
ท่ี GLOBAL/SET/201221 

        25 ตลุาคม 2555 

เร่ือง นําสง่ความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2)  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย สาํเนาความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) 

   

 ตามท่ีบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับสาํเนาคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) 

จากบริษัท เอสซจีี ดิสทริบิวชัน่ จํากดั (“ผู้ ทําคําเสนอซือ้”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น

อยูร้่อยละ 100 เมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2555 นัน้ บริษัทฯ ได้จดัทําความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และได้

แตง่ตัง้ให้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษาของผู้ ถือหุ้นในการให้ความเห็นเก่ียวกบัคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

 ในการนี ้ บริษัทฯ ขอนําสง่ความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) ซึง่ได้รวมความเห็น

ของท่ีปรึกษาของผู้ถือหุ้น ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยนี ้

   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

  

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                

                                (นายวิทรู สริุยวนากลุ) 

                        ประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

สาํนกังานเลขานกุารบริษัท 

โทร. 043-5272222 ตอ่ 784 
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ความเหน็ของกิจการเก่ียวกับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
 

ของ 
 

 
 
 
 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
เก่ียวข้องกับ 

 
ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

โดย บริษัท เอสซีจี ดสิทริบวิช่ัน จ ากัด 
 
 

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 
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ความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 
         25 ตลุาคม 2555 
 
เรียน  ผู้ ถือหลกัทรัพย์ 
         บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 เนื่องด้วยเมื่อวนัที่ 4 ตลุาคม 2555 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
"กิจการ" หรือ “บริษัทฯ”) ได้รับส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (“แบบ 247-4”) จาก บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
(“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) และเมื่อวนัที่ 13 ตลุาคม 2555 กิจการได้รับแบบแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมลูในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
 

                                                           
1
 ตามที่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2555 ได้มีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

(Private Placement) จ านวน 224,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 14 บาท ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของ
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการภายหลงัการเพ่ิมทนุและการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้ห มด และของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการภายหลังการเพ่ิมทุนและการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทฯ คาด ว่าจะ
ด าเนินการออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุจ านวน 224,000,000 หุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้แล้วเสร็จก่อนที่ระยะเวลารับซือ้จะสิน้สดุลง 

ประเภทหลกัทรัพย์ 
จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีเสนอซือ้ หลกัทรัพย์ท่ีเสนอซือ้คดิเป็นร้อยละ1 

 
ราคาท่ี
จะเสนอ 
ซือ้ตอ่
หน่วย 
(บาท) 

มลูคา่ท่ีเสนอซือ้ 
(บาท) 

หุ้น/หน่วย สิทธิ 
ออกเสียง 

(หุ้น) 

ของจ านวน 
หุ้นสามญัท่ีออกและ
ช าระแล้วทัง้หมดของ

กิจการ 
ภายหลงัการเพิ่มทนุ
และการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัของใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้หมด 

ของจ านวน 
สิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของกิจการ
ภายหลงัการเพิ่ม
ทนุและการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัของ
ใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมด 

หุ้นสามญั 
ขัน้สงู 457,420,683 457,420,683 20.42 20.42 14.00 6,403,889,562.0 

ขัน้ต ่า 391,094,684 391,094,684 17.46 17.46 14.00 5,475,325,576.0 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

ขัน้สงู 55,616,085 - 2.98 2.98 9.30 517,229,590.5 
ขัน้ต ่า 47,551,750 - 2.55 2.55 9.30 442,231,275.0 

    รวมขัน้สงู 23.40  6,921,119,152.5 
    รวมขัน้ต ่า 20.01  5,917,556,851.0 
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ราคาเสนอซือ้และระยะเวลารับซือ้  
 
ราคาเสนอซือ้  

ราคาที่เสนอซือ้หุ้นสามญัของกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ในครัง้นีเ้ทา่กบัหุ้นละ 14.00 บาท (สิบสี่บาทถ้วน) 
และราคาที่เสนอซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) หน่วยละ 9.30 บาท (เก้าบาทสามสิบ
สตางค์) (“ราคาเสนอซือ้”) โดยผู้ท าค าเสนอซือ้จะช าระคา่ตอบแทนในรูปเงินสด ทัง้นี ้ผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียม
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในการเสนอขายหุ้นสามญัและ/หรือใบส าคญัแสดงสทิธิในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้และ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ดงันัน้ ราคาเสนอซือ้สทุธิของหุ้น
สามญัที่ผู้ เสนอขายจะได้รับเท่ากับ 13.96255 บาท (สิบสามจุดเก้าหกสองห้าห้าบาท) ต่อหุ้น และราคาเสนอซือ้สทุธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากบั 9.27512 บาท (เก้าจุดสองเจ็ดห้าหนึ่งสองบาท) ต่อหน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธิ โดยจ านวนเงินรวมที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ จะเป็นจ านวนเงินบาท ปัดเศษให้จ านวนเงินค่าขายหลกัทรัพย์เป็น
จ านวนเงินท่ีมีทศนิยม 2 ต าแหนง่โดยในกรณีที่ทศนิยมต าแหนง่ที่ 3 มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 5 จะปัดขึน้ แตถ้่าน้อยกว่า 5 จะ
ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ระยะเวลารับซือ้ 
ผู้ท าค าเสนอซือ้จะรับซือ้หลกัทรัพย์เป็นเวลาทัง้สิน้ 25 วนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของ

วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้ดังกล่าวเป็นราคาเสนอซือ้สุดท้ายที่จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) และระยะเวลารับซือ้ดงักลา่วเป็นระยะเวลารับซือ้สดุท้ายที่จะไม่ขยายเวลารับซือ้อีก (Final 
Period) เว้นแตเ่ข้าเง่ือนไขดงันี ้

 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจลดราคาเสนอซือ้หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ หากมเีหตกุารณ์ร้ายแรงตอ่
ฐานะหรือทรัพย์สนิของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซือ้ 

 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้เพื่อแขง่ขนักบับคุคลอื่น หากมี
บคุคลอื่นยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซือ้ 

เง่ือนไขการยกเลกิค าเสนอซือ้ 

 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจยกเลกิค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ ท าค าเสนอซือ้อาจยกเลิกการซื อ้หุ้ นได้ หากมีผู้ ตอบรับค าเสนอซื อ้หุ้ นในจ านวนที่ต ่ากว่า 
391,094,684 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 22.23 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของกิจการก่อน
รวมหุ้นเพิ่มทุน หรือคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 19.72 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ
กิจการหลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ และ 

 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจยกเลกิการซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิได้ หาก 

(1) มีผู้ ตอบรับค าเสนอซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิต ่ากว่า 47,551,750 หน่วย ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 
22.23 ของใบส าคญัแสดงสทิธิของกิจการ หรือ 

(2) มีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นในจ านวนท่ีต ่ากวา่ 391,094,684 หุ้น ซึง่คิดเป็นอตัราร้อยละ 22.23  ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของกิจการก่อนรวมหุ้นเพิ่มทุน หรือ คิดเป็นอตัราประมาณร้อยละ 
19.72  ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของกิจการ หลงัรวมหุ้นเพิ่มทนุ  หรือ 
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 มีเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) รับค าเสนอซือ้ และยงัไม่พ้นระยะเวลารับซือ้ อนัเป็นเหตหุรือ
อาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการโดยเหตกุารณ์ หรือ
การกระท าดงักลา่วมิได้เกิดจากการกระท าของผู้ท าค าเสนอซือ้หรือการกระท าที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง
รับผิดชอบ หรือ 

 กิจการที่ถูกเสนอซือ้กระท าการใดๆ ภายหลงัจากส านักงาน ก.ล.ต. รับค าเสนอซือ้และยังไม่พ้น
ระยะเวลารับซือ้  อนัเป็นเหตใุห้มลูคา่ของหุ้นของกิจการลดลงอยา่งมีนยัส าคญั หรือ 

 กิจการกระท าการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซือ้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 
14/2554 เร่ืองการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในประการที่น่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ของกิจการ 

กิจการได้พิจารณาข้อเสนอในค าเสนอซือ้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหลกัทรัพย์แล้ว และขอแสดง
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดงันี ้

1.  สถานภาพของกิจการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต พร้อมข้อสมมติฐาน
ที่ใช้ในการคาดการณ์ 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของกจิการ 

  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกนัระหว่าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากดั และบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จ ากดั โดยด าเนินการควบรวมเสร็จเรียบร้อย ตามหนงัสือแสดงการจด
ทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน 2550 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 700 ,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) 
และได้ด าเนินการน าหุ้นสามญัของกิจการ เข้าจะทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) เมื่อ
วนัท่ี 19 สงิหาคม 2552 โดยปัจจบุนักิจการมีทนุจดทะเบียนจ านวน 2,239,999,926 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญัจ านวน 
2,239,999,926 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  กิจการประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าวสัดกุ่อสร้าง วสัดตุกแต่ง เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อ
เติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลงัเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ช่ือทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยใน
รูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ท่ีรวมสนิค้าหลากหลายชนิดด้วยจ านวนรายการกว่า 88,000 รายการ โดยถกูจดัวางภายในอาคาร
ขนาดใหญ่ โดยมีขนาดพืน้ท่ีตัง้แต ่18,000 – 32,000 ตารางเมตร ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเลือกชม 
และสมัผสัสนิค้าได้อยา่งใกล้ชิดด้วยตวัเอง 

  ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2555 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาให้บริการรวมทัง้สิน้ 16 สาขา ครอบคลมุ 3 ภมูิภาค คือ 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 4 สาขา ได้แก่ สาขาจงัหวดัระยอง สาขาจงัหวดัชลบุรี สาขาจังหวดันครปฐม และสาขา
จงัหวดัราชบรีุ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10 สาขา ได้แก่ สาขาจงัหวดัร้อยเอ็ด สาขาจงัหวดัขอนแก่น สาขาจงัหวดัอดุรธานี 
สาขาจงัหวดักาฬสนิธุ์ สาขาจงัหวดัมหาสารคาม สาขาจงัหวดัหนองคาย สาขาจงัหวดันครราชสมีา  สาขาจงัหวดัสกลนคร 
สาขาจังหวดันครพนม และสาขาจังหวดัชยัภูมิ และภาคเหนือ 2 สาขา ได้แก่ สาขาจังหวดัเชียงใหม่ และสาขาจงัหวดั
นครสวรรค์ โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดงันี ้ 
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1. “โกลบอล เฮ้าส์” เป็นศนูย์จ าหน่ายสินค้าวสัดกุ่อสร้าง วสัดตุกแต่ง เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน แบบครบวงจร ในรูปแบบ One Stop Shopping Home Center โดยกลุม่
ลกูค้าเป้าหมายที่ส าคญัคือ กลุม่ลกูค้าที่เป็นเจ้าของบ้าน กลุม่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ช่าง ผู้ รับเหมาขนาด
เลก็และขนาดกลาง ร้านค้าวสัดกุ่อสร้างขนาดเล็ก และโครงการก่อสร้างอาคารและที่พกัอาศยั ซึ่งสินค้าที่
จัดจ าหน่ายจะอยู่ภายใต้อาคารหลงัเดียวในลกัษณะแวร์เฮ้าส์สโตร์ ที่จัดเก็บสินค้าพร้อมส่งมอบให้กับ
ลกูค้าได้ทนัที 

2.  “โกลบอล เฮ้าส์” เป็นศนูย์จ าหนา่ยสนิค้า โดยสามารถแบง่สนิค้าที่จ าหนา่ยออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 
2.1 กลุม่วสัดกุ่อสร้าง ส าหรับงานด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย 

 กลุม่ปนูซีเมนต์และก่อสร้าง 
 กลุม่เหลก็ ตะป ูและลวด 
 กลุม่หลงัคาและอปุกรณ์ติดตัง้  
 กลุม่ถงัน า้ ทอ่น า้ ระบบน า้และจดัสวน 

2.2 กลุม่วสัดตุกแตง่ ส าหรับงานตกแตง่อาคาร ประกอบด้วย 
 กลุม่ประต ูหน้าตา่ง ไม้และอปุกรณ์ 
 กลุม่เคร่ืองมือชา่ง 
 กลุม่ไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
 กลุม่สขุภณัฑ์ ห้องน า้และห้องครัว 
 กลุม่กระเบือ้งเซรามคิ วสัดตุกแตง่พืน้และผนงั 
 กลุม่สแีละเคมีภณัฑ์ 
 กลุม่เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน 
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1.2 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ 
 
 

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)  

หนีส้นิ      

หนีส้นิหมุนเวียน      
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

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

เจ้าหนีก้ารค้า      

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 5,008 - 4,556 -  

   - บริษัทอื่น 826,384 1,067,993 1,171,173 1,577,458  
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

692 4,430 4,297 4,226 
 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

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

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

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

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

หนีส้นิไม่หมุนเวียน      

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

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 373,637 478,710 911,787 1,199,801  
หนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออก
จากงาน 

- - 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) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

ทนุเรือนหุ้น     

   ทนุจดทะเบยีน 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     

   จดัสรรเพื่อส 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 

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

     

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

รอบ
ระยะเวลา 6 
เดือนสิน้สุด 
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 

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

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 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 
เดือนสิน้สุด 
ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 
2554 

รอบ
ระยะเวลา 6 
เดือนสิน้สุด 
ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 
2555 

 (พนับาท) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น      

ผลก าไรจากการตมีลูคา่ทีด่ิน อาคารและ
อปุกรณ์ใหม ่

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

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขาย - 15 12 (3) (15) 

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

      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 358,979 362,144 1,758,491 1,493,835 282,548 

      

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมปี 2552 – 2554 
 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา ตัง้แตปี่ 2552-2554 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นผล

จากการเพิ่มขึน้ของยอดขายในแต่ละสาขา แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ รวมถึงภัยธรรมชาติ ล้วนส่งผลต่อทุกภาคธุรกิจ แต่
เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึน้นัน้ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อยอดขายของบริษัทฯ   อีกทัง้บริษัทฯ ยังสามารถ
ด าเนินการตามแผนการขยายสาขาได้ โดยเปิดด าเนินการสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดงัจะเห็นได้จาก
จ านวนสาขา ในปี 2551 จาก 7 สาขา เพิ่มเป็น 16 สาขา ในเดือนมิถนุายน 2555  

 
รายได้ 
บริษัทฯ มีรายได้รวม ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาตัง้แตปี่ 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 โดยมีรายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก
ปีก่อนหน้าคิดเป็นอตัราร้อยละ 33.78 และร้อยละ 40.54 ตามล าดบั ซึง่เป็นผลจากการเติบโตของการด าเนินงานของสาขาเดิม 
และการขยายสาขาเพิ่มอยา่งตอ่เนื่องทกุปี 

 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีสดัสว่นต้นทนุขายส าหรับปี 2552 – 2554 เมื่อเทียบกบัรายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 79.44 ร้อยละ 

82.26 และร้อยละ 81.96 ตามล าดบั อตัราสว่นดงักลา่วแสดงถึงสดัสว่นของต้นทนุขายตอ่รายได้รวมที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็น
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ผลจากการปรับกลยุทธ์และกระบวนการจัดซือ้ของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2552 – 2554 เท่ากบั 401.40 ล้านบาท 486.72 ล้านบาท และ 702.87 ล้านบาท 
ตามล าดบั ปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี 2 ฉบบั ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสงู
มากกวา่ปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจาก ในช่วงต้นปี 2554 บริษัทฯ ได้ท าการทบทวนมลูค่าปัจจุบนัของที่ดิน อาคารและสิ่งปลกู
สร้างใหม ่ตามรอบระยะเวลาที่พงึปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เก่ียวกบัเร่ืองที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ การปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานดงักลา่วนีส้ง่ผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่เสือ่มราคาของสนิทรัพย์สว่นท่ีตีราคาใหมน่ีเ้พิ่มขึน้ในปี 
2554 เป็นจ านวน 52.15 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองการบนัทึกค่าใช้จ่าย
ประมาณการส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ซึ่งเป็นภาระผกูพนัของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจาก
งาน อนัเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 

อัตราก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นเมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2552 – 2554 เท่ากับ ร้อยละ 

15.57 ร้อยละ 15.77 และร้อยละ 16.00 ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เป็นผลจากการจดัการ
ในกระบวนการจดัซือ้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และการขยายสาขาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท าให้
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการประหยดัทางขนาด (Economies of scale) อตัราก าไรสทุธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2552 
– 2554 เมื่อเทียบกบัรายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากบัร้อยละ 8.04 ร้อยละ 6.07 และร้อยละ 5.85 ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธิ
ส าหรับปี 2554 ลดลงเนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน และผลกระทบทางภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในสว่นของคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้นี ้รวมแล้วมากกวา่ปี 2553 จ านวน 78.23 ล้านบาท หากพิจารณาผลการด าเนินงานในปี 
2554 ตามเง่ือนไขเดียวกนักับปี 2553 จะได้ก าไรสทุธิของปี 2554 เท่ากับ 568.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของ
รายได้รวม  

  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับงวดหนึง่ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เพิ่มขึน้ร้อยละ 47.35 
เป็นผลจากก าไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึน้และมลูคา่ที่เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายซึง่ไมถื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร เช่น ค่าเสื่อม
ราคาที่เกิดจากการตรีาคาใหมข่องสิง่ปลกูสร้าง และคา่ใช้จ่ายประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 19 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปี 2554 
 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับงวดประจ าปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 490.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากรอบ

ระยะเวลาเดียวกนัในปี 2553 เทา่กบั 128.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.48 
 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสทุธิส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 8,187.85 ล้านบาท มากกวา่

รายได้จากการขายสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนัของปี 2553 จ านวน 2,356.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.41 
ทัง้นีเ้ป็นผลจากการเติบโตของสาขาเดิมและการขยายกิจการสาขาเพิ่มขึน้ในปี 2554 

 บริษัทฯ มีรายได้อื่นส าหรับงวดหนึ่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากบั 203.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน
ของปี 2553 จ านวน 64.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.04 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ของการ
สง่เสริมการขาย 

 บริษัทฯ มีต้นทนุสนิค้าขายส าหรับงวดหนึ่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากบั 6,877.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัของปี 2553 จ านวน 1,966.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.03 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้ 
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 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวดหนึ่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 702.87 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2553 จ านวน 216.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 44.41 ค่าใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็นร้อย
ละ 8.58 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอตัราสว่นที่เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 
8.35 ของยอดขายปี 2553 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยไม่นบัรวมค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ าหนา่ยแล้ว จะเทา่กบั 481.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2553 จ านวน 124.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 35.05 และคิดเป็นร้อยละ 5.88 ของยอดขาย ซึ่งต ่ากว่าอตัราสว่นของระยะเวลาเดียวกันในปี 2553 ที่มีอตัราส่วน
เทา่กบัร้อยละ 6.11 ของยอดขาย ทัง้นีเ้ป็นผลจากเมื่อต้นปี 2554 บริษัทฯ ได้ท าการประเมินราคาสิ่งปลกูสร้างใหม่ตาม
รอบระยะเวลาที่พงึกระท าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เก่ียวกบัเร่ืองที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ มี
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่เสือ่มราคาสว่นท่ีตีราคาใหมน่ีเ้พิ่มขึน้จ านวน 52.15 ล้านบาท นอกจากนีย้งัได้ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองการบนัทกึคา่ใช้จ่ายประมาณการส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับงวดหนึง่ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 189.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัของปี 2553 จ านวน 61.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.35 ทัง้นีเ้ป็นผลจากก าไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึน้และมลู
คา่ที่เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายซึง่ไมถื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร เช่น คา่เสือ่มราคาที่เกิดจากการตีราคาใหม่ของสิ่ง
ปลกูสร้าง และคา่ใช้จ่ายประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิเท่ากบั 282.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.05 เมื่อเปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปี 2554 
 ยอดขายส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2555 เท่ากบั 5,097.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 

2554 จ านวน 1,053.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.05 ทัง้นีเ้นื่องมาจากการเติบโตของสาขาเดิมและการเปิดสาขา
ใหมเ่พิ่มขึน้ 

 รายได้อื่น ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2555 เท่ากบั 127.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 
2554 จ านวน 37.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ  41.29 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้สง่เสริมการขาย และรายได้คา่
เช่าป้ายโฆษณา 

 ต้นทนุสนิค้าขายส าหรับงวด 6  เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เทา่กบั 4,325.35  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปี 2554 จ านวน 895.74  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.12  ตามจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้และจ านวนยอดขายที่

เพิ่มขึน้ของสาขาเก่า 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เทา่กบั 438.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกนัของปี 2554 จ านวน 108.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.03  โดยค่าใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 8.60 

ของยอดขาย ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนสาขาและพนกังาน 

 คา่ใช้จ่ายทางการเงินส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เทา่กบั 81.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปี 2554 จ านวน 20.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.35 เป็นผลมาจากหนีร้ะยะยาวที่เพิ่มขึน้มาเพื่อการขยาย

กิจการสาขา 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 เทา่กบั 97.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปี 2554 จ านวน 8.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.00 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงนิในปี 2554 
 

สินทรัพย์รวม 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในงวดบญัชีปี 2552 – 2554 เท่ากบั 4,580.69 ล้านบาท 5,865.75 ล้านบาท 

และ 8,317.88 ล้านบาท โดยการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์รวมมีสาเหตสุ 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 โดยเงินสดของปี 2554 ลดลงจากปี 2553 เป็นผล
มาจากการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรเพื่อขยายกิจการสาขาเพิ่มขึน้เป็นส าคญั 

2. ลูกหนีก้ารคา้ ณ 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 9.03 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2553 เทา่กบั 9.14 ล้านบาท 
และ ณ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 13.22 ล้านบาท แม้บริษัทฯ จะมีแนวโน้มของมูลค่าลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ก็ตาม บริษัทฯ 
ยงัคงด ารงนโยบายการพิจารณาวงเงินเครดิตที่เข้มงวด อาทิ มีหนงัสือค า้ประกนัวงเงินเครดิตจากธนาคารที่น่าเช่ือถือ และ
นโยบายการติดตามการช าระหนีอ้ยา่งใกล้ชิด ทัง้นีเ้พื่อลดความเสีย่งจากการผิดนดัช าระหนี ้

3. สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 1,867.73 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 
2,680.90 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 3,093.59 ล้านบาท ด้วยธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินอยู่ภายใต้สโลแกน 
“ครบ หลากหลาย ให้บ้านคณุ” มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องมีสินค้าจ านวนมากเอาไว้ให้บริการแก่ลกูค้า เพื่อให้เกิดความ
พอใจสงูสดุ อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มจ านวนสาขาให้มากขึน้ทกุปี โดยปี 2554 มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 13 สาขา จึงท าให้
จ านวนสนิค้าคงคลงัสิน้ปี 2554 มีมลูคา่เพิ่มขึน้ 

4. ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ ณ 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 2,580.49 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2553 
เทา่กบั 2,925.24 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 4,926.53 ล้านบาท ทัง้นีม้ีสาเหตจุากการลงทนุเพื่อขยายสาขา
เพิ่มขึน้ทุกปี และมูลค่าสินทรัพย์เดิมเพิ่มขึน้จากการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่  16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ 

 
หนีส้ิน 
บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม ณ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 2,175.22 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 

3,222.94 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 3,895.45 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่เดียวกนั
พบวา่มีอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 0.90 1.22 และ 0.88 เทา่ ตามล าดบัอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 
ปี 2554 มีจ านวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เงินทนุของกิจการในการขยายสาขามากกว่าการใช้เงินกู้จากสถาบนั
การเงิน 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
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 มีทนุจดทะเบียนที่
ออกและช าระแล้วจ านวน 960 ล้านบาท และในปี 2554 บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1,720 ล้านบาท โดยมีทนุที่ออก
และเรียกช าระแล้วเท่ากบั 1,449.93 ล้านบาท และในปี 2554 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน จ านวน 490.60 ล้าน
บาท ซึ่งถกูจดัสรรไปเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 25.0 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่
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จดัสรรเป็นส ารองตากฎหมายเทา่กบั 74.28 ล้านบาท และสว่นของก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 600.65 ล้านบาท สว่น
ของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2553 ประมาณร้อยละ 67.34 

 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

 
สินทรัพย์รวม 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 1,701 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการขยายสาขาเพิ่มขึน้ในช่วงคร่ึงปี

แรก ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 668 ล้านบาท และมีสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 963 ล้านบาท โดยสว่น
ใหญ่เป็นสนิค้าสต็อกไว้ส าหรับการเปิดสาขาใหม ่และรองรับการขยายตวัของยอดขายที่สงูขึน้ในสาขาเดิม 

 
หนีส้ิน 
บริษัทฯ มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ 1,330 ล้านบาท จากการกู้ ยืมเงินเพื่อน ามาใช้ขยายสาขา 522 ล้านบาท กู้ ยืม

ระยะสัน้เพิ่มขึน้เพื่อน ามาใช้เป็นทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ 500 ล้านบาท และยอดเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 326 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นการเพิ่มขึน้ตามจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้ 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ในช่วงคร่ึงปีแรก ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ได้มีมติใ ห้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ส าหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สง่ผลให้ทนุที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 
เพิ่มสงูขึน้ประมาณร้อยละ 20 

 

1.3 สถานภาพของกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 ผู้ท าค าเสนอซือ้และกิจการได้วางแผนการด าเนินการภายหลงัการเข้าครอบง ากิจการ และคาดการณ์ผล
การด าเนินงานในอนาคตดงันี ้

  1.3.1 สถานภาพของกิจการ 

 ปัจจุบันผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ ยกเว้น กรณีมีเหตใุห้กิจการไม่สามารถ
ด ารงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ได้ และตลาดหลกัทรัพย์สัง่เพิกถอนหุ้นสามญัของ
กิจการจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

  1.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

 ส าหรับนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้านัน้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ตกลง
กระท าการลงทนุตามข้อตกลงในสญัญาจองซือ้หุ้นระหวา่งผู้ท าค าเสนอซือ้และกิจการในการขยายขนาดของธุรกิจของกิจการ 
เสริมศกัยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั แลกเปลีย่นองค์ความรู้และประสบการณ์ และให้การสง่เสริมสนบัสนนุอื่นๆ 
กบักิจการตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึง่ผู้ท าค าเสนอซือ้เช่ือมัน่ว่าการสนบัสนนุกิจการในเร่ืองดงัต่อไปนีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์
โดยรวมแก่กิจการ ดงันี ้
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(1)  เพิ่มอตัราการขยายจ านวนสาขาของกิจการในประเทศให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

(2)  เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของกิจการด้านการจดัซือ้จากการประหยดัทางขนาดซึ่งจะช่วยให้ต้นทนุลดลง และการ
ได้รับรายได้จากเงินคืนสว่นลดในอตัราสว่นท่ีสงูขึน้ 

(3) เพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารผลติภณัฑ์ การจดัการพืน้ท่ีขายและจดัซือ้สนิค้า ด้วยระบบสารสนเทศและระบบสนบัสนนุ  
(Back-end system) ซึง่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบธุรกิจของกิจการ 

(4) เพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินค้าและพืน้ที่คลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และระบบการจดัการ
ขนสง่และกระจายสนิค้า 

(5) บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม เพื่อช่วยรองรับการขยายตัวของธุรกิจของกิจการและเพิ่มความสามารถในการ
แขง่ขนัของกิจการ 

(6) เพิ่มโอกาสในการขยายสาขาไปในภมูิภาคอาเซียนได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ เวียดนาม กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ 
เมียนมาร์ บรูไน 

(7)  ผู้ท าค าเสนอซือ้จะจดัสง่ทีมสนบัสนนุท่ีเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหารกิจการพิจารณาในการสนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการ 

  ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะร่วมศกึษาและวางแผนกบักิจการในการก าหนดแผนการลงทนุและแผนการบริหาร
กิจการตอ่ไป 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของกิจการอยา่ง
มีนัยส าคัญ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจจะพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการตามที่
เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สงูสดุของกิจการ และหากการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแตกต่าง
จากที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ของผู้ท าค าเสนอซือ้ ก่อนที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการใดๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการขอมติ
จากที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบงัคบัของบริษัทฯ และหลกัเกณฑ์กฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากสิน้สุดระยะเวลารับซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะ
เปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการแตอ่ยา่งใด 

   1.3.3 รายการระหว่างกัน 

 ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ กิจการและผู้ท าค าเสนอซือ้รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 จะมีการท ารายการ
ระหวา่งกนัในลกัษณะตอ่ไปนี ้

  (1) รายการธุรกรรมการค้าปกติในฐานะคูค้่า 

  (1.1) การซือ้ขายสนิค้าระหวา่งกนั 

นโยบายการท ารายการระหว่างกันในธุรกรรมนีจ้ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
รวมถึงการสัง่ซือ้สินค้าซึ่งขึน้อยู่กบัอปุสงค์ของลกูค้าของกิจการ โดยทางผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่ได้มีแผนงานหรือนโยบายที่จะให้
กิจการต้องเพิ่มปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างกนันอกเหนือจากระดบัการค้าปกติที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั สว่นนโยบายทางด้าน
ราคาตลอดจนเง่ือนไขในการซือ้ขายสินค้านัน้ เป็นไปตามกลไกทางการตลาด โดยจะใช้ในหลกัเกณฑ์เดียวกันกับการท า
รายการกบับคุคลภายนอก 
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  (1.2) บริการทางการขนสง่สนิค้าและการกระจายสนิค้า 

 ผู้ท าค าเสนอซือ้หรือกิจการในเครือของผู้ท าค าเสนอซือ้ (ซึ่งเป็นบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอ
ซือ้) อาจจะพิจารณาเสนอบริการการขนสง่สนิค้าของผู้ท าค าเสนอซือ้หรือของกิจการในเครือของผู้ท าค าเสนอซือ้ (ซึง่เป็นบคุคล
ตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซือ้) ให้กิจการพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารการขนส่งและการกระจายสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงบริหารต้นทุนการด าเนินการดงักล่าวให้ดีขึน้อีกด้วย โดยอตัราการคิดราคาค่าบริการและการ
ก าหนดเง่ือนไขในการให้บริการดงักลา่วนัน้ จะใช้ในหลกัเกณฑ์เดียวกนักบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก 

  (2) รายการสนบัสนนุทางธุรกิจ 

 เพื่อสนบัสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการขยายธุรกิจและการแข่งขนัของกิจการ 
ผู้ท าค าเสนอซือ้มีข้อตกลงที่จะสนับสนนุกิจการโดยการสง่ผู้บริหารและทีมงานสว่นหนึ่งมาช่วยดแูลในด้านการพฒันาธุรกิจ 
การจดัซือ้ การบคุคล ตลอดจนด้านการบญัชีและการเงิน 

