMINEES LIMITED 42 47,088,332 3.92 
4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  33,561,223  2.80 
5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG 31,267,436 2.61 
6 �������/ �
	���� ��	ก�
  23,220,000   1.94 
7 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING 

THAILAND 
21,189,036 1.77 

8 ��	 �ก�	 '�3ก� ���0� (2 ก�9�) 19,627,600 1.64 
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 18,498,983   1.54 
10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 15,836,864   1.32 

��	��8/: �������/ �
	���� ��	ก�
 �'f �����������	 �ก�	 ���5��� ��� 5�3��	ก��8���-.��/� ����3 100 
  ��:� �: �	�	�-��	�"���,� �ก���/ G ������H���1 ��
��	�� ��	ก�
 H
�G ��1�H&8� www.set.or.th 

 
�
 9 �� ��� 21 ก/�E	5� B� 2555 ��+,�-.��/�  NVDR 4 �	%�ก
�� �: 
#5
��7��� ����� NVDR ;5
������� ������� (���#�) 

1 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 8,474,853 0.71 
2 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7,986,395 0.67 
3 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9 7,526,800 0.63 
4 CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED 35 7,193,300 0.60 

 
ก�/��+,�-.��/� �	G�4�����
5l8�ก	�9������B�5�8��ก	�ก�	� 
 ��	 ก	���
ก	� ��.�ก	�
�	� � �	 "��������
��	��� ���	0�4 ("���,� 9 �� ��� 21 ก/�E	5� B� 2555) 
#5
��7��� ��������� ;5
������� ������� (���#�) 

1 ��	 �ก�	 ���5��� ��� 5�3��	ก��8��� 360,000,000 30.00 
2 �������/ �
	���� ��	ก�
  23,220,000   1.94 
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2.5 �#���ก7ก
�!#�t
���
�ก
����� 
t
���
�ก
����� 
��: �/
 9 �� ��� 31 B� �	0� 'A 2552 - 2554 %�3 9 �� ��� 30 ��-/ 	  'A 2554 %�3  2555  

    (�����: #�
�7
�) 

�
�ก
� 

�7ก
����� 

�: 2554 �: 2553 �: 2552 

(� 31 �.1.) (� 31 �.1.) (� 31 �.1.) 

#�
�7
� #�
�7
� #�
�7
� 
�7!���t
���
�ก
�����       

������(�)       
�� ���5���/ ���        
��� �
%�3�	ก	��������	��� �
 0.00 0.00 0.00 
�,ก� �:ก	�0�	ก��ก	�����ก���"���ก�  1,208.13 1,111.12 877.91 
�� ���5���/ ��� �.�  44.21 6.63 4.80 

���������(�)��������� 1,252.37 1,117.78 882.72 
�� ���5�H����/ ���  
��� ���/ G �������� 
�/'ก�9� 
�� ���5�H����8��8  
�� ���5�E	����� H
���ก	�8�
��4�� 
�� ���5�H����/ ��� �.�  

���������(�)%����������� 

 
2,962.72 

6.47 
74.89 

8.02 
0.44 

3,052.55 

 
1,618.49 

7.24 
76.82 

3.11 
0.54 

1,706.20 

 
1,618.49 

8.45 
88.82 

0.84 
0.64 

1,717.24 

���������(�) 4,304.92 2,823.98 2,599.96 
���$���!#���������������� 
� �:�� ��/ ���  
���	� �:ก	�0�	 

- ก��ก	�����ก���"��� 
- �������.�  

���	� �:%�3��� ก,�.��33��: �	กก��ก	�����ก���"���ก�  
� �:�� ��/ ��� �.�  

������$������������ 
� �:�� H����/ ���  
� �:�� +�'�3�� �5 �ก�	  
� �:�� H����/ ��� �.�  

������$���%����������� 

 
 
 

0.63 
4.48 

1,070.62 
41.12 

1,116.85 
 

24.84 
- 

24.84 

 
 
 

0.01 
3.82 

725.07 
11.14 

740.11 
 

11.03 
0.80 

11.83 

 
 
 

0.54 
1.89 

816.24 
7.32 

10.26 
 

1.65 
4.07 
5.72 

       ������$��� 1,141.69 751.94 841.96 
��� "��+,�-.��/�     
�/ ��.� �/�     
   �/ �
�3���  2,727.00 1,629.00 1,629.00 
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�
�ก
� 

�7ก
����� 

�: 2554 �: 2553 �: 2552 

(� 31 �.1.) (� 31 �.1.) (� 31 �.1.) 

#�
�7
� #�
�7
� #�
�7
� 
�/ �����ก%�3��	�3�81��,�0�	%��� 

��� �ก� �/  
2,727.00 1,629.00 1,629.00 

 ��� �ก� �,�0�	�/�  85.00 85.00 85.00 
ก�	H� ("	
�/ ) �3��    

��
�����	���8	�กy��	 78.55 43.72 43.72 
 ��H��H
���
��� 272.67 314.31 0.27 

������������������ 3,163.23 2,072.04 1,758.00 
      ������$���!#���������������� 4,304.92 2,823.98 2,599.96 

 

�#ก
��5
�����
�  (�	ก��ก	����  'A 2552 r 2554) 

�
�ก
� 
�: 2554 

(� 31 �.1.) 
#�
�7
� 

�: 2553 
(� 31 �.1.) 
#�
�7
� 

�: 2552 
(� 31 �.1.) 
#�
�7
� 

�
�%��    
�	H
�0�	���ก	� 244.27 202.72 162.83 

�ก���:��� 49.30 49.84 71.73 
��� 'n +���� 399.88 299.91 46.00 
�	H
��.�  42.06 37.81 44.31 

����
�%�� 735.52 590.27 324.93 
1�
 4�;�
�    
8� �/ 0�	���ก	� 229.37 190.34 153.00 
0�	G����	����	�%�3����H' 74.38 54.16 1.83 
0�	G����	��	����%+ ก	���ก�	ก�	 
��0�	�
��1 �������ก�  

 
5.00 

 
7.32 

 
55.56 

���1�
 4�;�
� 308.75 251.82 210.39 
ก5
%�ก��"������
�ก
�����!#�P
3�����%�� 426.77 338.45 114.54 
8� �/ �	�ก	����  28.72 19.56 20.67 
ก5
%�ก��P
3�����%�� 398.05 318.89 93.87 
E	����� H
� 2.27 4.85 14.45 
ก5
%������ 395.78 314.04 79.42 
ก5
%�"�������$�(�$�t
� (7
�"�����) 10.46 11.57 2.93 
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������� 3 
1�
���2��������'ก3
�
�ก
����������ก����ก�7�
�ก
�����ก�������ก�� 

 
 
1. ��"�������1)!#�1�
�;5
��6� �ก
����
�5
�
�ก
� 

������ ���&��� 
�����������  ��	ก�
 �'f ��0�ก������=�กE	5G ก	�%"��"� %�3��0�	�������	4G B/�ก��ก	����ก	�
" ��� ก�3�	�� 0�	 0����� 0�	 %�3�����8�ก���3
��'�3��= G "93�
��ก�  ������] ก1�'f � 2��G +,� �	
�	 B/�ก��0�	
'��ก�� 0�	���
/ก�����	� ���
/8ก%8����	  %�3�0�.����.� �/'ก�9����G��G �	 ก�����	�%����	ก��	%�30������&2��
��ก	��8���8�	�B/�ก������,� +,�.� "���� �%�3������] H
���1���1 -2���ก	��	�B/�ก������	�	�-�5���"2: H
��	กก	�����
���/ �5.��+ 2ก=�กE	5G ก	�
�	� � B/�ก��%�3����/
%"1�G ก	�
�	� � B/�ก��"����:������	 %�3�5.���5���"�

0�	��	�	�-"��������] G ก	�%"��"� %�30�	��	�	�-G ก	���	B/�ก���5.��������ก	�����4�8���8��	�8��� .��� 
�
+,�.� "���� �H
�.� "���� ���.:��8� ��	����ก	��"�	�������/ G ������]  

 
� .���
��������] ��%+ ก	�G ก	����/ "	�	"	"��������] H'����'�3��=H�%�3G E,��E	0�	�&�  �5.��

�'f ก	�8��� ��8��0�	�8���ก	��� 0�	���
/ก�����	�%�3���
/8ก%8����	  &2�� �ก�� .��	กก�3%���� �
�	กก	�
'�3ก��ก	�%�30�	��	�	�-G ก	�ก��� �:"��������] ������] �38���G����� G ก	����/ �5����8�� �5.�����/ G ���
�  
�	0	� %�3�/'ก�9�8�	�D �����:�G���'f ��� �/ ��/ ���  (Working capital) �5.��������ก	�"	�	"	G���
��ก��	� 
�
������] ��%+ �	 ����3G����� �/ '�3�	9 3,000 ��	 �	� �5.��G��������] �	�	�-
�	� � ก	�"	ก��ก	�"��
������] �5.��G����
0����ก��0�	�8���ก	�����5���"2:  
�� �:  "���� �ก	��������/ "��+,�.� "���� �G ��� "���/� �5���
�/  �2��'f "���� ������
���ก��0�	�8���ก	���� �/ "��������] �5.��G��������] ����� �/ �5��5��5.��G��G ก	�
�	� � 
B/�ก���
����H' �����:��3���G��������] �	�	�-��ก�	��.�� H"�	�ก	����  (Financial covenant) G���,�G �3
�����
� 
��:� �: �5.����ก�	�� 
��0�	� �	��.��-.��	�ก	���� "��������] �
 9 �3
��ก	��5����/ 
��ก��	� ������] �3��
0�	��	�	�-G ก	����/ �5.���5���"�
0�	��	�	�-G ก	�%"��"� ��	��5��5�  �ก�	ก �: ก	��"�	�������/ �
+,�
.� "���� �8	���44	���&.:��/� �
����3�'f ก	�����5�����ก	��	�B/�ก��G��%ก�������] %�3�5.���5���"�

0�	��	�	�-"��������] G ก	�%"��"� %�30�	��	�	�-G ก	���	B/�ก���5.��������ก	�����4�8���8��	�8��� .��� 

 
2. 1�
�����"����#��ก
����
�5
�
�ก
� 

2.1 �����4�)!#������ �ก
����
�5
�
�ก
� 
2.1.1 �����4�) �ก
����
�5
�
�ก
� 

1) �(���1�
��
�
�� �ก
��5
�������ก�;��7��3��8 
������] �3�	�	�-�5�����8�	ก	�"	��	 � �	"	"��������] G '�3��=H
���
��1�%�3��

'�3���B�E	5�5���"2:  �� �'f +��	�	ก��� �/ ���������] H
�����	กก	��5����/ ��	 �  
224,000,000 �/�  G �	0	�/� �3 14 �	� ����'f ��� ���H
�����	กก	���	� �	�/� �5����/ 0��:� �:
���	ก�� 3,136,000,000 �	�  �ก�	ก �:������] �3H
����0�	�� ��� / G ก	���
��	%+ "	
B/�ก��8	�5.: ���ก�/�B������ก�	���&.:�%�30,�%"��������	3�� ���-2�ก	��������	����"	�	"	
�5.��G��ก	�"	�	"	�
����'f H'��	���
��1� %�3��'�3���B�E	5  �ก�	ก �: +,�.� "���� ��3
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�"�	�	����5���'�3���B�E	5ก	�����	���
ก	�"��������] G����'�3���B�E	5�	ก"2:  �	�� 
�	 
ก	���
&.:��� 0�	 (Sourcing) 
�	 ก	�����	�+��8E�9C� (Category Management) ก	���
ก	�
5.: ���"	 (Space Allocation) 
�	 ก	�����	����5	ก�� /�� (Human Resouce 
Management) �'f 8�  �
��B�ก	�5�w 	�3�����0�	3��"���,��� 0�	%�3�,ก0�	 ก	�5�w 	�3��
0��0/�0/9E	5 %�3ก	��5���8�	�� 0�	8	�0�	�8���ก	�"���,ก0�	��	����	3�� ���-2��5���
=�กE	5%�3'�3���B�E	5G ก	�����	�0����� 0�	%�3ก	�" ��� ก�3�	�� 0�	 H
�%ก� ก	�
�	�%+ ��� �	�ก	�" ����� 0�	%�3����	�=, �ก�3�	�� 0�	"��������] ก	�����	���
ก	�
5.: ���0����� 0�	������	3������/
 ก	�����	�0����� 0�	�5.���
0�	G����	 ก	��
8� �/ 0�	G����	

�	 ก	�" ����� 0�	 ก	�G���3����0� ����	�� ��=�5.��ก	�����	�0����� 0�	%�3ก	�" ��� 
�'f 8�  � .����	ก+,�.� "���� ��'f ��������"���������
�3��� ] &2����ก	�����	���
ก	��'f 
�3�� %�3�-	 E	5�	���� �/ ���
� 

 
2) %����7�����4�);
ก����7ก
��)�����7���
��������������� &'������6�1�
�

%�������7�
�ก
�"#
� 
�	กก	����+,�.� "���� ��3�"�	�'f +,�-.��/� �	G�4�G ������] �:  +,�.� "���� ��3�� ��/00�

�"�	�'f +,�����	��3
���,� 1 0  +,���
ก	� 3 0  %�3 �ก���0�	3�� 2 0  �"�	�	�������	������� &2��
�3��	G��������] H
����'�3�� ��	ก0�	��,�0�	��	�	�-"�����+,�����	�  &2����'�3��ก	�9�G 
ก	�����	��	 ����ก���ก��ก	�0�	���
/ก�����	� %�3�0�3E�9C� �
�3����"�	�	5�w 	�	 G ��	
5�w 	B/�ก�� ��	���5	ก�� /�� ��	��4��ก	����  %�3��	��
&.:�8�	�'�3��= �5.��G���ก�

'�3���B�E	5G ��.���ก	���
&.:�  ก	�����	�+��8E�9C� ก	���
5.: ���ก	�"	 ก	�����	�0����� 0�	 
ก	�����	�=, �ก�3�	�� 0�	 %�3ก	�����	����5	ก�� /�� ���-2�ก	�"	�	"	H'G 
E,��E	0�	�&�  &2�����+�-2�ก	��5���=�กE	5�	�ก	�8�	
 %�30�	��	�	�-G ก	�"	t	 
�,ก0�	 ���-2�ก	����	���ก	�G ก	��5����	H
�G �33	� 
 

3) �(������1�
��
�
�� �ก
�!������;
กก
�������ก���
����ก�; 
� .����	ก'n��/�� E	�3ก	�%"��"� G 8�	
ก�/��B/�ก���
��ก��������]  �: 0�� "�	��,� ��:�G 


�	 �	0	 0/9E	5 %�30�	���	ก��	"��+��8E�9C� ���-2� ก	�"	�	"	�5.���"�	-2�ก�/��
�,ก0�	G %8��3����-��  ��:� �: E	����ก	��"�	��	�	ก	� ������]%�3+,�.� "���� ��3�	�	�-
�����.�ก� �5.���5���"�
0�	��	�	�-G ก	�%"��"� "��������]H
� � . ����	ก'n��/�� ������] 

�	� � B/�ก����	� �	�� 0�	���
/ก�����	� ���
/8ก%8�� �0�.����.� %�3�/'ก�9�G ก	�ก�����	�8�	�D 
G "93�
��ก� +,�. � "���� �ก1�'f +,�
�	� � B/�ก���ก� ��ก��ก	���	� �	�� 0�	G ก�/�����
/
ก�����	�%�3�0�3E�9C� ก��	 50,000 �	ก	� �����:��� 0�	�/8�	�ก����	ก+,�+��8G ก�/�����&�
��%�3 �กก�/�����&��� +, �. � "���� ��	��	�	�-���� ��� / G ��. ���ก	���
&. :��� 0�	 ก	�
����	���
ก	�0����� 0�	 %�3ก	�ก�3�	�� 0�	H
���	���'�3���B�E	5 
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4) �����4�) �ก
���ก3
�����%��
�ก
����� (Financial Covenants) 
�	กก	����������] �3H
�������  �	กก	��� �"	�/� �	��4�5����/  ��	 �  224,000,000 �/�  

G �	0	�/� �3 14 �	� ����'f ��� ���H
�����	กก	��5����/ ���	ก�� 3,136,000,000 �	� �	ก+,�.� 
"���� � �:  �3��	G��������]���E	50�����5���"2: �	�	�- �	��� ���H
�����	กก	��5����/ 0��:� �:H'
��	�3� �:��.� �	�"�	�
�
��� ก,����ก�ก� ��4�� ��.���	�3� �:8	�8�����44	G����� ����'f ��� 
��/ ��� �5.��ก	�0�	&2�����,�'�3�	9 1,870 ��	 �	� �3��	G���	�	�-�
0�	G����	
�	 

�ก���:%�3/��.�0�	B���� ���	ก��� ก,�.���H
�'A�3'�3�	9 160 ��	 �	� (
,� �	 40 %�3
� �	 44 '�3ก��) ���+�G��������]����
��� �	�ก	���� ���
� �	�� ��
��� � �:�� 8����� "��+,�-.�
�/�  9 �� ��� 30 ��-/ 	  2555 0�	 �9H
����	ก�� 1.09 ���	 ก�� ก	��� �"	�/� �5����/  %�3�3
�
�����.� 0.40 ���	 ����ก	��� �"	�/� �5����/  &2��'���8��
�"2: �	ก�
�� 0�
�'f ��8�	����3 
63.30 �'f 8�  ��ก��:� ���	�	�-��ก�	��.�� H"�	�ก	����  (Financial covenant) �5.���5���
0�	��	�	�-G ก	�"��� ��.��ก���-	�� ก	���� 8�	�D ���-2�ก	����+,�.� "���� ��'f ������G 
ก�/�����&��� ก1-.��'f ��ก	�G ก	��	%������� �/ �5����8����	����ก	�"	B/�ก��G � 	08  
 

