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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
บริษัทฯ หรือ WACOAL  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัทฯ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
SPI บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ดินท่ีได้รับค าเสนอซือ้ ที่ดินจ านวน 4 โฉนด เนือ้ที่รวม 6-0-66.4 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 47 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ที่ดินท่ีจะพฒันาส านกังานใหม ่ ที่ดินจ านวน 5 โฉนด เนือ้ที่รวม 5-0-22.6 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 23 

แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
SASCO บริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
BKKPA บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ 
IFA  

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ส านกังาน ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ป ร ะ ก า ศ ร า ย ก า ร ไ ด้ ม า แ ล ะ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั  ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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      8 มีนาคม 2562 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WACOAL”) ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อ
วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 
15.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการจ าหน่ายที่ดินให้กบั
บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“SPI”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยที่ดินจ านวน 4 
โฉนด เนือ้ที่รวม 6-0-66.4 ไร่ คิดเป็น 2,466.40 ตารางวา ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 47 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา จังหวดักรุงเทพมหานคร (“ที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้”) โดยมีราคาซือ้ขายตารางวาละ 375,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทัง้สิน้ 924,900,000 บาท  

 
การจ าหนา่ยที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ดงักลา่ว มีมลูคา่รายการจ านวน 924.90 ล้านบาท ซึง่เป็นราคาซือ้ขายที่พิจารณา

จากการตอ่รองราคาการเข้าท ารายการระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย ทัง้นี ้รายการดงักลา่วถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 12.81 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของกลุม่
บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นขนาดรายการเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน และเนื่องจากขนาด
รายการมีสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 15.00 ดงันัน้ การท ารายการดงักลา่วจงึอยูภ่ายใต้อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท โดย
บริษัทฯ ไมต้่องแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไมต้่องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว 

 
อย่างไรก็ดี ด้วยเหตทุี่ SPI ซึ่งเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 SPI 

ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.91 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
บริษัทฯ และทัง้สองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน ด้วยเหตุนี  ้SPI จึงถือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ .  21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ที่ บจ/ป 22-01 ดงันัน้ การเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้นจึงถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 16.06 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนัน้ บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าท า
รายการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 
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ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และต้องขอ
อนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัไิมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของ
รายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 

 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให้บริษัท เจย์ 

แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของราคาและเง่ือนไขการเข้าท ารายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

 
รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี  ้จัดท าขึน้จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ และเอกสารที่ได้รับจาก

บริษัทฯ และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ 
ปัจจบุนั ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ดงันัน้ หากข้อมลูที่ใช้ในการศกึษานีม้ีการเปลีย่นแปลง
ไปอย่างมีนยัส าคญัในอนาคต อาจสง่ผลให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งข้อมลูที่ใช้ในการ
จดัท ารายงานฉบบันี ้เช่น 

▪ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ  
▪ สารสนเทศการเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
▪ ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการ ซึ่งเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ/หรือ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือที่เปิดเผยในสาธารณะ 
▪ แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ  
▪ งบการเงินของกลุม่บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาตส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 

2559 – 2561 
▪ รายงานประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ ซึง่จดัท าโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ  
▪ ร่างสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินระหวา่งบริษัทฯ กบั SPI 
▪ ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  
▪ ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ  
 

นอกจากนี ้การจดัท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูภ่ายใต้สมมติฐาน ดงันี  ้ 
▪ ข้อมูลและเอกสารทัง้หมด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นที่แสดงไว้สามารถเชื่อถือได้และใกล้เคียงกบั
สภาพความจริง ณ ปัจจบุนั 