  1.3.4 การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 

 ตลาดค้าปลีกสินค้าวสัดุก่อสร้าง และตกแต่งบ้าน โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั มีแนวโน้มที่จะเติบโตอยู่ใน
ระดบัที่สงูอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่นิยมแนวคิดร้านค้าสมยัใหม่ (Modern Trade) และ
รูปแบบสาขาในตา่งจงัหวดัของกิจการท่ีได้รับการยอมรับมากขึน้ ด้วยการมีสว่นแบ่งตลาดที่เพิ่มขึน้มาจากร้านค้าแบบดัง้เดิม 
(Traditional store) และเนื่องจากสาขาทัง้หมดของกิจการตัง้อยู่ในต่างจงัหวดั กิจการจึงน่าจะได้ประโยชน์จากการขยายตวั
ของตลาดดงักลา่ว ดงันัน้ เพื่อรองรับความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ กิจการได้วางแผนการด าเนินงานดงันี  ้
 ส าหรับเงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัท เอสซีจี 
ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั จ านวน 3,136 ล้านบาทนัน้ บริษัทฯ คาดว่าจะน ามาใช้ เพื่อซือ้ที่ดิน ก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
(Working capital) เพื่อเร่งอตัราการขยายสาขาของบริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งรวดเร็วมากขึน้กวา่ที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ก่อนการ
มีพนัธมิตรร่วมทนุ นอกจากนี ้เงินทนุดงักลา่วจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กบับริษัทฯ มากยิ่งขึน้ 
 ส าหรับนโยบายและแผนการบริหารกิจการร่วมกัน กิจการและผู้ ท าค าเสนอซือ้จะมีการแบ่งปันและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกิจการในการแขง่ขนั การเติบโต และเพื่อให้เกิดประโยชน์
จากการร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ตอ่กิจการให้มากที่สดุ นอกจากนี ้สิง่ส าคญัที่บริษัทฯ จะด าเนินการ คือ การเร่งอตัราการ
เปิดสาขาให้เร็วขึน้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการเร่ืองโลจิสติกส์ โดยกิจการคาดว่าทัง้สองปัจจัย
ดงักลา่วจะเป็นกลไกส าคญัในการช่วยเสริมสร้างการประกอบธุรกิจค้าปลกีสนิค้าวสัดกุ่อสร้างและตกแต่งบ้านของกิจการให้ดี
ยิ่งขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของกิจการ 

 

2.  ความเห็นเกี่ยวกับความถกูต้องของข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในค าเสนอซือ้ 
บริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบักิจการตามที่ปรากฏในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์แล้ว มีความเห็นวา่ 

ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่ว มคีวามถกูต้อง 

 

3.  ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใดๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ท าค าเสนอซือ้ ทัง้ในฐานะส่วนตัว ในฐานะ
กรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้  ซึ่งรวมถงึการถอืหุ้นของกรรมการของกิจการใน
นิติบุคคลผู้ท าค าเสนอซือ้ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่างๆ 
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     3.1 การด าเนินธุรกิจร่วมกันหรือระหว่างกัน 
      ในระหวา่งปี 2554 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ผู้ท าค าเสนอซือ้ ไม่มีการท ารายการระหว่างกนักบั
กิจการ อยา่งไรก็ดี ในช่วงเวลาดงักลา่ว กิจการในเครือของผู้ท าค าเสนอซือ้ (ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกนั ตามมาตรา 258 ของ
ผู้ท าค าเสนอซือ้) มีรายการขายสนิค้าให้กบักิจการตามเง่ือนไขการค้าปกติ ทัง้นี ้รายละเอียดของรายการดงักลา่วสามารถสรุป
ได้ดงันี ้

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
ตามมาตรา 258 ของผู้ท าค า

เสนอซือ้ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ 
ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

มูลค่าสินค้าที่ขาย 
ให้กับกิจการ (ล้านบาท) 

ปี 2554 
6 เดือนแรก 
ของปี 2555 

(ก) บริษัท กระเบือ้งทิพย์ จ ากดั - บริษัท กระเบือ้งทิพย์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท 
กระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท 
ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู ่
 - กรรมการร่วมกันมี 2 ท่าน ได้แก่ นายพิชิต ไม้พุ่ม 
และนายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ 

111.29 93.99 

(ข) บริษัท ไทย-เยอรมนั เซรามิค 
อินดสัทร่ี จ ากดั (มหาชน) 

- บริ ษัท ไทย -เยอรมัน เซรามิค  อินดัสท ร่ี  จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เซรามิค ซิเมนต์ไทย 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นอยู ่
- กรรมการร่วมกันมี 3 ท่าน ได้แก่ นายขจรเดช แสง
สพุรรณ  นายพิชิต ไม้พุม่  และนายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ 

108.49 93.43 

(ค) บริษัทอื่นๆ ได้แก่ 
- บ ริ ษั ท  น ว พ ล า ส ติ ก

อุตสาหกรรม (สระบุรี) 
จ ากดั 

- บริ ษัท  สยามไฟเบอ ร์
กลาส จ ากดั 

- บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง 
จ ากดั 

- บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรีุ) จ ากดั เป็น
บริษัทย่อยที่ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด 
ถือหุ้นอยู ่ 
- บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ ากัด เป็นบริษัทย่อยที่ 
บริษัท กระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ ทัง้นี ้
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ ากดั มีกรรมการร่วมกนักบั
ผู้ท าค าเสนอซือ้ 3 ทา่น ได้แก่ นายขจรเดช แสงสพุรรณ  
นายพิชิต ไม้พุม่ และ นายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ  
- บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จ ากดั เป็นบริษัทยอ่ยที่ผู้ท าค า
เสนอซือ้ถือหุ้นอยู่ ทัง้นี ้บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จ ากัด
และผู้ท าค าเสนอซือ้ มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 
นายขจรเดช แสงสพุรรณ และนายพิชิต ไม้พุม่  

41.17 35.76 
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3.2 การลาออกของกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการใหม่ (ภายหลังการท าค าเสนอซือ้) 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้เสร็จสิน้ โครงสร้างคณะกรรมการของกิจการจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
สอดคล้องกบัโครงสร้างการถือหุ้น และเนื่องจากกิจการจะคงจ านวนคณะกรรมการที่ 10 ท่าน กิจการจึงจะได้จัดให้มีการ
ประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับทราบกรรมการลาออก และแตง่ตัง้กรรมการจากบคุคลที่ผู้ท าค าเสนอซือ้เสนอช่ือจ านวน 
3 ทา่น เพื่อด ารงต าแหนง่แทน ดงันี ้

1. นายขจรเดช แสงสพุรรณ (กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั) 
2. นายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ (รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เอสซจีี ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั) 
3. นายนธิิ ภทัรโชค (กรรมการผู้จดัการบริษัท เอสซจีี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั) 

 

3.3 การมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่างๆ 

ผู้ท าค าเสนอซือ้และกิจการได้ลงนามใน “สญัญาจองซือ้หุ้นเก่ียวกบัการออกจดัสรรและจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)” (“สญัญาจองซือ้หุ้น”) เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2555 โดยสญัญาดงักลา่วเป็น
ข้อตกลงในการท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุออกใหมข่องกิจการ จ านวน 224,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาทในราคาหุ้นละ 14 บาท (“หุ้นจองซือ้”) โดยภายหลงัจากกิจการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ท าค าเสนอซือ้ตาม
มติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของกิจการครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 ผู้ท าค าเสนอซือ้จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของกิจการ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 11.29 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของกิจการภายหลงัการเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว สญัญาจองซือ้หุ้นดงักลา่วมีเง่ือนไขที่ได้ตกลงกนั ซึง่สรุปสาระส าคญัของสญัญาได้ดงันี ้

(1) คูส่ญัญา: 

สญัญาจองซือ้หุ้นท าขึน้ระหวา่ง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ดสิทริบิวชัน่ จ ากดั  

(2) วนัท่ีลงนามในสญัญา: 

วนัท่ี 26 สงิหาคม 2555  

(3) หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง: 

ประเภทหลกัทรัพย์ รุ่น จ านวน
หลกัทรัพย์ 
(หุ้น/หนว่ย) 

ร้อยละเมื่อเทยีบกบัจ านวน
หุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ 

ร้อยละเมื่อเทยีบกบัจ านวน
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
กิจการภายหลงัการเพิม่ทนุ 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม ่ - 224,000,000 11.29 11.29 
 

(4)  ที่ปรึกษาในสว่นท่ีเก่ียวกบัสญัญาจองซือ้หุ้น 
บริษัท ลิง้ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของกิจการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของกิจการ 

(5)  เง่ือนไขที่ส าคญัและระยะเวลาของสญัญา บนัทกึข้อตกลงความเข้าใจและความรับผิดชอบของคูส่ญัญา: 

 



ความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์   แบบ 250-2 

-18- 
 

       (5.1)      เง่ือนไขบงัคบัก่อน: ข้อตกลงเพื่อจองซือ้หุ้นจะมีผลใช้บงัคบัตอ่เมื่อเง่ือนไขดงัต่อไปนีส้ าเร็จแล้ว 

(ก) ผู้ท าค าเสนอซือ้ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการได้เพื่อให้ผู้ท า
ค าเสนอซือ้ก้าวข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นท่ีร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) โดยการผอ่นผนัดงักลา่วจะมีผลก็ตอ่เมื่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการมีมติยินยอมให้ผู้ท าค าเสนอซือ้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการ 

(ข) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ มีมติอนมุตัิให้ออกและจดัสรรหุ้นจองซือ้ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ รวมถึงมีมติยินยอม
ให้ผู้ท าค าเสนอซือ้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการและอนุมตัิในเร่ืองอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการออกและ
จดัสรรหุ้นจองซือ้ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ รวมทัง้รับทราบรายช่ือบคุคลที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะเสนอให้เป็นกรรมการ 

(ค) ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีเง่ือนไขในข้อ (ก) และ (ข) ส าเร็จครบถ้วน ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องด าเนินการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น โดยก าหนดให้ค าเสนอซือ้มีระยะเวลารับซือ้ติดตอ่กนั 25 วนัท าการ และ 

(ง) ณ เวลา 16 .00 น. ในวันท าการที่ 21 ของระยะเวลารับซือ้ที่ก าหนดในค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บางส่วน  
ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของกิจการ แสดงเจตนาขายตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นรวมกนั 
- ไมน้่อยกวา่ 391,094,684 หุ้นท่ีออกและช าระแล้วของกิจการ ซึ่งคิดเป็นอตัราโดยประมาณร้อยละ 22.23 

ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของกิจการก่อนรวมหุ้นจองซือ้ หรือคิดเป็นอตัราโดยประมาณร้อยละ
19.72 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของกิจการหลงัรวมหุ้นจองซือ้ และ 

- ไมน้่อยกว่า 47,551,750 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ซึ่งคิดเป็นอตัราโดยประมาณร้อยละ 22.23 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของกิจการ 

(จ) ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้มีสทิธิที่จะไมน่ าเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามข้อ (ง) มาใช้บงัคบัได้ โดยผู้ท าค าเสนอซือ้จะแจ้งให้
กิจการ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรภายในเวลา 9.00 น. ในวันท าการที่ 22 ของระยะเวลารับซือ้ที่
ก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น 

อนึง่ เมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2555 ผู้ท าค าเสนอซือ้ได้มีหนงัสอืไปยงัส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อขอรับการผ่อนผนัให้ท าค า
เสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ได้รับยกเว้นไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ
ในภายหลงั ซึ่งค าขอผ่อนผนัดงักลา่วได้รับการอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2555 โดยมี
เง่ือนไขคือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการต้องอนมุตัิให้ผู้ท าค าเสนอซือ้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น 

นอกจากนี ้เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นกิจการ ครัง้ที่ 1/2555 ได้มีมติอนมุตัิให้ออกและ
จดัสรรหุ้นจองซือ้ให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ รวมถึงมีมติยินยอมให้ผู้ท าค าเสนอซือ้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของ
กิจการและอนุมัติในเร่ืองอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการออกและจัดสรรหุ้นจองซือ้ให้แก่ ผู้ ท าค าเสนอซือ้รวมทัง้
รับทราบรายช่ือบุคคลที่ผู้ ท าค าเสนอซือ้จะเสนอให้เป็นกรรมการ โดยผู้ท าค าเสนอซือ้ได้รับทราบการอนุมัติ
ดงักลา่วและด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น ในวนัที่ 5 ตลุาคม 2555 โดยก าหนดให้ค าเสนอซือ้มี
ระยะเวลารับซือ้ติดต่อกัน 52   วนัท าการดงันัน้จึงเท่ากบัว่าเง่ือนไขบงัคบัก่อนข้อ (ก) (ข) และ (ค) ได้ส าเร็จ
ครบถ้วนแล้ว 

(5.2) ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ด าเนินการซือ้หลกัทรัพย์ตามค าเสนอซือ้ฉบบันีแ้ละด าเนินการ
ซือ้หุ้นจองซือ้ตามสญัญาจองซือ้หุ้นเสร็จสิน้ทัง้หมด กิจการจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ เพือ่พิจารณา
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) รับทราบกรรมการลาออกและพิจารณาแต่งตัง้กรรมการจากบุคคลที่ผู้ท าค าเสนอซือ้เสนอช่ือในจ านวนตาม
สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซือ้แทนที่กรรมการท่ีลาออก และพิจารณาก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามของกิจการ 

(ข) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารและบคุลากรตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
(ค)   พิจารณาก าหนดคูม่ือและอ านาจด าเนินการของกิจการ 

       (2.3)          หลกัการห้ามแขง่ขนักบัธุรกิจของกิจการ 
ผู้ท าค าเสนอซือ้ตกลงให้สญัญากบักิจการวา่ผู้ท าค าเสนอซือ้และบคุคลที่เก่ียวข้องจะไม่ด าเนินธุรกิจหรือถือหุ้น
ตัง้แตร้่อยละ 10 ในกิจการหรือธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกบัธุรกิจหลกัของกิจการไมว่่าในประเทศไทยหรือประเทศ
ใดในภมูิภาคอาเซียน ตลอดระยะเวลาที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้น
ที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการและต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 4 ปี นบัจากวนัที่ผู้ท าค าเสนอซือ้พ้นสภาพ
ดงักลา่ว ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการประกอบธุรกิจในรูปแบบที่ผู้ท าค าเสนอซือ้และบริษัทในกลุ่มด าเนินการอยู่แล้วใน
ปัจจบุนั 

(5.4) เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนทกุข้อส าเร็จครบถ้วน ผู้ท าค าเสนอซือ้มีหน้าที่ต้องด าเนินการช าระคา่จองซือ้ ภายในเวลา 
12.00 น. ของวันท าการที่ 22 ของระยะเวลารับซือ้ และกิจการมีหน้าที่ต้องด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 
ภายใน 2 วนัท าการ หลงัจากได้รับช าระราคาจองซือ้แล้ว หรือภายในวนัท าการท่ี 24 ของระยะเวลารับซือ้ 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถอืหลักทรัพย์ 

กิจการได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการของกิจการเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2555 ซึ่งมีวาระให้พิจารณาค า
เสนอซือ้ของผู้ท าค าเสนอซือ้ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นาย อภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
3. นาย สรุศกัดิ์ จนัโทริ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
4. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
5. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ สริุยวนากลุ กรรมการ  
6. นาย วิทรู สริุยวนากลุ ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. นาง วารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 

   

ทัง้นี ้ภายหลงัการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการของกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเอก
ฉนัท์ให้เสนอแนะตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ตอบรับค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดและเหตผุลดงัตอ่ไปนี  ้
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      4.1  เหตุผลที่สมควรจะตอบรับและ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธค าเสนอซือ้  
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2555 เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2555 และที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2555 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ตอบรับข้อเสนอการร่วมลงทนุของผู้ ท าค าเสนอซือ้ โดยการเข้าซือ้
หุ้นเพิ่มทนุซึง่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายให้กบัผู้ยื่นข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น (Partial Tender Offer) จากผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามจ านวนและรายละเอียดที่ระบขุ้างต้น ซึ่ง
การเข้าร่วมลงทนุของผู้ท าค าเสนอซือ้จะเป็นประโยชน์ตอ่กิจการและผู้ ถือหุ้นของกิจการตามรายละเอียดที่ได้ชีแ้จงในเอกสาร
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว และได้กลา่วโดยสรุปข้อ 1.3 ของเอกสารฉบบันี ้ทัง้นี ้เนื่องจากเง่ือนไขประการหนึ่งของ
การเข้าร่วมลงทนุของผู้ท าค าเสนอซือ้จะต้องมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในจ านวนขัน้ต ่าตามที่ระบขุ้างต้น ดงันัน้ เพื่อให้
การเข้าร่วมลงทนุของผู้ท าค าเสนอซือ้ส าเร็จได้ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นของกิจการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์อยา่งน้อยตามจ านวน
ดงักลา่ว  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบว่า ภายหลงัคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2555 มีมติอนมุตัิ
ข้อเสนอการร่วมลงทนุของผู้ท าค าเสนอซือ้ ราคาตลาดที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ของหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิของ
กิจการสงูกวา่ราคาเสนอซือ้ที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ กลา่วคือ ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัภายหลงัคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนมุตัิการร่วมลงทนุ จนถึงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2555 ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัอยูท่ี่ 15.58 บาท ซึ่งสงูกว่าราคา
เสนอซือ้หุ้นสามญัเป็นจ านวน 1.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.30 ของราคาเสนอซือ้ และราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ที่ 10.50 บาท ซึ่งสงูกว่าราคาเสนอซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวน 1.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.92 ของราคาเสนอซือ้ อย่างไรก็ดี ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจยัต่างๆ รวมทัง้อาจ
เปลีย่นแปลงหากการเข้าร่วมลงทนุของผู้ท าค าเสนอซือ้ไมส่ามารถด าเนินการจนเป็นผลส าเร็จได้ 
 ทัง้นี ้การท่ีผู้ ถือหลกัทรัพย์จะตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าผู้ ถือหุ้นควร
พิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่กิจการและผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการขายหลกัทรัพย์
ในครัง้นีด้้วย เช่น ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเร่ืองศกัยภาพในการขยายตวัทางธรุกิจในอนาคตของกิจการหลงัได้ผู้ท าค าเสนอซือ้เป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจ ประกอบกบัผลกระทบและ/หรือความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้หากปรากฏวา่จ านวนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิที่
มีผู้แสดงเจตนาขายรวมกนั มีจ านวนน้อยกวา่จ านวนหุ้นและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ก าหนดเป็นเง่ือนไข
ในการรับซือ้ จนอาจเป็นเหตุให้ผู้ท าค าเสนอซือ้ปฏิเสธการร่วมลงทุนในกิจการ ทัง้นี ้โดยพิจารณาร่วมกับความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างละเอียดรอบคอบ การตดัสนิใจขัน้สดุท้ายจะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
 
       4.2  ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ละรายและจ านวนหุ้นที่กรรมการแต่ละรายนัน้ถืออยู่     
(เฉพาะในกรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไม่เป็นเอกฉันท์) 
 ไมม่ี เนื่องจากคณะกรรมการมคีวามเห็นเป็นเอกฉนัท์  

 
4.3   ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ ผู้เสนอซือ้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ รวมทัง้ความ

เป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว 
ในสว่นของแผนงานและนโยบายของผู้ท าค าเสนอซือ้ตอ่การด าเนินธุรกิจของกิจการ ตามที่ผู้ท าค าเสนอซือ้

ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในค าเสนอซือ้ สรุปสาระส าคญัได้ว่า ผู้ท าค าเสนอซือ้มีความมุ่งมัน่ที่จะขยายขนาดของธุรกิจของ
กิจการ เสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และให้การส่งเสริม
สนบัสนนุอื่นๆ กบักิจการ เพื่อประโยชน์ของกิจการในด้านตา่งๆ ได้แก่ 
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(ก) การเพิ่มอตัราการขยายจ านวนสาขาของกิจการในประเทศให้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
(ข) การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการด้านการจดัซือ้จากการประหยดัทางขนาดซึง่จะช่วย

ให้ต้นทนุลดลง และการได้รับรายได้จากเงินคืนสว่นลดในอตัราสว่นท่ีสงูขึน้ 
(ค) การเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารผลิตภณัฑ์การจดัการพืน้ที่ขายและการจดัซือ้สินค้า ด้วยระบบ

สารสนเทศและระบบสนนัสนนุ (Back-end system) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของกิจการ 

(ง) การเพิ่มศกัยภาพและประสทิธิภาพในการบริหารคลงัสนิค้าและพืน้ท่ีคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสินค้า 
และระบบการจดัการขนสง่และกระจายสนิค้า 

(จ) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ให้เหมาะสม เพื่อช่วยรองรับการขยายตวัของธุรกิจของกิจการและเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ 

(ฉ) การเพิ่มโอกาสในการขยายสาขาไปในภูมิภาคอาเซียนได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนามกมัพชูา ลาว สงิคโปร์ เมียนมาร์ บรูไน 

(ช)  การได้รับความสนบัสนนุจากผู้ท าค าเสนอซือ้ในการจัดสง่ทีมงานที่เหมาะสม เข้ามาร่วมงานและ
สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของกิจการ  

นอกจากนี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้ระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์วา่ ปัจจบุนัผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีความประสงค์ที่
จะด าเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 12 
เดือน นับจากสิน้สุดระยะเวลารับซือ้ ยกเว้น กรณีมีเหตุให้กิจการไม่สามารถด ารงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ได้ และตลาดหลกัทรัพย์สัง่เพิกถอนหุ้นสามญัของกิจการจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
และในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของกิจการแตอ่ยา่งใด 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของ
กิจการอยา่งมีนยัส าคญั ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจจะพิจารณาทบทวนเปลีย่นแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ
ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สงูสดุของกิจการ และหากการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญั
แตกตา่งจากที่ระบไุว้ในค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ก่อนที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการใดๆ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะด าเนินการขอมติจากที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบงัคบัของบริษัทและหลกัเกณฑ์กฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แผนงานและนโยบายของผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ ซึง่จะสง่ผลกระทบในแง่บวกในการสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการและผู้ ถือหลกัทรัพย์ของกิจการจากการ
เพิ่มอตัราการขยายสาขาได้รวดเร็วและด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 

 
4.4    ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีที่ค าเสนอซือ้นัน้เป็นค าเสนอซือ้เพื่อเพกิ

ถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบงัคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 ไมม่ี เนื่องจากกรณีนีม้ิใช่ค าเสนอซือ้เพื่อเพกิถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
คณะกรรมการจงึไมม่ีความเห็นเพิ่มเติม 
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4.5    อื่นๆ (ถ้าม)ี 
  ไมม่ี   
 

 กิจการขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นถกูต้องครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง ไมม่ีข้อมลูที่อาจท าให้บคุคลอื่น
ส าคญัผิดในสาระส าคญั และมิได้มีการปกปิดข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัซึง่ควรบอกให้แจ้ง   

         
        ขอแสดงความนบัถือ 
      บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
                                                          ……………………………………… 
                                          (นาย วิทรู สริุยวนากลุ) 
                                                             กรรมการ 
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���ก��	��ก�����������%E&$��3�ก�	�%�กก����
���.���+���q%%��&��ก� �� 
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�����%����&�'�(�)*��+ก����(ก���(������� 
	
���ก��	��ก����������
��������� � ก�	����������������ก	����+������	\ ����.� ���k��0$�����R %�����

E� �ก�� 457,420,683 �0$� .��E� /���ก� � 391,094,684 �0$� 	
�������������0$�����R�	 �ก�� 14 ��	/ ��0$� .��D ������R
.�&���	>�	
�%������0$�����R E� �ก�� 55,616,085 D������R.�&���	>� .��E� /���ก� � 47,551,750 D������R.�&���	>� 	
�
�����������D������R.�&���	>��	 �ก�� 9.30 ��	/ ��� ��D������R.�&���	>� �
��������/0��3�.��E&$��"�(��/ �
34$5���0$�+������	\ ������%�ก�������������4 D�( ������������	
�������E&$%�ก��>
�4�� ��0$�/�����/��& (Market 
Value Approach) �������	
�������E&$��4 D�( ����� 10.16 t 13.39  ��	/ ��0$� .��ก��������4�� �D������R.�&�
��	>�&$����>
�4�� �D������R.�&���	>�/�����/��& (Market Value Approach) ��>
�4�� �����ก�D($��	>� (Intrinsic 
Value) .����>
 Black-Scholes Model �����
�4�� ��0/�>�+��D������R.�&���	>�+������	\ ��4 D�( �� 4.20 t 8.57 
��	/ �D������R.�&���	>� 	����
� ��/03�D�ก���%�7�/��������w���>�����������D������
� 	��	
���ก��	��ก�����
����+�D�$34$5���0$���%�7����&��/ ��A �������k�+$��4�D�ก�/�&���D%	
�%�/��������w���>����������� &���
� 

1) �����������+����������������ก	���� 
2) "�ก��D�ก������9�ก�B��&$��ก�&������>0ก�%+������	\ %�ก34$	������������� 
3) ก�E&$������%�กก�+���0$�����R�����	0�%����� 3,136,000,000 ��	  
4) ก�5 ��&0������%.��ก�����0�ก�%ก�  
5) ก�� ��4$�������	��ก��$� .��ก��0	>�	��ก�/��&+������	\  

 
34$	���������������%�ก���กก��+$�	����ก�D������
�E&$D�ก7
D&ก7
����� /��������E+ก��ก���ก����������� 

(������
�&D���$� 7) &������ D�ก7
	
�34$	�������������E� E&$��ก�/��/ก��ก�+���0$�.��D������R.�&���	>�	
�%�����
�0$������0$�E&$/��%�����	
�ก� ��+$��/$� 34$	�������������ก���%�ก���ก��������������ก	����+$��/$�E&$ ����5$���ก�ก���ก���
�����������ก	����/��	
�ก� ��ก�%�	��D�$����	E� E&$������%�กก������	0�.���`����%��%� (Private Placement) %�ก
34$	������������� %����� 3,136,000,000 ��	E�&$�� ������k�������E+������ก ��+��+$�/ก�������%�������0$�\ (������
�&
D���$� 6) 

 
D�ก�9�ก�������
� 	
���ก��	��ก���������E&$��%�7�5���q%%��/ ��A 	
���%�
3�ก�	�/ �����	\ .��34$5��

�0$�+������	\ .�$��( �ก�� ��	� 3�ก�	�/ �ก��E�0	>�/ ��0$� .��3�ก�	�����A ��	���3�ก�	�	����R(
+������	\ 
��k�/$� &$����/0	
�ก� ��D�+$��/$� 	
���ก��	��ก����������
��������� � �������������%�-������������ �!�
�.�ก���/012�(ก.3�%  

 
�� ��Eก�/�� ก�/��������w���>��������������ก	����D������
� ��ก%�ก��%�7�5����/03�	
�E&$ก� ����

+$��/$� 34$5�����ก	������%���%�7����/��&+�����ก	���� 7 +7����� 	����
� ก�/�&���D%%�+�����4 ก��&0������%+��
34$5�����ก	������k������R 
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1. '����.�ก)*0%ก��ก������������ �!��.�ก���/01 
1.1 ��0.���)02'�(������� �!��.�ก���/01 

����	\ %���ก.������+���0$�����R�����	0�D�$ก��34$	�������������.���`����%��%� (Private 
Placement) ��k�%����� 224,000,000 �0$� ����34$	�������������%��+$���5���0$�����	\ D���&� ��$���� 11.29 
+��%������0$�	
���ก.��(���.�$��������0$������	0� .���	 �ก��$���� 10.00 D�ก7
	
�34$5��D������R.�&�
��	>�D($��	>�	
�%������0$�+������	\ �/��%����� +��	0�%&	���
��(���.�$�B������ก�	����ก� 
 

	����
� ����	\ E&$���/���0��/�%�ก	
���(0�������R34$5���0$�+������	\ ����	
� 1/2555 ��������	
� 1 /0���� 
2555 D�$����	\ ��ก�0$�����R�����	0�%����� 224,000,000 �0$� ���������+��D�$ก��34$	�������������.��
�`����%��%� (Private Placement) "&�������E+&��ก� ��ก����&E�$� �B������ก�%�&��0$������D�$.ก 34$	�����
�����������%���� 34$	�������������/$��&������ก�	����������������ก	�������� ��+������	\ B��D� 3 ��� "&�
����	\ E&$����������������ก	����+������	\ (.�� 247-4) %�ก34$	������������� �����	
� 4 /0���� 2555 �����
�����������ก	�������� ��+������	\ %�ก34$5�����ก	����"&�ก����&D�$������������
�������������/�&/ �ก�� 
25 ���	��ก� /���./ ���� 9.00 �. 5������ 16.00 �. +�����	
� 5 /0���� 2555 5�����	
� 9 �x9%�ก��� 2555 "&�
�
34$	�������������E&$�����������ก	����+������	\ /��������
�&&��/ �E��
� 

1. �0$�����R E� �ก�� 457,420,683 �0$� .��E� /���ก� � 391,094,684 �0$� ������&��k���/�E� �ก��$���� 
26.00 .��E� /���ก� �$���� 22. 23 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+������	\ ก �����0$������
	0� /�����&�� �����&��k���/�E� �ก��$���� 23.06 .��E� /���ก� �$���� 19.72 +��%������0$�	
�
��ก.��(���.�$�+������	\ �������0$������	0� /�����&�� "&���������D���� 14 ��	/ ��0$� "&�
����0	>�	
�34$5���0$�+������	\ %�E&$���	 �ก�� 13.96255 ��	 (������ก� ������$���
B��
�4�� ������.�$�) 

2. D������R.�&���	>�	
�%������0$�����R E� �ก�� 55,616,085 D������R.�&���	>� .��E� /���ก� � 
47,551,750 D������R.�&���	>� ������&��k���/�E� �ก��$���� 26.00 .��E� /���ก� �$���� 22.23 
+��%�����D������R.�&���	>�	�����& "&���������D���� 9.30 ��	/ �D������R.�&���	>� "&�
����0	>�	
�34$5��D������R.�&���	>�+������	\ %�E&$���	 �ก�� 9.27512 ��	 (������ก� ������$�
��B��
�4�� ������.�$�) 

 
	����
� ����0	>�+$��/$���k����	
��0	>�%�ก� �>���
��D�ก�����+���0$�.��/���D������R.�&���	>�

.��B��
�4�� ����������34$.�&��%/+���
B��� �>���
��D�ก�����+���0$�.��/���D������R.�&���	>�D�
��/�$���� 0.25 +�������������.��� �B��
�4�� ������D���/�$���� 7 +��� �>���
��D�ก�����+��
�0$�.��/���D������R.�&���	>� 

 
ก������0$�����R�����	0�.���`����%��%� (Private Placement) .��ก�	����������������ก	����

���� ��/��%�����&��ก� ��+$��/$� ��ก�
34$����+���0$�/��%�����	
�ก� ��.�$�%�	��D�$34$	�������������%���k�
34$5���0$�+������	\ D�%�����E� �ก�� 681,420,683 �0$� .��E� /���ก� � 615,094,684 �0$� ��&��k���/�
"&�����7E� �ก��$���� 34.36 .��E� /���ก� �$���� 31.01 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+������	\ 
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��������0$�	
�����	\ %���กD�� D�$.ก 34$	�������������%�กก������0$�����R�����	0� .��%���k�34$5��D������R
.�&���	>�+������	\ /��%�����	
��
34$/�������������������%�E� �ก�� 55,616,085 �� �� ��&��k���/�
"&�����7E� �ก��$���� 26 +��%�����D������R.�&���	>�	�����&  
 

��ก%�ก�
� ��ก34$	�������������D($��	>������0$�	�����&%�กD������R.�&���	>�	
�%������0$�	
�%�E&$��%�กก�
	����������������ก	�������� ��/��%�����	
�ก����&D���������������ก	���� 34$	�������������%���k�34$5���0$�
+������	\ D�%�����E� �ก�� 748,159,985 �0$� .��E� /���ก� � 672,156,784 �0$� ��&��k���/�"&�����7E� 
�ก��$���� 33.40 .��E� /���ก� �$���� 30.01 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+������	\ ��������0$�	
�
����	\ %���กD�� D�$.ก 34$	�������������%�กก������0$�����R�����	0� .�����0$�	
�����	\ %���กD�� D�$.ก 
34$	�������������%�กก�D($��	>������0$�%�กD������R.�&���	>�	
�%������0$�����%�� �3�D�$34$	���������������k�34$5��
�0$���D�R ��k����&�������%�ก34$5���0$���D�R D��q%%0���+������	\ ����E&$.ก 34$5���0$�ก�0 ��0�����ก0� 
(	����
� ��&� ��ก�5���0$��
���k���&� ��ก�5���0$�D�ก7
	