5) �(����ก
� �ก
���
��
�
%� �P���P
1
�&��� 
� .����	ก+,�.� "���� ���������G �0�.����
�	� � B/�ก����:�G '�3��=%�38�	�'�3��= &2���3

�	�	�-���G��0�	��,�G ก	�'�3ก��B/�ก��G 8�	�'�3��= %�3�5.�����������] 
�	 0�	��"�	G�
G B/�ก�� E	�3ก	�8�	
 %�3��ก�93"���,ก0�	G '�3��=���������] ��%+ �	 ����3"	�	"	 
���-2�ก	�8�
8��'�3�	 �	 ก��� ���	 G ����-�� ����ก���"��� กy�3����G %8��3'�3��= ก	�
��
�	%���	 G ����-��  %�3ก	���
�	%������� �/ �	กB 	0	�����-��  �'f 8�  
��:� �: �	กก	����E	�9�+,�����	�"��������] ������] ��0�	�8�:�G�����3"	�	"	H'E,��E	0
�	�&�  �5.��������ก	��'F
�"8�=��tก��ก	�0�	�����	�&�  (AEC) G 'A 2558  �: �
������] H
���
ก	��	�%+  %�3�����=2ก�	"���,�8�	�D ��	����ก	�"	�	"	H'��'�3��=Gก���0�� �	�� 
�� �
 ��&� �	���&� xF��''F �� ���
 	� ก��5,�	 �	� ���0�'�� ��� �	�� ��,H  �'f 8�  
ก	�H'�'F
�	"	G '�3��=Gก���0��8	����ก��	�  �ก�	ก�3"	�� 0�	���
/ก�����	�%�3
+��8E�9C��.� D����ก���"���G��ก�� �กB/�ก��%�3'�3�	� G '�3��= �:  D %��� ���3�	�	�-"	
G��ก�� �ก���/ �	�H����H'���/ %�3/��.������/ ��	B/�ก��G '�3��=8�	� D 8	����ก��	� 

 
2.1.2 ����� �ก
����
�5
�
�ก
� 

1) �#ก���7"����������������� (Dilution Effect) 
�	กก	����������] �3
�	� � ก	���ก%�3��
����/� �	��4�5����/ "��������] ��	 �  

224,000,000 �/�  �,�0�	���8�	H���/� �3 1.00 �	� G��%ก�+,�.� "���� � G �	0	�� �"	����	0	�/� 
�3 14 �	� G ก	� �: +,�.� "���� ��3����	 � �/� �	��4�5���"2: �	กก	�&.:��/� �	��4�5����/ %��
�65	3��	3�� &2�����+�8����
��� ก	�-.��/� %�3���B���ก����"��+,�-.��/� "��������] (Control 
Dilution) %�3ก	��
��"����� %���ก�	H� (Earning Dilution) �
���	�3���

�� �: 
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1.1) ก
�#�#����������ก
������� (Control Dilution) 
Control Dilution 0�	 �9H
��	ก�,8�  

 
 

�
���  Qo  = ��	 � �/� ���"��������] &2�����	ก�� 2,015,999,926 �/�  (9 �� ��� 30 
��-/ 	  2555 ������] ���/� �	��4�����ก��	� �	%������	ก�� 
1,759,310,318 �/�  ���ก���/� E	����ก	�G�����B�����3&.:��/� "��+,�-.�
G���	0�4%�
����B��81���	 �  &2������	 � ���	ก�� 256,689,607.2 �/�  
����'f ��	 �  2,015,999,926 �/� ) 

 Qe = ��	 � �/� G�������5���"2: �	กก	���ก�/� �	��4�5����/ G��%ก�+,�.� 
"���� � ��	 �  224,000,000 �/�   

 
G ก�9����+,�-.�G���	0�4%�
����B�G�����B�G ก	�&.:��/� �81���	 �  +�ก�3���	กก	�

��ก�/� �	��4�5����/ ��	 �  224,000,000 �/�  G��%ก�+,�.� "���� ��3�ก�
 Control Dilution 
���	ก������3 10.00  �� 0.� +,�-.��/� �
���/ก�	-.��/� ���ก� G ��
��� ����3 100 "���/ 
���ก��	�3%���ก�� ก	���ก�/� �	��4�5����/  �3����
��� ก	�-.��/� �
������3 10.00 ��.�
�3����
��� ก	�-.��/� ���.����	ก������3 90.00 "���/ ���ก��	�3%���E	����ก	���ก�/� 
�	��4�5����/  

 
1.2) ก
�#�#�������!7��ก5
%� (Earning Dilution) 

Earning Dilution 0�	 �9H
��	ก�,8�  
 

 
 �
��� EPSo (ก�� �� �"	)      = ก�	H��/�B�/ ��	 � �/� �
�� 

EPSnew (������ �"	) = ก�	H��/�B�/ (��	 � �/� �
�� ���ก����	 � �/� ����5���"2: 
�	ก�/� �����กG���)  

ก	��
��"����� %���ก�	H��3�
��8	���
��� ก	�-.��/� ����
�� (Control Dilution) 
&2�����	ก������3 10.00 �	กก	���ก�/� �	��4�5����/ G��%ก�+,�.� "���� � ��:� �: G ก�9����+,�-.�
G���	0�4%�
����B�G�����B�G ก	�&.:��/� �81���	 �  5���	 Earning Dilution ���	ก������3 
10.00  �� 0.� +,�-.��/� �
���3H
����+�ก�3��
�	 ��� %����	�ก�	H� � .����	กก	���ก�/� 
�	��4�5����/ G���G��%ก�+,�.� "���� � 

 
2) ก
�('��(
1�!�������#��"�����5
1�<��7��3��8  ��
1" 

E	�����	กก	���	�	ก	����1���:  +,�.� "���� ��3�"�	�	�'f +,�-.��/� �	G�4�"��������] 
�
����
��� G ก	��"�	-.��/� 8��	�/
�������3 31.01 %�3�,��/
�������3 34.36 "����	 � �/� ���
��ก%�3��	�3%�����:���
��������/� �5����/  %�3-.��/� G ��
��� �,��/
�������3 33.40 %�3

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe) 

Earning Dilution = (EPSo - EPSnew) / EPSo 
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8��	�/
�������3 30.01 G ก�9����+,�-.�G���	0�4%�
����B�G�����B�����3&.:��/� �81���	 �  &2���'f 
��
��� ก	�-.��/� ����� ���	0�4-2�%����	�3H���	�	�-��������� G�4�����30��0/��8�'�3�/�+,�-.�
�/� ��:���
H
� %8�ก1�	�	�-G�����B�-���
/�G �	���.������"��กy��	��.�"�����0��"��������] 
ก�	� 
G��8���H
����03%  ����H�� ��ก��	 3 G  4 "�����'�3�/�+,�-.��/�  H
�%ก� ก	�"�� /��8��5���
�/ /�
�/  +�� +� H��8�����	0�	�� �&.:����ก���5���:���
"��ก��ก	� ก	���	�	ก	�H
��	
��	� �	H'&2���� ���5� ก	���	�	ก	�����ก�����ก� 8	�'�3ก	="��8�	
���ก���5�] %�3ก	�
��ก%�3�� �"	�/� ก,� �'f 8�  ก��� �	�3ก	����8��"�	��	�	ก	�����ก�����ก� ก��+,�.� 
"���� � &2��+,�.� "���� �%�3+,��������� H
�����3H�������B���ก����G �	�3 �: DG ก	�'�3�/�+,�-.�
�/� "�������� 

 
3) ก
�#������1�
�#�7�
�ก
�1�
 !#�ก#����)�
�ก
�"#
� 

�	กก	����+,�.� "���� ��3�� ��/00��"�	�	�'f +,�����	��3
���,�"�������� 1 ��	  +,���
ก	� 
3 ��	  %�3 �ก���0�	3�� 2 ��	  E	�����	กก	���	�	ก	�%������1� �:  +,�.� "���� ��3�	�	�-
�����,�-2�0�	�����	�ก	�0�	"��������] �	�� "���,��ก���ก��B/�ก�� ก	����  "�: 8� ก	�
�	� � 
B/�ก�� %+ ก	�
�	� � B/�ก�� �'�	��	ก	�
�	� � B/�ก�� %�3��44	�	�B/�ก�����������] �"�	��	 �'f 
8�   

 �ก�	ก �:  ������E	G ก�/��"��+,�.� "���� �H
�
�	� � B/�ก�����Gก���0��ก� ก�������� &2��
ก	������,�0�	����
��ก��	��	����+�ก�3��8��0�	��	�	�-G ก	�%"��"� �3���	�B/�ก��"��
������] %�3B/�ก��"��+,�.� "���� � ���-2�������G ก�/�����&��� �	�� B/�ก����	 0�	"��+,�+��8 
(Manufacturer Outlet) ��	 0�	�65	3��	� (Specialty Store) %�3+,�%� ��	� �	G B/�ก��
��	 0�	
��ก��	� 8����	����  ��	 ����	��� %�3����&�,���  �'f 8�  H
� 

��	�H�ก1
� +,�.� "���� �8ก��G����44	ก��������] E	G8���44	���&.:��/� ��	��ก�	"���,�

��ก��	�"�	�8� H���'f 0�	������	��0���0��
 %�3H���'F
�+ ��.�G���5.��'�3�� ��.� G
 �ก�	ก
�5.��'�3�� �"��������] ��.�ก	���	B/�ก��"��������] 

 
2.2 �����4�)!#������ �ก
�%�����
�5
�
�ก
� 

2.2.1 �����4�) �ก
�%�����
�5
�
�ก
� 
1) %���ก��ก
�����%�#��1�
�#�7�
�ก
�1�
 

� .����	กE	����ก	���	�	ก	� �:���1���:  +,�.� "���� ������B�����3�� ��/00��"�	�	�'f 
ก���ก	�%�3+,�����	�"��������] H
� 8	�����3�/H��G ��44	���&.:��/�  &2���3��	G��+,�.� "���� �
�	�	�-�����,�0�	�����	�ก	�0�	"��������] &2���	�ก��G���ก�
0�	�������	�B/�ก�� � .����	ก+,�.� 
"���� ���B/�ก��G ก�/�����Gก���0��ก��B/�ก��"��������]  

��	�H�ก18	� ������] H
���1���1 -2�0�	������G ��.��� �: 
�� �:  ��44	���&.:��/�  �2�H
���ก	�
�3�/��.���ก	���	�%"��"� �	�B/�ก�� &2���3�	�	�-�
0�	������
��ก��	�H
� 
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2) %��"��('��(
1�!�������#��"�����5
1�<��7��3��8 
G ก	�
�	� � B/�ก��G��ก�	�� �	 %�3�8���8��	�8��� .��� �:  ������] ��0�	���	�'f ����38���

�"�	��	�	ก	��	��	ก	����8���"��8��	ก���'�3�/�+,�-.��/�  &2��+,�����	�"��������] H
���1���1 
%�����	ก	��"�	��	�	ก	� �: �ก�
'�3�� �8��������] -�	��	�'f 8���52��5	03%  �������8��	ก
�/00�G
�/00�� 2����.�ก�/��G
ก�/��� 2������3�"�	�	-.��/� "��������G � 	08 ก	��"�	��	�	ก	�

��ก��	��	�H����	��1�+� %�3������] �	��3�����ก	�G ก	�H
����+�'�3�� ��	กก	��"�	��	
�	ก	� �:  ��	�H�ก18	� �	กก	��"�	��	�	ก	�H�����1� ������] ก1�3H��H
����+�ก�3��G ��.��� �: 

 
3) %���ก���#ก���7"����������������� (Dilution Effect) 

G ก	����������] ��
����/� �5����/ %���65	3��	3�� (Private Placement) G��%ก�+,�.� 
"���� � �:  ��
��� "��+,�-.��/� �
�� (Control Dilution) %�3��
��� "����� %���ก�	H� (Earning 
Dilution) �3�
�����	ก������3 10.00 %�3����3 10.00 8	���	
�� ��	�H�ก18	� �	กก	��"�	
��	�	ก	�H�����1� ������] ก1�3H��H
����+�ก�3��G ��.��� �: 

 
2.2.2 ����� �ก
�%�����
�5
�
�ก
� 

1) 7��3��8 ;�%��%����7�����4�);
ก����������%����7 �ก
����
�5
�
�ก
�1��$���$ 
������] ��%+ ก	�"	B/�ก���
ก	��'F
�	"	�5����	ก"2:  �5.��������0�	�8���ก	�"��

8�	
����8���8"2: ��	�8��� .��� ��:� �: -�	������] H���"�	��	�	ก	�
��ก��	� �	���	G��������] 
"	�	"	H
���	�� � .����	ก"����	ก�
�	�
�	 ��� �/  %�3�	����+�8��0�	��	�	�-G ก	�
%"��"� "��������] � .����	ก 'n��/��  8�	
ก	���	� �	���
/�/'ก�9�ก�����	� �:  ��% �� ��ก	�
%"��"� ����,��	ก -�	������] H���	�	�-"	t	 �,ก0�	�	กก	�"	�	"	��	���
��1��5.��0���
8�	
H��ก��  �	����+�G��������] �,4���5.: ����	�ก	�8�	
H
� 
 

2) �����ก
� �ก
��������
����ก�;ก�7ก#�����&�;� 
� .����	กก�/�����&��� �: ��0�	�%"1�%ก����	�
�	 ��� �/  %�3���3��ก	�����	���
ก	������

'�3���B�E	5 �	�� ก	�����	�+��8E�9C� ก	���
5.: ���ก	�"	 %�3��
&.:��� 0�	 �'f 8�   ��ก��:� 
ก�/�����&���  �: �����������
�	� � B/�ก����	� �	���
/�/'ก�9�ก	�ก�����	�&2��Gก���0��ก	�
�	� � 
B/�ก��"��������] ��:� �: ������] �3H��H
����+�'�3�� ����H
�ก��	��	"�	�8�  �	กH���"�	��	�	ก	�
 �: 

 
3) %��%����7�����4�);
ก1�
����1�
��
�
�� !#�����7ก
��);
ก���7���
����������

����� 
+,�����	�"��+,�.� "���� � �'f ��0�	��,�0�	��	�	�- %�3'�3��ก	�9�G ก	�����	��	 �	

�'f �33���	 	  &2��-�	������] H���"�	��	�	ก	� �: �	��3�����ก	�����3H
����'�3�� ��	ก
0�	��,�%�3'�3��ก	�9��	ก+,�����	� %�3����	 "��+,�.� "���� ��3����5���=�กE	5�	�
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ก	�8�	
 ก	�"	t	 �,ก0�	 ก	�����	�ก	���
ก	�0����� 0�	 ก	�" ��������'�3���B�E	5 %�3
��ก	�G ก	��5����	H
�G �33	�H
� 

 
4) �����ก
�ก
���W��
�
 ������Rก#���
�&��� 

%����	�������3�� ��	G ก	��'F
�	"	G �	�'�3��="��ก�/���	�&� ก18	� %8�G ก	�
����	� ก	���
ก	� ก	�8�
8��ก��� ���	�ก	�"��'�3��=8�	� D ����	 �:  �38����	=��/00�
��.�����	 �����0�	��,� 0�	��	�	�-%�3'�3��ก	�9��	�ก	�0�	G 8�	�'�3��= 
�� �:  ก	����
�������3
�	� � B/�ก��H'�
H��H
����0�	�� ��� / �	ก+,�.� "���� �ก1�3��	G����ก	��'F
�	"	
"��������] �	��38�����	��	��กH'� .����	ก0�	�H��5�����	�
�	 ก	�����	���
ก	�%�3
�	 
�.�  D ��� �ก���"��� %8�-�	��+,�.� "���� ��	��������	�%���ก1��.����	 �3�	�	�-G��0�	��,�
0�	��	�	�-%�3'�3��ก	�9�"��+,�.� "���� ��	���%�35��������3�'F
�	"	G �	�'�3��=
"��ก�/���	�&� H
���1�"2:  

 
3. 1�
������� �ก
����
�5
�
�ก
� 

3.1 1�
�������;
ก��;5
ก�� �ก
���
��
�
 ��
1" 
+,�.� "���� ��'f ������G ก�/�����&��� &2��
�	� � B/�ก��Gก���0��ก��������] ��:� �: �	ก������] ��ก	�"	

�	"	��	�8��� .���G � 	08 �	���"����	ก�
G ก	��'F
�	"	Gก���0��ก� H
� �5�	3�3��	G���ก�
ก	�%��5.: ���
�	�ก	�8�	
 %�3���+�ก�3��8��+�ก	�
�	� � B/�ก��"����:������	 

��:� �: ������] H
�8�3� �ก-2�0�	������
��ก��	� %�3��"��8ก��G ��44	��.����ก���ก��ก	���	�%"��"� �	�
B/�ก�� 8	��	�3���
G � �	��� 11 "���,���� ��� 1 "�� 3 ��	
����ก�93�
����H'"���	ก	�  

 
3.2 1�
�������;
กก
�&�$���1�
 ��
1
�������'$� 

�����	กก	���	�	ก	����1���:  �	���"����	ก�
G��������] 8��������� 0�	�	��	ก	����+,�.� "���� � ��.�ก�/��
���&�����	� �	 &2���	��3��+�G��������] 8���ก���กก	������� 0�	ก��+,�+��8�	�
�� ��:� �: -�	��ก	������� 0�	
�	ก	��.� G '���	9����
�� ������] �	�H���	�	�-&.:��� 0�	G �	0	�
��ก� ก��ก	�����&.:��� 0�	'���	9���	
�
�� %�3�	����+�G����������8� �/ "	����,�"2: H
� 