▪ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ได้เกิดขึน้ หรือก าลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ที่ดินท่ีได้รับค าเสนอซือ้ ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 
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ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท ารายงานความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ณ 
วนัที่ 8 มีนาคม 2562 และขอรับรองว่าได้ท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อยา่งเที่ยงธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ
บริษัทฯ เป็นส าคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจาก
บริษัทฯ รวมถึงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท ารายงานความเห็นนี ้  ดงันัน้ หากข้อมูลดงักลา่ว
ข้างต้นไมถ่กูต้อง และ/หรือไมเ่ป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน และ/หรือมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต อาจสง่ผล
กระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้นี ้ด้วยเหตนุีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอ่าจ
ยืนยนัถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจยัดงักลา่วได้ อีกทัง้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่การเข้าท ารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเทา่นัน้ โดย
การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุตัิส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคญั ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นควรจะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสีย่ง ข้อจ ากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วยความรอบคอบระมดัระวงั
ก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม  ทัง้นี ้การให้ความเห็นนีม้ิได้เป็นการรับรอง
ผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการดงักลา่ว ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ตามที่บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจาก SPI ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ เพื่อเสนอซือ้ที่ดินเปลา่ของ
บริษัทฯ อนัประกอบด้วยที่ดินจ านวน 4 โฉนด ซึ่งมีเนือ้ที่รวม 6-0-66.4 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 47 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร (“ที่ดินท่ีได้รับค าเสนอซือ้”) ในราคา 924.90 ล้านบาทนัน้ 
 
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจ าหนา่ยที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้เพื่อน าเงินไปใช้ในการพฒันาอาคารส านกังานใหม ่บนที่ดินอีกแห่ง
หนึ่งของบริษัทฯ ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 23 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวดักรุงเทพมหานคร (“ที่ดินที่จะ
พฒันาส านกังานใหม”่) ซึง่ที่ดินที่จะพฒันาส านกังานใหมด่งักลา่วมีต าแหน่งที่ตัง้ใกล้กบัส านกังานปัจจบุนัของบริษัทฯ มากกวา่ 
เมื่อเปรียบเทียบกบัที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ 
 
นอกจากนี ้เนื่องจาก SPI เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 SPI ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน
บริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.91 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และทัง้สองบริษัทมี
กรรมการร่วมกนั 2 ท่าน ได้แก่ นายมน ูลีลานุวฒัน์ และนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ด้วยเหตนุี ้การจ าหน่ายที่ดินให้แก่ SPI ใน
มลูคา่ 924.90 ล้านบาท จึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 
16.06 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และเนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีรายการระหวา่ง
กนัท่ีไมเ่ป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติกบั SPI หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนักบั SPI ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่น
มา ดงันัน้ มลูค่าขนาดรายการในครัง้นีจ้ึงคิดเป็นร้อยละ 16.06 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561  ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ  
 
ดงันัน้ บริษัทฯ ต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย รวมทัง้
บริษัทฯ ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรม
ของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 

 
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของการจ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ให้แก่ SPI ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การจ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก 
1. เป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถจ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และไมม่ีแผนท่ีจะพฒันาหรือ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินดงักลา่วในอนาคต รวมทัง้สินทรัพย์ที่จะขาย เป็นที่ดินซึง่มีมลูคา่ค่อนข้างสงูและอาจก่อให้เกิดความ
ยากในการขาย 

2. บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นี ้จ านวน 309.45 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสทุธิจากการ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์ภายหลงัการหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายสทุธิจ านวน 219.10 ล้านบาท 

3. บริษัทฯ จะได้รับเงินสดสทุธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (ภายหลงัการหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) จ านวน 834.55 
ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้เป็นเงินทนุและช่วยลดต้นทนุทางการเงินในการพฒันาโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ อาทิ เป็นเงิน
ลงทนุในโครงการก่อสร้างอาคารส านกังานแหง่ใหมข่องบริษัทฯ เพื่อขยายพืน้ท่ีส านกังาน โดยบริษัทฯ จะพฒันาโครงการ
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ดงักล่าวบนที่ดิน ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 23 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ต าแหนง่ที่ตัง้ใกล้กบัส านกังานปัจจบุนัของบริษัทฯ มากกวา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัท่ีดินที่ได้รับค าเสนอซือ้  

4. ราคาเข้าท ารายการในครัง้นี ้ซึ่งเท่ากบั 924.90 ล้านบาทนัน้ ถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม ที่ประเมินด้วยวิธีปรับปรุง
มลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเท่ากบั 912.57 – 937.23 ล้านบาท (รายละเอียดการประเมินช่วง
ราคาที่เหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฎในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบันี)้ 