�34$5��D������R.�&���	>�������	0ก��D($��	>������0$�
%�กD������R.�&���	>�) 
 

B������ก�	����������������ก	�������� �����%���� B��D� 7 ���	��ก� ����	\ %�%�&D�$�
ก���(0�
�7�ก�ก��������	��ก�ก�����ก .��./ �/����0���	
�34$	�������������E&$����(���������+$���/��.�� �
ก�ก�.��34$����+������	\ ��5��ก����&��(���ก�ก�34$�
�����%�����+������	\ .��B��D� 12 
�&��� 34$	�������������%�����&������ก�/��.3�ก���	0������+���+��&>0ก�%+������	\ ����9�ก�B�� �����
+
&��������5D�ก�.+ �+�� .�ก���
�����������4$.������ก�7�.��D�$ก�� �����������0�����A ก��
����	\ /��( ������	
�������� �������"�(��+������	\ (/��������
�&D���$� 60) 

 
ก��+$�	����ก�&��ก� ��%�� �3�D�$34$	������������� /$��	����������������ก	����/����ก�9+��

�7�ก�ก�ก��ก�����ก	����.��/��&���ก	����	
� ก%. 53/2545 ����� ���ก�ก7@� ������E+ .����>
ก�D�ก�
�+$�5�����ก	���������������ก�%ก� ������0� � ก7
�0���.��34$	
��ก
���+$��/����/� 258 E&$�������0$�+����/�
�0�����กก� �����	 �ก��$���� 50 +����	>���ก��
��	�����& "&���/��0�������5���0$�D�����	%&	���
��
��กก� �����	 �ก��$���� 25 +����	>���ก��
��	�����& ���E&$�����������%����0�ก��������ก�
��ก��ก�%ก�+����/��0���	
���k�34$5���0$�+������	%&	���
�� "&�ก�� ��0����+$���k�ก�ก�D�%�����	
�
�
��������R+����/��0���&��ก� ���������	%&	���
�� %�	��D�$�0��������
�����%	���$��D�����	%&
	���
��/�����ก+��ก�������ก�%ก�3 ����/��0������� (chain principle) �0������ ������
��$�	
�D�ก�	��
��������������ก	����	�����&+������	%&	���
������ 
 

�� ��Eก�/�� 34$	�������������E&$����+�3 ��3��/ ������ก��� ก.�./. ��������	
� 27 ������� 2555 �����%�
+���ก�	����������������ก	�������� ��+������	\ "&�����	\ E&$��ก��ก��$�E� /$��	�������������
���ก	����	�����&+������	\ %�ก�����ก��� ก.�./. ��������	
� 7 ก������ 2555 �����D�$��k�E�/��	
�ก����&E�$
D���ก�9�����ก����7�ก�ก�ก��ก�����ก	����.��/��&���ก	���� /��������
�&&���
� 
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��� ���� �! ��.�ก���/01
��(�3%� 

 

/����ก�9�7�ก�ก�ก��ก��/��&	0� 	
�  	%. 12/2554 �����
���ก�ก7@� ������E+.����>
ก�D�ก��+$�5�����ก	���������������ก�%ก� 
����	\ /$���������+�3 ��3��/ ������ก��� �$��	���(���� �>���
��
/��	
�ก����&E�$D���ก�9�����ก����7�ก�ก�ก��ก�����ก	����.��
/��&���ก	����� �&$��ก�ก����&� �>���
��ก�����.��.�&�
��ก�+$��4� ก�%&	���
�� .��ก��������+�/ ��A .��+���0��/�ก�
+�3 ��3��	��������������0$����� ��+������	\ / �	
���(0�34$5���0$�&$��
��.����
��E� �$��ก� �ก��������+��%�������
��	�����&+��34$5���0$����
34$����� �̀�	� (5$��
) 	
�����(0�.���
��	>���ก��
������.�� "&�E� 
������ ��+��34$5���0$�	
��
� ��E&$��
� .��D�ก7
	
��
34$5���0$�+������	\ 
.�&��%/��+���0$�	
�����������กก� �%������4��0&	
��������� D�$34$	�����
��������D($��>
%�&�/����&� ��+��%������0$�	
��
34$.�&��%/��+�� 
(pro-rate) ก7
&��ก� ��D�$D($ก��D������R.�&���	>�	
�%������0$�&$�� 

������/0:  1) D���ก��`����
� ��&� ��ก�5���0$�/����0&+��34$	�������������B������ก������0$�������0$� ก������0$�%�กก�	�����
�����������ก	�������� �� .��ก������0$�%�กD������R.�&���	>�	
�%������0$�	
�%�E&$��%�กก�	�������������
���ก	�������� �� ��k���&� ��%�����D�ก7
	
�34$	�����������������5�����0$�.��D������R.�&���	>�E&$/��	
�	
�
ก����&E�$D���������������ก	���� ��	�����k���&� ��D�ก7
	
�34$5��D������R.�&���	>�������	0ก��D($��	>�����
�0$�%�กD������R.�&���	>� 

 2) ����	\ �
ก������	>�+��34$5��D������R.�&���	>�	
�%������0$�����R+������	\ ����	
� 1 (GLOBAL-W) 7 ���	
� 
27 �
���� 2555 "&��
���D($��	>���4 	
� 6.25 ��	/ ��0$� .����/�ก�D($��	>� 1.2 �0$�����R / � 1 �� ��
D������R.�&���	>� .��34$5��D������R.�&���	>�+������	\ %�����5D($��	>������0$�����R+������	E&$D����	
� 
16 �x9%�ก��� 2555 .�����	
� 17 �x�B��� 2556 ��$�./ %��
ก������	>�/��������E+ก������	>�  

 
	����
� ����	\ ��&� �ก��+$�	����ก�%�.�$����%B��D�E/���	
� 4 �= 2555 /������7ก�������� 

.��+���/��ก�	����ก�&��ก� �� &���
� 
 

.��2���)* ��0ก�� %���)* 
1 ����	\ � ���������+���7�ก�ก�����	 .����������%�ก	
���ก��	��ก�

���������ก
���ก��ก�	����������������ก	�������� �� (Partial Tender Offer) 
/��.�� 250-2 D�$�����ก����7�ก�ก�ก��ก�����ก	����.��/��&���ก	���� 
(ก.�./.) .��/��&���ก	����.� ����	9E	� .��34$5���0$�+������	\ (B��D� 15 
���	��ก����./ ���	
�����	\ E&$��.�� 247-4) 

25 /0���� 2555 

2  ����0&	$��	
�34$.�&��%/��+������5�ก���กก�+��E&$ 2 �x9%�ก��� 2555 
3 34$	�������������(������� �%�������0$������	0� (Private Placement) 6 �x9%�ก��� 2555 

4 ����	\ &������ก�%&	���
�������	0�(���.�$� ก��ก�	����7�(�� (B��D����	
� 
24 +��ก�	����������������ก	�������� ��) 

7-8 �x9%�ก��� 2555 



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

 ��$�	
� 7 +�� 67 ����	 .����	 "� .���%��$�	� %��ก�& 

.��2���)* ��0ก�� %���)* 
5 ����0&	$��+���������ก�	������������� 9 �x9%�ก��� 2555 
6 - >0ก�&���������%�������47� 

- /��.	�D�ก����������ก	����(���� ��0$�D�$.ก 34$.�&��%/��+�� 
14 �x9%�ก��� 2555 

 
1.2 �)*��'�(�������� �!� 

������������0$�����RD�����0$��� 14.00 ��	 ��k����	
�34$	�������������%�E&$�������0$�����R�����	0�
+������	\ /�� ]��RR�%�������0$��ก
���ก��ก���ก%�&�.��%�������0$������	0�+������	 ����"ก����
�#$��� %��ก�& (���(�)^ ��������	
� 26 ������� 2555 

�����������D������R.�&���	>�D������ ���� 9.30 ��	 ��k����	
��	 �ก��3�/ ����� ���������
�����0$�����R+$��/$�ก�����D($��	>������0$�����R/��D������R.�&���	>�������4 	
� 6.25 ��	/ ��0$� �47&$��
��/�� ��ก�D($��	>�	
� 1.2 �0$�����R/ � 1 D������R.�&���	>� 

 
1.3 �(�*��8'��(���ก3��: '��-ก.(�/�*�:�( �!�����:��)�.;����(���-3����*��(�*��8'2�(-3�8��)!�����&:<.�% 

(1) 34$	�������������E&$��ก�3 ��3��%�ก�����ก��� ก.�./. D�$	��������������0$����� ��+��ก�%ก�E&$ �����D�$
34$	�������������ก$��+$��%0&	
�/$��	��������������0$�	
�$���� 25 (�
�����$�) "&�ก�3 ��3��&��ก� ��%��
3�ก�
/ ������	
���(0�34$5���0$�+��ก�%ก��
�/�������D�$34$	�������������	��������������0$����� ��+��ก�%ก� 

(2) 	
���(0�34$5���0$�+��ก�%ก� �
�/���0���/�D�$��ก.��%�&��0$�%������D�$.ก 34$	������������� ��5���
�/�
������D�$34$	�������������	��������������0$����� ��+��ก�%ก�.����0��/�D����������A 	
�%����k�������ก�
��ก.��%�&��0$�%������D�$.ก 34$	������������� ��	�����	����(����0���	
�34$	�������������%�����D�$
��k�ก�ก� 

(3) B��D� 3 ���	��ก�5�&%�ก���	
�������E+D�+$� (1) .�� (2) �����%��5$�� 34$	�������������/$��&������ก�	��
��������������ก	�������� ��"&�ก����&D�$������������
�������������/�&/ �ก�� 25 ���	��ก� .�� 

(4) 7 ���� 16.00 �. D����	��ก�	
� 21 +���������������	
�ก����&D���������������ก	�������� ��34$5��
���ก	����+��ก�%ก� .�&��%/��+��/����������������ก	�������� ����ก�� 
- E� �$��ก� � 391,094,684 �0$�	
���ก.��(���.�$�+��ก�%ก� ������&��k���/�"&�����7$���� 

22.23 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+��ก�%ก�ก �����0$�%������ �����&��k���/�
"&�����7$���� 19.72 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+��ก�%ก��������0$�%������ .�� 

- E� �$��ก� � 47,551,750 D�������R.�&���	>�	
�%������0$� ������&��k���/�"&�����7$���� 22.23 
+��%�����D������R.�&���	>�	
�%������0$�+��ก�%ก� 

(5) 	����
�34$	��������������
��	>�	
�%�E� ���������E+������ก ��/��+$�(4) ��D($������E&$ "&�34$	�������������%�.%$�
D�$ก�%ก� 	��� ����$���k������ก�7���ก�B��D����� 9.00 �. D����	��ก�	
� 22 +���������������
	
�ก����&D���������������ก	�������� �� 
 

����� ��������	
� 27 ������� 2555 34$	�������������E&$�
�������E���������ก��� ก.�./. �����+���ก�
3 ��3��D�$	��������������0$����� ��+��ก�%ก�"&�34$	�������������E&$���ก��$�E� /$��	�������������
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���ก	����	�����&+��ก�%ก�D�B������ �������+�3 ��3��&��ก� ��E&$��ก���0��/�%�ก�����ก��� ก.�./. 
.�$���������	
� 7 ก������ 2555 "&��
������E+���	
���(0�30$5���0$�+��ก�%ก�/$����0��/�D�$34$	�������������	��
��������������ก	�������� �� 

��ก%�ก�
� ��������	
� 1 /0���� 2555 	
���(0�������R34$5���0$�ก�%ก� ����	
� 1/2555 E&$�
�/���0��/�D�$
��ก.��%�&��0$�%������D�$.ก 34$	������������� ��5���
�/�������D�$34$	�������������	��������������0$�
���� ��+��ก�%ก�.����0��/�D����������A	
�%����k�������ก���ก.��%�&��0$�%������D�$.ก 34$	���������
������	�����	����(����0���	
�34$	�������������%�����D�$��k�ก�ก� "&�30$	�������������E&$��	��
ก���0��/�&��ก� ��.��&������ก�	����������������ก	�������� �� D����	
� 5 /0���� 2555 "&�ก����&D�$
������������
�������������/�&/ �ก�� 25 ���	��ก�&������%���	 �ก��� �������E+������ก ��+$� (1) (2) .�� 
(3) E&$�����%��5$��.�$� 

 
1.4 �(�*��8';�ก��0ก�.�ก������� �!� 

34$	���������������%�ก���ก��������������ก	����+������	\ E&$ D�ก7
D&ก7
�����&��/ �E��
� 
1) 34$	���������������%�ก���กก������0$�E&$ ��ก�
34$/����������������0$�D�%�����	
�/���ก� � 391,094,684 �0$� 

������&��k���/�$���� 22.23 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+������	\ ก �����0$������	0� �����&
��k���/�����7 19.72 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+������	\ �������0$������	0� .�� 

2) 34$	���������������%�ก���กก�����D������R.�&���	>�E&$ ��ก 
2.1 �
34$/���������������D������R.�&���	>�+������	\ D�%�����/���ก� � 47,551,750 �� �� ������&��k�

��/�$���� 22.23 +��D������R.�&���	>�+������	\ ��� 
2.2 �
34$/����������������0$�D�%�����	
�/���ก� � 391,094,684 �0$� ������&��k���/�$���� 22.23 +��

%������0$�	
���ก.��(���.�$�+������	\ ก �����0$������	0� ��� ��&��k���/�����7$���� 
19.72 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+������	\ �������0$������	0� ��� 

3) �
��/0ก�7����ก�ก�	��D&A �ก�&+���B������%�ก�����ก����7�ก�ก�ก��ก�����ก	����.��/��&
���ก	���� (]�����ก��� ก.�./.^) ������������� .�����E� �$�������������� �����k���/0�����%��k���/0
D�$�ก�&������
������ ��$��.�/ �l������	�������+������	\ "&���/0ก�7����ก�ก�	��&��ก� ��
��E&$�ก�&%�กก�ก�	��+��34$	����������������ก�ก�	��	
�34$	�������������/$����3�&(�� ��� 

4) ����	\ ก�	��ก�D&A B������%�ก�����ก��� ก.�./. �������������.�����E� �$�������������� �����k�
��/0D�$�4�� ��0$�+������	\ �&���� ���
��������R ��� 

5) ����	\ ก�	��ก�D&A 	
�� �%�� �3�/ �ก�	�������������/����ก�9�7�ก�ก�/��&	0�	
�	%. 
14/2554 ����� ก�ก�	��ก�����&��$�ก�	��ก�D���ก�	
�� �%��
3�/ �ก�	����������������ก	����
+������	\ 

 
1.5 ก������<'3('����(?��ก�: 

34$����+$�����/ก��D�$��RR�ก������	\ B��D/$��RR�%�������0$�� �34$����+$�����%�E� ก�	��ก�&��/ �E��
� 
.��%�%�&ก���D�$�0���	
��ก
���+$��+��34$����+$����� ก�	��ก�&��/ �E��
�E� � ��������"�(��+��/�������
�0������� .��E� � �"&�/����"&��$�� D���� ��( ���������%��ก�&��	>� ��������5������������%�ก���	
�
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�����D���RR��
�%�5�����	
�34$����+$�������E&$5���0$�+������	\ D�%�����	
��	 �ก�������กก� �$���� 10 +��
�0$�	
���ก.��(���.�$�	�����&+������	\ .�����%�ก���&��ก� ��E�/ ��������
ก��k����� 4 �= "&�D�( ��
������� 4 �= &��ก� �� ��ก34$����+$�����ก�����5���0$�+������	\ �	 �ก�������กก� �$���� 10 +���0$�	
�
��ก.��(���.�$�	�����&+������	\ �
ก D�$����	
�E&$ก� ����+$��/$��
�ก�����D($������D��  

1) &������ก��+$�E�5���0$�	���	��/� .��	���$��D���&� ���ก��ก� �$���� 10 .��/����
�����%
����0�D�����		
���ก��ก�%ก�D���ก�7�Dก�$��
�����.+ �+��ก��ก��>0ก�%���ก+������	\E� � �D�
���	9E	�������	9����D�B4��B������
�� ���E&$.ก  ���"&�
��
� ������
� }C����C��� ��
�&��� 
ก���4(� ��� ����"�� ��
����� .���4E�  

2) &������ก�(�ก(���0���กD&A +������	\ D�$�+$���	�����ก��34$����+$����� ����0���	
��ก
���+$��
+��34$����+$����� ��$�./ %�E&$��������������k������ก�7���ก�%�ก����	\ 	����
�����	\ %�E� 
&������ก�(�ก(���0���กD&A +��34$����+$�����D�$�+$���	�����ก������	\ �( ��&
��ก�� ��$�./ %�
E&$��������������k������ก�7���ก�%�ก34$����+$����� �����k�ก7
/��	
�E&$��0E�$D���RR�%��
�����0$� 

 
	����
� +$�/ก���$��.+ �+��D�+$��/$�%�E� D($������ก��ก���ก��>0ก�%+��ก�0 �����	+��34$����+$����� 

/��4�.��	
��
��4  7 ���	
�D���RR�%�������0$� (���	
� 26 ������� 2555) ������5��>0ก�%$���$�+��34$3��/ 
(Manufacturer Outlet) ����5�� $��+������$�	
�+������$�+��34$3��/���&
�����������D�ก�0 �����	+��
34$����+$�������k����ก $���$��`����� �� (Specialty Store) ����5�� $���$�	
���$�ก�+������$��`����� ��
������k�����$�	
���4 D�ก�0 ����&0ก ��$��.��/ก./ � ��	� $�������/�E	�"#����	 ��k�/$� ก�./ �/���/��.	�
34$.	�%���� ��D�>0ก�%$���$�&��ก� �� �( � $��"#����	 "#�"��4(��� ��k�/$� 
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������/0: 1 D������R.�&���	>�+������	\ (GLOBAL-W) �
��/�ก�D($��	>� 1.2 �0$�����R : 1 D������R.�&���	>�

:���%��.�ก���/01�)*���� �!� 

��-���3%�'�(�.�ก���/01�)*���� �!�-3�:���%��.�ก���/01�)*��ก<.������<.�%'�(������� 

@ %���)*0�*�������� �!� �.�(�/�*���������<.�% 
A�0�.�(ก��;�����?� �!���������B��!(��2 

'�(;������B<�2(���?� 
(1,759,310,318 ����) (1,983,310,318 ����) (2,239,999,925 ����) 

�0$�����R         

+����4�: 457,240,683 �0$� 26.00% 23.06%   20.42% 

+���/���: 391,094,684 �0$� 22.23% 19.72%   17.46% 

D������R.�&���	>� (213,908,006 ��3%0)   �0$�����R1   

+����4�: 55,616,085 �� �� 26.00%   +����4�: 66,739,302 �� �� 2.98% 

+���/���: 47,551,750 �� �� 22.23%   +���/���: 57,062,100 �� �� 2.55% 
�%�:���%���������B��!(��2'�(������������� �!�         

ก ��D($��	>������0$�����R+��D������R.�&���	>�         

+����4�: 681,240,683 �0$� - 34.36%   - 

+���/���: 615,094,684 �0$� - 31.01%   - 

B������ก�D($��	>������0$�����R+��D������R.�&���	>�         

+����4�: 747,979,985 �0$� - -   33.40% 

+���/���: 672,156,784 �0$� - -   30.01% 
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2. '����.�ก)*0%ก�������� 
2.1 '����.��*%8� 

(�������	  : ����	 ����"ก�����#$��� %��ก�& (���(�) 
(SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED) 

����&����=	
�%&	���
�� : 8 ��50���� 25501 .��E&$%&	���
��.��B����k�����	���(���������	
� 
4 �
���� 2551 

�5����q%%0��� : ��k�����	%&	���
��D�/��&���ก	����.� ����	9E	� 
/���./ ���	
� 19 ������� 2552 

��+	
�	���
������	  : 0107551000029 
��ก�7�ก���ก��>0ก�%

  
: %���� ������$����&0ก ��$�� ���&0/ก./ � ��������� �0�ก7� 	
�D($D����

ก ��$�� / ��/�� /ก./ � �$��.����� B��D����������&
��+��&D�R  
	
�/��� : 232 ��4 	
� 19 /����������� ����B������$�����& %�����&$�����& 
Web Site : http://www.globalhouse.co.th 
	0�%&	���
��  : 2,055,999,992.00 ��	 (�������$�����$��$���ก$�.���ก$�������ก$�����ก$�

$���ก$���������	5$��) .� ���k� 
�0$�����R%����� 2,055,999,992 �0$� 
�4�� �	
�/�E�$�0$��� 1 ��	  

	0�%&	���
��(���.�$� 
 
 
 
�"����ก�% �������q�3� 

: 
 
 
 
: 

1,759,310,318.00 ��	 (���������%�&$���$�����ก$��$�����.������������
���$�����.�&��	5$��) .� ���k� 
�0$�����R%����� 1,759,310,318 �0$� 
�4�� �	
�/�E�$�0$��� 1 ��	 
����	�
�"����ก�% �������q�3�D�./ ���=D���/�E� �$��ก� �$���� 30 
+��ก��E�0	>�	
����������%�ก��ก���������/ ��A 	0ก���B	/��	
�E&$
ก����&E�$D�+$�������+������	.��/��ก����� ��กE� �
��/0%����k�����
D&	
�%�/$��D($����&��ก� �� .��ก�% �������q�3�����E� �
3�ก�	�/ �ก�
&����������ก/�+������	�� ���
��������R  
 

������/0: 1 ����	����%&	���
��ก �/��� 7 ���	
� 20 >������ 2538 "&�E&$�����ก������	 ����"ก�����#$���  
(+��.ก �) %��ก�& ������k�����		
�%�&/��� 7 ���	
� 8 ��50���� 2550  

 
2.2 A�/�%�ก�����ก��?��ก�: 

����	 ����"ก�����#$��� %��ก�& (���(�) ��k�����		
�%&	���
��ก �/���+���"&��
��/50�����������
��ก��>0ก�%%���� ������$����&0ก ��$�� ���&0/ก./ � ��������� �0�ก7� 	
�D($D����ก ��$�� / ��/�� /ก./ � 
�$��.����� B��D����������&
��+��&D�R  "&�D($(���	��ก��$�� � ]"ก���� �#$���^ (Global House) "&�
�q%%0��� ����	\ �
%�������+�D�$��ก���	������� 17 ��+� �����0� 3 B4��B�� ��� B��ก���.��B��
/������ก 4 ��+� E&$.ก  ��+�%�����&���� ��+�%�����&(��0
 ��+�%�����&���l� .����+�%�����&�(�0
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B��/������ก� 
̀������� 11 ��+� E&$.ก  ��+�%�����&$�����& ��+�%�����&+��.ก � ��+�%�����&�0&>��
 
��+�%�����&ก�����>0� ��+�%�����&�������� ��+�%�����&������� ��+�%�����&�ก��� ��+�%�����&
����� ��+�%�����&���(�
��  ��+�%�����&(��B4�� .����+�%�����&�0��	� .��B������� 2 ��+� E&$.ก  
��+�%�����&�(
��D��  .����+�%�����&������ "&���+�./ ��.� �/�����4 D�	����	
��������.����&�ก/ �
ก��&��	����D($��ก�+���4ก�$�	0กก�0 � �
�5��	
�%�&5��ก��
����D�ก�D�$��ก� �����4ก�$�����5+��5
�+$�E�������$�E&$D�( ��	��	
���&�ก (Drive Thru) .���
5��ก���� �����$� "&���ก�7�ก���ก��>0ก�%
+������	�
������
�& &���
�  
1. ]"ก���� �#$���^ ��k�94���%���� ������$����&0ก ��$�� ���&0/ก./ � ��������� �0�ก7� 	
�D($D����ก ��$�� 

/ ��/�� /ก./ � �$��.����� .������% D�4�.�� One Stop Shopping Home Center "&�ก�0 �
�4ก�$���������	
������R��� ก�0 ��4ก�$�	
���k� �%$�+���$�� ก�0 �34$��ก����(
����� ( �� 34$������+��&
���ก.��+��&ก��� $���$����&0ก ��$��+��&���ก .��"��ก�ก ��$������.��	
���ก��9�� ��������$�	
�
%�&%���� ��%���4 B��D/$���������&
��D���ก�7�.���#$����"/� 	
�%�&�ก������$��$��� ����D�$ก���4ก�$�
E&$	��	
 

2. ]"ก���� �#$���^ ��k�94���%���� ������$� "&�����5.� �����$�	
�%���� ����ก��k� 2 ���B	���ก ��� 
2.1 ก�0 ����&0ก ��$�� ���������&$��"���$�� ��ก��&$�� 

ก) ก�0 ��4��
���/�.��ก ��$�� 
+) ก�0 �����ก /��4 .����& 
�) ก�0 �������.���0�ก7�/�&/���  
�) ก�0 �5������ 	 ����� �������.��%�&��� 

2.2 ก�0 ����&0/ก./ � ���������/ก./ ����� ��ก��&$�� 
ก) ก�0 ���/4 ��$�/ �� E�$.���0�ก7� 
+) ก�0 ����������( �� 
�) ก�0 �E}}��.���0�ก7� 
�) ก�0 ��0+B�7@� �$������.���$����� 
%) ก�0 �ก������������� ���&0/ก./ �����.��3��� 
`) ก�0 ��
.�����
B�7@� 
() ก�0 ��}�����%��.��������D($B��D��$��  
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2.3 K��(����(��082�   
 ��.�3���082� (.������) 

K��(����(��082� @ 30 ��.0. 2555 @ 31 ?.�. 2554 @ 31 ?.�. 2553 @ 31 ?.�. 2552 

 :���%� % :���%� % :���%� % :���%� % 

�4�� ���E&$%�กก�+�� N.A. N.A. 8,187.85 97.58 5,831.28 97.67 4,198.87 94.08 

- ก�0 ����&0ก ��$�� ������
���&$��"���$�� 

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

-   ก�0 ����&0/ก./ � ������ 
    ���/ก./ ����� 

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

�4�� ���E&$���� N.A. N.A. 203.36 2.42 139.25 2.33 264.00 5.92 

��082��%� 2,681.18 100.00 8,391.21 100.00 5,970.53 100.00 4,462.87 100.00 

������/0:      ��E&$���� ��� ��E&$��ก�+�� � ��E&$� �/�&/��� � ��( ��� &�ก��
�������� A ก��E+�&	0�%�ก��/�.�ก���
��� 
ก��E+�&	0�%�กก�%���� ��	������� ��E&$%�กก�� �����ก�+��  
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2.4 ����K��(����(ก���������'�(������� <.�������������� �!� 
  

 ��2�3%�ก���������;�������� (���0.�) 
�������%����0%��ก�. ������������� �!� ������������*%8� 

ก3��ก��:�2��������/�*���� <.����������� �!��.�ก���/01��(�3%�    
�0$�����R 64.35 0.00 35.65 
D������R.�&���	>� 50.00 0.00 50.00 
A�0�.�(ก������'�0�����/�*����<ก3����.;�%(:��ก�2 (Private Placement)    
�0$�����R 57.08 11.30 31.62 
D������R.�&���	>� 50.00 0.00 50.00 
A�0�.�(ก������������ �!��.�ก���/01��(�3%� (Partial Tender Offer)    

ก3��ก��;�����?� �!���������B'�(������;������B<�2(���?�    
�0$�����R    

• ก7
	
��
34$/���������������%������4��0& 457,420,683 �0$� 
 

34.02 t  
57.08 

34.36 
31.62 t  

8.56  

• ก7
	
��
34$/���������������%�����/����0& 391,094,684 �0$� 
 

37.37 t  
57.08  

31.01 
31.62 t  
11.91   

D������R.�&���	>�    

• ก7
	
��
34$/���������������%������4��0& 55,616,085 �� �� 24.00 t  
50.00 

26.00 
50.00 t  
24.00 

• ก7
	
��
34$/���������������%�����/����0& 47,551,750 �� �� 27.77 t  
50.00 

22.23 
50.00 t  
27.77  
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  ��2�3%�ก���������;�������� (���0.�) 

�������%����0%��ก�. ������������� �!� ������������*%8� 
A�0�.�(ก��;�����?� �!���������B'�(������;������B<�2(���?�    
�0$�����R    

• ก7
	
��
34$/���������������%������4��0& 457,420,683 �0$� 32.87 t  
56.27 

33.40 
33.73 t  
10.33 

• ก7
	
��
34$/���������������%�����/����0& 391,094,684 �0$� 36.27 t  
56.27  

30.01 
33.72 t  
13.72 
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2.5 K��(����(ก���ก�� ���������� <.�ก��������:�2ก�� 
"���$��ก�ก�.���7�34$����+������	 ก ��ก�	������������� 

�7�ก�ก�����	�
%�����	�����& 10 	 �� ��ก��&$��ก�ก����� 4 	 ��  ก�ก�	
���k�34$����  
5 	 �� .��ก�ก�	
�E� E&$��k�34$���� 1 	 �� &���
� 

 
��*� [ �ก�. -��<��3( 

1.  ����B���	>�� 0%��ก
�/�ก��% ��>��ก�ก� / ก�ก�����  
2. �����	4 �0�����ก0� ��>��ก�ก����� / ��>��ก�ก����.����%�7�

� �/��.	� 
3. �������( �0�����ก0� ก�ก����� / ก�ก����.����%�7�� �/��.	� 

4. �����07
 �0�����ก0� ก�ก����� 
5.   9.&.����9�ก&�� �0�����ก0� ก�ก�/�%���.������������
��� 
6. ����0	>�� �0�����ก0� ก�ก�����/ ก�ก����.����%�7�� �/��.	� 
7. ������(0/�ก�R%��  9
.��%��	� ก�ก����� 
8.   9.&.��/
 "��/����0�ก�� ��>��ก�ก�/�%��� / ก�ก�����  
9. 9.���� 	����7��9� ก�ก�/�%��� / ก�ก�����  
10.  ����09�ก&�� %��"	� ก�ก�/�%��� / ก�ก����.����%�7�� �/��.	�/ 

ก�ก�����  
������/0 :  "&��
����������7 7 � �� 	����$�	
���k���+��0ก��7�ก�ก�����	.	� ������(0/�ก�R%�� 9
.��%��	� 

/���/�	
���(0��7�ก�ก�����	����	
� 1/2555 ���	
� 15 ก0�B����>� 2555 
 

B������ก�	����������������ก	�������� �����%���� "���$���7�ก�ก�+������	\ %��
ก�
���
���.��������D�$��&��$��ก��"���$��ก�5���0$� "&�����	\ %�E&$%�&D�$�
ก���(0��7�ก�ก������
��%�7���	��ก�ก�����ก .��./ �/���ก�ก�	
�34$	�������������%������0���	
�%��+$���&���
/��.�� �ก�ก�+������	\ �� 3 	 �� /����(���&���
� 
 

��0��*� -��<��3(;��������� ����-18�0 
:���%�

�.�ก���/01
�)*������( 

1. � � � + %  � & (  . � �
�0�7 

• ก�ก� .��ก�ก�34$%�&ก�D�R   
����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�&  

• ก�ก� ����	 ����
%
 �����/� %��ก�&  

• ก�ก� ����	 ����
%
 ������ %��ก�&  

• ก�ก� ����	 ����
%
 3��/B�7@�ก ��$�� %��ก�&  

• ��>��ก�ก� .����>��ก�ก�����  
����	 E	�-������ ������ ���&��	
 %��ก�& (���(�)  

E� �
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��0��*� -��<��3(;��������� ����-18�0 
:���%�

�.�ก���/01
�)*������( 

• ��>��ก�ก� .����>��ก�ก�����  
����	 �����/
�����/��(���"�&���� %��ก�& (���(�)  

2. �����
�� (���/(
���ก0� • ��ก�ก�34$%�&ก�D�R   
����	 ����
%
 3��/B�7@�ก ��$�� %��ก�&  