������] H
�5��	�9	0�	������
��ก��	� %�3��1 ��	+�ก�3��G ��.����	0	8� �/ �� 0�	�	��	ก	� �3
���+�8��+�ก	�
�	� � �	 "��������]  ��ก��	'�3�� �����3H
�����	ก��ก	��	กก	� �	�� 0�	�	��	ก	�"��
ก�/��+,�.� "���� ��"�	�	��	� �	G ��	 "��������] &2���'f �� 0�	���
� ��0/9E	5 %�3�'f ���������	ก�,ก0�	G 
8�	
�
����H' 

 
3.3 1�
�������;
กก
�('��(
������������ 

ก	����������] �3��ก%�3�� �"	�/� �	��4�5����/ ��	 �  224,000,000 �/�  G 0��:� �:��	G��+,�.� "���� �
�"�	�	-.��'f +,�-.��/� �	G�4�"��������] �
��
��� ก	��"�	-.��/� �,��/
�������3 34.36 %�38��	�/
�������3 
31.01 "����	 � �/� �����ก%�3��	�3%�����:���
��������/� �5����/  %�3�,��/
�������3 33.40 %�38��	�/
������
�3 30.01 G ก�9����+,�-.�G���	0�4%�
����B�G�����B�����3&.:��/� �81���	 �  &2���	����+�G��������] �ก�
ก	�52��5	
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ก	�� ��� / G ��	
�	 �����	0�4 �	�� ��� �/  �3��ก	�����	���
ก	� ก	�8�	
 ���-2�+,�����	�����'f ก�Hก���
��	0�4G ก	�"���0�.�� B/�ก��"��������] 8��H' %�3��% �� �����������] �352��5	+,�.� "���� ��5���"2: G � 	08 

��:� �: ���+,�����	�"��������] H
�
�	� � B/�ก�� %�3������'�3��ก	�9��	�'f �33���	 	  &2����0�	��,�
0�	��	�	�- %�3�"�	G�B/�ก���'f ��	�
� G ก�9� �:��:�������] %�3+,�.� "���� ��3H��H
�
�	� � B/�ก���
52��5	
��	G
��	� 2��%8��5����	��
�� %8��3�'f ก	�� ��� /  %�3G��0�	������.��	�B/�ก���
0�	 2�-2�'�3�� �
����3H
����%ก�������] �'f ���ก 

 
4. �����7����7����!#�����������
�ก
��5
�
�ก
�ก�77�11#����ก�������ก��!#�7�11#P
��ก 

4.1 ก	��"�	��	�	ก	�ก���/00�����ก�����ก�  �
+,�.� "���� ��3�"�	-.��/� "��������] G ��
��� ก	��"�	-.��/� 
�,��/
�������3 34.36 %�38��	�/
�������3 31.01 "���/ �
�3��� �����	�3%���E	����ก	��5����/  &2��-.��'f +,�
-.��/� �	G�4�"��������] ��	G��+,�-.��/� �	G���&2���'f +,��������� H
����ก��������] �
8�� ��0�	��/����� %�3
8�:�G� (Commitment) ����3����	��	 ������] G����0�	�ก�	�� �	 %�3��+�'�3ก��ก	����
� ���-2�ก	����+,�.� 
"���� ��'f ������G ก�/�����&���&2����'�3��ก	�9�G ก	�
�	� � B/�ก���'f �33���	 	  ���-2�ก	�� ��� / 
�5.������5���'�3���B�E	5ก	�����	���
ก	�"��������] �	�� 
�	 ก	���
&.:��� 0�	 (Sourcing) 
�	 ก	�����	�
+��8E�9C� (Category Management) ก	���
ก	�5.: ���"	 (Space Allocation) 
�	 ก	�����	����5	ก�
� /�� (Human Resouce Management) �'f 8�  G "93����	ก������] ��	�	ก	�ก���/00�E	 �ก
�/00�E	 �ก�	�H����0�	���	�'f 8�����	�5.��+�'�3�� �"��������] � .����	กH����0�	��ก���"���ก�  %�3
��H
����+�'�3�� �%�3/��.�H����� �	���G ก	����+�
���8��+�ก�3��
�	 ��G
D �
8��  

 
4.2 ก	��"�	��	�	ก	�ก���/00��ก�����G ก�9� �: ������] ���H
�'�3�� ��	ก'�3��ก	�9�"��+,�����	�"��+,�.� 

"���� � � .����	ก+,�����	�"��+,�.� "���� � �'f +,������'�3��ก	�9�%�30�	�������	4G ก	���
��	� �	���
/
�/'ก�9�ก	�ก�����	��	�'f ���	 	 G ก�/�����&���&2��ก	��"�	��	�	ก	�ก���/00�����ก�����ก�  ������+�G��
������] H
����'�3�� ��	กก	��"�	����	��	 %�3�5����8��=�กE	5�	�
�	 ก	�8�	
 &2���	����+�G��������] 
����ก	��'��� %'����ก�93ก	�����	��	 %�3����ก	��8���8��	�8��� .���G �33	�G "93���ก	��"�	��	
�	ก	�ก���/00�E	 �ก���H����0�	�������	4G B/�ก��
�	 ���
/�/'ก�9�ก	�ก�����	� ������] �	�H��H
����
'�3�� �
�	 
��ก��	� 
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������� 4 
1�
���2��������'ก3
�
�ก
����������ก����ก�71�
����
������
1
!#������%����
�ก
� 

 
1. 1�
���6��������
1
 

ก
����������#1�
����7��3��8 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3'�3��� �	0	������	3��"���/� ������] �
����B�ก	�
�� �: 
1. ��B��,�0�	�/� 8	���4�� (Book Value Approach) 
2. ��B�'���'�/��,�0�	�/� 8	���4�� (Adjusted Book Valued  Approach) 
3. ��B��'�������ก����8�	��� �	0	"�����������'�3ก��B/�ก�����Gก���0��ก�  (Market Multiples Approach) 

&2���	�	�-%�����ก�'f  2 ��B� 0.� 
3.1 ��B���8�	��� �	0	8���,�0�	8	���4�� (Price to Book Value Ratio: P/BV) 
3.2 ��B���8�	��� �	0	8��ก�	H��/�B� (Price to Earning Ratio: P/E) 

4. ��B��,�0�	�/� 8	��	0	8�	
 (Market Value Approach) 
5. ��B��,�0�	'n��/�� �/�B�"��ก�3%���� �
 (Discounted Cash Flow Approach) 

 
1.1 ������#1�
����"
�7�<4� (Book Value Approach) 

ก	�'�3��� �,�0�	�/� 
����B��,�0�	8	���4�� (Book Value Approach)  �:  �'f ��B�ก	�'�3��� �,�0�	�	�
��4��  "���� ���5��/�B�8	���ก	���� "�������� 9 "93G
"93� 2��  �
 �	�,�0�	�� ���5������ก
���,�0�	
� �:�� ��� %�3��ก�/� �/ &.:�0.   �3H
��,�0�	��� "�����	"�� %�3 �	�	�	�
����	 � �/� �	��4��:���
�����ก
%�3��	�3%���  ��	�H�ก18	�  �	0	�/� ���0�	 �9H
��	ก��B� �:�	�H���3��� �,�0�	8�	
"���� ���5�G 'n��/��   
�����:���H
��3��� -2�0�	��	�	�-G ก	���	ก�	H�"��������G � 	08  %�3% �� ��E	�3�=��tก��%�3
�/8�	�ก����
��� 

�	ก��ก	���� "��������] 9 30 ��-/ 	  2555  &2��+�	 ก	�����	 �	ก+,������4��� /4	8"��������  
���H
����0�	���1 ����	ก��	 �ก�	  ก.�.8. �	�	�-0�	 �9�,�0�	�/� 8	���4��"�������� H
�
�� �: 

 

(� ��: ��	 �	�) 
��������������� (�7ก
�����) � 30 ��.�. 55 
�/ �
�3��� ��	�3%��� 1,759.31  
��� �ก� �,�0�	�/�  549.48  
ก�	H�("	
�/ )�3�� 671.04  

��	���8	�กq��	 (������) 74.28  
��H��H
���
��� 596.76  

��0�'�3ก���.� "��+,�-.��/�  1,814.16  
������ "��+,�-.��/�  4,793.99  
��	 � �/�  1,759.31  
��#1�
"
�7�<4�"����� (7
�/����) 2.72  
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ก
����������#1�
��������������$  ;�%����#1�
����"
�7�<4� ���
ก�7 2.72 7
�"�����  &'������#1�
"�5

ก��
�
1
���&�$��� 14.00 7
�"����� ���
ก�7 11.28 7
� ���"�5
ก��
 ��"�
���#� 80.57 ���
1

���&�$ 
 

1.2 �������7������#1�
����"
�7�<4� (Adjusted Book Value Approach) 
��B�'���'�/��,�0�	�/� 8	���4��  �'f ก	� �	�� ���5������ก
��� �:�� ���"��������] 9 "93G
"93� 2��  

5������:�'���'�/�
��E	�3+,ก5� %�3� �:�� ����	��3�ก�
"2: G � 	08  ���-2���� �5�����.���� �
8	��	0	
�� ���5�-	�����'�3��� �
������'�3��� �	0	����3 0.� ������ � ���:� 5�1�5�5���8�: %��,�����  ��	ก�
 �
�	�
������]  H
�
�	� � ก	�'�3��� �,�0�	�� ���5�-	�� �
��ก	�'���'�/��,�0�	�� ���5���	�/
G 'A 2554  �
H
�
��	ก	�'���'�/��,�0�	"�����
� %�3����'�,ก���	���:���:  13 �	"	  ���
� �'��	 2 �	ก	�  ���
� 5�������	 
0� ก��8 1 �	ก	� %�3�����/
��	 �ก�	  1 �	ก	�  �
�	ก	�
��ก��	�H
���ก	�'���'�/��,�0�	G���'f H'8	�
�,�0�	/8�B���  &2�����'�2ก�	�	�ก	���� ����3��0�	���1 ��	 ก	�'�3��� �,�0�	�� ���5�G 'A 2554  �:   H
�
�3��� �65	3�,�0�	���%������"���� ���5�
��ก��	� 9 �������	"93 �: %���  &2���	���	G���ก�
0�	�
0�	
�0�.�� �	ก�,�0�	/8�B���G 'n��/��   -2�%���3��"����	ก�
8	����H
�ก��	��	  %�3ก	�'���'�/��,�0�	H
�-,ก
��	ก	��� �2กG ��ก	���� "��������] 9 31 B� �	0� 2554  
�� �: �	����'�2ก�	�	�ก	���� ����3��0�	���1 ��	  
�	0	�/� ���0�	 �9H
��	ก��B� �:�	�H���3��� �,�0�	8�	
"���� ���5�G 'n��/��  ��:� �: ������] ��0���G���	0�4
%�
����B������H��H
�G�����B�&.:��/� �	��4�5����/ ��ก��	 � ��:���:  213.91 ��	 G���	0�4%�
����B�  &2������8�	G 
ก	�G�����B�����3&.:��/� �	��4�,���� 1 G���	0�4%�
����B� 8�� 1.2 �/� �	��4 ����	0	G�����B� 6.25 8���/�  &2��
�	�	�-%'���'f �/� H
���:���:  256.69 ��	 �/�  %�3����� �ก� �,�0�	�/� �	กก	�G�����B�G G���	0�4%�
����B� ��	 � 

���	ก�� 1,347.62 ��	 �	� �
��	 � �/� E	����ก	�G�����B�����3&.:��/� ��:���:  (Fully Diluted) �,���� 2,016.00 
��	 �/�   

ก	�'�3��� �,�0�	
����B�'���'�/��,�0�	8	���4�� (Adjusted Book Value Approach) ���	�3���
ก	�
'���'�/��,�0�	��4����/'H
� 
�� �: 

 

(� ��: ��	 �	�) 
��������������� (�7ก
�����) � 30��.�.55  

�/ �
�3��� ��	�3%��� 1,759.31  
��� �ก� �,�0�	�/�  549.48  
ก�	H�("	
�/ )�3�� 671.04  

��	���8	�กq��	 (������) 74.28  
��H��H
���
��� 596.76  

��0�'�3ก���.� "��+,�-.��/�  1,814.16  
������ "��+,�-.��/�  4,793.99  

�
�ก
����7����   
�5��� �/ �����ก%�3���ก��	�3%����	กก	�G�����B�G 
G���	0�4%�
����B� 

256.69  

�5��� ��� �ก� �,�0�	�/� �	กก	�G�����B�G G���	0�4%�
�
���B� 

1,347.62  



�����������	
�� 11 ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 

 � �	��� 66 "�� 90 ������ %���&� �'� %�� ���� �� ��	ก�
 
 

������ "��+,�-.��/� (����'���'�/�) 6,398.30  

;5
����������ก!#�����ก45
��!#��(#�
�����) 1,759.31  
�
�ก
����7����   

�5��� �/ �����ก%�3���ก��	�3%����	กก	�G�����B�G 
G���	0�4%�
����B� 

256.69  

���;5
��������#�����7���� (#�
�����) 2,016.00  
��#1�
"
�7�<4�"����� (7
�/����) 3.17  

  
ก
����������#1�
��������������$  ;�%����#1�
�������
ก�7 3.17 7
�"�����  &'������#1�
"�5
ก��
�
1


���&�$��� 14.00 7
�"����� ���
ก�7 10.83 7
� ���"�5
ก��
 ��"�
���#� 77.36 ���
1
���&�$ 
 

1.3 ���������7����7ก�7�"�
�����
1
��7��3��������ก7���ก�;��� ก#��1���ก�� (Market Multiples 
Approach) 

��B��'�������ก����8�	��� "��8�	
  �'f ��B���� �	��8�	��� 
�	 �	0	8�	
"���������
�3��� G 
8�	
���ก���5�] ���'�3ก��B/�ก��Gก���0��ก� �	��	�����5.���3��� �	0	8�	
��� �ก���/ ����H'��8�������� 
%�3/��.� B/�ก�� G �������	 �:   ��8�	��� ����3 �	�	�'������� H
�%ก� ��8�	��� �	0	8�	
8���,�0�	�	���4�� 
(Price to Book Value Ratio) %�3 ��8�	��� �	0	8�	
8��ก�	H��/�B� (Price to Earning Ratio) 

�
���������] H
��
�3��� G 8�	
���ก���5�] G ���
B/�ก��5	9��� &2���,�G �/8�	�ก������ก	�  
���ก���5�G ���
B/�ก��5	9�����	 � ��:���:  14 ������  �
�	�3���
��ก�93ก	�'�3ก��B/�ก��"��%8��3
������ ��
�� �: 

ก#���
�"�
�ก��� 

����
���ก�; 

�#�ก���(�) 7��3�� #�ก3��ก
����ก7���ก�; 

���ก	� 5	9��� BIGC ������ ���ก&� &,�'����&1 
�8��� ��	ก�
 (��	� ) 

B/�ก��&,�'����&1 �8���  %�3G�����ก	����	5.: �����:������9
E	G %�3E	 �ก�-	 ���8�:�"�����ก&�&,�'����&1 �8���   

���ก	� 5	9��� BJC ������ �������� /0�ก��� 
��	ก�
 (��	� ) 

'�3ก��B/�ก����:�ก	�+��8 ก	�8�	
 ก	���
��	� �	 %�3
ก	�G�����ก	� �
%���B/�ก�����ก 
�� �:   
1. ก�/���� 0�	%�3���ก	��	��/8�	�ก��� %�����ก�'f  3 

'�3�E� 
�� �: 
 (1) B/�ก������/E�9C�  

(2) B/�ก���0�.����.�%�3���ก	��	���=�ก��� %�3  
(3) B/�ก��+��8%�3��ก%���0�����	����1ก 

���ก	� 5	9��� CPALL ������ &�5� ����� ��	ก�
 
(��	� ) 

B/�ก�����ก
�	 0�	'��ก'�3�E���	 0�	�3
�ก&.:�G '�3��=
H�E	G8��0�.�����	ก	�0�	 ^7-Eleven_  

���ก	� 5	9��� GLOBAL ������ �	��ก����
���	�� ��	ก�
 (��	� ) 

'�3ก��B/�ก����	� �	�� 0�	���
/ก�����	� ���
/8ก%8�� 
�0�.����.� �/'ก�9� ���G��G �	 ก�����	� 8���8�� 8ก%8�� ��	 
%�3��  E	G �	0	������
��" 	
G�4� �
G���.���	�
ก	�0�	��	 ^�ก���� ���	��_ (Global House)  
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ก#���
�"�
�ก��� 

����
���ก�; 

�#�ก���(�) 7��3�� #�ก3��ก
����ก7���ก�; 

���ก	� 5	9��� HMPRO ������ ��� �'�
�ก�� 
�&1 �8��� ��	ก�
 
(��	� ) 

B/�ก��0�	'��ก �
��	� �	�� 0�	�ก���ก����	  �5.��ก	�
8ก%8��  8���8�� %�3&���%&�  �	0	�  ��	   %�3����,��	=� 
5����ก��G�����ก	�%��0������ G���.���	�ก	�0�	��	 ^��
��'�_ (HOMEPRO)  

���ก	� 5	9��� IT ������ H��� &�8�: ��	ก�
 
(��	� ) 

'�3ก��B/�ก��0�	'��ก (Superstore)  �0�.���0��5���8���  
�/ ' ก � 9� 8� � 5� � �  � � � -2 � ��  0� 	 ��� � ก��  � "� � � 
�	�
�	 H���%��0������E	G8��.���	�ก	�0�	��	   ^  H���  
&�8�: ^   

���ก	� 5	9��� KAMART ������ 0	���	��� ��	ก�
 
(��	� ) 

'�3ก��B/ �ก��  �- 8� �
�	�  NGV "	�� 0�	
�0�.�����	�	�0����3�/'�E0  

���ก	� 5	9��� LOXLEY ������ �1�ก&���� ��	ก�
 
(��	� ) 

