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ท่ี GLOBAL/SET/201226 

        7 พฤศจิกายน 2555 

เร่ือง ขอเพ่ิมเติมข้อความในรายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จํากดั(มหาชน) 

เรียน  เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั(มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย ความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ลง

วนัท่ี 25 ตลุาคม 2555 

 

 ตามท่ีบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) (“กิจการ”) ได้นําเสนอรายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคํา

เสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) โดยบริษัท เอสซจีี ดิสทริบิวชัน่ จํากดั (“ผู้ ทําคําเสนอซือ้”) 

เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2555 นัน้ 

 กิจการขอเพ่ิมเตมิข้อความในรายงานความเห็นของกิจการเก่ียวกบัคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  แก้ไขข้อความในหน้า 1  

ข้อความเดิม   

หมายเหต ุ   1ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2555 ได้มีมตอินมุตัใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบ

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 224,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 14 บาท ให้แก่ผู้ ทําคําเสนอซือ้ ซึง่คดิเป็นร้อยละ 

ประเภทหลกัทรัพย์ 
จํานวนหลกัทรัพย์ท่ีเสนอซือ้ หลกัทรัพย์ท่ีเสนอซือ้คดิเป็นร้อยละ

1
 

 

ราคาท่ี

จะเสนอ 

ซือ้ตอ่

หน่วย 

(บาท) 

มลูคา่ท่ีเสนอซือ้ 

(บาท) 

หุ้น/หน่วย สิทธิ 

ออกเสียง 

(หุ้น) 

ของจํานวน 

หุ้นสามญัท่ีออกและ

ชําระแล้วทัง้หมดของ

กิจการ 

ภายหลงัการเพิ่มทนุ

และการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัของใบสําคญั

แสดงสิทธิทัง้หมด 

ของจํานวน 

สิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของกิจการ

ภายหลงัการเพิ่ม

ทนุและการใช้สิทธิ

ซือ้หุ้นสามญัของ

ใบสําคญัแสดง

สิทธิทัง้หมด 

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

ขัน้ตํ่า 391,094,684 391,094,684 17.46 17.46 14.00 5,475,325,576.0 

ใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

ขัน้สงู 55,616,085 - 2.98 2.98 9.30 517,229,590.5 

ขัน้ตํ่า 47,551,750 - 2.55 2.55 9.30 442,231,275.0 

    รวมขัน้สงู 23.40  6,921,119,152.5 

    รวมขัน้ตํ่า 20.01  5,917,556,851.0 
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10.00 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของกิจการภายหลงัการเพิม่ทนุและการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมด และของ

จํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการภายหลงัการเพิม่ทนุและการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการ

ออกและจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุจํานวน 224,000,000 หุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ ทําคําเสนอซือ้แล้วเสร็จก่อนท่ีระยะเวลารับซือ้จะสิน้สดุลง 

 

ข้อความใหม ่

 

หมายเหต ุ   2จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ได้แก่ จํานวนหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกิจการ ณ วนัสิน้เดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการย่ืนคํา

เสนอซือ้ (30 กนัยายน 2555) ซึง่มีจํานวนทัง้สิน้ 1,759,310,318 หุ้น 

3 ใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ หนึง่หน่วยสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้ 1.2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.25 บาท (หกบาทย่ีสบิห้าสตางค์) โดยมี

กําหนดใช้สทิธิท่ีเหลือในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 และ 17 พฤษภาคม 2556 ในการคํานวณสทิธิออกเสียงของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น คํานวณจาก

สทิธิออกเสียงท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้จะได้รับจากการใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิในกําหนดเวลาใช้สทิธิเทียบกบัจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ได้แก่ จํานวน

หุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกิจการ ณ วนัสิน้เดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการย่ืนคําเสนอซือ้ (30 กนัยายน 2555) ซึง่มีจํานวนทัง้สิน้ 

1,759,310,318 หุ้น 

 

2. แก้ไขข้อความในหน้า 9 ข้อ 1.2 

ข้อความเดิม 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีสดัสว่นต้นทนุขายสาํหรับปี 2552 – 2554 เมื่อเทียบกบัรายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 79.44 ร้อยละ 

82.26 และร้อยละ 81.96 ตามลําดบั อตัราสว่นดงักลา่วแสดงถึงสดัสว่นของต้นทนุขายต่อรายได้รวมท่ีมีแนวโน้มลดลง ซึ่ง

เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์และกระบวนการจัดซือ้ของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอยู่

ตลอดเวลา สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2552 – 2554 เท่ากับ 401.40 ล้านบาท 486.72 ล้านบาท และ 

702.87 ล้านบาท ตามลําดบั ปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี 2 ฉบบั ซึ่งสง่ผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหารสงูมากกวา่ปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจาก ในช่วงต้นปี 2554 บริษัทฯ ได้ทําการทบทวนมลูค่าปัจจุบนัของ

ท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ตามรอบระยะเวลาท่ีพึงปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 เก่ียวกับเร่ืองท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ การปฏิบตัิตามมาตรฐานดังกล่าวนีส้่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าเสื่อมราคาของ

ประเภทหลกัทรัพย์ จํานวนหลกัทรัพย์ท่ีเสนอซือ้ หลกัทรัพย์ท่ีเสนอซือ้คดิเป็นร้อยละ ราคาท่ี

จะเสนอ 

ซือ้ตอ่

หน่วย 

(บาท) 

มลูคา่ท่ีเสนอซือ้ 

(บาท) 

หุ้น/หน่วย สิทธิ 

ออกเสียง 

(หุ้น) 

ของจํานวน 

หลกัทรัพย์ 

ท่ีจําหน่ายได้แล้ว 

ทัง้หมดของกิจการ
2
 

ของจํานวน 

สิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของ

กิจการ 

หุ้นสามญั 
ขัน้สงู 457,420,683 457,420,683 26.00 26.00 14.00 6,403,889,562.0 

ขัน้ตํ่า 391,094,684 391,094,684 22.23 22.23 14.00 5,475,325,576.0 

ใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

ขัน้สงู 55,616,085 66,739,3023 26.00 3.793 9.30 517,229,590.5 

ขัน้ตํ่า 47,551,750 57,062,1003 22.23 3.243 9.30 442,231,275.0 

    รวมขัน้สงู 29.79  6,921,119,152.5 

    รวมขัน้ตํ่า 25.47  5,917,556,851.0 
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สินทรัพย์สว่นท่ีตีราคาใหม่นีเ้พ่ิมขึน้ในปี 2554 เป็นจํานวน 52.15 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองการบนัทึกค่าใช้จ่ายประมาณการสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ซึ่งเป็นภาระผกูพนัของบริษัทฯ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน อนัเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 

ข้อความใหม ่

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีสดัสว่นต้นทนุขายสาํหรับปี 2552 – 2554 เมื่อเทียบกบัรายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 79.44 ร้อยละ 

82.26 และร้อยละ 81.96 ตามลาํดบั อตัราสว่นดงักลา่วแสดงถึงสดัสว่นของต้นทนุขายตอ่รายได้รวมท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2553 แต่

อยา่งไรก็ตาม มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับกลยทุธ์และกระบวนการจดัซือ้ของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2552 – 2554 เท่ากบั 401.40 ล้านบาท 

486.72 ล้านบาท และ 702.87 ล้านบาท ตามลาํดบั ปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี 2 ฉบบั ซึ่งสง่ผลให้

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสงูมากกว่าปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจาก ในช่วงต้นปี 2554 บริษัทฯ ได้ทําการ

ทบทวนมลูค่าปัจจุบนัของท่ีดิน อาคารและสิ่งปลกูสร้างใหม ่ตามรอบระยะเวลาท่ีพึงปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

16 เก่ียวกบัเร่ืองท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ การปฏิบตัิตามมาตรฐานดงักลา่วนีส้ง่ผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่

เสือ่มราคาของสินทรัพย์สว่นท่ีตีราคาใหม่นีเ้พ่ิมขึน้ในปี 2554 เป็นจํานวน 52.15 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองการบนัทึกค่าใช้จ่ายประมาณการสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ซึ่งเป็นภาระผกูพนั

ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน อนัเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 

3. เพิ่มเติมข้อความในหน้า 15 ข้อ 3 

ข้อความเดิม 

3.  ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใดๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทําคําเสนอซือ้ ทัง้ในฐานะส่วนตัว ในฐานะ

กรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ทาํคาํเสนอซือ้  ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการของกิจการ

ในนิติบุคคลผู้ทาํคาํเสนอซือ้ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่างๆ 

 

ข้อความใหม ่

3.  ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใดๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทําคําเสนอซือ้ ทัง้ในฐานะส่วนตัว ในฐานะ

กรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ทาํคาํเสนอซือ้  ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการของกิจการ

ในนิติบุคคลผู้ทาํคาํเสนอซือ้ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่างๆ 

 ไม่มีการถือหุ้นของกรรมการของกิจการในนิติบุคคลผู้ ทําคําเสนอซือ้ ในส่วนของความสมัพนัธ์หรือข้อตกลงอ่ืนๆ ของ

กรรมการของกิจการกบัผู้ ทําคําเสนอซือ้สามารถสรุปได้ในข้อ 3.1 - 3.3 ดงันี ้

 
4. แก้ไขข้อความในหน้า 19 ข้อ 4 

ข้อความเดิม 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถอืหลักทรัพย์ 
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กิจการได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการของกิจการเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2555 ซึ่งมีวาระให้พิจารณา

คําเสนอซือ้ของผู้ ทําคําเสนอซือ้ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นาย อภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการ 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

3. นาย สรุศกัดิ ์ จนัโทริ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

4. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

5. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ สริุยวนากลุ กรรมการ  

6. นาย วิทรู สริุยวนากลุ ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. นาง วารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 

 

ทัง้นี ้ภายหลงัการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการของกิจการซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี ได้มมีติเอก

ฉนัท์ให้เสนอแนะตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ตอบรับคําเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดและเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อความใหม ่

4.  ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถอืหลักทรัพย์ 

กิจการได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการของกิจการเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2555 ซึ่งมีวาระให้พิจารณา

คําเสนอซือ้ของผู้ ทําคําเสนอซือ้ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นาย อภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการ 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

3. นาย สรุศกัดิ ์ จนัโทริ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

4. รศ.พรสริิ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

5. รศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ สริุยวนากลุ กรรมการ  

6. นาย วิทรู สริุยวนากลุ ประธานกรรมการบริหาร 



-5- 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. นาง วารุณี สริุยวนากลุ กรรมการบริหาร 

 

ทัง้นี ้ภายหลงัการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการของกิจการซึง่ไมม่กีรรมการทา่นใดท่ีมีสว่นได้เสยี ได้มีมติ

เอกฉนัท์ให้เสนอแนะตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ตอบรับคําเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดและเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 

5. แก้ไขข้อความในหน้า 20 ข้อ 4.1 

ข้อความเดิม 

 ทัง้นี ้การท่ีผู้ ถือหลกัทรัพย์จะตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซือ้นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นควร

พิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีกิจการและผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการขายหลกัทรัพย์

ในครัง้นีด้้วย เช่น ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเร่ืองศกัยภาพในการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคตของกิจการหลงัได้ผู้ ทําคําเสนอซือ้

เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ประกอบกบัผลกระทบและ/หรือความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้หากปรากฏวา่จํานวนหุ้นและใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีมีผู้แสดงเจตนาขายรวมกนั มีจํานวนน้อยกวา่จํานวนหุ้นและจํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้กําหนดเป็น

เง่ือนไขในการรับซือ้ จนอาจเป็นเหตใุห้ผู้ ทําคําเสนอซือ้ปฏิเสธการร่วมลงทนุในกิจการ ทัง้นี ้โดยพิจารณาร่วมกบัความเห็น

ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอยา่งละเอียดรอบคอบ การตดัสนิใจขัน้สดุท้ายจะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 

ข้อความใหม ่

 ทัง้นี ้การท่ีผู้ ถือหลกัทรัพย์จะตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซือ้นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 7/2555 เมื่อ

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2555 เห็นว่าผู้ ถือหุ้นควรตอบรับคําเสนอซือ้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบการ

พิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีกิจการและผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ในครัง้นีด้้วย เช่น ผู้ ถือหุ้นควร

พิจารณาเร่ืองศักยภาพในการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของกิจการหลงัได้ผู้ ทําคําเสนอซือ้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 

ประกอบกบัผลกระทบและ/หรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้หากปรากฏว่าจํานวนหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีผู้แสดงเจตนา

ขายรวมกนั มีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นและจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้กําหนดเป็นเง่ือนไขในการรับซือ้ 

จนอาจเป็นเหตใุห้ผู้ ทําคําเสนอซือ้ปฏิเสธการร่วมลงทนุในกิจการ ทัง้นี ้โดยพิจารณาร่วมกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระอยา่งละเอียดรอบคอบ การตดัสนิใจขัน้สดุท้ายจะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

                

                                (นายวิทรู สริุยวนากลุ) 

                        ประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 