• ก�ก� ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�&  

• ก�ก�.��ก�ก�����  
����	 E	�-������ ������ ���&��	
 %��ก�&(���(�)  

• ก�ก�.��ก�ก�����  
����	 �����/
�����/��(���"�&���� %��ก�& (���(�)  

• ก�ก� ����	 E	�����/�ก.�����
B�7@� %��ก�& (���(�)  

E� �
 

3. �����>� B�	"(� • ก�ก�34$%�&ก� ����	 ����
%
 "�%��/�ก�� .���%��$�	� %��ก�& E� �
 

 
��(���34$5�����ก	����+������	\ 

��(���34$5���0$���D�R  10 ���&��.ก �$��	���%������0$�	
�5�� .����&� ��ก�5���0$� 7 ����C&��0&
	���
�� ��������	
� 11 ก������ 2555 

 

.��2���)* ��0��*� :���%����� 
���0.����*���)0�ก��

:���%������)*:����3�082�
<.�%��!(��2'�(������� 

1 �����	4 �0�����ก0� 516,881,718 29.38 
2 �������( �0�����ก0� 413,262,000 23.49 
3 �����07
 �0�����ก0� 159,565,164 9.07 
4 ����%
���� ���9�(/�ก0� 43,284,240 2.46 
5 E	������
&
��� %��ก�& 42,804,710 2.43 
6 ����	 	0�B�	 %��ก�& (���(�) 39,502,140 2.25 
7 SOMERS (U.K.) LIMITED 36,935,380 2.10 
8 �����(R� �0R���� �4���B 30,402,700 1.73 
9 ����0R�� >�RR��0o� 26,100,000 1.48 
10 �����	�� ���	>���7�((� 22,320,000 1.27 

�%� 1,331,058,052 75.66 
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"���$��34$5���0$�	
���&� �%���k�B������ก�	������������� 
ก) ก7
E� �
34$.�&��%/��+�����ก	����D�./ �����B	����
34$.�&��%/��+�����ก	����./ �����B	D�

%�����	
��$��ก� �%�����+���/���	
��������� .��34$	��������������ก���กก��������ก	���� "���$��34$5���0$�%�
E� �
ก����
���.��� 

+) ก7
%��������ก	����	
��
34$.�&��%/��+�� ����E&$.ก  �0$�����R.��D������R.�&���	>��
%������	 �ก��
%�����+���/���	
��������� "&����/�� �34$5�����ก	����	0ก��.�&��%/��+�����ก	����/����&� ��	
�5����4 
.��34$	�������������	��ก������0$������	0�+������	\ %����� 224,000,000 �0$� ��k�	
��
��$��.�$� 
"���$��34$5���0$�	
���&� �%���k�B������ก�	�������������%���k�&��/���/ �E��
� 
1) ก7
	
�34$5��D������R.�&���	>�	0ก�� (��	���34$	�������������) ���E� D($��	>������0$�����R+������	\ 

 

.��2���)* ��0��*� :���%����� 
���0.����*���)0�ก��

:���%������)*:����3�082�
<.�%��!(��2'�(������� 

1 ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�& 615,094,684 31.01 
2 �����	4 �0�����ก0� 401,978,918 20.27 
3 �������( �0�����ก0� 321,393,900 16.20 
4 �����07
 �0�����ก0� 124,093,864 6.26 
5 ����%
���� ���9�(/�ก0� 33,662,140 1.70 
6 E	������
&
��� %��ก�& 33,289,210 1.68 
7 ����	 	0�B�	 %��ก�& (���(�) 30,720,840 1.55 
8 SOMERS (U.K.) LIMITED 28,724,680 1.45 
9 �����(R� �0R���� �4���B 23,644,200 1.19 
10 ����0R�� >�RR��0o� 20,298,000 1.02 

�%� 1,632,900,436 82.33 
 

2) ก7
34$	�������������D($��	>�/��D������R.�&���	>�	
�E&$%�กก�	����������������ก	�������� ��+��
����	\ D�+7�	
�34$5��D������R.�&���	>�������	0ก�������E� �
ก�D($��	>������0$�����R+������	\  
 

.��2���)* ��0��*� :���%����� 
���0.����*���)0�ก��

:���%������)*:����3�082�
<.�%��!(��2'�(������� 

1 ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�& 672,156,784 32.94 
2 �����	4 �0�����ก0� 401,978,918 19.70 
3 �������( �0�����ก0� 321,398,900 15.75 
4 �����07
 �0�����ก0� 124,093,864 6.08 
5 ����%
���� ���9�(/�ก0� 33,662,140 1.65 
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.��2���)* ��0��*� :���%����� 
���0.����*���)0�ก��

:���%������)*:����3�082�
<.�%��!(��2'�(������� 

6 E	������
&
��� %��ก�& 33,289,210 1.63 
7 ����	 	0�B�	 %��ก�& (���(�) 30,720,840 1.51 
8 SOMERS (U.K.) LIMITED 28,724,680 1.41 
9 �����(R� �0R���� �4���B 23,644,200 1.16 
10 ����0R�� >�RR��0o� 20,298,000 0.99 

�%� 1,689,962,536 82.33 
 

3) ก7
	
�34$5��D������R.�&���	>�	0ก�� (��	���34$	�������������) �
ก�D($��	>������0$�����R+������	\ 
/��D������R.�&���	>�	
��
��4 	���%����� 
 

.��2���)* ��0��*� :���%����� 
���0.����*���)0�ก��

:���%������)*:����3�082�
<.�%��!(��2'�(������� 

1 ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�& 672,156,784 30.01 
2 �����	4 �0�����ก0� 468,975,430 20.94 
3 �������( �0�����ก0� 321,393,900 14.35 
4 �����07
 �0�����ก0� 130,483,138 5.83 
5 ����%
���� ���9�(/�ก0� 34,098,740 1.52 
6 E	������
&
��� %��ก�& 33,662,240 1.50 
7 ����	 	0�B�	 %��ก�& (���(�) 30,720,840 1.37 
8 SOMERS (U.K.) LIMITED 28,724,680 1.28 
9 �����(R� �0R���� �4���B 25,641,360 1.14 
10 ����0R�� >�RR��0o� 20,578,080 0.92 

�%� 1,766,435,192 78.86 
 

�) ก7
%��������ก	����	
��
34$.�&��%/��+�� ����E&$.ก  �0$�����R.��D������R.�&���	>��
%������	 �ก��
%�����+����4�	
��������� "&����/�� �34$5�����ก	����	0ก��.�&��%/��+�����ก	����/����&� ��	
�5����4  
.��34$	�������������	��ก������0$������	0�+������	\ %����� 224,000,000 �0$� ��k�	
��
��$��.�$�
"���$��34$5���0$�	
���&� �%���k�B������ก�	�������������%���k�&��/���/ �E��
� 
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1) ก7
	
�34$5��D������R.�&���	>�	0ก�� (��	���34$	�������������) ���E� D($��	>������0$�����R+������	\ 
 

.��2���)* ��0��*� :���%����� 
���0.����*���)0�ก��

:���%������)*:����3�082�
<.�%��!(��2'�(������� 

1 ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�& 681,420,683 34.36 
2 �����	4 �0�����ก0� 382,492,518 19.29 
3 �������( �0�����ก0� 305,813,900 15.42 
4 �����07
 �0�����ก0� 118,078,264 5.95 
5 ����%
���� ���9�(/�ก0� 32,030,340 1.61 
6 E	������
&
��� %��ก�& 31,675,510 1.60 
7 ����	 	0�B�	 %��ก�& (���(�) 29,231,540 1.47 
8 SOMERS (U.K.) LIMITED 27,332,180 1.38 
9 �����(R� �0R���� �4���B 22,498,000 1.13 
10 ����0R�� >�RR��0o� 19,314,000 0.97 

�%� 1,649,886,935 83.19 
 

2) ก7
34$	�������������D($��	>�/��D������R.�&���	>�	
�E&$%�กก�	����������������ก	�������� ��+��
����	\ D�+7�	
�34$5��D������R.�&���	>�������	0ก�������E� �
ก�D($��	>������0$�����R+������	\ 
 

.��2���)* ��0��*� :���%����� 
���0.����*���)0�ก��

:���%������)*:����3�082�
<.�%��!(��2'�(������� 

1 ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�& 748,159,985 36.49 
2 �����	4 �0�����ก0� 382,492,518 18.66 
3 �������( �0�����ก0� 305,813,900 14.92 
4 �����07
 �0�����ก0� 118,078,264 5.76 
5 ����%
���� ���9�(/�ก0� 32,030,340 1.56 
6 E	������
&
��� %��ก�& 31,675,510 1.55 
7 ����	 	0�B�	 %��ก�& (���(�) 29,231,540 1.43 
8 SOMERS (U.K.) LIMITED 27,332,180 1.33 
9 �����(R� �0R���� �4���B 22,498,000 1.10 
10 ����0R�� >�RR��0o� 19,314,000 0.94 

�%� 1,716,626,237 83.74 
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3) ก7
	
�34$5��D������R.�&���	>�	0ก�� (��	���34$	�������������) �
ก�D($��	>������0$�����R+������	\ 
/��D������R.�&���	>�	
��
��4 	���%����� 

 

.��2���)* ��0��*� :���%����� 
���0.����*���)0�ก��

:���%������)*:����3�082�
<.�%��!(��2'�(������� 

1 ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�& 748,159,985 33.40 
2 �����	4 �0�����ก0� 446,241,350 19.92 
3 �������( �0�����ก0� 305,813,900 13.65 
4 �����07
 �0�����ก0� 124,157,818 5.54 
5 ����%
���� ���9�(/�ก0� 32,445,700 1.45 
6 E	������
&
��� %��ก�& 32,030,340 1.43 
7 ����	 	0�B�	 %��ก�& (���(�) 29,231,640 1.30 
8 SOMERS (U.K.) LIMITED 27,332,280 1.22 
9 �����(R� �0R���� �4���B 24,398,320 1.09 
10 ����0R�� >�RR��0o� 19,580,400 0.87 

�%� 1,789,391,733 79.88 
 

������/0:  34$5���0$�	0ก���
��	>���ก��
��/��%�����+���0$�	
�/�5�� 
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2.6 ��0ก�����%3�(ก�� 
D���� ���= 2554 .��D�( �� 6 �&���.ก+���= 2555 34$	�������������E� �
ก�	����ก���� ��ก��ก��

����	\ �� ��Eก�&
D�( ������&��ก� ���0���	
��ก
���+$��ก��/����/� 258 +��34$	��������������
��ก�+��
����$�D�$ก������	\ /��������E+ก��$��ก/� 	����
� ������
�&+����ก�&��ก� ������5�0�E&$&���
� 

 

��(����0���	
��ก
���+$��ก��/��
��/� 258 +��34$	������������� 

��ก�7�����������>�ก��34$	������������� 

�4�� �����$�	
�+��D�$ก��
����	\ (�$����	) 

�= 2554 
6 �&���.ก
+���= 2555 

1) ����	 ก�������	���� %��ก�& • ��k�����	� ��+������	 ก�������ก�&��E	� %��ก�& 
������k�����	� ��	
�����	 �4������/�E	� %��ก�& (���(�) 
5���0$���4  

• ก�ก� ��ก���
 2 	 ��E&$.ก  �����(�/ E�$�0 � .�����
��
�� (���/(
���ก0� 

111.29 93.99 

2) ����	E	�-������ ������ 
���&��	
� %��ก�& (���(�) 

• ����	 E	�-������ ������ ���&��	
� %��ก�& (���(�) 
��k�����	� ��+������	 ������ �����/�E	� %��ก�& ����
��k�����	� ��	
�����	 �4������/�E	� %��ก�& (���(�) 
5���0$���4  

• ก�ก� ��ก���
 3 	 ��E&$.ก  ���+%�&( .���0�7 
�����(�/ E�$�0 � .�������
�� (���/(
���ก0� 

108.49 93.43 

3) ����	����A E&$.ก  
3.1 � � �� 	  � � � � � � /� ก

�0/���ก� (���0
 ) 
%��ก�& 

3.2 � � �� 	  � � � � E } � � � �
ก��� %��ก�& 

3.3 ����	 ����
%
  ������� � 
%��ก�&  

• ����	 ������/�ก�0/���ก� (���0
) %��ก�& ��k�
����	� ��+������	 E	�����/�ก.�����
B�7@� %��ก�& 
(���(�) ������k�����	� ��	
�����	 �4������/�E	� 
%��ก�& (���(�) .������	 ����
%
 ��������� %��ก�& 5��
�0$���4  

• ����	 ����E}����ก��� %��ก�& ��k�����	� ��+��
����	 ก�������ก�&��E	� %��ก�& ������k�����	� ��	
�
����	 �4������/�E	� %��ก�& (���(�) 5���0$���4  	����
� 
����	 ����E}����ก��� %��ก�& �
ก�ก� ��ก��ก��
34$	������������� 3 	 �� E&$.ก  ���+%�&( .���0�7 
�����(�/ E�$�0 � .�������
�� (���/(
���ก0� 

• ����	 ����
%
 �������� %��ก�& ��k�����	� ��	
�34$	�����
��������5���0$���4  	����
� ����	 ����
%
 �������� %��ก�& 
.��34$	������������� �
ก�ก� ��ก�� 2 	 ��E&$.ก  
���+%�&( .���0�7 .�������(�/ E�$�0 � 

41.17 35.76 
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2.7 �.���ก��ก��<.�]���ก���(�� 
]�����(ก���(�� 

 �����0& 7 ���	
� 31 >������ �= 2552 - 2554 .�� 7 ���	
� 30 ��50���� �= 2555 
    (��3%0: .������) 

��0ก�� 

(�ก���(�� 
�^ 2555 �^ 2554 

(@ 31 ?.�.) 
�^ 2553 �^ 2552 

(@ 30 ��.0.) (@ 31 ?.�.) (@ 31 ?.�.) 
.������ % .������ % .������ .������ 

(�<�2(]�����(ก���(��            

������/01            
���	������0���
��            
�����&.����ก��	
���	 ������& 106.23 1.06% 88.45 1.06% 90.89 20.48 
�4ก��
�ก��$� 

- ก�%ก�	
��ก
���+$�� 
-  ����	���� t �0	>� 

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

       �%�������/01�����%)0� 4,470.34 44.62% 3,383.84 40.68% 2,932.89 1,994.50 

���	����E� ��0���
�� 
����i�ก�5����ก�����	
��
B��������ก�� 
������	0�D����ก	�����3���+�� 
	
�&��  ���� .���0�ก7� t �0	>� 
���	����E� ��0���
������ 

- "�.ก��������/�� t �0	>� 
- ����A 

�%�������/018�3�����%)0� 

 
 

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 

�%�������/01 10,019.09 100.00% 8,317.88 100.00% 5,865.75 4,580.69 
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 ��)!���<.��3%�'�(���������� 
��
������0���
�� 
�������ก�ก����R(
.������ก4$����������%�ก

�5����ก����� 
�%$���
�ก��$� 

- ก�%ก�	
��ก
���+$�� 
- ����	���� 

� ��+����
����/����RR��( �ก�����5��
ก����&(���B��D�������= 

� ��+������ก4$���������	
�5��ก����&(���
D�������= 

B��
����E&$�$��% �� 
� �D($% ���$��% ��.����
������0���
������ 

�%���)!��������%)0� 
��
����E� ��0���
�� 
��
����/����RR��( �ก����� t �0	>� 
����ก4$��������� t �0	>� 
��
����3���"�(�����ก���������ก%�ก

��� 
�%���)!���8�3�����%)0� 

 
 
 

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 

 
 

               
16.39% 

 
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 

� ��+��34$5���0$�       
	0������0$�       
   	0�%&	���
�� 

	0�	
���ก.��(����/���4�� �.�$� 
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���4�� ��0$� 
� ���ก��	0�%�กก�/
������	���� t �0	>� 
ก����
���.���D��4�� ��0/�>�+��

���ก	���������+�� 

549.48 
- 
 

- 

5.48% 
- 
 

- 

447.63 
- 
 

- 

5.38% 
- 
 

- 

383.11 
- 
 

- 

383.11 
674.85 

 
- 

ก��E (+�&	0�) ����       
%�&������/��ก����� 74.28 0.74% 74.28 0.89% 49.28 31.17 
 ���E� E&$%�&� 

������ก������+��� ��+��34$5���0$� 
596.76 

1,814.16 
5.96% 

18.11% 
600.65 

1,849.92 
7.22% 

22.24% 
596.04 
654.38 

356.34 
- 

�%��3%�'�(���������� 4,793.99 47.85% 4,422.42 53.17% 2,642.81 2,405.47 

      �%���)!���<.��3%�'�(���������� 10,019.09 100.00% 8,317.88 100.00% 5,865.75 4,580.69 
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�.ก��2������(��  (%�ก��ก����� �= 2552 t 2554 .����& 6 �&���.ก+���= 2554 .�� 2555) 

��0ก�� 
�^ 2555 �^ 2554 �^ 2554 

(@ 31 ?.�.) 
�^ 2553 

(@ 31 ?.�.) 
�^ 2552 

(@ 31 ?.�.) (@ 30 ��.0.) (@ 30 ��.0.) 
.������ % .������ % .������ .������ .������ 

��E&$%�กก�+�� 5,097.61 97.56 4,043.97 97.82 8,187.85 5,831.28 4,198.86 
��E&$���� 127.46 2.44 90.21 2.18 203.36 139.25 264.00 

�%���082� 5,225.06 100.00 4,134.18 100.00 8,391.22 5,970.53 4,462.87 

�3�;��:3�0        
/$�	0�+�� 4,325.35 82.78 3,429.62 82.96 6,877.49 4,911.46 3,545.20 
� �D($% ��D�ก�+�� 175.72 2.36 122.97 2.97 256.62 190.45 149.63 
� �D($% ��D�ก����� 262.93 5.03 206.76 5.00 446.25 296.27 235.80 
� �/��.	�34$���� - - - - - - 15.97 
/$�	0�	��ก����� 81.33 1.56 60.53 1.46 130.32 81.33 70.71 

�%��3�;��:3�0 4,845.32 92.73 3,819.88 92.40 7,710.69 5,479.51 4,017.31 
ก��8�('�2���) ก3��A��)�(��82� 379.74 7.27 314.30 7.60 680.53 491.02 445.56 
� �D($% ��B��
����E&$ 97.18 1.86 88.34 2.14 189.92 128.89 86.58 
ก��8��������(%2 282.56 5.41 225.96 5.47 490.60 362.13 - 

ก��8�'�2�����&2���&:��*� 
ก�/
�4�� �	
�&�� ���� .���0�ก7�D��  
ก����
���.����4�� ��0/�>��0	>�+��

������	0��3���+�� 
ก��E+�&	0����&���%������������& 

 
- 
 

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 

 
- 
 

- 
- 

ก��8�'�2�����&2���&:�%��������(%2 282.55 5.41 1,493.84 36.13 1,758.49 362.14 358.98 
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3. '����.�ก)*0%ก��������������� �!�  
3.1 '����.��*%8� 

(�������	  : ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�&  
(SCG DISTRIBUTION COMPANY LIMITED) 

����&����=	
�%&	���
�� : 9 >������ 2541 
��+	
�	���
������	  : 0105541076586 
��ก�7�ก���ก��>0ก�%

  
: ก��$� ก�%�&%���� �� ก�D�$��ก�+�� � .��ก�ก�%������$�

	���D�.��/ �����	9 
	
�/��� : 1 5���4��
���/�E	� .+��������� �+/������� ก0��	������ 

10800 
Web Site : http://www.siamcement.com 
	0�%&	���
��	
���ก.��
(���.�$�  

: 2,727,000,000.00 ��	 (�������%�&$���
�����%�&�$����	5$��) 
.� ���k��0$�����R %����� 45,450,000 �0$� 

 �4�� �	
�/�E�$�0$��� 60 ��	 
 

3.2 A�/�%�ก�����ก��?��ก�: 
����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�& ��k� Holding Company &������>0ก�%�ก
���ก��ก��$� ก�%�&

%���� �� ก�D�$��ก�+�� � .��ก�ก�%������$�	���D�.��/ �����	9 �
����$����กD�ก�0 ����&0ก ��$��
.������B�7@� ก� � 50,000 ��ก� ��	�������$��0/���ก�%�ก34$3��/D�ก�0 �����
%
.����กก�0 �����
%
 
	����
�ก�0 �����
%
 E&$.ก   
1. ����	 ����
%
 ��������� %��ก�& .������	� �� 
2. ����	 ����
%
 ������ %��ก�& (���(�) .������	� �� 
3. ����	 ����
%
 �����/� %��ก�& .������	� ��  
4. ����	 ����
%
 3��/B�7@�ก ��$�� %��ก�& .������	� �� 
5. ����	 ����
%
 &��	����(��� %��ก�& .������	� �� 
6. ����	D�ก�0 �>0ก�%ก���	0� 
 
.������	 ����
%
 &��	����(��� �
����	���กD�ก�0 � E&$.ก   
1. ����	 ����
%
 ���/����� .���%��$�	� %��ก�& &������>0ก�%ก�%�&%���� ������$����&0ก ��$��+������


%
B��D����	9 
2. ����	 ����
%
 �������� %��ก�& &������>0ก�%%�&��.��%�&%���� ������$����&0ก ��$��%�ก34$3��/��กก�0 ����

�
%
B��D����	9 
3. ����	 ����
%
 "�%��/�ก�� .���%��$�	� %��ก�& &������>0ก�%ก�%�&� � .��ก�����94���ก�%��

����$� .ก �4ก�$�B��D�����
%
.��B����กก�0 �����
%
 
4. ����	 ����
%
 �	&&��� %��ก�& &������>0ก�%ก��$���� �����	9 .����o��( ��	��ก�%�&%���� ��D�

ก�0 ����	9����
�� 
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5. ����	 ����
%
 ���ก��
�
���� %��ก�& ��k�$���$���
ก4�.��D��  	
�.�&����/ก�D���������&0ก ��$��.��
����$�+������
%
 

6. PT KOKOH Inti Arebama Tbk &������>0ก�%%�&%���� ������$������ก.�����&0ก ��$��D����	9
���"&�
��
�  

 
3��/B�7@����ก 

ก�D�$��ก�%�&%���� ��.��ก�%������$� %�ก34$3��/	���B��D�.��B����กก�0 �����
%
 "&��
����+ ��
ก�%�&%���� ��D����	93 ��$��"#����	 34$.	�%���� ��+������
%
 (SCG Authorized Dealer) .��34$.	�
%���� ��/����+ ��ก��$�D�/ �����	9 ��	��� �
����+ ��34$��ก��ก�+�� �	���D�.��/ �����	9 
 
/�����$� 

• $�����&0ก ��$�� HOME MART, HOME EXPRESS, HOME CHOICE, OK OUTLET .��94�����ก� 
PRO SHOP 

• ก���ก�+�� � Transport OK 
 

%0&�& �	
������R 

• �
����+ ��ก�ก�%������$���4 	������	9 /����������/$��ก�+��34$��"B��� ��	���5��	0กก�0 � 

• �
����+ ��34$��ก��ก�+�� � ��ก�%�&� �.��ก�������������$�	
������0� .���
����	>�B��  

• �
�����ก�����+� 35 .� � ก�%����4 D� 21 ���	9	���"�ก 
 

�"�������กD�ก�&��������� 

• ��������.+��.ก �+��ก�%�&%���� ������$�+������
%
 

• +���l���4ก�$�.��34$3��/����$���กก�0 �����
%
 

• ����0�ก����ก�	������� ����������������D�$�
����	>�B���4��0&.��/����������/$��ก�+��
�4ก�$� 

 
�"����D�ก���o��>0ก�% 

• D�$���������Rก��ก��ก���4ก�$����ก (Strategic Customers) .��34$3��/���ก (Strategic Suppliers) "&�
ก�������07� �D� Supply Chain ก�%�&������$�.����ก�	
��
�07� ��4� (High-value added products and 
services: HVA) ��	���+���ก�0 �  �4ก�$�D�� 	���D�.��/ �����	9 

• +���3�ก���o�����ก�%�&%���� ��.��"�%��/�ก��D����	9 D�$�����0�����$�.��ก�0 ��4ก�$�
�������� ��	��� ��o��( ��	��ก�%�&%���� ��.��          "�%��/�ก��D�B4��B������
��.������+ ��ก�
����+$�� ���ก 



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

 ��$�	
� 28 +�� 67 ����	 .����	 "� .���%��$�	� %��ก�& 

• ����0�ก����ก�	�����D�$�
����	>�B�� "&���o������	�"�"��
�����	9  ก�D($.��	�� 
Total Quality Management D�ก�	����� ��	���ก�������0�D�$�ก�&���/ก�D�ก�	�����+���B��D�
����ก 

 
3.3 K��(����(ก���ก�� ���������� <.�ก��������:�2ก�� 

"���$��ก�ก�.���7�34$����+������	  
 �7�ก�ก�����	�
%�����	�����& 5 	 �� ��ก��&$��ก�ก�	
���k�34$����  1 	 �� .��ก�ก�	
�
E� E&$��k�34$���� 4 	 �� &���
� 

��*� [ �ก�. -��<��3( 
1.  ���ก��/�  /�ก4�#0� ��>��ก�ก� 

ก�ก�34$%�&ก�D�R  ����	 �4������/�E	� %��ก�& (���(�) 
2.  �����"�	��  �/(��0��o��ก0� ก�ก� 

ก�ก�34$%�&ก�D�R  ����	 ����
%
 �����/� %��ก�& 
3.  �����(�/  E�$�0 � ก�ก� 

ก�ก�34$%�&ก�D�R  ����	 ����
%
 3��/B�7@�ก ��$�� %��ก�& .�� 
��ก�ก�34$%�&ก�D�R  ����	 ����
%
 �����/� %��ก�& 

4.  �����
��  (���/(
���ก0� ก�ก� 
��ก�ก�34$%�&ก�D�R  ����	 ����
%
 3��/B�7@�ก ��$�� %��ก�& 

5.  ���+%�&(  .���0�7* ก�ก�34$%�&ก�D�R  
������/0:  * ����5�� ก�ก�	
���k�34$���� 

 
��(���34$5���0$�+��34$	������������� 7 ���	
� 25 ������ 2555 
.��2��

�)* 
��0��*� / ������ :���%����� ��2�3%�ก��������� 

1  ����	 �4������/�E	� %��ก�& (���(�) 219,949,998 100.00% 
2  �������R ������� 1 0.00% 
3  �������
��� (4/���90	>�� 1 0.00% 

�%� 219,950,000 100.00% 
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��(���34$5���0$� 10 ��.ก +������	 �4������/�E	� %��ก�& (���(�) 7 ���	
� 9 ������� 2555 
.��2���)* ���������� :���%����� ��2�3%� (���0.�) 

1 �����ก���	�������� �������ก��/��� 360,000,000 30.00 
2 ����	E	������
&
��� %��ก�& 128,231,197   10.69 
3 CHASE NOMINEES LIMITED 42 47,201,132 3.93 
4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  34,903,181  2.91 
5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG 31,345,736 2.61 
6 ����	 	0��&������ %��ก�&  23,220,000   1.94 
7 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING 

THAILAND 
21,473,371 1.79 

8 �����ก�����ก������� (2 ก7
) 19,627,600 1.64 
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 19,370,376   1.61 
10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 15,527,780   1.29 

������/0: ����	 	0��&������ %��ก�& ��k�����		
������ก���	�������� �������ก��/���5���0$�$���� 100 
  	����
� ����5	��+$��4���ก��	0�D�����	 E	������
&
��� %��ก�& E&$D�����E�/� www.set.or.th 

 
3.4 <�.3(�)*��<.��%���/)0(/�'�(�(������)*;��;�ก������������ �!��.�ก���/01 

/��	
�����	\ %���ก.������+���0$�����R�����	0�D�$ก��34$	�������������.���`����%��%� (Private 
Placement) ��k�%����� 224,000,000 �0$� ����34$	�������������%��+$���5���0$�����	\ D���&� ��$���� 11.29 
+��%������0$�	
���ก.��(���.�$��������0$������	0� .���	 �ก��$���� 10.00 D�ก7
	
�34$5��D������R.�&�
��	>�D($��	>�	
�%������0$�+������	\ �/��%����� +��	0�%&	���
��(���.�$�B������ก�	����ก� 

 
 �
ก	��� ����	\ E&$����������������ก	�������� �� ���	
� 4 /0���� 2555 "&�34$	������������� ������k�����	

� ��	
� ����	 �4������/�E	� %��ก�& (���(�) (]SCC^) 5���0$�D���&� ��$���� 100.00 .��%���k�34$(���� �
���ก	����D�ก�	����������������ก	�������� �� (Partial Tender Offer) /��������
�& &���
� 
1) �0$�����R %�����E� �ก�� 457,420,683 �0$� .��E� /���ก� � 391,094,684 �0$�	
���ก.��(���.�$�+������	

\ D�����0$��� 14 ��	 ����k�����%������4��0&	
� 6,403,889,562 ��	 .��/����0&	
� 5,475,325,576 
��	 

2) D������R.�&���	>�	
�%������0$� %�����E� �ก�� 55,616,085 D������R.�&���	>� .��E� /���ก� � 47,551,750 
D������R.�&���	>� D����D�.�&������R��	>��� 9.30 ��	 ����k�����%������4��0&	
� 517,229,590.50 
��	 .��/����0&	
� 442,231,275 ��	 
 
����k�%������0$�����R	
�34$	�������������%��+$������4��0&B������ก����%����>0ก�ก��������ก	����

�4��0&	
�  681,420,683 �0$� .��/����0&	
�  615,094,684 �0$� .����%�����D������R.�&���	>��4��0&	
� 
55,616,085 D������R.�&���	>� .��/����0&	
� 47,551,750 D������R.�&���	>� ��������k�����	�����&%�กก�
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�+$������0$�����R�����	0� .��	����������������ก	�������� �� /��������
�&+$��/$��	 �ก���4��0&	
� 
10,057,119,152.5 ��	 .��/����0&	
� 9,053,556,851 ��	 
 

	����
� ��������	
� 28 ก������ 2555 	
���(0�������R34$5���0$�+��34$	������������� ����	
� 14/2555 �
�/���0��/�
D�$�����	0�������+$�	����ก�&��ก� �� "&�ก���ก�0$�D�� %����� 174,500,000 �0$� �4�� ��0$��� 60 ��	 .��
E&$	��ก�(���� ��0$�����.ก	
�%������0$��� 54 ��	 ���%�
��$�� ������ก%���������%�กก������	0�&��ก� ��
E� ��
����/ �ก�(���� ��0$�D�$.ก ����	\ SCC %���k�34$(���� ��0$������	0�D�� ��	
������ ���+���ก�D�$
����������(���(������.ก 34$	������������� %�ก� �ก�&������ก�(���� ��0$�	�����&.ก ����	\ %�.�$����%  

 
����� 	
���ก��	��ก���������E&$��%�7�.�� �����	0�	
�34$	�������������%�D($D�ก��������ก	�������� ��

+������	\ "&�E&$��ก�������0�����	0�%�ก SCC �����������%�7�%�ก��ก�������& 6 �&���.ก+���= 2555 
SCC �
�����&.����ก��	
���	 ������&�	 �ก�� 22,680 �$����	 %������� � 34$	��������������
.�� �����	0�
��
����	
�%��������ก	����+������	\ D������
�E&$  
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3.5 �.���ก��ก��<.�]�����(ก���(�� 
]�����(ก���(�� 
�����0& 7 ���	
� 31 >������ �= 2552 - 2554 

    (��3%0: .������) 

��0ก�� 

(�ก���(�� 

�^ 2554 �^ 2553 �^ 2552 
(@ 31 ?.�.) (@ 31 ?.�.) (@ 31 ?.�.) 
.������ .������ .������ 