�'f ��:�+,�+��8 +,���	� �	 %�3G�����ก	��	 �0��ก	�
�	 
8�	�D ( ก�/���	�� ��=%�3���0� 	0�, ก�/��B/�ก��
��0� ���, ก�/��B/�ก���	 �0��ก	�,ก�/��B/�ก��ก	�0�	,ก�/��
B/�ก�����ก	�,ก�/��B/�ก��8�	�'�3��=,ก�/���0��ก	�5��=�, 
ก�/��B/�ก�������/  ) 

���ก	� 5	9��� MAKRO ������ �	�%�10�0� 
��	ก�
 (��	� ) 

'�3ก��B/�ก��=, ���	� �	�� 0�	%����	�3��� �
%�3
���ก	�8 ��� ��	� �	�� 0�	�/'�E0����E0G��%ก��,ก0�	���
�'f ��	��ก��8�"��%�10�0� 

���ก	� 5	9��� MIDA ������ H�
�	 %���&1� 
��	ก�
 (��	� ) 

'�3ก��B/�ก��ก	�"	���	&.:��0�.���G��Hxx�	E	G ��	  
%�3 �-��ก�	  8� �
����������&.:��� 0�	�	ก+,�+��8/��

��	� �	��	ก��	����� �	�� �& �� (Sony) 5	 	�& �0 
(Panasonic) H
�8	�� (Distar) �	��' (Sharp) ��8	�� 
(Hitachi) � ��� % � (National) �&�ก  (Soken) 

���ก	� 5	9��� ROBINS ������ ��	����5�� 0�	
���� ��  ��	ก�
 
(��	� ) 


�	� � B/�ก����	����5�� 0�	 ��	� �	�� 0�	�/'�E0����H'  

���ก	� 5	9��� SINGER ������ &���ก���'�3��=
H� ��	ก�
 (��	� ) 

�'f +,���	� �	+��8E�9C�������0�.�����	ก	�0�	 ^&���ก���" 
���  ��ก��1�+�	 �0�.���G��Hxx�	E	G ��	 8�	�D  �ก�	ก �:
����	� �	 +��8E�9C��.� D ���  �	 
	����� �0�.���
0��5���8������ �/00� (Personal Computer) �0�.����.�
�	�ก	��ก�8��'f 8�  

���ก	� 5	9��� SPC ������ ��5�w 5��,� 
��	ก�
 (��	� ) 

'�3ก��B/�ก��"	�� 0�	�/'�E0 ��� �E0 %�35�w 	
�����	������5�    

���ก	� 5	9��� SPI ������ ��5�w 	
�� �8������
�:� ��	ก�
 
(��	� ) 

������] ��ก	�'�3ก��B/�ก�����ก  3  '�3�E� 0.�  
1. B/�ก��ก	����/ G �/� ������8�	� D  
2. B/�ก��ก	�G�����	%�3���ก	����
�   �	0	� %�3



�����������	
�� 11 ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 

 � �	��� 68 "�� 90 ������ %���&� �'� %�� ���� �� ��	ก�
 
 

ก#���
�"�
�ก��� 

����
���ก�; 

�#�ก���(�) 7��3�� #�ก3��ก
����ก7���ก�; 

G�����ก	�
�	 �3���	B	�9,'�E05.: t	   
3.B/�ก���� �/8�	�ก���       

����	: www.set.or.th 

 
�
���'�2ก�	�	�ก	���� ����35��	�9	%�����1 ��	  ���������
�	� � B/�ก���������ก�93Gก���0��ก���������	ก

����/
���5�� 1 ������ 0.� ������ ��� �'�
�ก�� �&1 �8��� ��	ก�
 (��	� ) ��.� (^HMPRO_) &2��
�	� � B/�ก��G 
t	 3+,���
��	� �	���
/�/'ก�9� ก�����	� %�38ก%8�� &���%&� '���'�/� �	0	� ��	  %�3����,��	=�  
 �ก�� .��	ก �:  ������] H
��
�3��� �,�G ���
B/�ก��5	9���  &2����� G�4��'f +,�'�3ก��ก	���
��	� �	
�� 0�	�/'�E0 %�3����E0  ���H'-2�B/�ก��0�	'��กG �,'%��H��'����	���ก18  %�3=, �ก	�0�	�'f ��� G�4�  

�� �: �	����'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	%�3��0�	���1 ��	��B�ก	��'�������ก����8�	��� "��8�	

���
B/�ก��5	9���  H����0�	����	3�����G���'f 8��%� G ก	��'�������  -2�%����	������] �3-,ก��
�,�G 
ก�/��B/�ก��'�3�E� �:  � .����	ก0�	���	ก��	"���,'%���� 0�	"��%8��3����������,�G ���
B/�ก�� �:  
�� �: 
G ก�9� �: �	����'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2���0�	���1 G��G��ก	��'���ก���������������ก�930��	0�2�ก�   &2����
�5���������
�����	 �:  0.� ������ ��� �'�
�ก�� �&1 �8��� ��	ก�
 (��	� ) ��.� HMPRO 

 
1.3.1 �����"�
�����
1
"���#1�
"
�7�<4� (Price to Book Value Approach: P/BV Ratio) 

ก	�0�	 �9�,�0�	�/� 
����B���8�	��� �	0	8���,�0�	8	���4�� (Price to Book Value 
Approach: P/BV Ratio) �3%�
�G����1 -2��,�0�	"���/� �
ก	� �	�,�0�	8	���4��8���/�  (Book 
Value per Share) "��������] 8	����'�	กqG ��ก	���� "�������� 9 �� ��� 30 ��-/ 	  2555 &2��
+�	 ก	�����	 �	ก+,������4������ /4	8���H
����0�	���1 ����	ก��	 �ก�	  ก.�.8. 0,9ก��
0�	�6���"����8�	��� �	0	'F
8���,�0�	8	���4�� (P/BV Ratio) �
G��0�	�6���"����8�	��� �	0	'F

8���,�0�	8	���4��"���������
�3��� �����ก�93Gก���0��ก�������������	 �  1 ������ G ก	�
�'������� �
������] ���,�0�	�	���4��8���/�  8	�8	�	� 
�� �:   

�
�ก
� ��#1�
(#�
�7
�) 
������ "��+,�-.��/�  9 30 ��.. 55 4,793.99 
��	 � �/�  1,759.31 
��#1�
�
�7�<4�"����� (7
�/����) 2.72 

 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�G��0�	�6���"����8�	��� �	0	'F
8���,�0�	8	���4�� (P/BV) 

�� ���� 360 ��  �	ก�� ��� 24 ����	0� 2555 &2���'f ��	ก	��� �/
��	ก�� � �	ก	�'��/�
093ก���ก	�������]  ��:� �:�	�	�-0�	 �9�,�0�	�/� 8	���B��	0�	�6���"����8�	��� �	0	'F
8��
�,�0�	8	���4��"���������
�3��� �������ก�93Gก���0��ก��B/�ก��"��������  H
�
�� �: 
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4�����#
��� 4� �ก
�15
��� P/BV ��#1�
����  
(7
�"�����) 

% 
�����7����7

ก�7�
1

���&�$ 

;5
�������5
ก
�
����#�� 

������#
 HMPRO 

7 ��  16 �.0. 2555 - 24 �.0. 2555 8.44 23.00 64.29% 

15 ��  2 �.0. 2555 - 24 �.0. 2555 8.23 22.43 60.21% 

30 ��  12 ก.0. 2555 - 24 �.0. 2555 8.13 22.15 58.21% 

60 ��  30 5.0. 2555 - 24 �.0. 2555 8.20 22.34 59.58% 

90 ��  12 ��.. 2555 - 24 �.0. 2555 8.54 23.27 66.22% 

120 ��  27 ก.5. 2555 - 24 �.0. 2555 8.77 23.90 70.71% 

180 ��  29 5.. 2554 - 24 �.0. 2555 8.74 23.82 70.14% 

360 ��  4 ��.0. 2554 - 24 �.0.2555 7.82 21.31 52.21% 

����	: SETSMART 

 
�����$�ก
���������
1
�������ก
��5
��#1�
�
�7�<4�"�������7��3��1������1�
�>#��� 

P/BV Ratio ��7��3��;����7��� �"#
��#�ก���(�)8  �����#�ก3�� ก#��1���ก�77��3�� 1 
7��3��  ;�%����#1�
������������
� 21.31 q 23.90 7
�"�����  &'������#1�
���ก��
�
1
���&�$
��� 14.00 7
�"�����  ������
ก�7 7.31 q 9.90 7
�"����� ��� ���ก��
 ��"�
���#� 52.21 q 
70.71 ���
1
���&�$ 

 
1.3.2 �����"�
�����
1
"��"�
ก5
%������"����� (Price to Earning Ratio Approach: P/E Ratio) 

ก	�0�	 �9�,�0�	�/� 
����B���8�	��� �	0	8��ก�	H�8���/�  (Price to Earning Ratio Approach: 
P/E Ratio) �3%�
�G����1 -2��,�0�	"���/� �
ก	� �	ก�	H��/�B�8���/�  (Earnings per Share)  8	����
'�	กyG ��ก	���� "���������� ���� 12 �
.�   � -2���: �/
 9 30 ��-/ 	  2555  &2��+�	 ก	����
�	 �	ก+,������4������ /4	8���H
����0�	���1 ����	ก��	 �ก�	  ก.�.8. 0,9ก��0�	�6���"��
��8�	��� �	0	'F
8��ก�	H�8���/�  (P/E Ratio)  �
G��0�	�6���"����8�	��� �	0	8��ก�	H�8���/� "��
�������
�3��� G 8�	
���ก���5�] �����ก	�'�3ก��B/�ก����ก�93Gก���0��ก��B/�ก��"��������
��	 �  1 ������G ก	��'������� ��	�H�ก18	� ก	��'��������5��ก�� HMPRO �5���������
��
�	���	G���	0	�	��3�� ����H'G �0�����	�"�������� �: D  &2��H��G��8��%� "��0�	�6���"����:�ก�/��
B/�ก�����'�3ก��B/�ก���
��ก�   ���-2�0�	�%8ก8�	�"���0�����	��	H
� %�38�	%� ��8�	�� 0�	 
(Brand Positioning) 
�� �:  ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2���0�	���1 ��	��B� �:H�����	3��G ก	�
 �	�	G��'�3��� �,�0�	�/� "��������] 

 
8	���B�ก	�0�	 �9�	0	'F
8��ก�	H�8���/�  (P/E Ratio)  �:   �38�����ก	�0�	 �9ก�	H��/�B��	ก��

ก	���� G  4 H8��	��� ����  �	�
����	 � �/�  9 'n��/��  �
�,�0�	ก�	H��/�B� 4 H8��	��� ����
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���,�0�	 547.20 ��	 �	�  �	�
����	 � �/� ����
�3��� %�3��	�3%�����:���:  9 �� ��� 24 ����	0� 
2555 &2���'f �� ��	ก	��� �/
��	ก�� ก	�'�3�/�093ก���ก	�������]  �
����	 � ��:���:  1,759.31 
��	 �/�  �3H
��,�0�	ก�	H��6���8���/� �6��� 0.31 �	�8���/�  

 
�
�ก
� ��#1�
 (#�
�7
�) 

ก�	H��/�B�H8��	� 2 'A 2555 144.27 

ก�	H��/�B�H8��	� 1 'A 2555 138.28 

ก�	H��/�B�H8��	� 4 'A 2554 146.25 

ก�	H��/�B�H8��	� 3 'A 2554 118.41 
���ก5
%������ 4 %"��
�#�
��� 547.20 

;5
������� 1,759.31 

ก5
%�"�������7��3��8 (7
�/����) 0.31 

 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�G��0�	�6���"����8�	��� �	0	8��ก�	H�8���/�  (P/E) 360 �� ��	ก	�

�� �����	ก�� ��� 24 ����	0� 2555 &2���'f ��	ก	��� �/
��	ก�� � �	�� �����ก	�'�3�/�
093ก���ก	�������]    

 
4�����#
��� 4� �ก
�15
��� P/E ��#1�
����  

(7
�"�����) 
% �����7����7
ก�7�
1
���

&�$ 
;5
�������5
ก
�

����#�� 
������#
 HMPRO 

7 ��  16 �.0. 2555 - 24 �.0. 2555 30.88 9.57 (31.64%) 

15 ��  2 �.0. 2555 - 24 �.0. 2555 30.74 9.53 (31.93%) 

30 ��  12 ก.0. 2555 - 24 �.0. 2555 31.25 9.69 (30.79%) 

60 ��  30 5.0. 2555 - 24 �.0. 2555 31.99 9.92 (29.14%) 

90 ��  12 ��.. 2555 - 24 �.0. 2555 31.68 9.82 (29.86%) 

120 ��  27 ก.5. 2555 - 24 �.0. 2555 34.83 10.80 (22.86%) 

180 ��  29 5.. 2554 - 24 �.0. 2555 34.47 10.69 (23.64%) 

360 ��  4 ��.0. 2554 - 24 �.0.2555 30.63 9.50 (32.14%) 

����	: SETSMART 

 
�����$�ก
���������
1
�������ก
��5
ก5
%�"�������7��3��1������1�
�>#��� P/E Ratio ��7��3��

;����7��� �"#
��#�ก���(�)8  ������ก7���ก�; �#�ก3�� ก#��1���ก�77��3�� 1 7��3��  ;�%����#1�

������������
� 9.50 q 10.80 7
�"�����  &'������#1�
"�5
ก��
�
1
���&�$��� 14.00 7
�"����� ���
���
ก�7 3.20 q 4.50 7
�"����� ���"�5
ก��
 ��"�
���#� 22.86 q 32.14 ���
1
���&�$  
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1.4 ������#1�
����"
��
1
"#
� (Market Value Approach) 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3 G����B�ก	�'�3��� �,�0�	�/� 8	��	0	8�	
 �
G���	0	'F
-���6���-��� :�	� �ก

"���/� �	��4G 8�	
���ก���5��� ����G ก	�'�3��� �,�0�	�/�   �
��B� �:���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�
5��	�9	"���,��	0	�� �����	ก�� ��� 24 ����	0� 2555  &2���'f �� ��	ก	��/
��	ก�� � �	�� '�3�/�"��
093ก���ก	�������]  &2��+,���	0�	�� �&.:� ก�	� 
�	0	�� �&.:����	ก�� 14.00 �	�  

�	0	8�	
"���/� �	��4"��������] �	กก	�'�3��� 
����B��,�0�	�/� 8	��	0	8�	
  �	�	�-0�	 �9H
� 

�� �: 

4�����#
��� 4� �ก
�15
��� �
1
�W�����>#�������
�$5
���ก"����� (7
�) 

% �����7����7ก�7
�
1
���&�$ ;5
�������5
ก
�

����#�� 
������#
 

7 ��  16 �.0. 2555 - 24 �.0. 2555 13.39 (4.36%) 

15 ��  2 �.0. 2555 - 24 �.0. 2555 13.07 (6.64%) 

30 ��  12 ก.0. 2555 - 24 �.0. 2555 12.58 (10.14%) 

60 ��  30 5.0. 2555 - 24 �.0. 2555 12.09 (13.64%) 

90 ��  12 ��.. 2555 - 24 �.0. 2555 11.75 (16.07%) 

120 ��  27 ก.5. 2555 - 24 �.0. 2555 11.87 (15.21%) 

180 ��  29 5.. 2554 - 24 �.0. 2555 11.48 (18.00%) 

360 ��  4 ��.0. 2554 - 24 �.0.2555 10.16 (27.43%) 

����	: SETSMART 

 
ก
����������#1�
��������������$  ;�%����#1�
������� �4��� 10.16 q 13.39 7
�"�����  &'������#1�
"�5


ก��
�
1
���&�$��� 14.00 7
�"����� ������
ก�7 3.84 - 0.617
�"����� ���"�5
ก��
 ��"�
���#� 
4.36 q 27.43 ���
1
���&�$ 

��$���$ �4��� 360 ����5
ก
��'������� 4 ���
1� 2554  �
1
�W��������������
��<��7��3�����
ก�7 
14.80 7
�"����� !#��
1
�W�"�5
������
ก�7 6.50 7
�"�����   
 

1.5 ������#1�
��;;�7����ก��!������� (Discounted Cash Flow Approach ��� DCF) 
ก	�'�3��� �,�0�	�/� �
��B��,�0�	'n��/�� �/�B�"��ก�3%���� �
  �3'�3��� �,�0�	�/� �
G��ก�3%���� �


�/�B���	������� "��+,�-.��/�  (Free Cash Flow to Equity) &2��H
��	ก'�3�	9ก	�ก�3%���� �
�/�B�G � 	08
"���������'f �33���	 10 'A (8�:�%8�'A 2555-2564) �
8�:��,�� ���8�t	 ��	 B/�ก��"����������0�
�	� � 
8��H'��	�8��� .��� (Going Concern Basis) %�3H����ก	��'��� %'����	��� ���	0�4�ก�
"2:   &2����
�	�3���
 
�� �: 

1. ก	�'�3�	9ก	��	H
� 8� �/  0�	G����	 %+ B/�ก�� %�3%+ ก	����/ G ก��ก	� (Capital 
Expenditure) G ก	���
��	'�3�	9ก	��	�ก	����  �'f H'E	G8�E	�3�=��tก��%�3�-	 ก	�9�G 
'n��/��    



�����������	
�� 11 ������ �	��ก�������	�� ��	ก�
 (��	� ) 

 � �	��� 72 "�� 90 ������ %���&� �'� %�� ���� �� ��	ก�
 
 

2. ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3ก�	� 
G�� �	ก�3%���� �/�B�
��ก��	��	0�
�
G���'f H'E	G8�E	�3
�=��tก��%�3�-	 ก	�9�G 'n��/��  
����8�	8� �/ -���6���-��� :�	� �ก"����� �/ "��������] 
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) 8��
�33���	'�3�	9ก	� �
 �	�,�0�	���"��
��� �
0�
�

��ก��	��	��ก��ก���,�0�	� �:�� �����E	�3
�ก���:G 'n��/��  %�3�,�0�	8�	
"��
G���	0�4%�
����B�0����.������H��H
�G�����B�����3&.:��/� �	��4 

3. �
���8�t	 ��� �	�	G�� �:�'f ���8�t	 �
��ก� ก�����8�t	 "�����'�2ก�	�	�ก	���� "��������] ���
H
�5��	�9	����ก��+,�����	�"��������] �'f ����������%��� 

 
1.5.1 �"�
����1��#� 

��8�	��� 0�
�
���G��G ก	�0�	 �9�,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
�/�B�  �3G����8�	8� �/ -��
�6���-��� :�	� �ก"����� �/ "��������] (Weighted Average Cost of Capital: WACC) &2���'f 
0�	�6���"����8�	+�8��%� "�: 8��	"��+,�-.��/�  (Cost of Equity: Ke) ก�� ��8�	
�ก���:�	กก	�ก,�.� 
(Cost of Debt: Kd) '���
��+�'�3�� ��	�E	�����H
�����	กก	�ก,�.�  -��� :�	� �ก
����
��� "��
� �: (Debt Portion) %�3��� �/  (Equity Portion) �
���,8�ก	�0�	 �9 
�� �: 

 
�"�
�#"7!�������
���� (Ke) ������ 

= Rf + β ( Rm - Rf ) 

Risk Free Rate (Rf) = ��8�	+�8��%� "��5� B��8���t�	�������	/ 25 'A &2����0�	���	ก������3 3.89 9 �� ��� 24 
����	0� 2555 

Beta (β) = �'f 0�	�6���0�	�%'�'��  "���/� "�����������&.:�"	G 8�	
���ก���5�%���'�3��=
H� &2��0�
�'f �33���	�� �����6��� 3 'A(�	�� ) 8�:�%8��� ��� 25 ����	0� 2552 - �� ��� 
24 ����	0� 2555 ("���,��	ก SETSMART) &2��H
�0�	 Beta ���	ก�� 0.95 

Market Return (Rm) = ��8�	+�8��%� �	กก	����/ G 8�	
���ก���5�%���'�3��=H��6����� ����8�:�%8�
�� ���8�	
���ก���5�%���'�3��=H��������	ก	��� %�ก &2��0�
�'f �33���	'�3�	9 37 
'A 8�:�%8�'A 2518-2555(9 24 ����	0� 2555)  &2�����	ก������3 14.45 

��$���$ �����5
"��!�����ก#�
��
15
��� ;�%���"�
�#"7!����������� (Ke) ���
ก�7���#� 13.90 "��: 

 
�"�
"���������>#���
�����$5
���ก��������� 
(WACC) 

=  (( D/V ) x (Kd x (1-T)) + (( E/V ) x Ke) 

D/V = ��8�	���  :�	� �ก"���,�0�	� �:�����E	�3+,ก5� �	�ก	����  (Interest Bearing Debt) 8��
�0�����	��/ "��������] (Capital Structure) 9 30 ��.. 55 �,��������3 41.95 

Kd = 8� �6���"��� �:�� �����E	�3+,ก5� �	�ก	���� "��������] 9 30 ��.. 55 �
��8�	

�ก���:�6���"��������] �,��������3 5.40  
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(1-T) = +�'�3�� ��	�E	���	กก	���	
�ก���: �
���'�2ก�	�	�ก	���� ����35��	�9	G��
��8�	E	������3�ก�
"2: 8	�"�����0��"��5�3�	�กl�y�ก	 6������ 530 �
��8�	E	��G 'A 
2555 0�
G ��8�	����3 23 ��	����'A 2556-2557 �,��������3 20 %�3G 'A 2558 �'f 8� 
H'ก����	G����8�	E	����� H
�'ก8������8�	����3 30  8��
��:�'�3�	9ก	� 

E/V = ��8�	���  :�	� �ก"���,�0�	"����� "��+,�-.��/� 8���0�����	��/ "��������] 9 30 ��.. 
55 �,��������3 58.05 

Ke = ��8�	+�8��%� +,�-.��/�  &2�����	ก������3 13.90 8��'A 

��$���$ �����5
"��!�����ก#�
��
15
��� ;�%���"�
"���������>#��������$5
���ก��������� (WACC)  ��: 2555 ���
ก�7
���#� 9.81 !#� ��: 2556 - 2557 ;����
ก�7���#� 9.88 !#� ��: 2558 ��6�"��%�;����
ก�7 9.65 "#�������#

������
�ก
� 

 
1.5.2 ��#1�
ก��!��������#��;
ก4���������#
����
�ก
� (Terminal Value of Cash Flow) 
 '�3�	9ก	��,�0�	ก�3%���� �
E	�����	ก�33���	'�3�	9ก	�  �
���,8�0�	 �9 
�� �: 

Terminal Value    = ((FCF10 x (1 + G)) / (WACC - G) 

FCF10 = �,�0�	ก�3%���� �
����3 9 'A��� 10 ('A 2564) 

G = ��8�	ก	��5���"2: "��ก�3%���� �
8��'A ��	�8��� .���H'8��
 (Going Concern 

Basis) ก�	� 
G�����	ก������3 3.0 8��'A � .����	ก���8�t	 "�����'�2ก�	�	�ก	���� 

����3&2��H
�5��	�9	����ก��+,�����	�"��������]  �ก���ก����8�	ก	�����4�8���8G ����'A

����ก� �	ก'�3�	9ก	�H' �:   �3'���8���"�	�,��3
��"��ก	��8���8"��"��������G 

�33	�  &2��G 'A�/
��	"��'�3�	9ก	� �:   ������]H
���	ก	��'F
�	"	��	 � 

��:���:  59 �	"	 �
���'�2ก�	�	�ก	���� ����35��	�9	%�����	 �	�30���0�/�������


G�4������ก�	���&.:��5��5���:���
"��'�3��=H�  &2���	ก��������0�
�	� � ก	�"	

�	"	�5���8��H'� 0�� 77 ������
G '�3��=H�  8	��'�	��	"��+,�����	�"��

������]  �:   ��8�	����4�8���8�3�"�	�,���8�	ก	��8���8�33	�"��������] 

WACC = ��8�	8� �/ -���6���-��� :�	� �ก"����� �/  (WACC) G 'A 2555 ���	ก������3 9.81 
%�3G 'A 2556 - 2557 �3���	ก������3 9.88 %�3G 'A 2558 �'f 8� H'�3���	ก�� 9.65 
8��
�33���	"��'�3�	9ก	� 

 

�"�
1��#� 2555 2556-2557 2558 ��6�"��%� 
WACC 9.81% 9.88% 9.65% 
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�	ก"���,�%�3���8�t	 
��ก��	�"�	�8�   �	�	�-0�	 �9�	�,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
��	������� "��+,�
-.��/�  %�3H
��,�0�	�/� 
�� �:   

 

(�����:#�
�7
�) 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 
�,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
"��ก��ก	� (658.71) (1,141.44) (583.97) (488.09) (205.77) 

 

(�����:#�
�7
�) 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
�,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
"��ก��ก	�     920.56   1,060.12   1,248.91  1,277.53   1,337.58  

 

(�����:#�
�7
�) �: 2555 
�,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
�����	ก�����33���	
'�3�	9ก	� (Present Value of Terminal Cash Flow) 

  20,713.32  

����,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
"��ก��ก	�   23,480.04  

��ก �,�0�	"��� �:�����E	�3+,ก5� �	�ก	����  (Interest 
Bearing Debt) 9 30 ��.. 55 

    3,468.98  

��ก �,�0�	8�	
"��G���	0�4%�
����B������0����.��,� 9 30 
��.. 55 

    1,155.10  

�,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
�/�B�"��+,�-.��/�    18,855.96  

��	 � �/�  (��	 �/� ) 9 30 ��.. 55     1,759.31  

��#1�
���� � 30 ��.�. 55 (7
�/����)        10.72  

 
��:� �: G ก	�'�3��� �,�0�	�	ก��B�0�
�
ก�3%���� �
�/�B�"��ก��ก	�  �5.��'�3��� �,�0�	�/� "��������] 9 �� ��� 

30 ��-/ 	  2555  �:   �3H
��,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
�/�B�"��+,�-.��/�   %8�� .����	ก��	 9 �� ��� 30 ��-/ 	  2555 
 �:   ������]����	 � �/� �
�3��� %�3��	�3%�����:���:  1,759.31 ��	 �/�   %8���	������] ��0���G���	0�4%�
����B������
H��H
�G�����B�&.:��/� �	��4�5����/ ��ก��	 � ��:���:  213.91 ��	 G���	0�4%�
����B�  &2������8�	G ก	�G�����B�����3&.:��/� 
�	��4�,���� 1 G���	0�4%�
����B� 8�� 1.2 �/� �	��4  &2�����B�
��ก��	��3��
�	/G ก	�G�����B�����3&.:��/� G �� ��� 17 
5l�E	0� 2556  &2���	�	�-%'���'f �/� H
���:���:  256.69 ��	 �/�   ��	 � �/� E	����ก	�G�����B�����3&.:��/� ��:���:  
(Fully Diluted) �,���� 2,016.00 ��	 �/�  
�� �: ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2� �	��	 � �/� 
��ก��	��	0�	 �9�,�0�	'n��/�� 
"��ก�3%���� �
�/�B�"��+,�-.��/�  ��.� �,�0�	�/�  � ���8�t	 "��ก	�G�����B�G G���	0�4%�
����B�������.���:���
  &2��
�,�0�	�/� "��������] � ���8�t	 
��ก��	��	�	�-%�
��	�3���
H
� 
�� �: 

 
�
�ก
�����
����� ;5
���(#�
�����/�����) 

��	 � �/� �
�3��� ��	�3%��� (9 30 ��.. 55) 1,759.31 
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�
�ก
�����
����� ;5
���(#�
�����/�����) 

��	 � G���	0�4%�
����B������:���: ����� �"	 240.00 
��	 � G���	0�4%�
����B�0����.� 213.91 
�	�	�-G�����B�&.:��/� H
���:���:  256.69 

;5
�������P
��#�� 4�������"2�;5
��� (Fully Diluted) 2,016.00 

�"�
 4������  1.2 

�
1
 4������&�$���� (7
�/����) 6.25 
 

(�����:#�
�7
�) 2555 

�,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
�����	ก�����33���	
'�3�	9ก	� (Present Value of Terminal Cash Flow) 

  20,713.32  

����,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
"��ก��ก	�   23,480.04  

��ก �,�0�	"��� �:�����E	�3+,ก5� �	�ก	����  (Interest 
Bearing Debt) 9 30 ��.. 55 

    3,468.98  

��ก �,�0�	8�	
"��G���	0�4%�
����B������0����.��,� 9 30 
��.. 55 

    1,155.10  

�,�0�	'n��/�� "��ก�3%���� �
�/�B�"��+,�-.��/�    18,855.96  

��	 � �/�  (Fully Diluted) 9 30 ��.. 55 (��	 �/� )     2,016.00  

��#1�
���� (Fully Diluted) � 30 ��.�. 55 (7
�/����)        9.35  

 
;
กก
����������#1�
�������������$   �ก��� 4�;5
�������;����7���!#�45
��!#�� ��7ก
�����%"�

�
����  2 �: 2555 ��$���� ������� 30 �����
�� 2555 ;�%����#1�
�������
ก�7 10.72 7
�"�����  &'��"�5
ก��
�
1

���&�$��� 14.00 7
� ���"�5
ก��
�
1
���&�$������ 3.28 7
� ��� "�5
ก��
���#� 23.43 ���
1
���&�$ 

 
�5
���7ก
����������#1�
��ก��!������� ��� �ก������ 4�;5
�������7����"�t
������
 7�5
1�<

!�������������#�;���ก 4������&�$�����(�������
��<��$����  ���;������� �ก�����$������ 2,016.00 #�
�����  
��#1�
�������
ก�7 9.35 7
�"�����  &'���
1
���ก#�
�"�5
ก��
�
1
���&�$��� 14.00 7
�  ���"�5
ก��
�
1
���
&�$������ 4.65 7
� ��� "�5
ก��
���#� 33.21 ���
1
���&�$ 
 
15
��7
������"�t
�����5
1�<��� 4� �ก
�;���5
����
�ก
��
�ก
����� 

'�3�	9ก	��	�ก	���� "��������  ��
��	"2: �'f �33���	 10 'A  8�:�%8�'A 2555- 'A 2564  �
G����ก	���� 
"��������]  ��
H8��	���� 2 'A 2555 ��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	   2555 ���+�	 ก	�����	 �
+,������4������ /4	8"��
������ (������ ��1� �	�� %� 
� %���&&���� ��	ก�
) �
�	�	�-��/'"�����8�t	 �����	0�4H
�
�� �: 
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1.5.3 ���"�t
��
�%��  

• ����
�ก
��
�%��;
กก
��
� 
'�3�	9ก	��	H
��	กก	�"	  %���ก	�����,��	H
��	กก	�"	��ก�'f  2 ���  0.� �	H
�

�	ก�	"	G��� %�3 �	H
��	ก�	"	�
��  
 
ก
���
�"�����
�
 ��� ���'�2ก�	�	�ก	���� ����38�:�"�����8�t	 ก	��'F
�	"	G���"��
������] ��	�3�	�	�-"	8��H
�8	��'�	��	����3�/H��G �	�	 '�3��	'A 2554 "��������] 
��	 �  4-8 �	"	8��'A  �
G 'A 2555 �3��ก	��'F
�	"	G��� 7 �	"	 &2��"93 �:H
�
�	� � ก	��'F

H'%��� 3 �	"	 �	กก	����-	�+,�����	�"��������]  %�����	�	�	�-�'F
�	"	������.���ก 4 
�	"	H
�E	G 'A 2555 �
�3�'F
G �
.�  ก�    r B� �	0� �
.� �3�	"	  ��	����
���8�t	 �ก���ก����8�	ก	��'F
�	"	G 'A'�3�	9ก	� �:   ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�
5��	�9	��	 � ก	�"	�	"	G���G � 	08"��������]  �
�'f "���,����H
��	กก	����-	�
+,�����	�"��������]  &2�����8�t	 "��ก	�"	8��"���	"	G��� �:  �'f �5�����8�t	 "��
ก	��'F
�	"	E	G '�3��=���	 �:   �
ก	�"	8��H'��8�	�'�3��= �:  �	�������] ���,�G 
ก�3�� ก	�=2ก�	"���,��5����8��  �
�	�3���
"��"	�	"	G '�3�	9ก	� ��
�� �: 
1. 'A 2556 r 2559  ������] �3�	�	�-�5���ก	�"	�	"	����3
���,��
�3��	ก	��'F
�	"	'A

�3 7 �	"	 ��ก�	�3
��ก	��8���8H
�8	��33���	
��ก��	�   
2. �����	ก �: G 'A 2560 r 2561 �������3�
��8�	ก	��'F
�	"	G��������.�'A�3 3 �	"	 

%�3�
���'f 'A�3 2 �	"	G 'A 2562 r 2563  
3. G 'A 2564 &2���'f 'A�/
��	"��'�3�	9ก	���8�	ก	�"	�	"	�3�
���,� 1 �	"	 �
��

�	�3���
8	�8	�	� 
�� �: 
 

�
�ก
� 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 

��	 � �	"	�
��(8� ��
) 13 20 27 34 41 

��	 � �	"	����'F
G��� 7 7 7 7 7 

0�	-���6���-��� :�	� �กก	�����,��	H
�"���	"	�'F
G��� 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 

��	 � � �	"	��:���
('�	��
) 20 27 34 41 48 

�	H
��	ก�	"	�
�� (��	 �	�) 9,445.22 13,539.90 17,370.93 21,820.08 26,602.93 

�	H
��	ก�	"	G��� (��	 �	�) 1,458.33 1,925.00 2,069.38 2,224.58 2,391.42 

 

�
�ก
� 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

��	 � �	"	�
��(8� ��
) 48 51 54 56 58 

��	 � �	"	����'F
G��� 3 3 2 2 1 

0�	�6���-��� :�	� �กก	�����,��	H
�"���	"	�'F
G��� 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 
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�
�ก
� 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

��	 � �	"	��:���
('�	��
) 51 54 56 58 59 

�	H
��	ก�	"	�
�� (��	 �	�) 31,006.24 33,266.13 35,639.02 36,589.56 38,267.83 

�	H
��	ก�	"	G��� (��	 �	�) 1,076.14 1,129.95 790.96 814.69 419.57 

 
�
�%��;
ก�
�
 ���   ���'�2ก�	�	�ก	���� ����35��	�9	G��0�	-���6���-��� :�	� �ก"�����	G 
ก	��'F
�	"	8	���������3�ก�
"2: G �����33���	������.�8�:�%8��
.� ก� 	   r B� �	0� G ��ก 
4 �	"	���ก�	����3�'F
G 'A 2555 &2���'f H'8	����8�t	 ���H
�ก��	�H'%���G "�	�8�   �
G ��
ก	���� "��������]  ��
H8��	���� 2 'A 2555 ��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	   2555  �:   �	�������] H
�

�	� � ก	��'F
�	"	G���H'%��� 3 �	"	  &2����0�	�6���-��� :�	� �กก	�����,��	H
�"���	"	�'F

G���G ����0�2��'A%�ก ��0�	���	ก�� 1.5 �	"	 %�3��	������
0�2��'A����  &2���3�'F
�	"	�5����8��
8	����8�t	 �3��0�	�6���-��� :�	� �กก	�����,��	H
�"���	"	�'F
G���G 0�2��'A�����3��0�	
���	ก�� 4.6 �	"	  �
��.�� �	�	�6����81�'A�3��0�	�6���-��� :�	� �ก�,���� 3.0 �	"	 ��	����
���8�t	 ก	�0�	 �9�	H
��	ก�	"	G���G 'A'�3�	9ก	�8�:�%8�'A 2556 r 2564  �:   ���'�2ก�	
�	�ก	���� ����35��	�9	G����	 � �	"	����'F
G���G %8��3'A�	0�	 �9
����8�	0�
�
  �

ก	��	� 2 �5.���3��� 0�	��	�	�-G ก	�����,��	H
�"���	"	G�������3�	�	�-
�	� � B/�ก��
G ����%8��3'A �:   &2�� �	��	 � �	"	0�
�

��ก��	��	0�	 �9ก���	H
��6���8���	"	G���  �

�	H
��6���G 'A 2555 "���	"	����'F
G����81�'A�,�����,�0�	 500 ��	 �	�8���	"	  �� �'f 
���8�t	 ���H
��	กก	����E	�9�+,�����	�  %�3�'f ��	 � �6���8���	"	���������]�	�	�-��	H
�
G �
�8  �
����8�	ก	��8���8"���
�	H
��6���"���	"	G����'F
�81�'A�3����8�	ก	��8���8
�,��������3 10 G 'A 2556 �����	ก �: G 'A 2557 r 2559 ��8�	�8���8
��ก��	��3�
�����.����
�3 7.5  G 'A 2560 r 2562 �3��ก	��8���8�������3 5.0 %�3�
���	���.�����3 3.0 G 'A 2563 
r 2564 &2�����	ก����8�	��� �x���6��� 10 'A�� ����"��'�3��=H�  &2�����8�t	 "����8�	ก	�
�8���8"���
"	�6���"���	"	G����81�'A �:   �'f ���8�t	 �
��ก� ก�����8�t	 ��8�	ก	�
�8��"���	H
�8���	"	�
�� (Same Store Sale Growth) &2���3-,กก��	�-2�G ���"��-�
H' 

 
�
�%��;
ก�
�
���� ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	���8�t	 ก	�0�	 �9�	H
��	ก
�	"	�
�� �
G���
"	���H
��	ก�	"	�
���	0�	 �9ก����8�	�8���8"���	H
�8���	"	�
�� 
(Same Store Sale Growth)  �
H
�5��	�9	���8�t	 ��8�	ก	��8���8�6���8	��-	 ก	�9�
'ก8�"��������] '�3ก��ก��ก	����E	�9�+,�����	� &2����8�	ก	��8���8G 'A 2555 ��	�����	ก
��8�	�
"	�6���8	���ก	���� ��
H8��	���� 2 'A 2555  �'f 8��%� "�������33���	������.�
"����:�'A  �
G 'A 2556 ������] �3����8�	�8���8"���	H
�8���	"	�
���������3 10  �����	ก
 �: G 'A 2557 -2559 ��8�	ก	��8���8
��ก��	��3�
�����.�����3 7.5  G 'A 2560 r 2562 �3��
ก	��8���8�������3 5.0 %�3�
���	���.�����3 3.0 G 'A 2563 - 2564  &2�����	ก����8�	��� �x��
�6��� 10 'A�� ����"��'�3��=H�  ��:� �:�.�� .����	�	กก	��8���8"���	"	�������	 � �	ก"2: 
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%�30���0�/�������
8�	�D �5����	ก"2:   ���+�G���ก�
��8�	ก	�
2��,ก0�	�3���	��	"	G ������
���
Gก��ก�  (Cannibalization Effect) ��	G����8�	ก	��8���8"���	H
�8���	"	�8���8��	�-
-� 

 

• ����
�ก
��
�%�����   
�	H
��.�  H
�%ก� �	H
����ก	�" ��� �	H
�8�
8�:� 0�	���	��� 
�ก���:����.� D ก�	H�"	
�/ �	ก

ก	���	� �	���5���  �	H
��	กก	���������ก	�"	 &2�����8�t	 �	H
��	กก	���������ก	�
"	 �	�	�-%�����ก�'f  2 ���  0.� �	H
��	กก	���������ก	�"	 (Rebate Income) %�3
�	H
��.� D �
��
��� �	H
��	กก	���������ก	�"	 �:   �'f ก	�0�	 �9��8�	�	H
�
��ก��	�
8���	H
��	กก	�"	  &2���	����'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	"���,�G �
�8'�3ก��ก��
�	H
��	กก	���������ก	�"	8���	H
��	กก	�"	 G ��ก	���� "��������] ��
H8��	���� 2 'A 
2555 ��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	  2555 �
�,������8�	����3 1.88  &2���3-,กG���'f ���8�t	 "��
�������	������.�"��'A 2555  ��	������8�	�	H
��	กก	���������ก	�"	G 'A'�3�	9ก	�8�:�%8�
'A 2556 r 2564  �:    ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
���	ก	�5��	�9	����ก��+,�����	�"��������] 
%�����/'��	 �3'���8��
�"2: G ��8�	����3 0.1 8��'A� -2��'�	��	�����8�	�	H
��	กก	���������
ก	�"	8���	H
��	กก	�"	�,��������3 2.5  G 'A 2562 %�3����8�	0����8��
�����33���	���
���.�"��'A'�3�	9ก	�  �
���8�t	 "��ก	�'���8�����
�"2: "���	H
��	กก	���������ก	�"	
 �:   �'f +��	�	ก��	 	�G ก	�8�����8��+,���
��	� �	�5���"2:  (Bargaining Power to 
Suppliers) �	กก	�"	�	"	 ��	�������8�t	 �	H
��.� D ��� �ก�� .��	ก�	H
��	กก	�
��������ก	�"	 �:   ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	"���,�G �
�8G 'A 2554 '�3ก��ก��
"���,��	ก��ก	���� "��������] ��
H8��	���� 2 'A 2555 ��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	  2555 5���	
���	ก����8�	����3 0.6 
�� �: ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2�5��	�9	G����8�	��� 
��ก��	�0����
8�:�%8�'A 2555 - 2564 

 
1.5.4 ���"�t
�"������
� !#�1�
 4�;�
�"�
�� 

• "������
� 
 '�3�	9ก	�8� �/ "	ก�	� 
�	�	ก  +�8�	��3���	��	H
��	กก	�"	ก��ก�	H�"�: 8�   
&2����8�	ก�	H�"�: 8� G 'A 2552 r 2554 ����8�	����3 15.6 15.8 %�3 16.0 8	���	
��  %8���.��
�'�������ก��+�'�3ก��ก	�G ��ก	���� ��
 6 �
.� %�ก ��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	  2555  �: 
��8�	+�ก�	H�"�: 8� �,��������3 15.1  ��:� �:���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	"�����8�t	 
����ก��+,�����	�"��������]  ��1 ��	������] �3�	�	�-��ก�	��8�	ก�	H�"�: 8� �������3 16 G 'A 
2556 r 2559  � .����	ก��8�	ก	�%"��"� ����,�"��+,�'�3ก��ก	�G B/�ก��'�3�E� �:   �2���	G��
������] H���	�	�-'�����8�	ก�	H�"�: 8� �5���"2: H
�  -2�%����	������] �3"	8��G ��8�	�,� � 
��	 � �	"	�5���"2: �	ก  %8�������] ��H���	�	�-����,�'�3�� ��	ก0�	�'�3��
8��" 	
 
(Economy of Scale) G ���� 5 'A%�ก"��'�3�	9ก	�  %8���8�	ก�	H�"�: 8� �3'���8��
�"2: G 'A 
2557 r 2564 G ��8�	����3 0.1  � �'f  ����3 16.5 G 'A 2564  &2��������] �	�	�-����,�
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'�3�� ��	ก0�	�'�3��
�	ก" 	
  �
��	�����	กก	�'���8��"2: "����8�	ก�	H�"�: 8� G 
�
�8����ก�
"2: G �3���	�'A 2552 - 2554   
 

• 1�
 4�;�
� �ก
��
�!#�7���
�  
 '�3�	9ก	�0�	G����	G ก	�"	 %�3����	� 5��	�9	�'f ����3"���	H
��	กก	�"	  
�
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3ก�	� 
���8�t	 G ก	�5��	�9	0�	G����	G ก	�"	%�3����	�
�'f ��
��� "���	H
��	กก	�"	G %8��3'A  &2��0�	G����	��� G�4��'f �	ก	�0�	G����	
�ก���ก��5 �ก�	  %�30�	G����	�ก���ก��ก	�"	 �
��8�	��� ���G����	�����	�	ก'A 2554  &2��G 
���8�t	 
��ก��	� ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	�	ก"���,�G �
�8'�3ก��ก��ก	�
���E	�9�����ก��+,�����	� �: ��8�	0�	G����	G ก	�"	%�3����	�8���	H
��	กก	�"	�,�������
�3 5.9 G 'A 2554 %�3��8�	����3 6.0 G ��ก	���� "��������] ��	������
 6 �
.� %�ก��: �/

�� ��� 30 ��-/ 	  2555  �:   �
0	
��	��8�	0�	G����	G ก	�"	%�3����	��3'���8���5���"2: 
�'f ����3 6.6 G 'A 2556 �'f +�� .����	�	ก+�ก�3�����������0	
��	�3H
�����	กก	�
'�3ก	=G����8�	0�	%���	 "�: 8��	G���"����t�	�  ��	����'A'�3�	9ก	�������.�8�:�%8�'A 2557  
�'f 8� H'  ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�����8�t	 G��0�	G����	G ก	�"	%�3����	�0��D 
'���8���5���"2: � -2�����3 6.9 %�30����8�:�%8�'A 2561 �'f 8� H'8��
ก	�'�3�	9ก	� 
 

• "������
�ก
����� 
 ���'�2ก�	�	�ก	���� ����35��	�9	���8�t	 �ก���ก��8� �/ �	�ก	����  �
G��8� �/ �	�
ก	���� G ��ก	���� "�������� ] ��
H8��	���� 2 'A 2555 &2���'f ก	��6�����	 � � �:�� �����E	�3
+,ก5� �	�ก	���� �3���	���
��ก	���� 'A 2554 %�3��ก	���� ��
��	�/
 9 �� ��� 30 ��-/ 	  
2555  �
 �	�	0�	 �9�'f ��8�	0�	�6����81�'A (Annualized rate) &2���,��������3 5.4  &2���'f 
��8�	�
��ก� ���G��G ก	�0�	 �98� �/ -���6���-��� :�	� �ก"����� �/  (WACC)  �
���'�2ก�	
�	�ก	���� ���35��	�9	G��G����8�	
��ก��	�0����8��
�33���	'�3�	9ก	� 
 

• P
3�����%����"�7�11# 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����35��	�9	���8�t	 E	����� H
� �8��/00������8�	����3 23 G 'A 

2555 %�3����3 20 G 'A 2556 r 2557  �����	ก �: 8�:�%8�'A 2558 �'f 8� H' �3ก����	G����8�	
G �3
���
���������3 30 ��	�����	ก5�3�	�กl�y�ก	��ก8	�0�	�G '�3������y	ก���	
��
ก	��
��8�	%�3ก��� ���q	ก� (6������ 530) 5.=. 2554   

  
1.5.5 ���"�t
��ก����ก�7�7#���� 

• �1��ก
�!#��7����
� �ก
�#���� 
��	�������8�t	 �ก���ก�������/  �:   ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
���	ก	�5��	�9	�	ก

"���,�G �	�	 '�3��	'A 2554 '�3ก��ก��ก	����E	�9�+,�����	�  �
�����/ �6���8���	"	
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'�3�	9 250 ��	 �	�  �
G����ก	�'����,�0�	"�������/ 8���	"	�5���"2: G ��8�	��� �x��
�6���"��'�3��=H� 10 'A�� ���������8�	����3 3.0 8��'A    �ก�� .��	ก �: �	�������] ����
�0��ก	����/ G =, �ก�3�	�� 0�	  &2�����,�0�	���/  200 ��	 �	�  %����33���	G ก	����/ 
��ก�'f  2 �33 G ��8�	������	ก� G 'A 2554 %�3 2555  �
0	
ก	�9���	�3�	�	�-�'F


�	� � ก	�H
�G 'A 2555  ��:� �:���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	����ก��+,�����	�  �
��
���8�t	 "��0�	��	�/���ก�	�6���8���	"	��	 �  3 ��	 �	�8���	"	 &2�����-2�=, �ก�3�	
�� 0�	����30	
��	�3�'F
G��G 'A 2556  �
��8�	0�	��	�/���ก�	�6���8���	"	�3�5���"2: 8	���8�	
��� �x���6����������3 3 8��'A��� ก�  

 

• !�#������
��������� 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	����ก��+,�����	�"��������]  ���-2���B�ก	���
�	%����

��� �/ G ก	����/ "	�	"	G �
�8  �
�����8�t	 �'f ก	�G����� ก,��33	��	ก�-	�� 
ก	���� G ��8�	��� ����3 100  "�������/ &2��H������,�0�	"�����
�   �
��8�	��� "���,�0�	
"�����
� 8����'�3�	9���/ 8���	"	�,��������3 33.33  &2���,�0�	"����� ���/ � ���
� "��%8�
�3�	"	�	�	กก�3%���� �
"��������]  &2�����8�t	 
��ก��	��'f ��B����������] G��G ก	���
�	
%������� �/ G ก	�"	�	"	G �
�8���+�	 �	  %�3+,�����	�"��������] ก10	
��	�3��0�G��ก	�
��B�ก	���
�	��� �/ 8	�ก�3�� ก	�
��ก��	�  &2����8�	
�ก���:G ก	���
�	%������� �/  �:   ���
'�2ก�	�	�ก	���� ����35��	9	G����8�	
�ก���:-���6���"��� �:�� �����E	�3+,ก5� "��������]  

�����H
�ก��	��	G ���8�t	 "�	�8�  �
���8�t	 "��%��������	"��%������� �/   �3G��G ��8�	

��ก��	�0����8��
�33���	'�3�	9ก	� 

 
1.5.6 ���������������� 

• #�ก���$ก
�1�
 
 ก	�'�3�	9ก	�G��8����"����G 'A 2552-2554 �	5��	�9	 �
��8�	��	 � �� ก	������	�3
� �:�	ก�,ก� �:ก	�0�	��ก	�'���8��
�"2: ���	ก�� 2.3 0.6 %�3 0.5 ��  8	���	
�� 
�� �: ���'�2ก�	
�	�ก	���� ����3�2�5��	�9	G����	 � �� G ก	������	�3� �:�	ก�,ก� �:ก	�0�	���	ก����	 � �� 
ก	���	�3� �:�	ก�,ก� �:ก	�0�	G 'A 2554 ���	ก�� 0.5 ��  8��
'A'�3�	9ก	�8�:�%8�'A 2555 - 
2564  &2����
0����ก���,'%��B/�ก��"��������] ����,ก0�	�
��� G�4��3��	�3�,�0�	�� 0�	�'f ��� 
�
 
 

• �;�
���$ก
�1�
 
ก	�'�3�	9ก	�G��8����"����G 'A 2552-2554  �
��	 � �� ��	������	�3� �:���	� �:ก	�0�	

��ก	�'���8���
�����	ก�� 73 71 %�3 60 �� 8	���	
��  
�� �: ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2�
ก�	� 
��	 � �� G ก	���	�3� �:���	� �:ก	�0�	���	ก����	 � �� ก	���	�3� �:���	� �:ก	�0�	G 'A 
2554 ���	ก�� 60 ��  8��
ก	�'�3�	9ก	�8�:�%8�'A 2555 - 2564   
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• ���1�
1�1#�� 
ก	�'�3�	9ก	��� 0�	0�0���G��8����"����G 'A 2552-2554 �
��	 � �� "���� 0�	

0����.��6�����ก	�'���8���
�����	ก�� 165 169 %�3 153 ��  �
G ���8�t	 H
�-,ก5��	�9	
����ก� �3���	����'�2ก�	�	�ก	���� ����3%�3+,�����	�  �
�	�������] �� ��	����35�w 	
�3��ก	�����	�0����� 0�	%�3�3�������8�ก�� �5.��G����	 � �� 0�	0�0���'���8���
���6���'A
�3 3 ��  � �	�	�-����/�'�	��	��� 120 �� 
�� �:   ��	 � �� �� 0�	0����.��6���G 'A 2555 �2�
���	ก�� 150 �� %�3G 'A 2564  &2���'f 'A�/
��	"��ก	�'�3�	9ก	���	 � �� �� 0�	0����.�
�6����3���	ก�� 123 ��   ��:� �:�'f +��	�	ก�0��ก	�ก	�5�w 	=, �ก�3�	�� 0�	��	 �  1 %���  
&2���3���+�G���5���'�3���B�E	5G ก	�����	��� 0�	0�0���H
�
��	ก"2:   %�3�3��	G���	�	�-
����/�'�	��	8	����8�t	 ���ก�	� 
H��  

 
1.5.7 ��������
�ก
��
�ก
�������ก�;ก
� 

��/'�	�3���
�����	0�4�ก���ก��ก	�'�3�	9ก	��	�ก	���� "��������] �
���	�3���
 
�� �: 
 

�
�ก
� 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 

�	H
��	กก	�"	 (��	 �	�) 10,903.55  15,464.90  19,440.30  24,044.66  28,994.35  

�	H
��.�  (��	 �	�) 271.11  398.10  519.88  667.06  833.37  

8� �/ "	 9,251.73  12,990.52  16,329.85  20,197.51  24,355.25  

ก�	H�"�: 8�  1,651.82  2,474.38  3,110.45  3,847.15  4,639.10  

0�	G����	G ก	�"	%�3����	� 709.02  1,098.82  1,393.75  1,734.26  2,099.99  

8� �/ �	�ก	����  195.01  208.94  244.41  314.05  377.61  

E	����� H
� �8��/00� 190.41  269.48  345.77  644.13  784.73  

ก5
%������ 594.71  1,019.04  1,324.19  1,444.07  1,772.14  

 