5. ร่างสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินในครัง้นี ้มีเง่ือนไขสญัญาที่เป็นปกติของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์โดยทัว่ไป ที่ผู้จะซือ้และ
ผู้จะขายสามารถท าข้อตกลงในเร่ืองดงักลา่วได้ในหลายแนวทางตามความสมคัรใจของทัง้สองฝ่าย 

 
อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติ
อนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้
1. การจ าหน่ายที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะจ าหน่ายที่ดินดงักลา่วในราคาที่สงูขึน้ในอนาคต  

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากที่ดินเป็นอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ป็นผืนใหญ่ และต้องใช้เงินทนุจ านวนมากในการซือ้ขายแตล่ะครัง้ ดงันัน้ 
บริษัทฯ อาจต้องใช้ระยะเวลา และอาจมีคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการหาผู้ลงทนุท่ีสนใจในอนาคต 

2. การจ าหนา่ยที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ เสยีโอกาสที่จะพฒันาที่ดินดงักลา่วในอนาคต อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ 
ยงัไมม่ีแผนท่ีจะพฒันาหรือใช้ประโยชน์ในท่ีดินดงักลา่ว รวมทัง้เงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยที่ดินดงักลา่ว สามารถใช้เป็น
เงินทนุในการพฒันาโครงการส านกังานใหมข่องบริษัทฯ บนที่ดินซึง่มีท าเลที่ตัง้ใกล้กบัส านกังานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั 

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าท ารายการ ข้อด้อยและความเสี่ยง ความเหมาะสมของราคา และ
เง่ือนไขการเข้าท ารายการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการจ าหน่ายที่ดินให้แก่ SPI ซึ่งเป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้มีความเหมาะสม ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้
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ส่วนที่ 1  การขออนุมตัิการจ าหน่ายที่ดนิให้แก่บริษัท สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 
1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 
ตามที่บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจาก SPI ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ เพื่อเสนอซือ้ที่ดินเปลา่ของ  
บริษัทฯ อนัประกอบด้วยที่ดินจ านวน 4 โฉนด ซึ่งมีเนือ้ที่รวม 6-0-66.4 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 47 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร (“ที่ดินท่ีได้รับค าเสนอซือ้”) ในราคา 924.90 ล้านบาทนัน้ 
 

แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตัง้ที่ดนิที่ได้รับค าเสนอซือ้ 
 

 
 

รูปภาพแสดงต าแหน่งที่ตัง้ที่ดนิที่ได้รับค าเสนอซือ้ 
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บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจ าหน่ายที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้เพื่อน าเงินไปใช้ในการพฒันาอาคารส านกังานใหม่ บนที่ดินแห่ง
หนึ่งของบริษัทฯ จ านวน 5 โฉนด ซึ่งมีเนือ้ที่รวม 5-0-22.6 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 23 แขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม จังหวดักรุงเทพมหานคร (“ที่ดินที่จะพฒันาส านกังานใหม่”) เพื่อขยายพืน้ที่ส านกังานของบริษัทฯ ซึ่งที่ดินที่จะพฒันา
ส านกังานใหมด่งักลา่วมีต าแหนง่ที่ตัง้ใกล้กบัส านกังานปัจจบุนัของบริษัทฯ มากกวา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ 
 

รูปภาพแสดงต าแหน่งที่ตัง้ที่ดนิที่จะพัฒนาส านักงานใหม่ กบัอาคารส านักงานปัจจุบันของบริษัทฯ 
 

 
 

รูปภาพแสดงต าแหน่งที่ตัง้ที่ดนิที่ได้รับค าเสนอซือ้  
ที่ดนิที่จะพัฒนาส านักงานใหม่ และอาคารส านักงานปัจจุบนัของบริษัทฯ 
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โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทของ WACOAL ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอรายการตอ่
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562  
 
1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

การจ าหน่ายที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ดงักลา่ว มีลกัษณะของสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดและมีมูลค่ารายการจ านวน 924.90 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นราคาซือ้ขายที่ได้จากการต่อรองราคาการเข้าท ารายการระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขาย ทัง้นี ้รายการดงักล่าวถือเป็น
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 12.81 
ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นขนาดรายการเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิ่งตอบแทน และเนื่องจากขนาดรายการมีสดัสว่นน้อยกว่าร้อยละ 15.00 ดงันัน้ การท ารายการดงักลา่วจึงอยู่ภายใต้อ านาจ
อนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไม่ต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอ
อนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว 
 
อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ SPI ซึ่งเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 SPI ถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.91 ของจ านวนหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
บริษัทฯ และทัง้สองบริษัทมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ทา่น ได้แก่ นายมน ูลลีานวุฒัน์ และนางพรรณี วรวฒุิจงสถิต ด้วยเหตนุี ้
รายการจ าหน่ายที่ดินในครัง้นีจ้ึงถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 16.06 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และเนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีรายการ
ระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติกบั SPI หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนักับ SPI ในช่วงระยะเวลา 6 
เดือนที่ผ่านมา ดงันัน้ มลูค่าขนาดรายการในครัง้นีจ้ึงคิดเป็นร้อยละ  16.06 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของกลุม่บริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ  
 
ดงันัน้ บริษัทฯ ต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมี
รายช่ือดงันี ้ 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ  
 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถอืใน WACOAL 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ความสัมพนัธ์กับคู่สัญญา 
ในการเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท สหพฒันาอินเตอร์ 
โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“SPI”) 

27,304,800* 22.75* เป็นคู่สญัญาในการเข้าท ารายการจ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ 
ในครัง้นี ้

2. บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล  
แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 

186,500 0.16 • ถือหุ้นโดย SPI ในทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 30.27 ของหุ้ นที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
ทัง้หมด 

• มีกรรมการร่วมกันกับ SPI จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นาย
บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 
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รายชื่อ 
จ านวนหุ้นที่ถอืใน WACOAL 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ความสัมพนัธ์กับคู่สัญญา 

ในการเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

3. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 140,620 0.12 • เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ SPI โดยถือหุ้ นเป็นสัดส่วนร้อยละ 
16.81 ของหุ้นที่ออกจ าหนา่ยและช าระแล้วทัง้หมดของ SPI 

• มีกรรมการร่วมกันกับ SPI จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย
บุณยสิทธ์ิ โชควฒันา นายบุญชัย โชควฒันา และนาย
บญุเกียรติ โชควฒันา 

4. นายบญุชยั โชควฒันา 100,000 0.08 • เป็นกรรมการผู้จดัการของบริษัท โชควฒันา จ ากดั 
• ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของ SPI 

ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหต ุ*  เป็นจ านวนและสดัสว่นการถือหุ้นทางตรงของ SPI 
 
1.1.2 คู่สัญญาและเงื่อนไขส าคัญของร่างสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ 

 

คูส่ญัญา 
ผู้จะซือ้ : บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้จะขาย : บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งกนั         

: • บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 SPI ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.91 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

• มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น ได้แก่ นายมน ูลลีานวุฒัน์ และนางพรรณี วรวฒุิจงสถิต 
 
ข้อมลูบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : แบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
• ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสนิค้าอปุโภค 
• ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
• ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 

ทนุจดทะเบียน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 SPI มีทนุจดทะเบียนทัง้หมด 582,923,188.00 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 582,923,188 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 571,515,007 
บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 571,515,007  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
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รายช่ือกรรมการ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการของ SPI มีรายช่ือดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการผู้จดัการใหญ่ / กรรมการ 
3 นายส าเริง มนญูผล กรรมการ 
4 นายมน ูลลีานวุฒัน์ กรรมการ 
5 นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการ 
6 นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กรรมการ 
7 นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ กรรมการ 
8 นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการ 
9 นายบญุเกียรติ โชควฒันา กรรมการ 
10 นายพิภพ โชควฒันา กรรมการ 
11 นายนพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
12 นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการอิสระ 
13 นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
14 นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
15 นายนิพนธ์ พวัพงศกร กรรมการอิสระ 

 

 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ SPI ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ SPI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท โชควฒันา จ ากดั 96,094,066 16.81 
2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 57,001,656 9.97 
3 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 49,433,806 8.65 
4 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 23,344,331 4.08 
5 บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 21,218,182 3.71 
6 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 3.54 
7 นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ 20,060,122 3.51 
8 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 19,023,282 3.33 
9 บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ากดั 14,380,310 2.52 
10 บริษัท ยนูีเวอร์สบิวตี ้จ ากดั 10,459,727 1.83 
รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 10 ราย 331,236,032 57.96 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 240,278,975 42.04 
รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 571,515,007 100.00 