(�<�2(]�����(ก���(��       

������/01       
���	������0���
��       
�����&.����ก��	
���	 ������& 0.00 0.00 0.00 
�4ก��
�ก��$�ก�%ก�	
��ก
���+$��ก�� 1,208.13 1,111.12 877.91 
���	������0���
������ 44.21 6.63 4.80 

�%�������/01�����%)0� 1,252.37 1,117.78 882.72 
���	����E� ��0���
�� 
������	0�D�����	� �� 
�0�ก7� 
���	����E� �
/��/� 
���	����B��
����E&$�ก�/�&��R(
 
���	����E� ��0���
������ 

�%�������/018�3�����%)0� 

 
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 

�%�������/01 4,304.92 2,823.98 2,599.96 
��)!���<.��3%�'�(���������� 
��
������0���
�� 
�%$���
�ก��$� 

- ก�%ก�	
��ก
���+$�� 
- ����	���� 

�%$���
�.������ก4$����������%�กก�%ก�	
��ก
���+$��ก�� 
��
������0���
������ 

�%���)!��������%)0� 
��
����E� ��0���
�� 
��
����3���"�(�����ก��� 
��
����E� ��0���
������ 

�%���)!���8�3�����%)0� 

 
 
 

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 
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� ��+��34$5���0$�    
	0������0$�    
   	0�%&	���
�� 

	0�	
���ก.��(����/���4�� �.�$� 
� ���ก��	0� 

2,727.00 
2,727.00 

1,629.00 
1,629.00 

1,629.00 
1,629.00 

 � ���ก���4�� ��0$� 85.00 85.00 85.00 
ก��E (+�&	0�) ����    

%�&������/��ก����� 78.55 43.72 43.72 
 ���E� E&$%�&� 272.67 314.31 0.27 

�%��3%�'�(���������� 3,163.23 2,072.04 1,758.00 
      �%���)!���<.��3%�'�(���������� 4,304.92 2,823.98 2,599.96 

 
�.ก��2������(��  (%�ก��ก����� �= 2552 t 2554) 

��0ก�� 
�^ 2554 

(@ 31 ?.�.) 
.������ 

�^ 2553 
(@ 31 ?.�.) 
.������ 

�^ 2552 
(@ 31 ?.�.) 
.������ 

��082�    
��E&$� ���ก� 244.27 202.72 162.83 
&�ก��
���� 49.30 49.84 71.73 
�����q�3��� 399.88 299.91 46.00 
��E&$���� 42.06 37.81 44.31 

�%���082� 735.52 590.27 324.93 
�3�;��:3�0    

/$�	0�� ���ก� 229.37 190.34 153.00 
� �D($% ������.��	���E� 74.38 54.16 1.83 
� �D($% ��������.3�ก���ก%�ก���&$������
����(�� ��ก�� 

 
5.00 

 
7.32 

 
55.56 

�%��3�;��:3�0 308.75 251.82 210.39 
ก��8�ก3��-�������(ก���(��<.�A��)�(��82� 426.77 338.45 114.54 
/$�	0�	��ก����� 28.72 19.56 20.67 
ก��8�ก3��A��)�(��82� 398.05 318.89 93.87 
B��
����E&$ 2.27 4.85 14.45 
ก��8����?� 395.78 314.04 79.42 
ก��8�-3�����'�!�/�!�]�� (���-3�����) 10.46 11.57 2.93 

 
  



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

 ��$�	
� 33 +�� 67 ����	 .����	 "� .���%��$�	� %��ก�& 

4. �%���������'�(�������� �!���������B 
4.1 %�?)�)*;��;�ก���������������������B 

D�ก������������������	
�������� 	
���ก��	��ก���������E&$D($��>
�������4�� �������>
D�ก�
����������0/�>�+���0$�����R+������	\ ��	���E&$D�$���������ก
���ก��+$�&
.��+$���
�+����>
�������4�� �
�0/�>�D�./ ����>
��ก��ก������� "&��
��>
ก�	��ก�����&���
� 

1. ��>
�4�� ��0$�/����R(
 (Book Value Approach) 
2. ��>
����0��4�� ��0$�/����R(
 (Adjusted Book Value  Approach) 
3. ��>
��
���	
��ก����/�� �����+������		
���ก��>0ก�%	
�Dก�$��
��ก�� (Market Multiples Approach) 

����.� ���ก��k� 2 ��>
 ��� 
3.1 ��>
��/�� �����/ ��4�� �/����R(
 (Price to Book Value Ratio: P/BV) 
3.2 ��>
��/�� �����/ �ก��E�0	>� (Price to Earning Ratio: P/E) 

4. ��>
�4�� ��0$�/�����/��& (Market Value Approach) 
5. ��>
�4�� ��q%%0����0	>�+��ก�.������& (Discounted Cash Flow Approach) 

 
1. %�?)��.�3�����-����B�) (Book Value Approach) 

ก��������4�� ��0$�&$����>
�4�� �/����R(
 (Book Value Approach) �
�  ��k���>
ก��������4�� �
	����R(
  +�����	�����0	>�/����ก�����+������	 7 +7�D&+7������  "&�����4�� ����	��������ก
&$���4�� ���
������ .����ก�0$�	0��������  %�E&$�4�� �� ��+���%$�+�� .���������&$��%������0$�
����R	�����&	
���ก.��(���.�$�  	����
�  ����0$�	
������7E&$%�ก��>
�
���%E� ��	$���4�� �/��&+��
���	����D��q%%0���  ��	�����E&$��	$��5����������5D�ก�	��ก��E+������	D�����/  .��.��"�$�
B����9�lก�%.���0/���ก�"&��� 

%�ก��ก�����+������	\ 7 30 ��50���� 2555  ����3 ��ก����	��%�ก34$�����R(
��0R�/+��
����	  	
�E&$����������(��%�ก�����ก��� ก.�./. ����5�����7�4�� ��0$�/����R(
+������	 E&$&���
� 

 

(�� ��: �$����	) 
�3%�'�(���������� ((�ก���(��) @ 30 ��.0. 55 
	0�%&	���
��(���.�$� 1,759.31  
� ���ก���4�� ��0$� 549.48  
ก��E(+�&	0�)���� 671.04  

�����/��กw���� (����	) 74.28  
���E� E&$%�&� 596.76  

������ก������+��34$5���0$� 1,814.16  
��� ��+��34$5���0$� 4,793.99  
%������0$� (�$���0$�) 1,759.31  
��.�3�-����B�)-3����� (���/����) 2.72  
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ก�����������.�3�����2�%0%�?)��.�3�����-����B�):�82���.�3�����-����B�) ��3�ก�� 2.72 ���-3�
����   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)* 14.00 ���-3����� ��3�ก�� 11.28 ��� ����-*��ก%3�;���-��
���0.� 80.57 '�(�������� �!� 
 

2. %�?)�������(��.�3�����-����B�) (Adjusted Book Value Approach) 
��>
����0��4�� ��0$�/����R(
  ��k�ก�������	��������ก&$����
������+������	\ 7 +7�D&

+7������  �$��	�������0�&$��B��34ก���.����
����	
���%%��ก�&+���D�����/  ��5��� ����������
� ���&/��������������	����5��	
�������"&�����	������������� ��� ����	 "������ ����
����/
� .��4��(��� %��ก�& 	����
� 	������	\  E&$&������ก��������4�� ����	����5�� .���
ก�����0�
�4�� ����	����� ��0&D��= 2554  "&�E&$	��ก�����0��4�� �+��	
�&��.��������4ก�$��	������� 13 ��+�  
	
�&����� � 2 ��ก�  	
�&���$������	���ก
/ 1 ��ก� .���$��(0&�����ก��� 1 ��ก�  ��ก�
&��ก� ��+$��/$�E&$�
ก�����0��4�� �D�$��k�E�/���4�� ��0/�>� ����E&$54ก���	�กD���ก�����+������	\ 
7 31 >������ 2554 .�$� 	
���ก��	��ก����������
��������� � ก��������4�� ����	����D��= 2554 
����  E&$��	$���`����4�� �	
�.	$%��+�����	����&��ก� �� 7 ( ������+7�����  ������%	��D�$�ก�&����
���&�������%�ก�4�� ��0/�>�D��q%%0���  5��.�$%��
+$�%��ก�&/��	
�E&$ก� ����  .��ก�����0��4�� �E&$
54ก	��ก����	�กD���ก�����+������	\ 7 31 >������ 2554  &������ 	
���ก��	��ก����������

��������� �  ����0$�	
������7E&$%�ก��>
�
���%E� ��	$���4�� �/��&+�����	����D��q%%0��� 	����
� ����	\ 
������
D������R.�&���	>�	
����E� E&$D($��	>������0$�����R�����	0��
ก%�����	������� 213.91 �$��D������R
.�&���	>�  �����
��/�D�ก�D($��	>�	
�%������0$�����R	
� 1 D������R.�&���	>� / � 1.2 �0$�����R 	
����D($
��	>� 6.25 ��	/ ��0$� ��������5.�����k��0$�E&$	������� 256.69 �$���0$� .���
� ���ก���4�� ��0$�%�กก�D($
��	>�D�D������R.�&���	>� %����� 1,347.62 �$����	 "&�%������0$�B������ก�D($��	>�	
�%������0$�	������� 
(Fully Diluted) �	 �ก�� 2,016.00 �$���0$�  

ก��������4�� �&$����>
����0��4�� �/����R(
 (Adjusted Book Value Approach) �
������
�&
ก�����0��4�� ���R(
�0�E&$ &���
� 

 

(�� ��: �$����	) 
�3%�'�(���������� ((�ก���(��) @ 30��.0.55  

	0�%&	���
��(���.�$� 1,759.31  
� ���ก���4�� ��0$� 549.48  
ก��E(+�&	0�)���� 671.04  

�����/��กw���� (����	) 74.28  
���E� E&$%�&� 596.76  

������ก������+��34$5���0$� 1,814.16  
��� ��+��34$5���0$� 4,793.99  

��0ก���������(   
����� 	0�	
���ก.���
�ก(���.�$�%�กก�D($��	>�D�
D������R.�&���	>� 

256.69  

����� � ���ก���4�� ��0$�%�กก�D($��	>�D�D������R.�&� 1,347.62  
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��	>� 

��� ��+��34$5���0$�(��������0�) 6,398.30  

:���%������)*��ก<.���)0ก�����<.�%(.�������) 1,759.31  
��0ก���������(   

����� %������0$�	
���ก.���
�ก(���.�$�%�กก�D($��	>�
D�D������R.�&���	>� (�$���0$�) 

256.69  

�%�:���%������.�(�������( (.�������) 2,016.00  
��.�3�-����B�)-3����� (���/����) 3.17  

  
ก�����������.�3�����2�%0%�?)�������(��.�3�����-����B�):�82���.�3�������3�ก�� 3.17 ���-3�

����   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)* 14.00 ���-3����� ��3�ก�� 10.83 ��� ����-*��ก%3�;���-��
���0.� 77.36 '�(�������� �!� 

 
3. %�?)���)0���)0�ก����-���3%�����'�(�������)*���ก��?��ก�:�)*;ก.���)0(ก�� (Market Multiples 

Approach) 
��>
��
���	
��ก����/�� �����+������		
���ก��>0ก�%	
�Dก�$��
��ก��  ��k���>
	
������/�� ��&$��

���/��&+������	%&	���
��D�/��&���ก	����\ 	
���ก��>0ก�%Dก�$��
��ก�����$������������	$��
���/��&	
���ก��	0�	���E��
/ �����	 .��/��� >0ก�% D�( ����������  ��/�� ��	
�%��������
���	
�� 
E&$.ก  ��/�� �����/��&/ ��4�� �	����R(
 (Price to Book Value Ratio) .�� ��/�� �����/��&/ �
ก��E�0	>� (Price to Earning Ratio) 

"&�	
�����	\ E&$%&	���
��D�/��&���ก	����\ D����&>0ก�%��7�(�� ก�0 ��0/���ก���ก�  
%��������ก	����D����&>0ก�%��7�(��	������� 14 ����	  ������
�&��ก�7�ก���ก��>0ก�%+��./ ��
����	 �
&���
� 

 
ก.�3�

��-���ก��� 
��%2
?��ก�: 

�.�ก���/01 ������ .�ก�@�ก�����ก��?��ก�: 

��ก� ��7�(�� BIGC ����	 ���ก�
 �4��������
�/�� %��ก�& (���(�) 

>0ก�%�4���������/��  .��D�$��ก��( �����	
�	�������7
B��D�.��B����ก�5��	
�/���+�����ก�
�4���������/��   

��ก� ��7�(�� BJC ����	 �����
� �0��ก�� 
%��ก�& (���(�) 

��ก��>0ก�%	���ก�3��/ ก�/��& ก�%�&%���� �� .��
ก�D�$��ก� "&�.� �>0ก�%���ก &���
�   
1. ก�0 �����$�.����ก�	���0/���ก� .� ���ก��k� 3 

���B	 &���
� 
 (1) >0ก�%�%0B�7@�  

(2) >0ก�%���������.����ก�	����9�ก� .��  
(3) >0ก�%3��/.����ก.��"���$������ก 

��ก� ��7�(�� CPALL ����	 �
�
 ����� %��ก�& 
(���(�) 

>0ก�%���ก&$���$���
ก���B	$���$���&�ก����D����	9
E	�B��D/$����������ก��$� ]7-Eleven^  
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ก.�3�
��-���ก��� 

��%2
?��ก�: 

�.�ก���/01 ������ .�ก�@�ก�����ก��?��ก�: 

��ก� ��7�(�� GLOBAL ����	 ����"ก����
�#$��� %��ก�& (���(�) 

��ก��>0ก�%%���� ������$����&0ก ��$�� ���&0/ก./ � 
��������� �0�ก7� 	
�D($D����ก ��$�� / ��/�� /ก./ � �$��
.����� B��D����������&
��+��&D�R  "&�D($(���	��
ก��$�� � ]"ก���� �#$���^ (Global House)  

��ก� ��7�(�� HMPRO ����	 "#� "�&�ก�� 
�����/�� %��ก�& 
(���(�) 

>0ก�%�$���
ก "&�%���� ������$��ก
���ก���$�� �����ก�
/ก./ �  / ��/�� .��� ��.��  ����  �$��  .��	
���4 ��9�� 
�$��ก��D�$��ก�.������% D($(���	��ก��$�� � ]"#
�"�^ (HOMEPRO)  

��ก� ��7�(�� IT ����	 E�	
 ��/
� %��ก�& 
(���(�) 

��ก��>0ก�%�$���
ก (Superstore)  �������������/��  
�0 � ก  7� / � � � �   � � 5� � �� � �$ � 	
� � ก
� � � +$ � � 
	��&$��E�	
.������%B��D/$(���	��ก��$�� �   ]  E�	
  
��/
� ]   

��ก� ��7�(�� KAMART ����	 ������	 %��ก�& 
(���(�) 

��ก��>0 ก�%  5��/� "&���  NGV +������$�
�������������������0�"B�  

��ก� ��7�(�� LOXLEY ����	 ���ก��� �� %��ก�& 
(���(�) 

��k�	���34$3��/ 34$%���� �� .��D�$��ก����"��ก�&$��
/ ��A ( ก�0 ������	9.��"	������, ก�0 �>0ก�%
�	�"�"��
, ก�0 �>0ก�%���"��ก�,ก�0 �>0ก�%ก��$�,ก�0 �
>0ก�%��ก�,ก�0 �>0ก�%/ �����	9,ก�0 �"��ก����9�, 
ก�0 �>0ก�% ��	0� ) 

��ก� ��7�(�� MAKRO ����	 ����.���"� 
%��ก�& (���(�) 

��ก��>0ก�%94���%���� ������$�.��(��������&.��
��ก�/���� %���� ������$��0�"B���"B�D�$.ก �4ก�$�	
�
��k����(�ก��/+��.���"� 

��ก� ��7�(�� MIDA ����	 E�&$� .�����	 
%��ก�& (���(�) 

��ก��>0ก�%ก�+���( �����������D($E}}��B��D��$�� 
.�� 5%�ก�����/� "&�����	������������$�%�ก34$3��//%�&
%���� �����ก�����
��$� ��	� "��
� (Sony) ����"���� 
(Panasonic) E&�/�� (Distar) (��� (Sharp) #�/�(� 
(Hitachi) ��(���.�� (National) "��ก� (Soken) 

��ก� ��7�(�� ROBINS ����	 �$��������$�
"������ %��ก�& 
(���(�) 

&������>0ก�%�$��������$� %���� ������$��0�"B�	���E�  

��ก� ��7�(�� SINGER ����	 ����ก�����	9
E	� %��ก�& (���(�) 

��k�34$%���� ��3��/B�7@�	
��
����������ก��$� ]����ก��" 
�( � %�ก����3$� ������D($E}}��B��D��$��/ ��A ��ก%�ก�
�
���%���� �� 3��/B�7@�����A �( � %��&���	
�� ������
�������/��� ���0��� (Personal Computer) ���������
	��ก��ก�/��k�/$� 

��ก� ��7�(�� SPC ����	 ����o����4� ��ก��>0ก�%+������$��0�"B� �� "B� .����o��
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ก.�3�
��-���ก��� 

��%2
?��ก�: 

�.�ก���/01 ������ .�ก�@�ก�����ก��?��ก�: 

%��ก�& (���(�) ��������	����    

��ก� ��7�(�� SPI ����	 ����o��
����/��"#�&��� %��ก�& 
(���(�) 

����	\ �
ก���ก��>0ก�%���ก  3  ���B	 ���  
1. >0ก�%ก���	0�D��0$�����	/ �� A  
2. >0ก�%ก�D�$�( �.����ก�	
�&��  ���� .��

D�$��ก�&$�������>�74�"B�����l��  
3.>0ก�%����0/���ก�       

	
���: www.set.or.th 

 
	
���ก��	��ก�����������%�7�.�$������ �  ����		
�&������>0ก�%"&��
��ก�7�Dก�$��
��ก������	\ 

��ก	
��0&�
��
�� 1 ����	 ��� ����	 "#� "�&�ก�� �����/�� %��ก�& (���(�) ��� (]HMPRO^) ����&������
>0ก�%D�l���34$%�&%���� �����&0�0�ก7� ก ��$�� .��/ก./ � � ��.�� ����0� ���� �$�� .��	
���4 
��9��  ��ก�����%�ก���� ����	\ E&$%&	���
����4 D����&>0ก�%��7�(��  ����� ��D�R ��k�34$��ก��ก�
%�&%���� ������$��0�"B� .����"B�  ��E�5��>0ก�%�$���
กD�4�.��E#��������ก�/  .��94���ก��$�
��k�� ��D�R   &������	��	
���ก��	��ก�����������%�7�.�$��
��������� ���>
ก���
���	
��ก��
��/�� �����/��&+�����&>0ก�%��7�(��E� �
�����������	
�D($��k�/��.	�D�ก���
���	
�� 
������%�ก�������ก����+����ก�7�����$�+��./ ������		
�%�&��4 D����&>0ก�%�
�  &������ 	
���ก��
	��ก���������%����%�7�D($��>
ก���
���	
��ก������		
��
��ก�7�ก���ก��>0ก�%Dก�$��
��ก��
����	\ ��ก	
��0&  �����
��
������	�&
���	 ����� ��� ����	 "#� "�&�ก�� �����/�� %��ก�& (���(�) ��� 
HMPRO 

 
3.1 %�?)��-���3%�����-3���.�3�-����B�) (Price to Book Value Approach: P/BV Ratio) 

ก������7�4�� ��0$�&$����>
��/�� �����/ ��4�� �/����R(
 (Price to Book Value 
Approach: P/BV Ratio) %�.�&�D�$����5���4�� �+���0$�"&�ก�����4�� �/����R(
/ ��0$� (Book 
Value per Share) +������	\ /��	
���กwD���ก�����+������	\ 7 ���	
� 30 ��50���� 2555 ����
3 ��ก����	��%�ก34$�����R(
����0R�/	
�E&$����������(��%�ก�����ก��� ก.�./. �47ก��
� ��`�
��+����/�� ������C&/ ��4�� �/����R(
 (P/BV Ratio) "&�D($� ��`�
��+����/�� ������C&
/ ��4�� �/����R(
+������	%&	���
��	
��
��ก�7�Dก�$��
��ก������	%����� 1 ����	 ��� HMPRO 
ก������7�4�� �	����R(
/ ��0$�+������	\ .�&�E&$&���
�   
 

��0ก�� ��.�3� 
��� ��+��34$5���0$� 7 30 ��.�. 55 (�$����	) 4,793.99 
%������0$� (�$���0$�) 1,759.31 
��.�3���(��B�)-3����� (���/����) 2.72 
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���ก��	��ก���������E&$D($� ��`�
��+����/�� ������C&/ ��4�� �/����R(
 (P/BV) 
�$������ 360 ��� %�ก���	
� 24 ������� 2555 ������k�	��ก�����0&	$��ก ����$�ก���(0�
�7�ก�ก�����	\  	����
�����5�����7�4�� ��0$�/����>
��� ��`�
��+����/�� ������C&/ �
�4�� �/����R(
+������	%&	���
��	
��
��ก�7�Dก�$��
��ก��>0ก�%+������	\ E&$&���
� 

 
�3%(�%.��)*;��;�ก������%@ P/BV ��.�3�0�-�?���'�(

��������B 
(���-3�����) 

% 
���)0���)0�

ก������
���� �!� 

:���%�%�����ก��
0����.�( 

��0��%.� HMPRO 

7 ��� 16 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 8.44 23.00 64.29% 

15 ��� 2 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 8.23 22.43 60.21% 

30 ��� 12 ก.�. 2555 - 24 �.�. 2555 8.13 22.15 58.21% 

60 ��� 30 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 8.20 22.34 59.58% 

90 ��� 12 ��.�. 2555 - 24 �.�. 2555 8.54 23.27 66.22% 

120 ��� 27 ก.�. 2555 - 24 �.�. 2555 8.77 23.90 70.71% 

180 ��� 29 �.�. 2554 - 24 �.�. 2555 8.74 23.82 70.14% 

360 ��� 4 �
.�. 2554 - 24 �.�.2555 7.82 21.31 52.21% 

	
���: SETSMART 

 
2�(��!� ก�����������������2�%0%�?)��-���3%�����-3���.�3���(��B�)-3�����'�(������� 

:�82���.�3������0�3���%3�( 21.31 [ 23.90 ���-3�����   +*(�)��.�3���(ก%3��������� �!��)* 14.00 
���-3�����  ��3�ก�� 7.31 [ 9.90 ���-3����� ���� ��(ก%3�;���-�����0.� 52.21 [ 70.71 '�(
�������� �!� 

 
3.2 %�?)��-���3%�����-3�ก��8����?� (Price to Earning Ratio Approach: P/E Ratio) 

ก������7�4�� ��0$�&$����>
��/�� �����/ �ก��E�0	>� (Price to Earning Ratio Approach: 
P/E Ratio) %�.�&�D�$����5���4�� �+���0$�"&�ก����ก��E�0	>�/ ��0$� (Earnings per Share)  /��	
�
��ก�D���ก�����+������	\ �$������ 12 �&���  %�5�������0& 7 30 ��50���� 2555  ����3 ��ก�
���	��%�ก34$�����R(
����0R�/	
�E&$����������(��%�ก�����ก��� ก.�./. �47ก��� ��`�
��+��
��/�� ������C&/ �ก��E/ ��0$� (P/E Ratio)  "&�D($� ��`�
��+����/�� �����/ �ก��E/ ��0$�+��
����	%&	���
��D�/��&���ก	����\ 	
��
ก���ก��>0ก�%��ก�7�Dก�$��
��ก��>0ก�%+������	
%����� 1 ����	 ��� HMPRO ��D($D�ก���
���	
�� ������>
ก���
���	
��"&�D($��/�� �����/ �
ก��E/ ��0$�+�� HMPRO ��
������	�&
����%	��D�$�����%%������
��E�/��"���$��+������	
HMPRO  ����E� D( /��.	�+��� ��`�
��+��	���ก�0 �>0ก�%	
���ก��>0ก�%��ก�7��&
��ก��  ��5������
./ก/ ��+��"���$����E&$ .��/��.�� �/�����$� (Brand Positioning) &������ 	
���ก��	��ก�
��������%���
��������� ���>
�
�E� �������D�ก������D($�������4�� ��0$�+������	\ 
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/����>
ก������7����C&/ �ก��E/ ��0$� (P/E Ratio) ����  %�/$���
ก������7ก��E�0	>�%�ก��
ก�����D� 4 E/����$������  ��&$��%������0$� 7 �q%%0��� "&��4�� �ก��E�0	>� 4 E/����$������
�
�4�� � 547.21 �$����	  ��&$��%������0$�	
�%&	���
��.��(���.�$�	������� 7 ���	
� 24 ������� 
2555 ������k����	��ก��0&	$��ก ��ก���(0��7�ก�ก�����	\  "&��
%�����	������� 1,759.31 
�$���0$� %�E&$�4�� �ก��E�`�
�� 0.31 ��	/ ��0$� 

 
��0ก�� ��.�3�  

ก��E�0	>�E/��� 2 �= 2555 144.27 

ก��E�0	>�E/��� 1 �= 2555 138.28 

ก��E�0	>�E/��� 4 �= 2554 146.25 

ก��E�0	>�E/��� 3 �= 2554 118.41 
�%�ก��8����?� 4 8-����.3���2(.������) 547.21 

:���%�����(.�������) 1,759.31 

ก��8�-3�����'�(������� (���/����) 0.31 

 
	
���ก��	��ก���������E&$D($� ��`�
��+����/�� �����/ �ก��E/ ��0$� (P/E) 360 ���	��ก�

�$������%�ก���	
� 24 ������� 2555 ������k����	��ก��0&	$��ก ��ก���(0��7�ก�ก�����	\    
 

�3%(�%.��)*;��;�ก������%@ P/E ��.�3�0�-�?���'�(
��������B 

(���-3�����) 

% ���)0���)0�
ก����������

 �!� 
:���%�%�����ก��

0����.�( 
��0��%.� HMPRO 

7 ��� 16 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 30.88 9.57 (31.64%) 

15 ��� 2 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 30.74 9.53 (31.93%) 

30 ��� 12 ก.�. 2555 - 24 �.�. 2555 31.25 9.69 (30.79%) 

60 ��� 30 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 31.99 9.92 (29.14%) 

90 ��� 12 ��.�. 2555 - 24 �.�. 2555 31.68 9.82 (29.86%) 

120 ��� 27 ก.�. 2555 - 24 �.�. 2555 34.83 10.80 (22.86%) 

180 ��� 29 �.�. 2554 - 24 �.�. 2555 34.47 10.69 (23.64%) 

360 ��� 4 �
.�. 2554 - 24 �.�.2555 30.63 9.50 (32.14%) 

	
���: SETSMART 

 
2�(��!�ก�����������������2�%0��-���3%�-3�ก��8����?� :�82���.�3������0�3���%3�( 9.50 [ 

10.80 ���-3�����   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)* 14.00 ���-3����� �0�3��3�ก�� 3.20 [ 4.50 
���-3����� ����-*��ก%3�;���-�����0.� 22.86 [ 32.14 '�(�������� �!� 
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4. %�?)��.�3�����-������-.�2 (Market Value Approach) 
	
���ก��	��ก���������ก����&��>
ก��������4�� ��0$�/�����/��& "&�D($����C&5���`�
��5 ��

�������ก+���0$�����RD�/��&���ก	����\ �$������D�ก��������4�� ��0$�  ���%�ก���	
� 24 ������� 
2555  ������k����	��ก��0&	$��ก ����$�ก���(0��7�ก�ก�����	\  ����34$	������������� ก����&���
���������	 �ก�� 14.00 ��	  

���/��&+���0$�����R+������	\ %�กก�������&$����>
�4�� ��0$�/�����/��&  ����5
�����7E&$ &���
� 

 
�3%(�%.��)*;��;�ก������%@ �����s2��%�t.)*0�3%(

�!�����ก-3����� (���) 
% ���)0���)0�ก��

�������� �!� :���%�%�����ก��
0����.�( 

��0��%.� 

7 ��� 16 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 13.39 (4.36%) 

15 ��� 2 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 13.07 (6.64%) 

30 ��� 12 ก.�. 2555 - 24 �.�. 2555 12.58 (10.14%) 

60 ��� 30 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 12.09 (13.64%) 

90 ��� 12 ��.�. 2555 - 24 �.�. 2555 11.75 (16.07%) 

120 ��� 27 ก.�. 2555 - 24 �.�. 2555 11.87 (15.21%) 

180 ��� 29 �.�. 2554 - 24 �.�. 2555 11.48 (18.00%) 

360 ��� 4 �
.�. 2554 - 24 �.�.2555 10.16 (27.43%) 

	
���: SETSMART 
 

ก�����������.�3�����2�%0%�?)��.�3�����-������-.�2 :�82���.�3������0�3;��3%( 10.16 [ 
13.39 ���-3�����   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)* 14.00 ���-3����� ��3�ก�� 0.61 - 3.84 ���-3�
���� ����-*��ก%3�;���-�����0.� 4.36 [ 27.43 '�(�������� �!� 
 

��!(�)!;��3%( 360 %�����ก���+(%���)* 4 �)���� 2554  �����s2��(��2'�(��������B'�(������� 
��3�ก�� 14.80 ���-3����� <.������s2-*����2��3�ก�� 6.50 ���-3�����   

 
5. %�?)��.�3��u::�������?�'�(ก��<��(���2 (Discounted Cash Flow Approach ���� DCF) 

ก��������4�� ��0$�"&���>
�4�� ��q%%0����0	>�+��ก�.������&  %��������4�� ��0$�"&�D($ก�.�
�����&�0	>�������� ��+��34$5���0$� (Free Cash Flow to Equity) ����E&$%�ก����7ก�ก�.������&�0	>�
D�����/+������	��k�������� 10 �= (/���./ �= 2555-2564) "&�/�����4 �����/�l��� � >0ก�%+������	
�����&������/ �E��� � �/ ������� (Going Concern Basis) .��E� �
ก����
���.����� ���
��������R
�ก�&+���  �����
������
�& &���
� 
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1. ก�����7ก���E&$ /$�	0� � �D($% �� .3�>0ก�% .��.3�ก���	0�D�ก�%ก� (Capital 
Expenditure) D�ก�%�&	������7ก�	��ก����� ��k�E�B��D/$B����9�lก�%.��
�5��ก�7�D��q%%0���   

2. 	
���ก��	��ก���������ก����&D�$���ก�.������0	>�&��ก� ������&�&D�$��k�E�B��D/$B���
�9�lก�%.���5��ก�7�D��q%%0��� &$����/�/$�	0�5���`�
��5 ���������ก+������	0�+������	\ 
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) /��&�����������7ก� "&�����4�� ���
+�������&��&�&&��ก� ������ก��ก���4�� ���
����	
��
B��&�ก��
��D��q%%0��� .���4�� �/��&
+��D������R.�&���	>��������	
����E� E&$D($��	>�� 

3. ���/�l��	
������D($�
���k����/�l���&
��ก��ก�����/�l��+��	
���ก��	��ก�����+������	\ 
	
�E&$��%�7� ��ก��34$����+������	\ ��k�	
��
��$��.�$� 

 
5.1 ��-���3%���2.2 

��/�� ����&�&	
�D($D�ก������7�4�� ��q%%0���+��ก�.������&�0	>�D($��/�/$�	0�5���`�
��
5 ���������ก+������	0�+������	\ (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ������k�� ��`�
��
+����/�3�/��.	�+��34$5���0$� (Cost of Equity: Ke) ก�� ��/�&�ก��
��%�กก�ก4$��� (Cost of 
Debt: Kd) ���&$��3���"�(��	��B��
%�กก�% ��&�ก��
��  5 ���������ก&$����&� ��+��� ��	0� 
(Equity Portion) .����
� (Debt Portion) "&��
�4/ก������7 &���
� 

 
��-���.-��<��������
���� (Ke) K20�)* 

= Rf + β ( Rm - Rf ) 