�
�ก
� 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

�	H
��	กก	�"	 (��	 �	�) 32,082.38  34,396.08  36,429.98  37,404.25  38,687.39  

�	H
��.�  (��	 �	�) 954.21  1,057.42  1,128.98  1,159.17  1,198.93  

8� �/ "	 26,917.11  28,823.91  30,491.89  31,269.96  32,303.97  

ก�	H�"�: 8�  5,165.26  5,572.16  5,938.09  6,134.30  6,383.42  

0�	G����	G ก	�"	%�3����	� 2,356.04  2,551.72  2,730.36  2,831.10  2,957.53  

8� �/ �	�ก	����  386.66  339.08  267.16  172.46  77.78  

E	����� H
� �8��/00� 895.13  999.11  1,095.76  1,163.47  1,243.96  

ก5
%������ 2,029.75  2,272.36  2,497.88  2,655.86  2,843.67  
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2. ����1�
���2��������'ก3
�
�ก
����������ก����ก�71�
����
������
1
�
������
��<��7��3��8 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
���.�ก��B�'�3��� �,�0�	�/� �����1 ��	��0�	����	3�� H
�%ก� ��B��,�0�	�/� 8	��	0	

8�	
 H
��,�0�	�/� �,�G ���� 10.16 r 13.39 �	�8���/�  %�38��	ก��	�	0	�� �&.:��,����  0.61 r 3.84 �	�8���/�  ��.�
8��	ก��	0�
�'f ����3 4.36 r 27.43 "���	0	�� �&.:� ��:� �:���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
���/'�	0	�	กก	�'�3���  
�
��B�8�	�D 
��8	�	� 8��H' �:  

 
 

�������������#1�
���� 
��#1�
����7��3��8 

��#1�
���� % ���ก��
/"�5
ก��
 
�
1
����
����� 

1. ��B��,�0�	�/� 8	���4�� (Book Value Approach) 2.72 (80.57%) 

2. ��B�'���'�/��,�0�	�/� 8	���4�� (Adjusted Book Valued 
Approach) 

3.17 (77.36%) 

3. ��B��'�������ก����8�	��� ก�����������'�3ก��B/�ก��Gก���0�� 
(Market Multiple Approach) 

  

3.1  ��B���8�	��� �	0	8���,�0�	8	���4�� (Price to Book 
 Value: P/BV) 

21.31 - 23.90 52.21% - 70.71% 

3.2 ��B���8�	��� �	0	8��ก�	H��/�B� (Price to Earning 
 Ratio: P/E) 

9.50 - 10.80 (22.86%) - 
(32.14%) 

4. ��B��,�0�	�/� 8	��	0	8�	
 (Market Value Approach) 10.16 - 13.39 (4.36%) - (27.43%) 

5. ��B��,�0�	'n��/�� �/�B�"��ก�3%���� �
 (Discounted Cash 
Flow Approach) 
5.1 �,�0�	�/� 8	���	 � �/�  9 30 ��-/ 	  2555 10.72 (23.43%) 

5.2 �,�0�	�/� 8����	 � �/� ����'���ก	�G�����B�"��G���	0�4
%�
����B�������.� (Fully Diluted) 

9.35 (33.21%) 

 
2.1 ��������ก
����������#1�
�����
��<��7��3��8����#�ก 4� 

2.1.1 ก
����������#1�
�������������
1
"#
� 
ก	�'�3��� �,�0�	�/� 
����B��,�0�	�/� 8	��	0	8�	
�'f ก	���	����"���,��	0	&.:�"	�/� "��

������]G 8�	
���ก���5�%���'�3��=H�  &2���3�3��� -2��,�0�	�/� "��������8	��/'��0�%�3
�/'�	 G ก	�&.:�"	�/� G 8�	
���ก���5�"�� �ก���/ H��%���  &2�� �ก���/ �35��	�9	�	ก"�	��	�
%�3"���,�����'F
�+  ก	�0	
ก	�9�+�'�3ก��ก	�G � 	08 0�	��	�	�-G ก	���	ก�	H� 
0�	��	�	�-
�	 ก	�%"��"�  "�	��	�����ก���"���ก���E	5�=��tก��%�3�/8�	�ก��� ���-2�ก	�
0	
ก	�9��-	 ก	�9�8�	�D  ����	���+�ก�3����:�8��+�'�3ก��ก	�"��������]  �E	�3ก	�&.:�"	
�
�����.��E	5�=��tก�� %�3� .����	ก�/� �	��4"��������] ��ก	�&.:�"	G 8�	
���ก���5�] 
��	�8��� .��� 
�� �: ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3��0�	���1 ��	��B�ก	�'�3��� �,�0�	�/� �	��4"��������
]��B� �:��0�	����	3��  ��	�H�ก18	� ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H��H
�G���	0	8�	
��	�/
ก�� � �	�� 
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��
��	�	�	 6��� �:  � .����	ก�	0	�/� �	�H
����+�ก�3�������	ก���ก��ก	�%����8�093ก���ก	�
������] ��.���ก	���	�	ก	���ก�/� �5����/ %���65	3��	3��&2���'f �	ก	�����ก�����ก� %�3ก	�
�� �"	���ก���5��	���� 8��8�	
���ก���5�]  &2���	���	G���	0	&.:�"	G ����
��ก��	��3��� 
"�	�ก	��5����/ %���65	3��	3��&2���'f �	ก	�����ก�����ก� %�3ก	��� �"	���ก���5��	���� H'
%���  ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
���.�กG��"���,��	0	8�	
�/� �	��4"��������] �� ����G ���� 7 
�� ��	ก	�8�
8��ก� H'� -2� 360 �� ��	ก	�  �
�� ����8�:�%8��� ��� 24 ����	0� 2555 &2���'f �� ��	
ก	��� �/
��	ก�� � �	�� �����ก	�'�3�/�093ก���ก	�������]  

 
ก
����������#1�
��������������$  ;�%����#1�
������� �4��� 10.16 q 13.39 7
�"�����  &'����

��#1�
"�5
ก��
�
1
���&�$��� 14.00 7
�"�����  ������
ก�7 3.84 - 0.617
�"����� ���"�5
ก��

 ��"�
���#� 4.37 q 27.42 ���
1
���&�$ 

 
��$���$  �4��� 360 ����5
ก
��'������� 4 ���
1� 2554  �
1
�W��������������
��<��

7��3�����
ก�7 14.80 7
�"����� !#��
1
�W�"�5
������
ก�7 6.50 7
�"�����   
 

2.2 ��������ก
����������#1�
�����
��<��7��3��8 ���%���#�ก 4� 
2.2.1 ก
����������#1�
����������#1�
"
�7�<4� !#��������7������#1�
"
�7�<4� 

ก	�'�3��� �,�0�	
����B��,�0�	8	���4�� %�
�t	 3�	�ก	���� "��������] 9 "93G

"93� 2��  8	��	�	 ��ก	���� ��� �	�� ��
+,������4��"��ก��ก	�  ��� ��B�ก	�'���'�/��,�0�	8	�
��4��  �3��ก	�'���'�/��	ก	�8�	�D ��� �	�� �G ��ก	���� ���%�
�t	 3"��������] 9 "93G

"93� 2��  G���'f �,�0�	8	��	0	8�	
 9 'n��/��   &2���3�'f ก	����G���ก�
0�	�-,ก8���"���,�0�	
�/� �	��4�	ก���"2:   ��:� �:ก	�0�	 �9�
�����B� �:  H��H
�0�	 2�-2�ก	�
�	� � B/�ก��G � 	08  
0�	��	�	�-G ก	�%"��"� "��ก��ก	�  % �� ��"��E	�3�=��tก��%�3E	5���"��B/�ก��G � 	08  

�� �: ก	�'�3��� �,�0�	�/� 
�������B� �:  �	��3H���3��� �	0	�/� ���%������"��������] &2����ก	�
'�3ก��B/�ก����	�8��� .���G � 	08 (Going Concern) H
���	����	3�� 

 
&'��ก
����������#1�
��������������#1�
"
�7�<4� !#��������7������#1�
����"
�7�<4� ��$�

;�%���
1
�����
��<���
ก�7 2.72 !#� 3.17 7
�"�����"
�#5
��7  &'��"�5
ก��
�
1
���&�$��� 
14.00   7
�"�����  ���"�5
ก��
 11.28 !#� 10.83 7
�"�����"
�#5
��7  &'����#1�
����;
ก��$�
��ก���"�5
ก��
 ��"�
���#� 80.54 "
�������#1�
����"
�7�<4� !#� ���#� 77.33 "
�����
���7������#1�
����"
�7�<4� 

 
2.2.2 ก
����������#1�
�������������7�"�
�����
1
"#
�"���#1�
"
�7�<4� !#����������7����7

�"�
����"�ก5
%������ 
ก	�'�3��� �,�0�	�/� 
�� 2 ��B� �:  �'f ��B���� �	0�	�6���"����8�	��� �	0	8�	
8���,�0�	8	�

��4�� (P/BV) %�3��8�	��� �	0	8�	
8��ก�	H�8���/�  (P/E) "���������
�3��� �����ก	�'�3ก��
B/�ก��Gก���0��ก��B/�ก��"��������]  &2��G ก�9� �:���5���������
�����'�3ก��B/�ก��Gก���0��ก��������]
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%�3�
�3��� G 8�	
���ก���5�%���'�3��=H� 0.� ������ ��� �'�
�ก�� �&1 �8��� ��	ก�
 (��	� )
(^HMPRO_) 
�� �: ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2�5��	�9	G�� HMPRO G ก	�'�3��� �,�0�	
����B�
�'���������8�	��� �	0	8�	
8���,�0�	8	���4�� %�3��8�	��� 8��ก�	H��/�B�  %8���	�H�ก18	� 
-2�%����	 HMPRO �3'�3ก��B/�ก���'f +,���
��	� �	�� 0�	���
/ก�����	� %�38ก%8����	   &2����
��ก�93Gก���0��ก��������]  %8����'�2ก�	�	�ก	���� ����3��0�	���1 ��	 ก	�G�� HMPRO �5��������
�
���	5��	�9	�5.���	0�	�6���"��B/�ก�����Gก���0��ก�  �: H���	�	�-�'f 8��%� ���
�G ก	�'�3��� 
�,�0�	"��������]  � .����	กก	��'��������5���������
���	���	G���	0	�	��3�� ����H'G 
�0�����	�"�������� �: D  &2��H��G��8��%� "��0�	�6���"����:�ก�/��B/�ก�����'�3ก��B/�ก���
��ก�   ��ก��:� 
HMPRO �����0�����	��	H
����%8ก8�	��	ก������] ��	��� ���	0�4 0.� ��
��� "���	H
�0�	���	  
&2������8�	��� �,��������3 6.7 ����3 7.1 ����3 7.0 %�3 ����3 6.2 "���	H
���� G 'A 2552 
2553 2554 %�3 G ��ก	���� "��������] ��	������
 6 �
.� %�ก��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	  2555 
8	���	
��  &2���'f +��	�	ก HMPRO H
�
�	� � B/�ก��G��=, �ก	�0�	�81��,'%�� �5.��G�����ก	����	
5.: �����	 �  4 �	"	  %8�G "93���������] ����
��� �	H
��	กก	�G�����	5.: ����,�G ��
��� ����3 
5.92 ����3 2.33 ����3 2.43 %�3����3 2.44 "���	H
���� G 'A 2552 2553 2554 %�3 G ��
ก	���� "��������] ��	������
 6 �
.� %�ก��: �/
�� ��� 30 ��-/ 	  2555 8	���	
��   �ก�	ก
��
��� "���	H
�%���  ����0�	�%8ก8�	�"��8�	%� ��"��8�	�� 0�	 (Brand Positioning) &2��
HMPRO � � ก�/���,ก0�	����'f �,ก0�	&2���'f ���	"����	  �'f ���ก  G "93���������] 
�	� � ก	��'f 
=, ���	� �	G ��ก�93%������	����8�� �
� � ก�/���,ก0�	����'f +,�'�3ก��ก	�������	ก�����	� ��	 0�	
���
/ก�����	� %�3���	"����	  �
��
��� "�����	"����	  �: �'f ��
��� ��� ��ก��	  ��.������ก�� 
HMPRO  
�� �: 8�	%� ��"��8�	�� 0�	�3���	� HMPRO %�3 ������] �2���0�	�%8ก8�	�ก� �	ก
�/����"��+,�����E0  ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2�5��	�9	%�����	��8�	��� �	0	8�	
8���,�0�	8	�
��4�� %�3��B��'���������8�	��� 8��ก�	H��/�B� �	กก	�G�� HMPRO �5���������
���	�'�������
�5.��0�	 �9�,�0�	"���/� "��������]  �: H�����	3�� 

   
 �ก�� .��	ก �: �	ก�'�������ก�����
B/�ก�� �������.� D ����,�G ���
B/�ก��5	9��� �:   

��� G�4�'�3ก��B/�ก��G �,'%��+,���
��	� �	�� 0�	�/'�E0 ����E0  &2������ก�93B/�ก�����%8ก8�	�ก��
������]  �2�H���	�	�-�'f 8��%� ���
�����3�3��� �,�0�	�6���"��B/�ก���������ก�930��	ก� H
�  ��ก��:�
�	ก�3�'���������8�	��� �	0	8�	
8��ก�	H�8���/�  %�3 ��8�	��� �	0	8�	
8���,�0�	�	���4��
"��������] ก�����
B/�ก����8�	��� �	0	8�	
8��ก�	H�8���/�  %�3��8�	��� �	0	8�	
8���,�0�	�/� 
�	���4��"�����
B/�ก�� ก1H���	�	�-�'f 8��%� ���
�G ก	�0�	 �9�,�0�	�6���"���/� "��������] H
�
��� ก�   
�� �:  ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2���0�	���1 ��	��B� �:H�����	3��G ก	� �	�	G��'�3��� 
�,�0�	�/� "��������] 

 
�����$�ก
���������
1
�������ก
��5
��#1�
�
�7�<4�"�������7��3��1������1�
�>#��� 

P/BV Ratio ��7��3��;����7��� �"#
��#�ก���(�)8  �����#�ก3�� ก#��1���ก�77��3��8��
�(��� 1 7��3�����
��$�  ;�%����#1�
������������
� 21.32 q 23.90 7
�"�����  &'������#1�
���
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ก��
�
1
���&�$��� 14.00 7
�"�����  ������
ก�7 7.32 q 9.90 7
�"����� ��� ���ก��
 �
�"�
���#� 52.29 q 70.73 ���
1
���&�$ 

 
����ก
���������
1
�������ก
��5
ก5
%�"�������7��3��1������1�
�>#��� P/E Ratio ��

7��3��;����7��� �"#
��#�ก���(�)8  ������ก7���ก�; �#�ก3�� ก#��1���ก�77��3��8 ��
�(��� 1 7��3��������4��ก����$�  ;�%����#1�
������������
� 9.53 q 10.83 7
�"�����  &'����
��#1�
"�5
ก��
�
1
���&�$��� 14.00 7
�"�����  ������
ก�7 3.17 q 4.47 7
�"����� ���"�5

ก��
 ��"�
���#� 22.62 q 31.95 ���
1
���&�$ 

 
2.2.3 ก
����������#1�
��������������#1�
��;;�7���������ก��!������� 

ก	�'�3��� �,�0�	
����B�0�
�
ก�3%���� �
�'f ก	�'�3��� �,�0�	�
��	����ก	���
��	'�3�	9
ก	��	�ก	���� "��������  %�3ก	�0�	 �9��8�	0�
�
ก�3%���� �
������	3��  �
ก	���
��	
'�3�	9ก	��	�ก	���� �3��	�������8�t	 G ก	�
�	� � B/�ก��8�	�D &2�����8�t	 ��� G�4���	����
"���,����H
��	กก	�
�	� � ก	�G �
�8  "���,��	กก	����E	�9�+,�����	� "���,��/8�	�ก���%�3"���,�
��	����8�	�D  &2��"���,�����	 �:�	���0�	��'��� %'��H'G � 	08��:�����ก�
�	ก'n���E	 �ก8�	�D  
��:� �:  ก	�0	
ก	�9�8��%'�8�	�D G � 	08�'f ��.�������	�	�-��	H
�	ก%�3��0�	���� H��8��'n���
E	 �ก�,�  ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3�2���0�	���1 ��	  ก	�'�3��� �,�0�	
����B��,�0�	'n��/�� �/�B�
"��ก�3%���� �
�	��3H���3��� �	0	���%������"��������H
� 

;
กก
����������#1�
�������������$   �ก��� 4�;5
�������;����7���!#�45
��!#�� ��7
ก
�����%"��
����  2 �: 2555 ��$���� ������� 30 �����
�� 2555 ;�%����#1�
�������
ก�7 10.72 
7
�"�����  &'��"�5
ก��
�
1
���&�$��� 14.00 7
� ���"�5
ก��
�
1
���&�$������ 3.28 7
� 
��� "�5
ก��
���#� 23.43 ���
1
���&�$ 

 
�5
���7ก
����������#1�
��ก��!������� ��� �ก����������� 7�5
1�<!�����������

��#�;� 4������&�$�����
��<��$���� &'�� �ก�����$7��3��8 ;����������ก!#�45
��!#��;5
��� 
2,016.00 #�
�����  !#�����#1�
�������
ก�7 9.35 7
�"�����  &'���
1
���ก#�
�"�5
ก��
�
1
���
&�$��� 14.00 7
�  ���"�5
ก��
�
1
���&�$������ 4.65 7
� ��� "�5
ก��
���#� 33.21 ��
�
1
���&�$ 

 
����1�
���2��������'ก3
�
�ก
����������ก����ก�71�
����
������
1
�
������
��<��7��3��8 

���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	��B�ก	�0�	 �9�	�,�0�	/8�B���"���/� �	��4��0�	���1 ��	 ��B����
���	3������/
 0.� ��B��,�0�	�/� 8	��	0	8�	
 (Market Value Approach)  &2���'f ��B����0�	 �9�	ก�	0	"���/� "��
������] �����ก	�&.:�"	G 8�	
���ก���5�]  &2��H
��3��� �ก���ก��'n���8�	�D����ก���"�����:���
%��� &2��G���	0	�,�
G ���� 10.16 r 13.39   �	�8���/�   ��.���'�������ก���	0	&.:��/� �	��4�5����/ G���G 0��:� �:�,�����	0	 14.00 �	�
8���/�   �
�,�0�	/8�B���8��	ก��	�	0	�� �&.:��,���� 0.61 r 3.84 �	� ��.�8��	ก��	�	0	�� �&.:�0�
�'f ����3 4.36 - 
27.43   

�	ก��8/+�
��ก��	�"�	�8�  ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3��0�	���1 ��	 �
1
���&�$�����
��<�(������ ���
��7��3��8 ����
1
 14.00 7
�"�������(�����"��
����ก�;��6��
1
������
���  
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3. 1�
����
����������%����
�ก
� 
8	���ก�	��	�� ��=�ก���ก��ก	�8ก���"�	��	�	ก	�����ก�����ก�  ���� ��� 27 ����	0� 2555 �
��ก	�

ก�	� 
��.�� H"���0��ก�� �"�	��	�	ก	�H��
�� �: 
 
�����%�7��1�7ก�����
�5
�
�ก
� 
ก) �����	
����
�������ก�����
��
��ก���
�ก��
���ก���ก��ก��ก�����ก��� �!"��#������ก��� �! $���������
�

%�&��'�
�����(
�����)*��+ ���  �	�$�������	
����
� ก��(�����'��,	#����������
�%�&��'�
�,	������ 25 (�,	�)����) 
����)�0)��ก�,�������)*��+ #�����ก���
�ก,	�(ก��ก������
�%�&��'�
�����(
 1��$#�2��ก�3
���ก���ก��ก��ก��#����'
 �,	 ��. 12/2554 ��	�� ���กก�8! ��	�
�� "��()0,ก��$
ก�����9�����ก��� �! �	�
�������ก)�ก�� (�(���&��,	�,ก��"ก���) :��ก�����
��
���ก���(���,��ก;#����	��,	2��<'����9���'�
�����)*��+ �,
�#)�)
���$�������	
����
� �������
�%�&��'�
�����(
�����)*��+ 

 
������] �3��ก%�3�� �"	�/� �	��4�5����/  %���65	3��	3��G��%ก�+,�.� "���� � (Private 

Placement) &2�������	กก	��� �"	�/� �	��4�5����/ %��� +,�.� "���� ��3��
��	0�	�� �&.:��� ���5��	����  
(Partial Tender Offer) &2���3��+�G��+,�.� "���� ��3ก�	�'f +,�-.��/� �	G�4� �
-.��/� 0�
�'f ��
��� 8��	�/

����3 31.01 %�3�,��/
����3 34.36  "����	 � �/� �����ก%�3��	�3%�����:���
��������/� �5����/  ���-2� 
�3��ก	��� ��/00��"�	�	�'f +,�����	��3
���,� 1 ��	  +,���
ก	� 3 ��	  %�3 �ก���0�	3�� 2 ��	  �'f +�G��ก	�
��	�	ก	� �: �"�	"�	�'f �	ก	�����ก�����ก�  8	�'�3ก	=093ก���ก	�ก�	ก��8�	
�/  ��� ��. 21/2551 ��.��� 
���ก�ก9C�G ก	���	�	ก	�����ก�����ก�  %�38	�'�3ก	=093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��� 
��/' 22-01 ��.��� ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  5.=. 
2546 �
��" 	
"���	ก	�����ก�����ก� ���	ก������3 65.47 "���� ���5������8��8 �/�B�1 "��������] (�

5��	�9	�	ก��B��	0	�� �"	�/� ) &2���	กก��	 20.00 ��	 �	� ��.�����3 3.00 "���,�0�	�� ���5��/�B�"��
������] 
�� �:  ������] ��� �	���8����'F
�+�	�� ��=8��8�	
���ก���5�%���'�3��=H� "��8�� /��8��	ก
093ก���ก	�"��������] %�3"�� /��8�ก	��"�	��	�	ก	�����ก�����ก� 8�����'�3�/�+,�-.��/� 
��03%  ����H��
8��	ก��	 3 G  4 "����	 � ������:���
"��+,�-.��/� ��.�+,�������6� �3 (-�	��) ����	'�3�/�%�3�����B���ก����
��03%   �
H�� �������� "��+,�-.��/� �������� H
���� ��:� �: ��.�� H"
��ก��	���0�	���
0����ก��"��ก�	� 

"��กy��	 %�3กy�ก9C�"��� ���	 ����ก���"���ก��ก	�ก�	ก��8�	
�/  ���-2�"��ก�	� 
"��8�	

���ก���5�%���'�3��=H� &2��������] H
���ก	�ก�	� 
G���� ��� 1 8/�	0� 2555 �'f �� '�3�/�+,�-.��/� �5.��
5��	�9	��.���
��ก��	� 

��:� �: ��.�� H"���0��ก�� ก	��"�	��	�	ก	�G "�� ก) �3��0�	����,�9���.��H
�����8�5��	�9	ก	�+�� +� G��
��	0�	�� �&.:��/� �	���� "��������] �	ก���'�3�/�+,�-.��/�  

 
��	��8/: 1 �� ���5������8��8 �/�B� (NTA) 0�	 �9�	ก �� ���5���� r �� ���5�H����8��8  r � �:�� ��� r ��� "��+,�-.��/� ���  �� 
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�) �,	2��<'����9���'�
�����)*��+ �,�#)�
'��#)$����ก"���������'�
 )	��'
$��"ก������	
����
� �)
���$�������	

����
� �������
�%�&��'�
�����(
�����)*��+ "���
'��#)$
��	����	
= �,	���2>
�������ก����ก"���������'�

 )	��'
$��"ก������	
����
� �(���&�����������<�	��'����,	�����	
����
����
�$��2>
ก���ก��  

 
ก���ก	����+,�.� "���� ��3�� ��"�	�	�'f ก���ก	�G ������ ���-2�����	 ����3�"�	�	���� ��� / ก	�


�	� � �	 "��������]  �:  �'f �/0�	ก�"��������G ก�/�����&��� &2���'f +,���0�	��,�0�	��	�	�-G ก	�
����	��	 ����ก���ก��ก	�0�	���
/ก�����	� %�3�0�3E�9C� �
�3�"�	�	5�w 	�	 G ��	5�w 	B/�ก�� ��	
���5	ก�� /�� ��	��4��ก	����  %�3��	��
&.:�8�	�'�3��= �5.��G���ก�
'�3���B�E	5G ��.���ก	���
&.:�  ก	�
����	�+��8E�9C� ก	���
5.: ���ก	�"	 ก	�����	�0����� 0�	 ก	�����	�=, �ก�3�	�� 0�	 %�3ก	�����	�
���5	ก�� /�� ���-2�ก	�"	�	"	H'G E,��E	0�	�&�  ��:� �: ก	��� �ก�/���/00�
��ก��	��"�	�	���
����	��	 G ������] �3���+�8����8�	ก	�"	�	"	 ����5���=�กE	5G ก	�
�	� � B/�ก�� %�3���+�8��ก	�
�8���8"���
"	"��������] ��	��� ���	0�4 

��:� �: ��.�� H"
��ก��	��'f ก	�ก�3��	�5.��G����
0����ก��"��ก�	� 
กy��	 %�3กy�ก9C�"��� ���	 ���
�ก���"���ก��ก	�ก�	ก��8�	
�/  ��	�H�ก18	�0�	���	��1�8	���.�� H"
��ก��	�"2: �,�ก��
/�5� ��"��+,�-.��/� 
�'f ��	0�4 

 
�) 1��$
���(�
���ก��9����ก(�
�,	���
)
ก��#����	�
$
��� (ก) "����� (�) ����#�
����;����9�(
 �����	
����
�

#������
)
ก���������
�%�&����ก��� �!�����(
 :����	
����
�%�&�#�����
�ก��
���ก���ก��ก��ก��
���ก��� �!"��#������ก��� �! "��#������ก��� �!"���2���3��� "�����9�����ก��� �!$
2��1�"���'�
�,	
�
�%�&��'ก��� :��ก���
�$������
�%�&��,����(�����%�&�#)�#��ก�
�,	�)����(�
���ก�� "�� (#����� �.) 

 
G ก	�
�	� � ก	���	0�	�� �&.:����ก���5��	����  "��+,�.� "���� � %�3ก	�ก�	� 
G��0�	�� �&.:���

�33���	���&.:�8�
8��ก�  25 �� ��	ก	� �:  �'f ��.�� H"'ก8� %�3�'f H'8	�'�3ก	=093ก���ก	�ก�	ก��8�	

�/  ��� ��.12/2554 ��.��� ���ก�ก9C� ��.�� H" %�3��B�ก	�G ก	��"�	-.����ก���5��5.��0�����	ก��ก	� 

 
�) $
(�
���ก���,	 21 �������(�����%�&��,	ก���
�$
����
�%�&����ก��� �!�����(
 �,���#���������
�%�&�

���ก��� �!�����(
�(�ก�
���
���ก(�� (1) 391,094,684 �'�
�,	��ก"��<����"��(�����)*��+ %E	��)�2>
������ 
22.23 ������
(
�'�
�,	��ก"��<����"��(�����)*��+ ก��
�(��'�
 )	��'
 �����)�2>
������ 19.72 ������
(

�'�
�,	��ก"��<����"��(�����)*��+ �����(��'�
 )	��'
 "��(2) 47,551,750 $������G"����)�0)�,	��%�&��'�
 %E	�
�)�2>
������ 22.23 ������
(
$������G"����)�0)�,	��%�&��'�
�����)*��+ (�
"#������	
����
���$<��)�0)
�ก(�
��	�
��$
���
,& 

 

�ก��ก
,& $
ก���������
�%�&����ก��� �!�����(
 �����	
����
�����ก�)กก��%�&��'�
��� ��ก�,���#��

�������
�%�&��'�
$
���
(
#	��ก(�� 391,094,684 �'�
 "�������	
����
�����ก�)กก��%�&�$������G"����)�0)�,	
��%�&��'�
��� ��ก�,���#���������
�%�&�$������G"����)�0)�,	��%�&��'�
$
���
(
#	��ก(�� 47,551,750 �
�(� $

ก��,�,	�����	
����
��ก�)กก��%�&��'�
�����	
����
�����ก�)กก��%�&�$������G"����)�0)�,	��%�&��'�
��(�ก;��� 
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� �	ก��.�� H""�	�8�  %�
�G����1 ��	'n���0�	���	��1�"��ก	��"�	��	�	ก	� "2: �,�ก��ก	�����/8	�

��.�� H""��ก	��"�	��	�	ก	���:� 4 "�� �
�65	3"����� 4 ���+,�-.��/� 8���%�
���8 	"	8	�0�	�� �&.:�

���ก���5��	����  8	���	 � ���ก��	�"�	�8�  G �� ��	ก	���� 21 "���33���	���&.:����ก�	� 
G 0�	�� �&.:�

���ก���5��	����  &2���	กH���	�	�-����/8	���.�� H"���0��ก�� �"�	��	�	ก	�"�	�8�  �3-.���	ก	��"�	��	

�	ก	�
��ก��	�H��'�3��+���	��1� %8���:� �: �3H�����+�ก�3��%ก�������] %8���	�G
 %�3H����"��ก�	� 
G 

��44	G��������] 8������+�
���0�	G����	 %�30�	����	G
D ����ก�
"2: �	กก	��"�	��	�	ก	�G 0��:� �: 

G "93�
��ก� �	ก������] 'q���8�8	���.�� H"���0��ก�� 0��-�� %��� +,�.� "���� �H��'q���8�8	�
��44	���&.:��/�  �	�������]�	�	�-G��+,�.� "���� ��
G��0�	����	G
D ����ก�
"2: ����G��%ก�������] E	G  
15 ��   ��%8��� �/
��	�����.�� H"��	��1� 

 
��:� �: ���'�2ก�	�	�ก	���� ����3��0�	���1 ��	 �����%�ก
����
�5
�
�ก
����ก#�
���1�
����
��� 8	����������] 

%�3+,�.� "���� �H
�8ก��ก� G ��44	���&.:��/�  
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������� 5 
����1�
���2��������'ก3
�
�ก
��������� 

 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	"���,�%�3��ก�	�����ก���"���"��������] %�3+,�.� "���� � ก	����E	�9�

+,�����	� �	0	%�3��.�� H"G ��44	���&.:��/� �3���	�������] %�3+,�.� "���� � ��ก�93%�3"���"8��� H
���� ���"��
�/00�����ก�����ก�  0�	�����8/��+�"��ก	��"�	��	�	ก	� %�30�	����	3��"���	0	�� �"	�/� �	��4�5����/ 
"��������] '�3ก��ก��ก	�5��	�9	'n�������� +�ก�3�� '�3�� � %�3"��
��"��ก	��"�	��	�	ก	� 
�� �:  ���'�2ก�	
�	�ก	���� ����3��0�	���1 ��	 ���������1��#��"�����"�ก
����
�5
�
�ก
� �
��0�	���1 �5.��'�3ก��ก	�5��	�9	

�� �: 

 
ก	���ก%�3�� �"	�/� �	��4�5����/ "��������] (Private Placement) ��	 �  224,000,000 �/�  �	0	�/� 

�3 14 �	� ����'f ��� ��	 �  3,136,000,000 �	� G��%ก�+,�.� "���� � &2��-.���	�'f �	ก	�����ก�����ก�  8	�'�3ก	=
093ก���ก	�ก�	ก��8�	
�/ ��� ��. 21/2551 ��.��� ���ก�ก9C�G ก	���	�	ก	�����ก�����ก�  %�3'�3ก	=093ก���ก	�
8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��.��� ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  
5.=. 2546 %�38	�'�3ก	=093ก���ก	�8�	
���ก���5�%���'�3��=H� ��� ��/' 22-01 ��.��� ก	��'F
�+"���,�%�3
ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  5.=. 2546 ��:� �: 8	�'�3ก	=093ก���ก	�8�	

���ก���5�%���'�3��=H� ��.���ก	��'F
�+"���,�%�3ก	�'q���8�ก	�"���������
�3��� G �	ก	�����ก�����ก�  5.=.
2546 ������] ��� �	���8����'F
�+�	�� ��=8��8�	
���ก���5�%���'�3��=H� 
�	� � ก	�"��8�� /��8��	ก
093ก���ก	�"��������] %�3"�� /��8�ก	��"�	��	�	ก	�����ก�����ก� 8�����'�3�/�+,�-.��/� 
��03%  ����H��8��	ก��	 3 
G  4 "����	 � ������:���
"��+,�-.��/� ��.�+,�������6� �3 (-�	��) ����	'�3�/�%�3�����B���ก������03%   �
H�� ��
������ "��+,�-.��/� �������� H
���� 

 
�
��.��5��	�9	0�	�����8/��+����������] �3H
�����	กก	��"�	��	�	ก	�G 0��:� �: -2�%����	�3ก��G���ก�


+�ก�3��8����
��� "��+,�-.��/�  (Control Dilution) %�3��
��� ก	�%���ก�	H� (Earning Dilution) ���-2�0�	�������	ก
ก	�52��5	+,�.� "���� � %8�������] �3H
����'�3�� ��	ก��� �/ �	กก	���	� �	�/� �	��4�5����/  %�3H
�0�	������.�
�	�B/�ก��ก��ก�/�����&��� ���-2�'�3�� ��	ก0�	��,�0�	��	�	�-"��+,�����	�"��+,�.� "���� � &2��'n�������	 �:�3���+�
G���������	�	�-"	�	"	H
���	���
��1� &2���3��	G��������] �	�	�-"	5.: ����	�ก	�8�	
 %�3t	 �,ก0�	H'����
'�3��= ���-2�G E,��E	0�	�&�  ��ก��:� H
����0�	�� ��� / �	�
�	 �3������	���
ก	� �� �3ก��G���ก�
'�3�� �8��
ก	�
�	� � B/�ก��"��������] 

 
���'�2ก�	�	�ก	���� ����3H
�5��	�9	��B����G��G ก	�0�	 �9�,�0�	������	3��"���/� �	��4"��������] %�3��1 

��	��B��,�0�	�/� 8	��	0	8�	
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  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ใบแทรก 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที� 11 กันยายน 25551,2 

   จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นาย วิทรู สริุยวนากลุ 516,881,718 29.38 
2. นาย อนวชั สริุยวนากลุ 413,262,000 23.49 
3. นาง วารุณี สริุยวนากลุ 159,565,164 9.07 
4. นาย เจียรนยั เลิศรัชต์กลุ 43,284,240 2.46 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 42,804,710 2.43 
6. บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 39,502,140 2.25 
7. SOMERS (U.K.) LIMITED 36,935,380 2.10 
8. นาง พิชญา บญุประสม พลูลาภ 30,402,700 1.73 
9. นาย บญุยง ธญัญะวฒุิ 26,100,000 1.48 
10. นาย พิทยา มหิทธิวาณิชชา 22,320,000 1.27 
     
หมายเหต ุ 
1. รายชืBอผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก เป็นรายชืBอ ณ วนัทีB 11 กนัยายน 2555 ซึBงเป็นวนั

รวบรวมรายชืBอผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

2. ณ วนัทีB 11 กนัยายน 2555 กลุม่ครอบครัวสริุยวนากลุซึBงรวมถึง นายวิทรู สริุยวนากลุ นาย
อนวชั สริุยวนากลุ และนางวารุณี สริุยวนากลุ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ รวมทั Oงสิ Oน 
1,132,295,860 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 64.36 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ  
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