ที่มา : www.set.or.th 
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สรุปเง่ือนไขส าคญัของร่างสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ 
   

คูส่ญัญา : • บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผู้จะซือ้”  

• บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผู้จะขาย” 
ที่ดินที่จะซือ้จะขาย  : กรรมสิทธ์ิในท่ีดินโฉนดเลขท่ี  11357 59109 17090 และ 53138 รวม  4 ฉบับ เนื อ้ที่ดินรวม  

6-0-66.4 ไร่  ตัง้อยู่ บริเวณซอย 47 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีลงนามในสญัญา : 15 มีนาคม 2562 
ทัง้นี ้ข้อตกลงตามสญัญานีจ้ะมีผลผกูพนัคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้จะขาย
ได้พิจารณาอนมุตัิให้ขายที่ดินที่จะซือ้จะขายตามสญัญานีไ้ด้ 

ราคาซือ้ขาย :  924.90 ล้านบาท  
การช าระราคาซือ้ขาย
และการจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธ์ิ 

: ผู้จะซือ้ตกลงช าระคา่ที่ดินจ านวน 924.90 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ธรรมเนียม ภาษี และคา่ใช้จ่ายอืน่
ใดที่เก่ียวข้อง) โดยแบง่ช าระเป็น 3 งวด มีรายละเอียดดงันี ้

• งวดที่ 1 : ช าระเงินเป็นค่ามดัจ าก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิจ านวน 92.49 ล้านบาท 
โดยจะช าระเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

• งวดที่ 2 : ช าระเงินตามมูลค่าที่ดินจ านวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะด าเนินการจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธ์ิภายในเดือนธนัวาคม 2562 

• งวดที่ 3 : ช าระเงินตามมูลค่าที่ดินในส่วนที่เหลือที่จะด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ
ภายในเดือนเมษายน 2563 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 
ภาษี และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ
ที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขาย 
สนิทรัพย์ 

: • ผู้จะซือ้และผู้จะขายตกลงแบง่ช าระคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินฝ่ายละคร่ึง 

• ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบคา่ภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ คา่อากรแสตมป์ 
และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียว 

กรณีผิดสญัญา : กรณีท่ีผู้จะขายผิดสญัญาข้อใดหรือไม่โอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินตามท่ีได้ก าหนดและนดัหมายไว้แล้ว ผู้
จะซือ้มีสทิธิฟอ้งบงัคบัให้ปฏิบตัิตามสญัญา หรือเรียกคา่เสยีหายจากผู้จะขาย และในกรณีที่ผู้จะ
ซือ้ผิดสัญญาข้อใด ผู้ จะขายมีสิทธิริบเงินมัดจ าที่ผู้ จะซือ้ช าระมาแล้วทัง้หมด และบอกเลิก
สญัญาฉบบันี ้รวมทัง้เรียกคา่เสยีหายจากผู้จะซือ้ได้ 

 
1.1.3 ข้อมูลสนิทรัพย์ในการเข้าท ารายการ 
 

รายละเอียดที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ 
ที่ตัง้สนิทรัพย์ : ถนนพระราม 3 ซอย 47 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดสนิทรัพย์ : กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 4 โฉนด (โฉนดเลขที่ 11357 59109 17090 และเลขที่ 53138) เนือ้ที่ตาม

โฉนดรวม 6 ไร่ 66.4 ตารางวา ซึง่คิดเป็นเนือ้ที่ 2,466.40 ตารางวา 
สถานะของสนิทรัพย์ : • เป็นที่ดินวา่งเปลา่ ถมแล้ว มีลกัษณะที่ดินเป็นรูปหลายเหลีย่ม  
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• ถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 เป็นถนนสาธารณประโยชน์ ลกัษณะเป็น
ถนนโครงสร้างเหล็ก ขนาด 8 ช่องจราจรไป-กลบั กว้างประมาณ 24 เมตร เขตทางกว้าง
ประมาณ 40 เมตร 

• พืน้ท่ีใกล้เคียงเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัและพาณิชยกรรม 