Risk Free Rate (Rf) = ��/�3�/��.	�+�����>��/�l������0 25 �= �����
� ��	 �ก��$���� 3.89 7 ���	
� 24 
������� 2555 

Beta (β) = � ��`�
������.����+���0$�+������		
�����+��D�/��&���ก	����.� ����	9E	� ����
��&��k���������$�������`�
�� 3 �=(�����) /���./ ���	
� 25 ������� 2552 - ���	
� 24 
������� 2555 (+$��4�%�ก SETSMART) ����E&$� � Beta �	 �ก�� 0.95 

Market Return (Rm) = ��/�3�/��.	�%�กก���	0�D�/��&���ก	����.� ����	9E	��`�
���$������/���./ 
���	
�/��&���ก	����.� ����	9E	�����	��ก����.ก ������&��k������������7 37 
�= /���./ �= 2518-2555(7 24 ������� 2555)  �����	 �ก������� 14.45 / ��= 

��!(�)! ���*����-�%<��2�(ก.3�%������%@ :�82���-���.-��<������������ (Ke) ��3�ก�����0.� 13.90 -3��^ 

 
��-��-�������%�t.)*0
�3%(�!�����ก'�(�(����� 
(WACC) 

=  (( D/V ) x (Kd x (1-T)) + (( E/V ) x Ke) 

D/V = ��/�� ���������ก+���4�� ���
�	
��
B��34ก���	��ก����� (Interest Bearing Debt) / �
"���$��	0�+������	\ (Capital Structure) 7 30 ��.�. 55 �	 �ก��$���� 41.95 
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Kd = /$�	0��`�
��+����
����	
��
B��34ก���	��ก�����+������	\ 7 30 ��.�. 55 "&���/�
&�ก��
���`�
��+������	\ �	 �ก��	
�$���� 5.40 / ��= 

(1-T) = 3���"�(��	��B��
%�กก�% ��&�ก��
�� "&�	
���ก��	��ก�����������%�7�D($
��/�B��
	
�%��ก�&+���/��+$�������+�����(กx��
ก� `���	
� 530 "&���/�B��
D��= 
2555 ��&D���/�$���� 23 �������= 2556-2557 ��4 	
�$���� 20 .��D��= 2558 ��k�/$�
E�ก�����D($��/�B��
����E&$�ก/�	
���/�$���� 30  /��&	�������7ก� 

E/V = ��/�� ���������ก+���4�� �+��� ��+��34$5���0$�/ �"���$��	0�+������	\ 7 30 ��.�. 
55 �	 �ก��$���� 58.05 

Ke = ��/�3�/��.	�+��34$5���0$� �	 �ก��$���� 13.90 / ��= 

��!(�)! ���*����-�%<��2�(ก.3�%������%@ :�82���-��-�������%�t.)*0�3%(�!�����ก'�(�(����� (WACC) ;��^ 2555 ��3�ก��
���0.� 9.81 -3��^ ;��^ 2556 - 2557 ��3�ก�����0.� 9.88 -3��^ <.�;��^ 2558 ��y�-��8���3�ก�� 9.65 -3��^ -.�2
��0��%.�'�(�����@ก�� 

 
5.2 ��.�3�ก��<��(���2�.�(:�ก�3%(��0��%.������@ก�� (Terminal Value of Cash Flow) 

����7ก��4�� �ก�.������&B������%�ก�����������7ก�  "&��
�4/�����7 &���
� 
Terminal Value    = ((FCF10 x (1 + G)) / (WACC10 - G) 

FCF10 = �4�� �ก�.������&���� 7 �=	
� 10 (�= 2564) 

G = ��/�ก������+���+��ก�.������&/ ��= �� ��/ �������E�/��& (Going Concern 
Basis) ก����&D�$�	 �ก��$���� 3.0 / ��= ������%�ก���/�l��+��	
���ก��	��ก�����
��������E&$��%�7� ��ก��34$����+������	\  �ก
���ก����/�ก��%�R�/��"/D�( ���=
	
��ก��%�ก����7ก�E�����  %����/���+$��4 �&��+��ก��/��"/+��+������	D�
������  ����D��=�0&	$��+������7ก�����  ����	\E&$	��ก���C&��+�E�.�$�
%�����	������� 59 ��+� "&�	
���ก��	��ก�����������%�7�.�$�� �� �%������0�
%�����&	
��
ก���������� ��D�R +�����	9 ������ก����	�����&������ก�+�����+������
/ �E�%��� 77 %�����&D����	9E	�  /����������+��34$����+������	\ ����  
��/��%�R�/��"/%��+$��4 ��/�ก��/��"/������+������	\ 

WACC10 = ��/�/$�	0�5���`�
��5 ���������ก+������	0� (WACC) 7 �=	
� 10 (�= 2564) �����	 �ก��
$���� 9.65 

 

��-����2.2 2555 2556-2557 2558 ��y�-��8� 
WACC 9.81% 9.88% 9.65% 

 
%�ก+$��4�.�����/�l��&��ก� ��+$��/$�  ����5�����7���4�� ��q%%0���+��ก�.������&

������� ��+��34$5���0$� .��E&$�4�� ��0$�&���
�   
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(��3%0:.������) 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 
�4�� ��q%%0���+��ก�.������&+��ก�%ก� (658.71) (1,141.44) (583.97) (488.09) (205.77) 

 

(��3%0:.������) 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 
�4�� ��q%%0���+��ก�.������&+��ก�%ก�     920.56   1,060.12   1,248.91  1,277.53   1,337.58  

 

��0ก�� 
�^ 2555 

(.������) 
�4�� ��q%%0���+��ก�.������&����%�ก( ���������
����7ก� (Present Value of Terminal Cash Flow) 

  20,713.32  

���4�� ��q%%0���+��ก�.������&+��ก�%ก�   23,480.04  

��ก �4�� �+����
�	
��
B��34ก���	��ก����� (Interest 
Bearing Debt) 7 30 ��.�. 55 

    3,468.98  

��ก �4�� �/��&+��D������R.�&���	>�	
�������������4  7 30 
��.�. 55 

    1,155.10  

�4�� ��q%%0����0	>�+��ก�.������&   18,855.96  

%������0$� 7 30 ��.�. 55 (�$���0$�)     1,759.31  

��.�3����� @ 30 ��.0. 55 (���/����)        10.72  

 
:�กก�����������.�3�����2�%0%�?)��.�3��u::�������?�'�(ก��<��(���2 ;�ก�@�;��:���%�

����:2����)0�<.������<.�%;�(�ก���(��8-�����)*  2 �^ 2555 ��!���2;�%���)* 30 ������0� 
2555 :�82���.�3�������3�ก�� 10.72 ���-3�����   +*(-*��ก%3��������� �!��)* 14.00 ��� ��3�ก�� 
3.28 ��� ����-*��ก%3����0.� 23.43 '�(�������� �!� 

 
������%�ก 7 ���	
� 30 ��50���� 2555 ����  ����	\ �
%������0$�%&	���
��.��(���.�$�	������� 

1,759.31 �$���0$�  .������	\ ������
D������R.�&���	>�	
����E� E&$D($��	>������0$�����R�����	0��
ก
%�����	������� 213.91 �$��D������R.�&���	>�  �����
��/�D�ก�D($��	>�	
�%������0$�����R��4 	
� 1 
D������R.�&���	>� / � 1.2 �0$�����R  ��	>�&��ก� ��%���&���0D����	
� 17 �x�B��� 2556  ����
����5.�����k��0$�E&$	������� 256.69 �$���0$�  %������0$�B������ก�D($��	>�	
�%������0$�	������� (Fully 
Diluted) �	 �ก�� 2,016.00 �$���0$� &������	
���ก��	��ก���������%�����%������0$�&��ก� ����D($D�
ก������7�4�� ��0$������/�l��+��ก�D($��	>�D�D������R.�&���	>�	
������	�����&  �����4�� ��0$�
+������	\ �����/�l��&��ก� ������5.�&�������
�&E&$ &���
� 

 
 
 



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

 ��$�	
� 44 +�� 67 ����	 .����	 "� .���%��$�	� %��ก�& 

��0ก�� :���%�(.�������/���?�) 

%������0$�%&	���
��(���.�$� (7 30 ��.�. 55) 1,759.31 

%�����D������R.�&���	>�	�������	
�����+�� 240.00 
%�����D������R.�&���	>�������� 213.91 

%������0$�����D($��	>�	������� 256.69 
:���%���������BA�0�.�(;�����?��-&�:���%� (Fully 
Diluted) 

2,016.00 

��-��;�����?� (-3� 1 ;������B<�2(���?�) 1.2 

����;�����?� �!����� (���/����) 6.25 
 

��0ก�� 
�^ 2555 

(.������) 

�4�� ��q%%0���+��ก�.������&����%�ก( ���������
����7ก� (Present Value of Terminal Cash Flow) 

20,713.32 

���4�� ��q%%0���+��ก�.������&+��ก�%ก� 23,480.04 

��ก �4�� �+����
�	
��
B��34ก���	��ก����� (Interest 
Bearing Debt) 7 30 ��.�. 55 

3,468.98 

��ก �4�� �/��&+��D������R.�&���	>�	
�������������4  7 30 
��.�. 55 

1,155.10 

�4�� ��q%%0���+��ก�.������&�0	>�+��34$5���0$� 18,855.96 

%������0$� (Fully Diluted) 7 30 ��.�. 55 (�$���0$�) 2,016.00 

��.�3����� (Fully Diluted) @ 30 ��.0. 55 (���/����) 9.35 

 
:�กก�����������.�3�����2�%0%�?)��.�3��u::�������?�'�(ก��<��(���2 ;�ก�@);��:���%�

���������-�]���)*;������B<�2(���?��)*��.��:���ก;�����?� �!�������!(��2  :���%� 2,016.00 
.�������  :�82���.�3�����:���3�ก�� 9.35 ���-3�����   +*(-*��ก%3��������� �!��)* 14.00 ���  
��3�ก�� 4.65 ��� ����-*��ก%3����0.� 33.21 '�(�������� �!� 

 
����?���0'�����-�]���)*�����B�)*;��;�ก��:�2��������@ก����(ก���(�� 

����7ก�	��ก�����+������	  %�&	��+�����k�������� 10 �=  /���./ �= 2555- �= 2564  "&�D($��ก�����
+������	\  ��&E/���	
� 2 �= 2555 �����0&���	
� 30 ��50����  2555 	
�3 ��ก����	��"&�34$�����R(
����0R�/+��
����	 (����	 ���� ��� .��&� .��"�����	 %��ก�&) "&�����5�0�+$����/�l��	
������RE&$&���
� 

 
5.2.1 ���-�]����082�  

• �����@ก����082�:�กก��'�0 
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����7ก���E&$%�กก�+��  .� �ก���4$��E&$%�กก�+����ก��k� 2 � �� 
��� ��E&$%�ก��+�D��  .�� ��E&$%�ก��+��&��  

 
ก��'0�0-�%'�(��'�;��3 	
���ก��	��ก���������/���+$����/�l��ก���C&��+�D�� 
+������	\ � �%�����5+���/��E&$/����������	
���0E�$D��������%���= 2554 +��
����	\ %����� 4-8 ��+�/ ��=  "&�D��= 2555 %��
ก���C&��+�D��  7 ��+� ����+7��
�E&$
&������ก���C&E�.�$� 3 ��+� %�กก����5��34$����+������	\  .%$�� �����5��C&
��+�	
�������
ก 4 ��+�E&$B��D��= 2555 "&�%���C&D��&��� ก������ t >������ �&�����
��+�  ���������/�l���ก
���ก����/�ก���C&��+�D��=����7ก�����  	
���ก��	��ก�
��������E&$��%�7�%�����ก�+�����+�D�� D�����/+������	\  "&���k�+$��4�	
�E&$
%�กก����5��34$����+������	\  �������/�l��+��ก�+���/��+����+�D�� ���� ��k�
��
�����/�l��+��ก���C&��+�B��D����	9�	 �����  ������ก�+���/��E����
/ �����	9���� 	������	\ �����4 D�ก����ก�9�ก��+$��4�������/��  "&�������
�&+��
+�����+�D�����7ก� �
&���
� 

1. D��= 2556 t 2559  ����	\ ����5�����ก�+�����+�E&$D��&���4�"&�%�	��
ก���C&��+��=�� 7 ��+� .���ก���&��ก��/��"/E&$/���������&��ก� ��   

2. D��= 2560 t 2561 ����	\ %��&��/�ก���C&��+�D�� ��������=�� 3 ��+� .��
�&����k��=�� 2 ��+�D��= 2562 t 2563  

3. D��= 2564 ������k��=�0&	$��+������7ก���/�ก�+�����+�%��&������� 1 
��+� "&��
������
�&/��/��� &���
� 

 

��0ก�� 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 

%�������+��&��(/$���&) 13 20 27 34 41 

%�������+�	
���C&D��  7 7 7 7 7 

� �5���`�
��5 ���������กก���4$��E&$+����+���C&D��  3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 

%���������+�	�����&(������&) 20 27 34 41 48 

��E&$%�ก��+��&�� (�$����	) 9,445.22 13,539.90 17,370.93 21,820.08 26,602.93 

��E&$%�ก��+�D��  (�$����	) 1,458.33 1,925.00 2,069.38 2,224.58 2,391.42 

 

��0ก�� 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

%�������+��&��(/$���&) 48 51 54 56 58 

%�������+�	
���C&D��  3 3 2 2 1 

� ��`�
��5 ���������กก���4$��E&$+����+���C&D��  1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 

%�������+�	�����&(������&) 51 54 56 58 59 
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��0ก�� 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

��E&$%�ก��+��&�� (�$����	) 31,006.24 33,266.13 35,639.02 36,589.56 38,267.83 

��E&$%�ก��+�D��  (�$����	) 1,076.14 1,129.95 790.96 814.69 419.57 

 
��082�:�ก��'�;��3   	
���ก��	��ก���������%���%�7�D($� �5���`�
��5 ���������ก+��
����D�ก���C&��+�/��%��	
�%��ก�&+���D�( ���������	
������/���./ �&���ก������  t 
>������ ������%����� 4 ��+�	
�ก�����%���C&D��= 2555 ������k�E�/�����/�l��	
�E&$ก� ��
E�.�$�D�+$��/$�  "&�D���ก�����+������	\  ��&E/���	
� 2 �= 2555 �����0&���	
� 30 
��50����  2555 ����  	������	\ E&$&������ก���C&��+�D�� E�.�$� 3 ��+�  �����
� ��`�
��
5 ���������กก���4$��E&$+����+���C&D�� D�( �������=.ก�	 �ก�� 1.5 ��+� .��������
��&�����=����  ����%���C&��+�������/��/�����/�l��%��
� ��`�
��5 ���������กก���4$��E&$
+����+���C&D�� D������=�����	 �ก�� 4.6 ��+�  "&������������`�
���/���=%��
� ��`�
��5 ��
�������ก��4 	
� 3.0 ��+� ���������/�l��ก������7��E&$%�ก��+�D�� D��=����7ก�
/���./ �= 2556 t 2564 ����  	
���ก��	��ก�����������%�7�D($%�������+�	
���C&D�� D�
./ ���=���`�
��  "&�ก��� 2 �������	$����������5D�ก���4$��E&$+����+�D�� 	
�
%�����5&������>0ก�%D�./ ���=����  �������%�������+���&�&&��ก� ���������7ก����E&$
�`�
��/ ���+�D��  "&���E&$�`�
��D��= 2555 +����+�	
���C&D�� �/���=�	 �ก�� 500 �$��
��	/ ���+�  ������k�/����+���/�l��	
�E&$%�กก����B��7�34$����  .����k�%������`�
��
/ ���+�	
�����	\����5	��E&$D��&
/  "&��
��/�ก��/��"/+����E&$�`�
��+����+�D�� 
��C&�/���= ��/�ก��/��"/�	 �ก��$���� 10 D��= 2556 ����%�ก����D��= 2557 t 2559 ��/�
�/��"/&��ก� ��%��&�������$���� 7.5  D��= 2560 t 2562 ��/�ก��/��"/�	 �ก��$���� 
5.0 .���&���������$���� 3.0 D��= 2563 t 2564 �����	 �ก����/������}���`�
�� 10 �=
�$������+�����	9E	�  �������/�l��+����/�ก��/��"/+����&+���`�
��+����+�D�� 
�/���=����  ��k����/�l���&
��ก��ก�����/�l����/�ก��/��+����E&$/ ���+��&�� (Same 
Store Sale Growth) ����%�ก� ��5��D����+$�5�&E� 

 
��082�:�ก��'��2�� 	
���ก��	��ก���������E&$��%�7����/�l��ก������7��E&$
%�ก��+��&�� "&�D($��&+��	
�E&$%�ก��+��&���������7ก����/�ก��/��"/+����E&$/ �
��+��&�� (Same Store Sale Growth)  "&���%�7����/�l����/�ก��/��"/�`�
��/��
�5��ก�7��ก/�+������	\ ��ก��ก��ก����B��7�34$���� ������/�ก��/��"/D��= 
2555 �$�����%�ก��/���&+���`�
��/����ก�������&E/���	
� 2 �= 2555  ��k�/��.	�
+��( ���������	
������+��	����=  "&�D��= 2556 ����	\ %��
��/��/��"/+����E&$/ �
��+��&��	
�$���� 10  ����%�ก����D��= 2557 -2559 ��/�ก��/��"/&��ก� ��%��&�������
$���� 7.5  D��= 2560 t 2562 %��
ก��/��"/	
�$���� 5.0 .���&���������$���� 3.0 
D��= 2563 - 2564  �����	 �ก����/������}���`�
�� 10 �=�$������+�����	9E	�  	����
����
��������%�กก��/��"/+����+�	
��
%�������ก+���.��������0�%�����&/ ��A �������ก+���  
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� �3�D�$�ก�&��/�ก�&���4ก�$���� ����+�D�%�����&	
�Dก�$ก�� (Cannibalization Effect) 	��
D�$��/�ก��/��"/+����E&$/ ���+��/��"/�� ��5&5�� 

 

• �����@ก����082���*�   
��E&$���� E&$.ก  ��E&$��ก�+�� � ��E&$/�&/��� � ��( ��� &�ก��
��������A ก��E

+�&	0�%�กก�%���� ��	������� ��E&$%�กก�� �����ก�+�� �������/�l����E&$
%�กก�� �����ก�+�� ����5.� ���ก��k� 2 � �� ��� ��E&$%�กก�� �����ก�
+�� (Rebate Income) .����E&$����A "&���&� ����E&$%�กก�� �����ก�+������  
��k�ก������7��/�� ��%�ก��E&$%�กก�+��  ����	��	
���ก��	��ก���������E&$
��%�7�+$��4�D��&
/��ก��ก����E&$%�กก�� �����ก�+��/ ���E&$%�กก�+�� 
D���ก�����+������	\ ��&E/���	
� 2 �= 2555 �����0&���	
� 30 ��50���� 2555 E&$
�	 �ก��$���� 1.88  ������/��
�%����E�D($��k����/�l��+��( ������	
������+���= 
2555  ��������/���E&$%�กก�� �����ก�+��D��=����7ก�/���./ �= 2556 t 
2564 ����   	
���ก��	��ก���������E&$	��ก���%�7� ��ก��34$����+������	\ 
.�$��0�� � %����/��&
+���D���/�$���� 0.1 / ��=%�5����������	
���/���E&$%�ก
ก�� �����ก�+��/ ���E&$%�กก�+����4 	
�$���� 2.5  D��= 2562 .���
��/���	
�
/��&( ���������	
������+��ก�����7ก�  "&����/�l��+��ก����/��	
�&
+���
+����E&$%�กก�� �����ก�+������  ��k�3���%�ก�����%D�ก�/ ���/ �34$%�&
%���� �������+��� (Bargaining Power to Suppliers) %�กก�+�����+� ������
���/�l����E&$����A 	
���ก�����%�ก��E&$%�กก�� �����ก�+������  	
���ก��
	��ก���������E&$��%�7�+$��4�D��&
/D��= 2554 ��ก��ก��+$��4�%�ก��ก�����
+������	\ ��&E/���	
� 2 �= 2555 �����0&���	
� 30 ��50���� 2555 ��� ��	 �ก����/�
$���� 0.6 &������	
���ก��	��ก���������%����%�7�D($��/�� ��&��ก� ����	
�/���./ 
�= 2555 - 2564 

 
5.2.2 ���-�]��-�����'�0 <.��3�;��:3�0-3�({ 

• -�����'�0 
 ����7ก�/$�	0�+��ก����&��%�ก  3�/ ����� ����E&$%�กก�+��ก��ก��E
+���/$�  ������/�ก��E+���/$�D��= 2552 t 2554 �	 �ก��$���� 15.6 15.8 .�� 16.0 
/�����&��  ./ �������
���	
��ก��3���ก��ก�D���ก�������& 6 �&���.ก �����0&
���	
� 30 ��50���� 2555 ������/�3�ก��E+���/$��	 �ก��$���� 15.1  	����
�	
���ก��
	��ก���������E&$��%�7�+$����/�l�� ��ก��34$����+������	\  ����� �����	\ 
%�����5�ก����/�ก��E+���/$�	
�$���� 16 D��= 2556 t 2559  ������%�ก��/�ก�
.+ �+��	
��4�+��34$��ก��ก�D�>0ก�%���B	�
�   %��	��D�$����	\ E� ����5�����/�
ก��E+���/$������+���E&$  5��.�$� �����	\ %�+���/��D���/��4� %�%�������+������+���
��ก  ./ ����	\ ���E� ����5��4$��"�(��%�ก���������&/ �+��& (Economy of 
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Scale) D�( �� 5 �=.ก+������7ก�  ./ ��/�ก��E+���/$�%����/��&
+���D��= 2557 
t 2564 D���/�$���� 0.1  %���k� $���� 16.5 D��= 2564  ��������	\ ����5��4$
��"�(��%�ก���������&%�ก+��&  	����
���k�ก��$�����%�กก����/��+���+����/�
ก��E+���/$�D��&
/	
��ก�&+���D���� ���= 2552 - 2554   

 

• �3�;��:3�0;�ก��'�0<.�������  
 ����7ก�� �D($% ��D�ก�+�� .������ ��%�7���k�$����+����E&$%�ก
ก�+��  "&�	
���ก��	��ก���������ก����&���/�l��D�ก���%�7�� �D($% ��D�
ก�+��.��������k���&� ��+����E&$%�กก�+��D�./ ���=  ����� �D($% ��� ��D�R 
��k���ก�� �D($% ���ก
���ก�����ก��� .��� �D($% ���ก
���ก��ก�+�� "&���/�� ��	
�
D($�$�������%�ก�= 2554  ����D����/�l��&��ก� �� 	
���ก��	��ก���������E&$
��%�7�%�ก+$��4�D��&
/��ก��ก��ก����B��7� ��ก��34$�������� "&���/�
� �D($% ��D�ก�+��.������/ ���E&$%�กก�+���	 �ก��$���� 5.9 D��= 2554 
.���	 �ก����/�$���� 6.0 D���ก�����+������	\ ��������& 6 �&���.ก�����0&
���	
� 30 ��50���� 2555   .����&� ���/�� �D($% ��D�ก�+��.������%����/��
�����+�����k�$���� 6.6 D��= 2556 ��k�3���������%�ก3�ก�	�	
�����	��&� �%�E&$��
%�กก���ก�9D($��/�� �.����+���/�����/�D�� +���l���  �������=����7ก�
	
������/���./ �= 2557 ��k�/$�E�  	
���ก��	��ก����������
���/�l��D�$� �D($% ��D�
ก�+��.������� ��A ���/�������+���%�5��$���� 6.9 .����	
�/���./ �= 2561 ��k�
/$�E�/��&ก�����7ก� 

 

• -�������(ก���(�� 
	
���ก��	��ก�����������%�7����/�l���ก
���ก��/$�	0�	��ก����� "&�D($

/$�	0�	��ก�����D���ก�����+������	 \ ��&E/���	
� 2 �= 2555 ������k�ก��`�
��
%�������
����	
��
B��34ก���	��ก�������� ����&��ก������= 2554 .����ก�
������&� ��0& 7 ���	
� 30 ��50���� 2555  "&�����������7��k���/�� ��`�
���/���= 
(Annualized rate) �	 �ก��$���� 5.4  ������k���/��&
��ก��ก��	
�D($D�ก������7
/$�	0�5���`�
��5 ���������ก+������	0� (WACC)  "&�	
���ก��	��ก�����������%�7�
D�$D($��/�&��ก� ����	
�/��&�����������7ก� 

 

• A��)�(��82���-�����. 
	
���ก��	��ก�����������%�7����/�l��B��
����E&$��/��0���	
���/�$���� 

23 D��= 2555 .��$���� 20 D��= 2556 t 2557  ����%�ก����/���./ �= 2558 ��k�/$�E� 
%�ก�����D($��/�D��&���&��	
�$���� 30 "&��$�����%�ก���(กx��
ก���ก/��
����D����������ก� �&$��ก��&��/�.���ก��$���w�ก (`���	
� 530) �.9. 
2554   
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5.2.3 ���-�]���ก)*0%ก��(�.(��� 

• K��(ก��<.�(������@;�ก��.(��� 
 ���������/�l���ก
���ก������	0�����  	
���ก��	��ก���������E&$	��ก�
��%�7�%�ก+$��4�D��������%���= 2554 ��ก��ก��ก����B��7�34$����  "&�
ก����&����	0��`�
��/ ���+�����7 250 �$����	  .��D�$�
ก�����4�� �+����
��	0�/ ���+������+���D���/������}���`�
��+�����	9E	� 10 �=�$������	
���/�$��
�� 3.0 / ��=   ��ก�����%�ก����	������	\ ����
"��ก���	0�D�94���ก�%������$�  
�����
�4�� ���	0� 200 �$����	  .� ��������D�ก���	0���ก��k� 2 ��� &$����/�
	
��	 �ก��D��= 2554 .�� 2555  "&���&ก�7�� �%�����5��C&&������ก�E&$D��= 
2555  	����
�  	
���ก��	��ก���������E&$��%�7� ��ก��34$����  "&�ก����&
���/�l��+��� ����0��ก���`�
��/ ���+�%����� 3 �$����	/ ���+� ������5��94���
ก�%������$�	
�%���&� �%���C&D($D��= 2556  .����/�� ����0��ก���`�
��/ ���+�%�
�����+���/����/������}���`�
��	
�$���� 3 / ��=�( �ก�� 

 

• <�.3(�)*��'�(�(����� 
	
���ก��	��ก���������E&$��%�7� ��ก��34$����+������	\  ��5����>
ก�

%�&��.�� �����	0�D�ก���	0�+�����+�D��&
/  "&�ก����&���/�l����k�ก�D($
����ก4$������%�ก�5����ก�����D���/�� ��$���� 100  +������	0�����E� ��
�4�� �+��	
�&��  ��������/�� ��+���4�� �+��	
�&��/ �������7��	0�/ ���+�
�	 �ก��$���� 33.33  �����4�� �+��������	0���	
�&��+��./ ����+���%�กก�.�����
�&+������	\  �������/�l��&��ก� ����k���>
	
�����	\ D($D�ก�%�&��.�� �����	0�D�
ก�+�����+�D��&
/	
�3 ����  .��34$����+������	\ ��&� �%������D($ก���>
ก�
%�&������	0�/��ก����ก�&��ก� ��  ������/�&�ก��
��D�ก�%�&��.�� �����	0�����  	
�
��ก��	��ก�����������%�7�D($��/�&�ก��
��5���`�
��+����
����	
��
B��34ก���
+������	\  &��	
�E&$ก� ����D����/�l��  "&�%�D($D���/�&��ก� ����	
�/��&
�����������7ก� 

 
5.2.4 �(����������%)0� 

• .�ก��)!ก����� 
 ก�����7ก�D($/����+%��D��= 2552-2554 ����%�7� "&���/�%��������
ก���(�����
�%�ก�4ก��
�ก��$��	 �ก�� 2.3 0.6 .�� 0.5 ��� /�����&�� &������	
���ก��
	��ก���������%����%�7�D($%��������D�ก���(�����
�%�ก�4ก��
�ก��$��	 �ก��
%��������ก�(�����
�%�ก�4ก��
�ก��$�D��= 2554 �	 �ก�� 0.5 ��� /��&�=����7
ก�/���./ �= 2555 - 2564  ������&��$��ก��4�.��>0ก�%+������	\ 	
��4ก�$�"&�� ��
D�R %�(����4�� �����$���k������& 
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• �:����)!ก����� 
 ก�����7ก�D($/����+%��D��= 2552-2554  "&�%��������������(�����
�
�%$���
�ก��$��	 �ก�� 73 71 .�� 60 ���/�����&��  &������	
���ก��	��ก���������%��
ก����&%��������D�ก�(�����
��%$���
�ก��$��	 �ก��%��������ก�(�����
��%$���
�
ก��$�D��= 2554 �	 �ก�� 60 ��� /��&ก�����7ก�/���./ �= 2555 - 2564   

 

• �������(�.�( 
 ก�����7ก�����$�������D($/����+%��D��= 2552-2554 "&�%��������+��
����$���������`�
���	 �ก�� 165 169 .�� 153 ��� /�����&��ก�ก����&���/�l��E&$
��%�7� ��ก����� ��	
���ก��	��ก���������.��34$����  "&�����	\ �
�"����
	
�%���o�����ก�������������$�.�����"�%��/�ก�� �����D�$%���������$�������
���/���&���`�
���=�� 3 ��� %�����5��0��������	
� 120 ��� &������%��������
����$���������`�
��D��= 2555 %���	 �ก�� 150 ���.��D��= 2564  ������k��=�0&	$��+��
ก�����7ก�%������������$���������`�
��%��	 �ก�� 123 ���  	����
���k�3���%�ก
"��ก�ก���o��94���ก�%������$�%����� 1 .� �  ����%�� �3�D�$���������	>�B��
D�ก���������$�������E&$&
��ก+���  .��%�	��D�$����5��0��������/��
���/�l��	
�ก����&E�$  

 
5.2.5 ���������@ก����(ก���(��'�(ก�:ก�� 

�0�������
�&	
������R�ก
���ก��ก�����7ก�	��ก�����+������	\ "&��
������
�& 
&���
� 

 

��0ก�� 2555E 2556F 2557F 2558F 2559F 

��E&$%�กก�+�� (�$����	) 10,903.55  15,464.90  19,440.30  24,044.66  28,994.35  

��E&$���� (�$����	) 271.11  398.10  519.88  667.06  833.37  

/$�	0�+�� 9,251.73  12,990.52  16,329.85  20,197.51  24,355.25  

ก��E+���/$� 1,651.82  2,474.38  3,110.45  3,847.15  4,639.10  

� �D($% ��D�ก�+��.������ 709.02  1,098.82  1,393.75  1,734.26  2,099.99  

/$�	0�	��ก����� 195.01  208.94  244.41  314.05  377.61  

B��
����E&$��/��0��� 190.41  269.48  345.77  644.13  784.73  

ก��8����?� 594.71  1,019.04  1,324.19  1,444.07  1,772.14  

 
 
 



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

 ��$�	
� 51 +�� 67 ����	 .����	 "� .���%��$�	� %��ก�& 

��0ก�� 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

��E&$%�กก�+�� (�$����	) 32,082.38  34,396.08  36,429.98  37,404.25  38,687.39  

��E&$���� (�$����	) 954.21  1,057.42  1,128.98  1,159.17  1,198.93  

/$�	0�+�� 26,917.11  28,823.91  30,491.89  31,269.96  32,303.97  

ก��E+���/$� 5,165.26  5,572.16  5,938.09  6,134.30  6,383.42  

� �D($% ��D�ก�+��.������ 2,356.04  2,551.72  2,730.36  2,831.10  2,957.53  

/$�	0�	��ก����� 386.66  339.08  267.16  172.46  77.78  

B��
����E&$��/��0��� 895.13  999.11  1,095.76  1,163.47  1,243.96  

ก��8����?� 2,029.75  2,272.36  2,497.88  2,655.86  2,843.67  

 
�����%����&�'�(�)*��+ก����(ก���(��������ก)*0%ก���%���������'�(�������� �!���������B'�(
������� 

	
���ก��	��ก���������E&$����ก��>
�������4�� ��0$�	
������ ��
����������� E&$.ก  ��>
�4�� ��0$�/�����
/��& E&$�4�� ��0$���4 D�( �� 10.16 t 13.39 ��	/ ��0$� ����/���ก� �������������	 �ก��  0.61 t 3.84 ��	/ ��0$� ���
/���ก� ���&��k�$���� 4.36 t 27.43 +������������� 	����
�	
���ก��	��ก���������E&$�0����%�กก������� 
"&���>
/ ��A &��/��� / �E��
�  

 
%�?)���������.�3����� 

��.�3������������ 

��.�3����� % ��(ก%3�/(-*��ก%3�) 
�������� �!�����

����B 
1. ��>
�4�� ��0$�/����R(
 (Book Value Approach) 2.72 (80.57%) 

2. ��>
����0��4�� ��0$�/����R(
 (Adjusted Book Valued 
Approach) 

3.17 (77.36%) 

2. ��>
��
���	
��ก����/�� �����ก������		
���ก��>0ก�%
Dก�$��
�� (Market Multiple Approach) 

  

3.1  ��>
��/�� �����/ ��4�� �/����R(
 (Price to Book 
 Value: P/BV) 

21.31 - 23.90 52.21% - 70.71% 

3.2 ��>
��/�� �����/ �ก��E�0	>� (Price to Earning 
 Ratio: P/E) 

9.50 - 10.80 (22.86%) - 
(32.14%) 

4. ��>
�4�� ��0$�/�����/��& (Market Value Approach) 10.16 - 13.39 (4.36%) - (27.43%) 

5. ��>
�4�� ��q%%0����0	>�+��ก�.������& (Discounted Cash 
Flow Approach) 

5.1 �4�� ��0$�/��%������0$� 7 30 ��50���� 2555 10.72 (23.43%) 

5.2 �4�� ��0$�/��%������0$��������ก�D($��	>�+��D������R
.�&���	>�	
������	�����& (Fully Diluted) 

9.35 (33.21%) 
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4.2 ����%�?)ก�����������.�3���������B'�(������� �)*�.��ก;�� 

4.2.1 ก�����������.�3�����2�%0%�?)����-.�2 
ก��������4�� ��0$�&$����>
�4�� ��0$�/�����/��&��k�ก��$�����+$��4��������+���0$�+��

����	\D�/��&���ก	����.� ����	9E	�  ����%���	$��5���4�� ��0$�+������	/���0�����.��
�0�	��D�ก�����+���0$�D�/��&���ก	����+����ก��	0�E�$.�$�  ������ก��	0�%���%�7�%�ก+ ����
.��+$��4�	
���C&�3�  ก���&ก�7�3���ก��ก�D�����/ ��������5D�ก�	��ก��E 
��������5&$��ก�.+ �+�� + ����	
��ก
���+$��ก���B���9�lก�%.���0/���ก� ��5��ก�
��&ก�7��5��ก�7�/ ��A  	
���%�
3�ก�	�	���/ �3���ก��ก�+������	\  �B���ก�����+��
"&�������B���9�lก�% .��������%�ก�0$�����R+������	\ �
ก�����+��D�/��&���ก	����\ 
�� ��/ ������� &������	
���ก��	��ก����������
��������� ���>
ก��������4�� ��0$�����R+������	
\ ��>
�
��
�����������  ������ก�ก����&���/��& 	
���ก��	��ก���������ก����&D�$D($���
/��&ก ��ก���(0��7�ก�ก�����	\ D����	
� 24 ������� 2555 �$������E�  	����
����������

ก���(0��7�ก�ก�����	\ D����	
� 25 ������� 2555 ���+���0$�����R+������	\  E&$�
ก�
��4$+ ����	
��ก�&+���%�ก��ก�9�/��7�ก�ก�����	\  "&��
34$	�������������%��+$�	����ก�����
�0$������	0�.���`����%��%�.��	����������������� ��+������	\  ������%	��D�$�������+��D�( ��
&��ก� ����	$��+ ��ก������	0�.���`����%��%� .��ก�	����������������ก	�������� ��E�.�$�  
	
���ก��	��ก���������E&$����กD($+$��4����/��&+���0$�����R+������	\ �$������D�( �� 7 ���
	��ก�/�&/ �ก��E�%�5�� 360 ���	��ก� "&���������$������%�ก���	
� 24 ������� 2555  ������k����
	��ก��0&	$��ก ��ก���(0��7�ก�ก�����	\ 

 
ก�����������.�3�����2�%0%�?)����-.�2 :�82���.�3������0�3;��3%( 10.16 [ 13.39 ���-3�

����   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)* 14.00 ���-3�����  �0�3��3�ก�� 0.61 - 3.84 ���-3����� 
����-*��ก%3�;���-�����0.� 4.37 [ 27.42 '�(�������� �!� 

 
��!(�)! ;��3%( 360 %�����ก���+(%���)* 4 �)���� 2554  �����s2��(��2'�(��������B'�(

��������3�ก�� 14.80 ���-3����� <.������s2-*����2��3�ก�� 6.50 ���-3�����   
 

4.3 ����%�?)ก�����������.�3���������B'�(������� �)*8�3�.��ก;�� 
4.3.1 ก�����������.�3�2�%0%�?)��.�3�����-����B�) <.�%�?)�������(��.�3�����-����B�) 

ก��������4�� �&$����>
�4�� ��0$�/����R(
 .�&�l���	��ก�����+������	\ 7 +7�D&
+7������  /���������ก�����	
��������"&�34$�����R(
+������	\  � ����>
ก�����0��4�� ��0$�
/����R(
  %��
ก�����0���ก�/ ��A 	
��������D���ก�����	
�.�&�l���+������	\ 7 +7�D&
+7������  D�$��k��4�� �/�����/��& 7 �q%%0���  ����%���k�ก�	��D�$�4�� ��0$�����R�
����54ก/$��
��ก����+���  ./ ก��������4�� ��0$�	��������>
�
� E� E&$������5��ก�&������>0ก�%D�����/  
��������5D�ก�.+ �+��+��ก�%ก�  .��"�$�+��B����9�lก�%.��B����+��>0ก�%D�����/  
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&������ก��������4�� ��0$�&��ก� ��  ��%%�E� ��	$������0$�	
�.	$%��+������	\ �����
ก���ก��
>0ก�%�� ��/ �������D�����/ (Going Concern) E&$�� ��������� 

 
ก�����������.�3�����2�%0%�?)��.�3�����-����B�) <.�%�?)�������(��.�3�����-����B�)��!�

:�82�������������B��3�ก�� 2.72 <.� 3.17 ���-3�����-��.��2��   +*(-*��ก%3��������� �!��)* 
14.00   ���-3�����  ����-*��ก%3� 11.28 <.� 10.83 ���-3�����-��.��2��   +*(��.�3�����:�ก��!(
��(%�?)-*��ก%3�;���-�����0.� 80.54 -��%�?)��.�3�����-����B�) <.� ���0.� 77.33 -��%�?)
�������(��.�3�����-����B�) 

 
4.3.2 ก�����������.�3�2�%0%�?)���)0���-���3%�����-3���.�3�-����B�) <.�%�?)���)0���)0�

��-���3%�����-3�ก��8����?� 
ก��������4�� ��0$�&$�� 2 ��>
�
�  ��k���>
	
������7%�ก��/�� ������C&/ ��4�� �/����R(
 

(P/BV) .����/�� ������C&/ �ก��E�0	>� (P/E) +������	%&	���
��	
��
ก���ก��>0ก�%
Dก�$��
��ก��>0ก�%+������	\  ����D�ก7
�
��
��
������	�&
��	
���ก��>0ก�%Dก�$��
��ก������	\.��
%&	���
��D�/��&���ก	����.� ����	9E	� ��� ����	 "#� "�&�ก�� �����/�� %��ก�& (���(�)
(]HMPRO^) &������	
���ก��	��ก���������%����%�7�D($ HMPRO D�ก��������4�� �&$����>

��
���	
����/�� �����/ ��4�� �/����R(
 .����/�� �����/ �ก��E�0	>�  5��.�$� � HMPRO 
%���ก��>0ก�%��k�34$%�&%���� ������$����&0ก ��$�� .��/ก./ ��$��  �����
��ก�7�Dก�$��
��ก��
����	\  ./ 	
���ก��	��ก����������
��������� � ก�D($ HMPRO ��
������	�&
������%�7�
�������� ��`�
��+��>0ก�%	
�Dก�$��
��ก������E� ����5��k�/��.	�	
�&
D�ก��������4�� �+���0$�
����R+������	\  ������%�กก���
���	
��ก������	��
������	�&
����%	��D�$�����%%����
��
��E�D�"���$��+������	����A  ����E� D( /��.	�+��� ��`�
��+��	���ก�0 �>0ก�%	
���ก��>0ก�%
�&
��ก��  �
ก	��� HMPRO ����
"���$����E&$	
�./ก/ ��%�ก����	\ �� ���
��������R ��� ��&� ��
+����E&$� ��( �  �����
��/�� ����4 	
�$���� 6.7 $���� 7.1 $���� 7.0 .�� $���� 6.2 +����E&$
�� D��= 2552 2553 2554 .�� D���ก�����+������	\ ��������& 6 �&���.ก�����0&���	
� 30 
��50���� 2555 /�����&��  ������k�3���%�ก HMPRO E&$&������>0ก�%D�$94���ก��$��/��4�.�� �����
D�$��ก��( �����	
�%����� 4 ��+�  ./ D�+7�	
�����	\ �
��&� ����E&$%�กก�D�$�( �����	
���4 D�
��&� ��$���� 5.92 $���� 2.33 $���� 2.43 .��$���� 2.44 +����E&$�� D��= 2552 2553 
2554 .�� D���ก�����+������	\ ��������& 6 �&���.ก�����0&���	
� 30 ��50���� 2555 /�����&��  
��ก%�ก��&� ��+����E&$.�$�  ����
����./ก/ ��+��/��.�� �+��/�����$� (Brand Positioning) 
����HMPRO ��$�ก�0 ��4ก�$�	
���k��4ก�$�������k��%$�+���$�� ��k����ก  D�+7�	
�����	\ &������ก���k�
94���%���� ��D���ก�7�.���#$����"/� "&���$�ก�0 ��4ก�$�	
���k�34$��ก��ก�������ก ��$�� $���$�
���&0ก ��$�� .���%$�+���$�� "&���&� ��+���%$�+���$��������k���&� ��	
��$��ก� �  ������	
��ก�� 
HMPRO  &������/��.�� �+��/�����$���� �� HMPRO .�� ����	\ %���
����./ก/ ��ก��%�ก
�0����+��34$��"B�  	
���ก��	��ก���������%����%�7�.�$�� �ก��������4�� ��0$�&$�� 2 ��>
�
� 
%�กก�D($ HMPRO ��
������	�&
������
���	
�� ����E� ������� 
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��ก�����%�ก������ก%���
���	
��&$��� ��`�
��+�����&>0ก�% ����	����A 	
���4 D����&>0ก�%
��7�(������  � ��D�R ��ก��>0ก�%D�4�.��34$%�&%���� ������$��0�"B� ��"B�  �����
��ก�7�>0ก�%
	
�./ก/ ��ก������	\  %��E� ����5��k�/��.	�	
�&
	
�%���	$���4�� ��`�
��+��>0ก�%	
��
��ก�7�
��$��ก��E&$  �
ก	�����ก%���
���	
����/�� �����/��&/ �ก��E/ ��0$� .�� ��/�� �����/��&
/ ��4�� �	����R(
+������	\ ก�����&>0ก�%��/�� �����/��&/ �ก��E/ ��0$� .����/�� �����
/��&/ ��4�� ��0$�	����R(
+�����&>0ก�% ก�E� ����5��k�/��.	�	
�&
D�ก������7�4�� ��`�
��+��
�0$�+������	\ E&$�( �ก��  &������ 	
���ก��	��ก���������%���
��������� ���>
�
�E� �������D�ก�
�����D($�������4�� ��0$�+������	\ 

 
2�(��!�ก�����������������2�%0%�?)���)0���)0���-���3%�����-3���.�3���(��B�)  :�82�

��.�3��������%3�( 21.32 [ 23.90 ���-3�����   +*(�)��.�3���(ก%3��������� �!��)* 14.00 ���-3�
����  ��3�ก�� 7.32 [ 9.90 ���-3����� ���� ��(ก%3�;���-�����0.� 52.29 [ 70.73 '�(����
���� �!� 

 
ก�����������������2�%0%�?)���)0���)0���-���3%�����-3�ก��8����?�  :�82���.�3������0�3

���%3�( 9.53 [ 10.83 ���-3�����   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)*�� 14.00 ���-3�����  
��3�ก�� 3.17 [ 4.47 ���-3����� ����-*��ก%3�;���-�����0.� 22.62 [ 31.95 '�(�������� �!� 

 
4.3.3 ก�����������.�3�����2�%0%�?)��.�3��u::�������?�'�(ก��<��(���2 

ก��������4�� �&$����>
��&�&ก�.������&��k�ก��������4�� �"&��$�����ก�%�&	������7
ก�	��ก�����+������	  .��ก������7��/���&�&ก�.������&	
��������  "&�ก�%�&	��
����7ก�	��ก�����%��$��������/�l��D�ก�&������>0ก�%/ ��A �������/�l��� ��D�R �$�����
+$��4�	
�E&$%�กก�&������ก�D��&
/  +$��4�%�กก����B��7�34$���� +$��4��0/���ก�.��+$��4�
�$�����/ ��A  ����+$��4���� ��
���%�
�������
���.���E�D�����/	���	
��ก�&%�ก�q%%��B����ก/ ��A  
	����
�  ก���&ก�7�/��.�/ ��A D�����/��k������	
�����5	��E&$��ก.���
����� ��E��/ ��q%%��
B����ก�4�  	
���ก��	��ก���������%���
��������� �  ก��������4�� �&$����>
�4�� ��q%%0����0	>�
+��ก�.������&��%%�E� ��	$�����	
�.	$%��+������	E&$ 

ก�����������.�3�����K20%�?)��.�3��u::�������?�'�(ก��<��(���2  ;�ก�@�;��:���%�����
:2����)0�<.������<.�%;�(�ก���(��8-�����)*  2 �^ 2555 ��!���2;�%���)* 30 ������0� 2555 
:�82���.�3�������3�ก�� 10.72 ���-3�����   +*(-*��ก%3��������� �!��)* 14.00 ��� K20-*��ก%3�
�������� �!���3�ก�� 3.28 ��� ���� -*��ก%3����0.� 23.43 '�(�������� �!� 

 
�������ก�����������.�3�����2�%0%�?)��.�3��u::�������?�'�(ก��<��(���2 ;�ก�@)�)*������

;������B<�2(���?��)*��.��;�����?� �!���������B��!(��2 ������� :��)�����)*��ก<.������<.�%
:���%� 2,016.00 .�������  <.��)��.�3�������3�ก�� 9.35 ���-3�����   +*(����2�(ก.3�%-*��ก%3�
�������� �!��)* 14.00 ���  K20-*��ก%3��������� �!���3�ก�� 4.65 ��� ���� -*��ก%3����0.� 
33.21 '�(�������� �!� 
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�����%����&�'�(�)*��+ก����(ก���(��������ก)*0%ก���%���������'�(�������� �!���������B'�(
������� 

	
���ก��	��ก���������E&$��%�7���>
ก������7���4�� ��0/�>�+���0$�����R�
��������� � ��>
	
�
�������	
��0& ��� ��>
�4�� ��0$�/�����/��& (Market Value Approach)  ������k���>
	
������7%�ก���+���0$�+��
����	\ 	
��
ก�����+��D�/��&���ก	����\  ����E&$��	$���ก
���ก���q%%��/ ��A	
��ก
���+$��	�����&.�$� ����D�$�����4 
D�( �� 10.16 t 13.39   ��	/ ��0$�  �������
���	
��ก��������������0$�����RD������
���4 	
���� 14.00 ��	/ ��0$�  
"&��4�� ��0/�>�/���ก� ��������������4 	
� 0.61 t 3.84 ��	 ���/���ก� ��������������&��k�$���� 4.36 - 27.43   

%�ก��/03�&��ก� ��+$��/$� 	
���ก��	��ก����������
��������� � �������� �!���������B'�(������� �)*
���� 14.00 ���-3�����'�(������������� �!���y������)*������������-�]��<.��}�~)��(ก���(�� 

 
5. �%���������'�(�������� �!�'�(;������B<�2(���?� 

5.1 %�?)�)*;��;�ก�������������'�(;������B<�2(���?� 
D�ก������������������D������R.�&���	>�	
�%������0$�����R	
�������� 	��	
���ก��	��ก�����

����E&$D($��>
�������4�� �D������R.�&���	>�	
�%������0$�����R/��	x��
	��ก�����D�ก����������
�0/�>� ��	���E&$D�$���������ก
���ก��+$�&
.��+$���
�+����>
�������4�� ��0/�>�D�./ ����>
��ก��ก�
������ "&��
��>
ก�&���
� 
1. ��>
�4�� �/�����/��& (Market Value Approach)  
2. ��>
�4�� �����ก�D($��	>� (Intrinsic Value) 
3. ��>
 Black-Scholes Model 

 
1. %�?)��.�3�-������-.�2 (Market Value Approach) 

	
���ก��	��ก����������������4�� �D������R.�&���	>�/����>
�4�� �/�����/��& "&�D($���
�C&5���`�
��5 ���������ก+��D������R.�&���	>�+������	\ 	
�	��ก�����+��D�/��&���ก	����\ �$������  
"&���>
�
�	
���ก��	��ก���������E&$��%�7�+$��4�����$������%�ก���	
� 24 ������� 2555  ������k����
	��ก��0&	$��ก �����	
��
ก���(0��7�ก�ก�����	\  ����34$	������������� ก����&�����������
D������R.�&���	>��	 �ก�� 9.30 ��	  

	
���ก��	��ก����������
��������� �  ( ������	
�D($D�ก������7��%���%�7��$��������k�
���� 360 ������%�ก���	
� 24 ������� 2555 ������k����	��ก��0&	$��ก �����	
��
ก���(0��7�ก�ก�
����	\ �$��E�%�5�����	
� 4 �
���� 2554  ./ ������%�กD������R.�&���	>�+������	\ ����E&$����0R�/
%�ก/��&���ก	����.� ����	9E	� D�$��k����ก	����%&	���
��.����0R�/D�$����	��ก�����+��D�
/��&���ก	����.� ����	9E	�E&$ D����	
� 14 ��50���� 2554 %����� 239,999,983 D������R.�&���	>�    
������&��k�%��������	
�	��ก�����+��D�/��&���ก	����.� ����	9E	���
�� 296 ��� "&���������$������
%�ก���	
� 24 ������� 2555  &������	
���ก��	��ก���������%��E� ����5.�&�����$������ 360 ���E&$  
%��ก����&( ������	
��������������ก������7D������R.�&���	>�+������	\ 	
� 7 t 180 ��� 

���+��D������R.�&���	>�+������	\ %�กก�������&$����>
�4�� �/�����/��&  ����5
�����7E&$ &���
� 
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�3%(�%.��)*;��;�ก������%@ �����s2��%�t.)*0�3%(
�!�����ก-3�;������B
<�2(���?� (���) 

% ���)0���)0�ก��
�������� �!� :���%�%�����ก��

0����.�( 
��0��%.� 

7 ��� 16 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 8.48 (8.82%) 

15 ��� 2 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 8.34 (10.32%) 

30 ��� 12 ก.�. 2555 - 24 �.�. 2555 7.89 (15.16%) 

60 ��� 30 �.�. 2555 - 24 �.�. 2555 6.95 (25.27%) 

90 ��� 12 ��.�. 2555 - 24 �.�. 2555 6.44 (30.75%) 

120 ��� 27 ก.�. 2555 - 24 �.�. 2555 5.40 (41.94%) 

180 ��� 29 �.�. 2554 - 24 �.�. 2555 4.20 (54.84%) 

360 ��� 4 �
.�. 2554 - 24 �.�.2555 N/A N/A 

�)*��: SETSMART 
 
ก�����������.�3�;������B<�2(���?�2�%0%�?)��.�3�-������-.�2  :�82���.�3�;������B

<�2(���?��0�3;����%3�( 4.20 [ 8.48 ���-3�;������B<�2(���?�   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!�
�)* 9.30 ���-3�;������B<�2(���?� ��3�ก�� 0.82 -5.10 ���-3�;������B<�2(���?� ����-*��ก%3�;�
��-�����0.� 8.82 [ 54.84 '�(�������� �!� 
 

2. %�?)��.�3��.�(ก��;�����?� (Intrinsic Value) 
	
���ก��	��ก���������D($��>
�4�� �����ก�D($��	>� (Intrinsic Value) ������������4�� �	
��������

+��D������R.�&���	>�	
�%������0$�����R+������	\ "&�ก��������C&5���`�
��5 ���������ก+���0$�����R
+������	\ D�/��&���ก	����\ �$������%�ก���	
� 24 ������� 2555  ������k����	��ก��0&	$��ก �����	
��

ก���(0��7�ก�ก�����	\ ��ก&$�����ก�D($��	>������0$�����R+��D������R.�&���	>�	
�	������	
\ ก����&E�$ 6.25 ��	/ ��0$�  "&���������&$����/�ก�D($��	>�+��D������R.�&���	>�/ ��0$�	
� 1.2 �0$�
����R  / � 1D������R.�&���	>� .������4�� �&��ก� ������
���	
��ก�����	
�34$	�������������ก����&E�$
	
� 9.30 ��	/ �D������R.�&���	>�  

	
���ก��	��ก����������
��������� �  ( ������	
�D($D�ก������7��%���%�7��$��������k�
���� 360 ������%�ก���	
� 24 ������� 2555 ������k����	��ก��0&	$��ก �����	
��
ก���(0��7�ก�ก�
����	\ �$��E�%�5�����	
� 4 �
���� 2554  ./ ������%�ก� �D������R.�&���	>�+������	\ ����E&$��
��0R�/%�ก/��&���ก	����.� ����	9E	� D�$��k����ก	����%&	���
��.����0R�/D�$����	��ก�����
+��D�/��&���ก	����.� ����	9E	�E&$ D����	
� 14 ��50���� 2554 %����� 239,999,983 D������R
.�&���	>�    ������&��k�%��������	
�	��ก�����+��D�/��&���ก	����.� ����	9E	���
�� 296 ��� "&�����
����$������%�ก���	
� 24 ������� 2555  &������	
���ก��	��ก���������%��E� ����5.�&����
�$������ 360 ���E&$  %��ก����&( ������	
��������������ก������7D������R.�&���	>�+������	\ 	
� 7 
t 180 ��� 

 



 

�3%(�%.��)*;��;�ก������%@ 

:���%�%��
���ก��

0����.�( 

��0��%.� 

7 ��� 16 �.�. 2555 - 24 �.�. 

15 ��� 2 �.�. 2555 - 24 �.�. 

30 ��� 12 ก.�. 2555 - 24 �.�. 

60 ��� 30 �.�. 2555 - 24 �.�. 

90 ��� 12 ��.�. 2555 - 24 �.�. 

120 ��� 27 ก.�. 2555 - 24 �.�. 

180 ��� 29 �.�. 2554 - 24 �.�. 

360 ��� 4 �
.�. 2554 - 24 �.�.2555

�)*��: SETSMART 
 

ก�����������.�3�;������B<�2(���?�2�%0%�?)
<�2(���?��0�3���%3�( 
9.30 ���-3�;������B<�2(���?� ��3�ก�� 
��-�����0.� 7.85 [ 32

 
3. %�?) Black-Scholes Model

	
���ก��	��ก���������D($��>

.�&���	>�	
�%������0$�����R+������	\ 	
��
���0�������4 ���%�ก���	
� 
+��/��&���ก	����\���.
2556 ������k�����0&	$��+��ก�D($��	>� /���4/ก������7&���
�

 
%�?) Black-
Scholes 
Model 

=  

P = ������������0$�����R+������	\
�����0$�����R+������	\
��������	
� 21 �
���� 
/ � 1.2 �0$�����R
��	>� (14.00 x 1

��������	
���ก��	��ก����������ก
���ก����������������ก	�������� ��
����	 ����"ก�����#$��� %��ก�& 
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 �����s2��%
�t.)*0�3%(
�!�����ก-3�
���� (���/

����) 

��-��
ก��;��
���?� 
(����/1

;������B
<�2(
���?�) 

����ก��
;�����?�-3�
;������B
<�2(���?� 
(���/����) 

��.�3�
;������B
<�2(���?� 

(���
;������B

<�2(���?�

. 2555 13.39 1.20 6.25 8.57
. 2555 13.07 1.20 6.25 8.18

. 2555 12.58 1.20 6.25 7.60

. 2555 12.09 1.20 6.25 7.01

. 2555 11.75 1.20 6.25 6.60
. 2555 11.87 1.20 6.25 6.74
. 2555 11.48 1.20 6.25 6.28

2555 N/A 1.20 6.25 N/A

ก�����������.�3�;������B<�2(���?�2�%0%�?)��.�3��.�(ก��;�����?�  
 6.28 [ 8.57 ���-3�;������B<�2(���?�   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)* 

���-3�;������B<�2(���?� ��3�ก�� 0.73 -3.02 ���-3�;������B<�2(���?� ����-*��ก%3�;�
32.47 '�(�������� �!� 

Scholes Model 
	
���ก��	��ก���������D($��>
 Black Scholes Model  ������������4�� �	
��������+��D������R

.�&���	>�	
�%������0$�����R+������	\ 	
��
���0�������4 ���%�ก���	
� 27 ������� 
+��/��&���ก	����\���.ก����%�ก���	
��
ก���(0��7�ก�ก�+������	\ %�5�� 

������k�����0&	$��+��ก�D($��	>� /���4/ก������7&���
� 

������������0$�����R+������	\ ������k����ก	�����$����� %�กก�	
�D������R.�&���	>�D($��	>�	
�%�
�����0$�����R+������	\ "&�	
�34$	�������������E&$	�������������	
���� 14.00 

�
���� 2555 ����	\ E&$	��ก����
���.�����/�ก�D($��	>� ��k� 
�0$�����R  &���������+�����ก	�����$�����%���
�4�� ��	 �ก�� 16.80 ��	/ �D������R.�&�

1.20 = 16.80) 

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

����	 .����	 "� .���%��$�	� %��ก�& 

��.�3�
;������B
<�2(���?� 

���/
;������B

<�2(���?�) 

% 
���)0���)0�

ก������
���� �!� 

8.57 (7.85%) 

8.18 (12.04%) 

7.60 (18.28%) 

7.01 (24.62%) 

6.60 (29.03%) 

6.74 (27.53%) 

6.28 (32.47%) 

N/A N/A 

��.�3��.�(ก��;�����?�  :�82���.�3�;������B
���-3�;������B<�2(���?�   +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)* 

���-3�;������B<�2(���?� ����-*��ก%3�;�

������������4�� �	
��������+��D������R
������� 2555 ������k����	��ก�

ก����%�ก���	
��
ก���(0��7�ก�ก�+������	\ %�5�� 17 �x�B��� 

%�กก�	
�D������R.�&���	>�D($��	>�	
�%�
14.00 ��	/ ��0$� ./ ������%�ก

��k� 1 D������R.�&���	>� 
��	/ �D������R.�&�
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X = ���D�ก�D($��	>�+��34$5��D������R.�&���	>������	
�%������0$�����R+������	\ ��������	\E&$ก����&
���ก�D($��	>�	
� 7.50 ��	/ ��0$� "&��
��/�� �� 1 D������R.�&���	>� / � 1 �0$�����R  ./ ������%�ก
��������	
� 21 �
���� 2555 ����	\ E&$	��ก����
���.������.����/�ก�D($��	>���k� 6.25 ��	/ �
�0$� "&��
��/�� ��	
� 1 D������R.�&���	>� / � 1.2 �0$�����R 	
���ก��	��ก���������E&$��%�7�
�����/�ก�D($��	>�  �����D($D�ก������7	
� 1 D������R.�&���	>� / � 1 �0$�����R  "&��
���ก�D($
��	>�����0�	
� 7.50 ��	/ �D������R.�&���	>� 

t = �������+��D������R.�&���	>�	
�����������%�5������0&	$��	
�ก����&D�$D($��	>������0$�����RE&$   	
�
��ก��	��ก�����E&$��%�7�����กD($%��������	��ก�+��/��&���ก	����\ "&�ก����&�������
��� �����	
� 27 ������� 2555 ������k����	��ก����.กB������%�ก���	
��
ก���(0��7�ก�ก�
����	\ 5�����	
� 17 �x�B��� 2556 ������k����D($��	>������0$�����R�����0&	$�� ��k�%�����	������� 177 
���	��ก�  "&���
���	
��ก��%��������	��ก�+��/��&���ก	����\ D��= 2556 %����� 246 ���  
&�������������	
�D($D�ก������7 ��� 0.72 �= (177 ÷ 246 = 0.72) 

Krf = ��/�3�/��.	�+�����>��/�l���	
��
���0 1 �= (��k����0Dก�$��
��	
��0&ก�����0D������R.�&���	>�	
�
�������4 ) �
� ��	 �ก��$���� 3.01 / ��= 7 ���	
� 24 ������� 2555 

σ = � ���
��������/l��+�����ก	�����$�����  ����D�	
��
� ��� � ���
��������/l��+��ก����
���.���D�
����0$�+������	\ ����� 	
�54ก���l��&$��ก������7 ��ก��	��>�(�/� (ln)   "&�	
���ก��
	��ก���������	��ก����� �D�$��k�� ��/���= (annualized)/��	x��
 .��D($� ���
��������/l��
+��./ ��( �������$������ 

N(d1) = Normal distribution +�� d1 

N(d2) = Normal distribution +�� d2 

 
��.�3�'�(
;������B
<�2(���?� 

= (V x %������0$�	
���ก.���
�ก(���.�$�) / (%������0$�B������ก��+$�	����ก�	�����&) 

 
 
ก��%�������1�%��8%K20;���3���)*0(�����-�]��'�(������������B'�(������� 0����.�( 

  3 �2��� 6 �2��� 9 �2��� 12 �2��� 

V %�ก Black-Scholes Model (��	) 9.47 9.49 9.47 9.48 

:���%���������B�)*��ก<.���)0ก�����<.�% (.�������) 1,759.31  1,759.31  1,759.31  1,759.31  

:���%���������BA�0�.�(ก���'�������0ก����!(��2 (.���
����) 

2,240.00  2,240.00  2,240.00  2,240.00  

��.�3�;������B<�2(���?�'�(�������-(GLOBAL-W1) @ 24 
��(���� 2555 (���-3�;������B<�2(���?�)  

7.44  7.45  7.44  7.44  

 
ก�����������.�3�;������B<�2(���?�2�%0%�?) Black-Scholes Model :�82���.�3�;������B

<�2(���?��0�3���%3�( 7.44 [ 7.45 ���-3�;������B<�2(���?�  +*(�)��.�3�-*��ก%3��������� �!��)* 



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

 ��$�	
� 59 +�� 67 ����	 .����	 "� .���%��$�	� %��ก�& 

9.30 ��� ��3�ก�� 1.85 [ 1.86 ���-3�;������B<�2(���?� ����-*��ก%3�;���-�����0.� 19.90 [ 
20.00 '�(�������� �!� 

 
�����%����&�'�(�)*��+ก����(ก���(��������ก)*0%ก���%���������'�(����'�0;������B<�2(���?�'�(
������� 

	
���ก��	��ก���������E&$����ก��>
�������4�� �D������R.�&���	>�"&������ ��
�����������	��� 3 ��>
 ��� 
��>
�4�� �/�����/��& ��>
�4�� �����ก�D($��	>� .����>
 Black-Scholes Model "&��4�� �D������R.�&���	>���4 
D�( �� 4.20 t 8.57 ��	/ �D������R.�&���	>� ����/���ก� ��������������4 	
�  0.73 t 5.10��	/ �D������R.�&�
��	>� ���/���ก� ���&��k�$���� 7.85 t 54.84 +������������� 	����
�	
���ก��	��ก���������E&$�0����%�กก�
������ D�./ ����>
/ ��A &��/��� / �E��
�  

 
%�?)���������.�3�;������B<�2(���?� ��.�3�;������B<�2(���?�'�(������� 

��.�3�(���) % ��(ก%3�/(-*��ก%3�) 
�������� �!�

;������B<�2(���?� 

1. ��>
�4�� �/�����/��& (Market Value Approach) 4.20 - 8.48 (8.82%) - (54.84%) 

2. ��>
�4�� �����ก�D($��	>� (Intrinsic Value) 6.28 - 8.57 (7.85%) - (32.47%) 

3. ��>
 Black-Scholes Model 7.44 -7.45  (19.90%) - (20.00%) 

 
5.2 ����%�?)ก�����������.�3�;������B<�2(���?�'�(������� �)*�.��ก;�� 

5.2.1 ก���������2�%0%�?)��.�3�-������-.�2 (Market Value Approach) 
ก��������4�� �D������R.�&���	>�&$����>
�4�� �/�����/��&��k�ก��$������������+��

D������R.�&���	>�+������	\ D�/��&���ก	����\  	
���	$��%�ก�4�� ��0$�+������	/���0�����
.���0�	��D�ก�����+���0$�����R.��D������R.�&���	>�+������	\ D�/��&���ก	����+����ก
��	0�E�$.�$�  "&���ก��	0�����5��%�7�%�ก+ ����.��+$��4�	
���C&�3�  ก���&ก�7�3�
��ก��ก�D�����/ ��������5D�ก�	��ก��E ��������5&$��ก�.+ �+�� + ����	
�
�ก
���+$��ก���B���9�lก�%.���0/���ก� ��5��ก���&ก�7�/ ��A 	
���%�
3�ก�	�	���/ �3�
��ก��ก�+������	\ .���B���ก�����+��+��/��&"&���  ����%�� �3�5��ก�D($��	>�D�
D������R.�&���	>�����������0$�����R+������	\  &������	
���ก��	��ก����������
��������� �
��>
ก��������4�� �&$����>
�
��
�����������  ������ก�ก����&���/��& 	
���ก��	��ก�����
����ก����&D�$D($���/��&ก ��ก���(0��7�ก�ก�����	\ D����	
� 24 ������� 2555 
�$������E�  	����
���������ก���(0��7�ก�ก�����	\ D����	
� 25 ������� 2555 ���+��
D������R.�&���	>�E&$�
ก���4$+ ����	
��ก�&+���%�ก��ก�9�/��7�ก�ก�����	\  "&��
34$	�����
��������%��+$�	����ก������0$������	0�.���`����%��%�.��	����������������� ��+������	\  ����
��%	��D�$�������+��D�( ��&��ก� ����	$��+ ��ก������	0�.���`����%��%� .��ก�	���������
�������ก	�������� ��E�.�$�  	
���ก��	��ก���������E&$����กD($+$��4����/��&D������R.�&�
��	>�+������	\ �$������D�( �� 7 ���	��ก�/�&/ �ก��E�%�5�� 360 ���	��ก�  ./ ������%�กD������R



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

 ��$�	
� 60 +�� 67 ����	 .����	 "� .���%��$�	� %��ก�& 

.�&���	>�+������	\ ����E&$����0R�/%�ก/��&���ก	����.� ����	9E	� D�$��k����ก	����%&
	���
��.����0R�/D�$����	��ก�����+��D�/��&���ก	����.� ����	9E	�E&$ D����	
� 14 ��50���� 
2554 %����� 239,999,983 D������R.�&���	>�   ��&��k�%��������	
�	��ก�����+��D�/��&
���ก	����.� ����	9E	��	 �ก�� 296 ��� "&���������$������%�ก���	
� 24 ������� 2555  &������	
�
��ก��	��ก���������%��E� ����5.�&�����$������ 360 ���E&$  %��ก����&( ������	
��������
������ก������7D������R.�&���	>�+������	\ 	
� 7 t 180 ��� 

ก�����������.�3�;������B<�2(���?�2�%0%�?)��.�3�-������-.�2  :�82���.�3�;������B
<�2(���?��0�3;����%3�( 4.20 [ 8.48 ���-3�;������B<�2(���?�   +*(�)��.�3�-*��ก%3�����
���� �!��)* 9.30 ���-3�;������B<�2(���?� ������3�ก�� 0.82 -5.10 ���-3�;������B<�2(
���?� ����-*��ก%3�;���-�����0.� 8.82 [ 54.84 '�(�������� �!� 

 
5.2.2 ก���������2�%0%�?)��.�3��.�(ก��;�����?� (Intrinsic Value) 

ก��������4�� �D������R.�&���	>�&$����>
�4�� �����ก�D($��	>� (Intrinsic Value) ��k���>
	
�
������"&�ก������7� ��/ ����� �����+�����ก	�����$�����	
�����5D($��	>�D�ก�.��� ��� 
�0$�����R+������	\ ก�����D�ก�D($��	>� (Exercise Price) 	
���� 6.25 ��	/ ��0$�  .�����&$��
��/�ก�D($��	>�	
� 1 D������R.�&���	>� / � 1.2 �0$�����R  "&��4�� �	
�E&$��������5��	$��5��
�4�� �+��D������R.�&���	>�	
�%�D($��	>������0$������	0�+������	\ E�$.�$�  "&�	
��4�� �&��ก� ��E&$
��%�7���%�ก����0$�+������	\ 	
�����+��D�/��&���ก	����\  ����E&$���
���.���E�/���0�����
.���0�	��D�ก�����+��+����ก��	0�  "&���ก��	0�%���%�7�%�ก+ ����.��+$��4�	
���C&�3�   
ก���&ก�7�3���ก��ก�D�����/ ��������5D�ก�	��ก��E ��������5&$��ก�.+ �+�� 
+ ����	
��ก
���+$��ก���B���9�lก�%.���0/���ก� ��5��ก���&ก�7�/ ��A 	
���%�
3�ก�	�
	���/ �3���ก��ก�+������	\ .���B���ก�����+��"&���+��/��&���ก	����\  &������	
�
��ก��	��ก����������
��������� ���>
ก��������4�� �&$����>
�
��
�����������  ������ก�
ก����&���/��& 	
���ก��	��ก���������ก����&D�$D($���/��&ก ��ก���(0��7�ก�ก�
����	\ D����	
� 24 ������� 2555 �$������E�  	����
���������ก���(0��7�ก�ก�����	\ D�
���	
� 25 ������� 2555 ���+��D������R.�&���	>�E&$�
ก���4$+ ����	
��ก�&+���%�ก��ก�9�/�
�7�ก�ก�����	\  "&��
34$	�������������%��+$�	����ก������0$������	0�.���`����%��%�.��	��
��������������� ��+������	\  ������%	��D�$�������+��D�( ��&��ก� ����	$��+ ��ก������	0�.��
�`����%��%�  .��ก�	����������������ก	�������� ��E�.�$�  	
���ก��	��ก���������E&$����กD($
+$��4����/��&D������R.�&���	>�+������	\ �$������D�( �� 7 ���	��ก�/�&/ �ก��E�%�5�� 360 
���	��ก�  ./ ������%�กD������R.�&���	>�+������	\ ����  E&$����0R�/%�ก/��&���ก	����.� �
���	9E	�D�$��k����ก	����%&	���
��.����0R�/����	��ก�����+��D�/��&���ก	����.� �
���	9E	�E&$ ��������	
� 14 ��50���� 2554 %����� 239,999,983 D������R.�&���	>�    ��&��k�
%��������	
�	��ก�����+��D�/��&���ก	����.� ����	9E	��	 �ก�� 296 ��� "&���������$������%�ก
���	
� 24 ������� 2555  &������	
���ก��	��ก���������%��E� ����5.�&�����$������ 360 ���E&$  
%��ก����&( ������	
��������������ก������7D������R.�&���	>�+������	\ 	
� 7 t 180 ��� 
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ก�����������.�3�;������B<�2(���?�2�%0%�?)��.�3��.�(ก��;�����?�  :�82���.�3�;������B
<�2(���?��0�3���%3�(6.28 [ 8.57 ���-3�;������B<�2(���?�   +*(�)��.�3�-*��ก%3���������
 �!��)* 9.30 ���-3�;������B<�2(���?� ������3�ก�� 0.73 -3.02 ���-3�;������B<�2(���?� 
����-*��ก%3�;���-�����0.� 7.85 [ 32.47 '�(�������� �!� 

 
5.2.3 ก���������2�%0%�?) Black-Scholes Model 

ก��������4�� �D������R.�&���	>�&$����>
 Black-Scholes Model ��k���>
	
�������"&�ก�
������5���q%%��/ ��A E&$.ก  ������������0$�����R+������	\ ���0	
������+��D������R.�&���	>� 
���D($��	>� ��/�ก����
���.���+������0$�����R ��5��ก������+���+���0$�����R	
��ก�&%�กก�
D($��	>�D�D������R.�&���	>� .��%�กก���ก�0$������	0�.���`����%��%� (Private Placement) 
D�$.ก 34$	�������������  � �3�D�$�ก�&ก�����&+����&� ��ก�5���0$� (Dilution Effect)  "&��������
	
�D($D�ก������7���� 	
���ก��	��ก�����������%�7�D($%��������	��ก�+��/��&���ก	����\ 
"&����/���./ ���	��ก����.กB������%�ก�����(0��7�ก�ก�����	\ %�5�����ก����&D($��	>����
�0&	$�� %����� 177 ��� ��
���	
��ก�����	��ก�+��/��&���ก	����\ / ��=%�����  246 ���  ����
����5��	$���4�� �+������/������ (Time Value of Money) +��D������R.�&���	>�	
������	��
ก�����+��D�/��&���ก	����\ &������ 	
���ก��	��ก���������%��������������E�+��D������R
.�&���	>�"&�D($� ���
��������/l��+������0$�����R+������	\ �$������ 3 �&��� 6 �&��� 9 
�&��� .�� 12 �&���  "&��$������/���./ ���	
� 24 ������� 2555 ������k����	��ก��0&	$��ก �����
��(0��7�ก�ก�����	\ 

ก�����������.�3�;������B<�2(���?�2�%0%�?) Black-Scholes Model :�82���.�3�;������B
<�2(���?��0�3���%3�( 7.44 [ 7.45 ���-3�;������B<�2(���?�  +*(�)��.�3�-*��ก%3���������
 �!��)* 9.30 ��� ���� ��3�ก�� 1.85 [ 1.86 ���-3�;������B<�2(���?� ����-*��ก%3�;���-�����0
.� 19.90 [ 20.00 '�(�������� �!� 

 
 

�����%����&�'�(�)*��+ก����(ก���(��������ก)*0%ก���%���������'�(���� �!�;������B<�2(���?�'�(
������� 

	
���ก��	��ก���������E&$��%�7������������D������R.�&���	>�	
���� 9.30 ��	/ �D������R.�&���	>�
�	
��ก���4�� ��0/�>�+��D������R.�&���	>������%������0$�����R+������	\ 	
������7E&$D�./ ����>
 ��� ��>
�4�� �
/�����/��& (Market Value Approach) ��>
�4�� �����ก�D($��	>� (Intrinsic Value)   .����>
 Black-Scholes 
Model ����D�$�����4 ��� �� 4.20 t 8.57   ��	/ �D������R.�&���	>�  �������
���	
��ก�������������D������R
.�&���	>�D������
�	
��	 �ก�� 9.30 ��	/ �D������R.�&���	>�  "&��4�� ��0/�>�/���ก� �������������	 �ก�� 0.73 t 
5.10 ��	/ �D������R.�&���	>� ���/���ก� ��������������&��k�$���� 7.85 t 54.84   

 
%�ก��/03�&��ก� ��+$��/$� 	
���ก��	��ก����������
��������� � �������� �!�;������B<�2(���?�'�(

������� �)*���� 9.30 ���-3�;������B<�2(���?�'�(������������� �!���y������)*������������-�]��
<.��}�~)��(ก���(��   
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6. ��-��.�)*���%�:�-�����<.�/������-��.�)*���%������?������� �!� 

D�ก���%�7�/���� ����w���>�����������D������
� 	��	
���ก��	��ก���������+�D�$34$5���0$���%�7�
���&��/ ��A �������k�+$��4�D�ก�/�&���D%	
�%�/��������w���>����������� &���
� 

 
6.1 ��-��.�)*���%�:�-������������ �!� 

6.1.1 �%���������'�(�������� �!��.�ก���/01 
%�กก��������4�� ��0/�>�+���0$�����R	
���ก��	��ก����������
��������� � ��>
	
�

�������	
��0& ��� ��>
�4�� ��0$�/�����/��& (Market Value Approach)  ������k���>
	
������7%�ก
���+���0$�+������	\ 	
��
ก�����+��D�/��&���ก	����\  .��E&$��	$���ก
���ก���q%%��/ ��A	
�
�ก
���+$��	�����&.�$� "&��
�����4 ��� �� 10.16 t 13.39   ��	/ ��0$�  ����/���ก� �������������0$�
����R	
���� 14.00 ��	/ ��0$�  

������ก��������4�� ��0/�>�+��D������R.�&���	>� 	
���ก��	��ก����������
��������
� � ��>
	
�������� ��� ��>
�4�� �/�����/��& (Market Value Approach)  ��>
�4�� �����ก�D($��	>� 
(Intrinsic Value) .�� ��>
 Black-Scholes Model "&��
�����4 ��� �� 4.20 t 8.57 ��	/ �
D������R.�&���	>� ����/���ก� ������������D������R.�&���	>�	
���� 9.30 ��	/ �D������R.�&�
��	>�  

�� ��Eก�/�� ก�/��������w���>��������������ก	����D������
� ��ก%�ก��%�7�5����/03�	
�
E&$ก� ����+$��/$� 34$5�����ก	������%���%�7����/��&+�����ก	���� 7 +7����� 	����
� ก�
/�&���D%%�+�����4 ก��&0������%+��34$5�����ก	������k������R 

 

6.1.2 K�ก��;�ก���/�*���ก0A�/2���ก��2������?��ก�:'�(������� :�ก������������� �!� 
34$	�������������%�D�$����������0�.ก ����	\ D�ก�%�&	��.3�+���>0ก�%/������	
�ก��0	>� ����

�
�4ก�$�ก�0 ���������	
��
ก��������� ��5��	����	
�/�����+�	
�������� ��ก%�ก�
� B������%�กก�	��
��������������ก	�������%���� 34$	�������������%������0����+$���k�ก�ก� 3 	 �� .���
.3�	
�%�
� �	
�������0� �����ก��&$�� 34$�����&���4� 1 �� .����ก�������� 2 �� �+$��w���/���$�	
� D�
ij����o��>0ก�%������k��� �����	
�%�%�&/���+���D��  "&�+���/�/ ���>���%$���$�	
����� .��
34$%�&ก�%����� 3 �� �+$��w���/���$�	
�D�ij��	����ก��0��� ij����R(
.��ก����� .��ij��%�&����
/ �����	9 ij���� 1 �� �
ก	�������
.3�%�� �	
��������� ��	��"��ก���o��9�ก�B��+������	\ 
����E&$.ก  "��ก���o������	>�B��D�ก�����3��/B�7@� (Category Management) ก�%�&ก�
����	
�+�� (Space Allocation) .��%�&��������$� (Sourcing) "��ก���o�����+�� � .��"��ก�
��o����������	9 "&�%� ���w���/����%�ก� �"��ก�%�.�$����% ����%�( �������9�ก�B��.��
����	>�B��D�ก�������������$�.��ก�+�� � ��	� ก����.3���$�	��ก�+�� �����$�.��
����94���ก�%������$�+������	\ ก�����%�&ก�����	
���������$�	
�������� ก�����
��������$�������&� �D($% �� ก��&/$�	0�� �D($% ��&$��ก�+�� �����$� ก�D($����	�"�"��

�����	9�����ก�������������$�.��ก�+�� � ��k�/$� ��5��ก�+�����+�E�D�B4��B������
�� 
E&$.ก  ���"&�
��
� ������
� }C����C��� ��
�&��� ก���4(� ��� ����"�� ��
����� �4E� ��k�/$�  
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�� ��Eก�/�� ��%�ก�&������
���D�ก�������ก�������0�%�ก34$	�������������D�����&$��A 
��	� &$������	0� &$�����ก�����%�&ก� .��&$��ก�/��& ��5��34$����	
���k�ก�Eก	
������R
D�ก�+���������>0ก�%+������	\ / �E� 

 
6.1.3 ก��82�����(��:�กก��'�0��������B�/�*����:���%� 3,136,000,000 ���  

3���"�(��%�กก�E&$������D�ก�+���0$�����R�����	0�.���`����%��%�D�$.ก 34$	���������

���� ��k�%����� 224,000,000 �0$� 	
�����0$��� 14 ��	 �� 3,136,000,000 ��	 ��������	\ 

����5�������%������
���(�����
�����ก4$%�ก�5����ก����� ������&B��&�ก��
��+������	\ D�

�q%%0������%�� �3�D�$����	\ �
l���	��ก�����	
�&
+��� ��5��ก��������/�ก�+�����+�E�	���

���	9 �����/������/ �����/$��ก�����$����&0ก ��$��.�����&0/ก./ ��$��	
������+����� ��/ �������  

 
6.2 ��-��.�)*���%�:������?������� �!� 

6.2.1 ก���3%(2�.�����:<.�ก���%����ก�:ก�� 
B������%�กก������������ก	�������%���� 34$	�������������%��+$�����k�34$5���0$���D�R +��

����	\ "&��
��&� ��D�ก��+$�5���0$�/����0&	
�$���� 31.01 .���4��0&	
�$���� 34.36 +��%������0$�
	
���ก.��(���.�$�	�����&�������0$������	0� .��5���0$�D���&� ���4��0&	
�$���� 33.40 .��/����0&	
�
$���� 30.01 D�ก7
	
�34$5��D������R.�&���	>�D($��	>�	
�%������0$��/��%����� ������k���&� ��ก�5���0$�
	
��
��������R  5��.�$� �34$	�������������%�E� ����5�
��
��� ��D�R 	
�%�����0��/�	
���(0�34$5���0$�
	�����&E&$ ./ ก�����5D($��	>�5 ��&0�D���������	
�+$�ก��������+$�������+������	\ ก����&D�$
/$��E&$����.����
��E� �$��ก� � 3 D� 4 +��	
���(0�34$5���0$� E&$.ก  ก�+���0��/������	0�/�&	0� ก�
+�3 ��3��E� /$��	����������������ก	����	�����&+��ก�%ก� ก�	����ก�E&$��%���� ��E�����
���	���� ก�	����ก�	
��ก
���"��ก��/����ก�9+��/��&���ก	����\ .��ก���ก.������+��
�0$�ก4$ 

 
6.2.2 ก��.3%(����%��.����(ก����� <.�ก.0��?1��(ก��-.�2 

%�กก�	
�34$����+$�����%������0����+$�����k�34$�����&���4�+������	 1 �� 34$%�&ก� 3 �� 
.����ก�������� 2 �� B������%�กก�	����ก�.�$����%���� 34$����+$�����%�����5� ��4$5��
�������	��ก��$�+������	\ ��	� +$��4��ก
���ก��>0ก�% ก����� +���/��ก�&������>0ก�% .3�ก�
&������>0ก�% ��������ก�&������>0ก�% .����RR�	��>0ก�%	
�����	\ �+$�	�� ��k�/$�  

��ก%�ก���� ����	B��D�ก�0 �+��34$	�������������E&$&������>0ก�%	
�Dก�$��
��ก��ก������	 ����ก�
� ��4$�������&��ก� ����%� �3�ก�	�/ ���������5D�ก�.+ �+����� ��>0ก�%+������	\ .��
>0ก�%+��34$	������������� ��5������	D�ก�0 �����
%
 ��	� >0ก�%$���$�+��34$3��/ (Manufacturer 
Outlet) $���$��`����� �� (Specialty Store) .��34$.	�%���� ��D�>0ก�%$���$�&��ก� �� 
/���� ���( � $��"#����	 .��"#�"��4(��� ��k�/$� E&$ 
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�� ��Eก�&
 34$	�������������/ก��D�$��RR�ก������	\ B��D/$��RR�%�������0$�� �%��ก��+$��4�
&��ก� ��+$��/$�E�$��k���������� ���� ���& .��E� ��C&�3� ���D($�������"�(������D&��ก%�ก�����
��"�(��+������	\ ���ก�	��>0ก�%+������	\ 

 

7. ���K0��1�����.ก����:�ก<��(��<.��K0��0-���)*������� �!�����8%�;�������� �!��%���!(�%��
��y�8�82�'�(<��(��<.��K0��02�(ก.3�% 

	
���ก��	��ก���������E&$��%�7��"����.��.3����	
�34$	���������������C&�3�D�.�������������ก	���� 
(.�� 247-4) ���	
� 4 /0���� 2555 .�$� �
��������/ ���"�(��.��3�ก�	�/ �ก�&���������+������	\ 
&��/ �E��
�  

 
7.1 ����A�/'�(������� 

34$	�������������E� �
����������	
�%�&������ก����ก5������	\ ��ก%�กก���k�����	%&	���
��D�
/��&���ก	����.� ����	9E	�D�( ��������� 12 �&��� ���%�ก�����0&������������� �ก��$� ก7
�
��/0D�$
����	\ E� ����5&����B��ก���k�����	%&	���
��/�����ก�ก7@�+��/��&���ก	����.� ����	9E	�
E&$ .��/��&���ก	����.� ����	9E	� �������ก5�����ก	����+������	\ %�กก���k����ก	����%&	���
�� 
 

	
���ก��	��ก����������
��������� ���ก34$5�����ก	����+������	\ /���������������/��������E++��
34$	�������������D�%�����D&ก�/�� ก�%�E� � �3�ก�	�/ ��5���ก�&����B��ก���k�����	%&��
�� 
������%�ก��k�ก�	����������������ก	�������� �� D���&� ��ก�5���0$�E� �ก��$���� 33.40 .��E� /���ก� �$��
�� 30.01 +��%������0$�	
���ก.��(���.�$�+������	\ ��������0$�	
�����	\ %���กD�� D�$.ก 34$	�������������
%�กก������0$�����R�����	0�.�����0$�	
�����	\ %���กD�� D�$.ก 34$	�������������%�กก�D($��	>�D�D������R
.�&���	>�	
�%������0$� (	����
� ��&� ��ก�5���0$��
���k���&� ��ก�5���0$�D�ก7
	
�34$5��D������R.�&���	>�������
	0ก��D($��	>������0$�%�กD������R.�&���	>�) 

 
7.2 �K0��0<.�<��ก��������������� 

�������"�������.3�ก���ก��>0ก�%+������	\ B��D�������� 12 �&���+$����$����� 34$	�����
��������/ก��ก�	��ก���	0�/��+$�/ก��D���RR�%�������0$���� ��34$	�������������.������	\ D�ก�
+���+��&>0ก�%+������	\ ����9�ก�B�� �����+
&��������5D�ก�.+ �+�� .�ก���
�����������4$.��
����ก�7�.��D�$ก�� �����������0�����A ก��ก�%ก�/��( ������	
�������� ����34$	��������������(�������� �
ก�������0�����	\ D������&��/ �E��
�%�ก �D�$�ก�&��"�(��"&���.ก ����	\ &���
� 
1) �������/�ก�+���%�������+�+������	\ D����	9E&$�&���.���
����	>�B�������+��� 
2) �������������5D�ก�.+ �+��+������	\ &$��ก�%�&����%�กก������&	��+��&����%�( ��D�$/$�	0�

�&�� .��ก�E&$����E&$%�ก�������� ���& (Rebate Income) D���/�� ��	
��4�+���  
3) ���������	>�B��D�ก�����3��/B�7@� ก�%�&ก�����	
�+�� .��ก�%�&��������$� &$����������	9

.�����������0� (Back-end system) ����%�( ���������������5D�ก���ก��>0ก�%+������	\  
4) �����9�ก�B��.������	>�B��D�ก�������������$�.������	
���������$� 94���ก�%������$� .�����

ก�%�&ก�+�� � .��ก�ก�%������$�  
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5) ����	����ก��0���D�$������������( ������ก�+���/��+��>0ก�%+������	\ .�������
��������5D�ก�.+ �+��+������	\ 

6) �����"�ก��D�ก�+�����+�E�D�B4��B������
�� (ASEAN) E&$.ก  ���"&�
��
� ������
� }C����C��� 
��
�&��� ก���4(� ��� ����"�� ��
����� .���4E� 

7) 34$	�������������%�%�&� �	
�������0�	
�������������D�$�7�ก�ก����34$��������	\ ��%�7�D�ก�
������0�ก�&������>0ก�%+������	\ 
 
	����
� 34$	�������������%� ��9�ก��.�����.3�ก������	\ D�ก�ก����&.3�ก���	0�.��.3�ก�����

����	\ / �E� 
 
D�ก7
	
��
��/0ก�7�	
���%� �3�ก�	�/ �ก���ก��>0ก�%.���5���	��ก�����+������	\ �� ���


��������R 34$	���������������%%���%�7�	�	�����
���.����"�������.3�ก���ก��>0ก�%+������	\ 
/��	
��������� �������"�(���4��0&+������	\ .����กก�&������ก�&��ก� ��+$��/$���k�ก����
���.���	
�
�
��������R./ก/ ��%�ก	
���0E�$D���������������ก	���� (.�� 247-4) ก ��	
�34$	�������������%�&������ก�D&A 
34$	�������������%�&������ก�+��/�%�ก	
���(0��7�ก�ก�.��/���	
���(0�34$5���0$�+������	\ /��ก�
+$�������+������	\ .�����ก�ก7@�ก�����/ ��A 	
��ก
���+$�� 

 
��ก%�ก�
� 34$	������������� E� �
.3�	
�%�+���0$�+������	\ 	
�34$	�������������E&$��%�กก�	�������������

���ก	����D������
���กE�D�%�����	
��
��������RD�( ��������� 12 �&��� ���./ ��������0&������������� 
��$�./ ก7
	
�34$	��������������
��$�	
�/$���w���/�D�$��k�E�/��ก�����.��ก����
��	
��
3�D($������D�
+7����� ��5�� 34$	�������������E� �
.3�	
�%����
���.����"���������q�3�+������	\ D�( ��������� 12 
�&��� �����
�"����	
�%�% �������q�3�E� �ก��$���� 30 +��ก��E�0	>�B��������ก�����/��ก����� 

 
	
���ก��	��ก����������
��������� � ก�	
�����	\ E&$34$	�������������	
���k�����	D�ก�0 �����
%
 �����


l���	��ก�����	
������� .���
����ก�7�D�ก�&������>0ก�%	��&$�����&0ก ��$�� ��5�������$��

	��&$���0���ก %�( ��� �3�D�$����	\ &������ก�/��.3����	
�ก� ��E�$+$��/$�E&$�����%�0� �� .��%�� �3�

/ �3���ก��ก�+������	\ �� ���
��������R �
ก	��� B��D�������� 12 �&��� 34$	�������������%�����

&������ก�/��.3�ก���	0������+���+��&>0ก�%+������	\ ����9�ก�B�� �����+
&��������5D�ก�

.+ �+�� .�ก���
�����������4$.������ก�7� ��5��D�$ก�� �����������0�����A ก������	\ /��( ������	
�

������� 

7.3 ��0ก�����%3�(ก�� 
B������ก�	������������� ����	\ .��34$	���������������5���0���/����/� 258 (������
�&������/��

��$� 18) %��
ก�	����ก���� ��ก��D���ก�7�/ �E��
� 
1) ��ก�>0ก�ก��$��ก/�D�l����4 �$� 

1.1 ก�����+������$���� ��ก�� 
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�"����ก�	����ก���� ��ก��D�>0ก��
�%�E� �
ก����
���.���%�ก	
�&������ก���4 
D��q%%0�����5��ก�������������$�����+�����4 ก���0�����+���4ก�$�+������	\ "&�	��34$	���������
����E� E&$�
.3��������"����	
�%�D�$����	\ /$�����������7>0ก�ก��$���� ��ก��
��ก�����%�ก�&��ก��$��ก/�	
���k���4 D��q%%0��� � ���"����	��&$�����/��&%�������E+
D�ก�����+������$����� ��k�E�/��ก�Eก	��ก�/��& "&�%�D($���ก�ก7@��&
��ก��ก��ก�	��
��ก�ก���0���B����ก 

1.2 ��ก�	��ก�+�� �����$�.��ก�ก�%������$� 
34$	�����������������0���/����/� 258 ��%%���%�7�������ก�ก�+�� �����$�+��

34$	�����������������0���/����/� 258 D�$����	\ ��%�7���k�	������กD�ก�����ก�
+�� �.��ก�ก�%������$�D�$�
����	>�B����ก+��� ��5������/$�	0�ก�&������ก�
&��ก� ��D�$&
+����
ก&$�� "&���/�ก���&���� ���ก� .��ก�ก����&������E+D�ก�D�$��ก�
&��ก� ������ %�D($D����ก�ก7@��&
��ก��ก��ก�	����ก�ก���0���B����ก 

 
2) ��ก�������0�	��>0ก�% 

�����������0�.�����������	>�B��.��+
&��������5D�ก�+���>0ก�%.��ก�.+ �+��+��
����	\ 34$	��������������
+$�/ก��	
�%�������0�����	\ "&�ก�� �34$����.��	
����� ���������
( ��&4.�D�&$��ก���o��>0ก�% ก�%�&���� ���	����ก�0��� /��&%�&$��ก���R(
.��ก����� 

 
	
�3 �����0���	
��ก
���+$��ก��/����/� 258 +��34$	��������������
��ก�+������$�D�$ก������	\ /��

������E+ก��$��ก/� ����B������34$	��������������+$�����k�34$5���0$�D�R D�����	\ ��ก34$	�������������.���0���
/����/� 258 +��34$	������������� �
ก�	����ก���� ��ก��ก������	\ ����	\ %���%�7��+$�	����ก�
������ก��	����ก�ก���0���B����ก (Arm�s length basis) .��D�$.�&���ก���� ��ก��D���ก����� 
��5������	\ %�&������ก�D�$�w���/�/�����
��+$�������+�������ก����7�ก�ก�ก��ก�����ก	����.��
/��&���ก	����.��/��&���ก	����.� ����	9E	� ��	���ก�������ก�9+$������� ������
��+��
�� ������(ก�	
��ก
���+$�� 	
���ก��	��ก����������
��������� � ก��+$�	����ก���� ��ก��D�����/
%�E� � �3�ก�	�/ �����	\  

 
8. ���K0��1�)*����������:�82����<.��.ก�����)*:��ก�2'+!�-3����������� ;�ก�@)�)*���������������? (�t/��ก�@)�)*

������� �!���!���y�������� �!��/�*��/�ก����.�ก���/01:�กก����y��.�ก���/01:2����)0�-��'����(���
-.�2�.�ก���/01<�3(������8�0) 

ก�	����������������ก	����D������
�E� E&$��k���������������ก	������������ก5�����ก	���� %�กก���k�
���ก	����%&	���
��/��+$�������/��&���ก	����.� ����	9E	� 

 
9. �����%����&�'�(�)*��+ก����(ก���(������� 

%�ก+$��4�.��ก���%�7���/03�/��	
�ก� ����+$��/$� 	
���ก��	��ก����������
��������� � �����������%�
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