ข้อก าหนด/กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

: ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี “สแีดง” ซึง่ถกูก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทพาณิชยกรรม” ปัจจบุนับริเวณ
ที่ตัง้ของทรัพย์สนิไมม่ีโครงการพฒันาของรัฐบาล  

กรรมสทิธ์ิ : เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทฯ 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

 

รูปภาพจากบริเวณด้านหน้าของที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ 
 

 
 

รูปภาพจากบริเวณด้านซ้ายที่ดินของที่ได้รับค าเสนอซือ้ 
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รูปภาพจากบริเวณด้านขวาของที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้   
   

 
 

1.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

1.2.1 วัตถุประสงค์ของรายการ 
 

การจ าหนา่ยทีด่ินที่ได้รับค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพือ่น าเงินท่ีได้รับไปลงทนุโครงการก่อสร้างอาคารส านกังานแหง่
ใหมบ่นที่ดินทีม่เีนือ้ที่รวม 5-0-22.6 ไร่ ตัง้อยูบ่ริเวณถนนพระราม 3 ซอย 23 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายพืน้ท่ีส านกังานของบริษัทฯ 
 

1.2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการ 
 

ข้อดขีองการท ารายการ  
 

1. บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ  
เนื่องด้วยที่ดินเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เงินทนุจ านวนมากในการซือ้ขาย ดงันัน้ ค าเสนอซือ้ที่ดินจาก SPI     
จึงถือเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าว ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจ และไมม่ีแผนท่ีจะพฒันาหรือใช้ประโยชน์ในท่ีดินดงักลา่วในอนาคต  
 

2. บริษัทฯ สามารถรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นี ้ 
การจ าหน่ายที่ดินให้แก่ SPI ในจ านวน 924.90 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
เป็นจ านวน 309.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ภายหลังการหักค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่าย จ านวน 219.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
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รายการ 
จ านวน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ได้รับจากการจ าหนา่ยที่ดิน 924.90 
หกั: มลูคา่ทางบญัชีของที่ดิน (615.45) 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 309.45 
หกั: ประมาณการคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ * (35.58) 
หกั: ประมาณการภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทฯ * (54.77) 
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 219.10 

หมายเหต ุ * ประมาณการโดยบริษัทฯ 

 
3. บริษัทฯ สามารถน าเงินที่ ได้รับจากการจ าหน่ายที่ดินใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการก่อสร้างอาคาร

ส านักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ 
การจ าหน่ายที่ดินให้แก่ SPI จ านวน 924.90 ล้านบาทนัน้ ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และภาษีเงินได้นิติ
บคุคลของบริษัทฯ จ านวน 90.35 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดรับสทุธิจ านวน 834.55 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถใช้เป็นเงินทุนและช่วยลดต้นทุนทางการเงินในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ อาทิ เป็นเงินลงทุนใน
โครงการก่อสร้างอาคารส านกังานแหง่ใหมข่องบริษัทฯ เพื่อขยายพืน้ท่ีส านกังาน  

 
ข้อด้อยและความเสี่ยงของการท ารายการ 
 

1. บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะจ าหน่ายที่ดินดังกล่าวในราคาที่สูงกว่าในอนาคต  
การจ าหน่ายที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะจ าหน่ายที่ดินดงักลา่วในราคาที่สงูขึน้ในอนาคต 
หากราคาที่ดินมีการปรับตวัสงูขึน้ โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าดชันีราคาที่ดินในประเทศไทยมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 – 2561 ดชันีราคาที่ดินในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 6.15 
นอกจากนี ้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย ระบุว่าราคาที่ดินใน เขตชัน้ในของจังหวดั
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตของที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้นัน้ มีอตัราการเติบโตเฉลี่ยตัง้แตปี่ 2541 – 2561 คิดเป็นร้อยละ
ประมาณ 13.30 ตอ่ปี อยา่งไรก็ดี เนื่องจากที่ดินมีขนาดใหญ่เและต้องใช้เงินทนุจ านวนมากในการซือ้ขาย ดงันัน้ บริษัทฯ 
อาจต้องใช้ระยะเวลา และอาจมีคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการจดัหาผู้ลงทนุท่ีสนใจในอนาคต  

 
2. บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าว  

การจ าหนา่ยที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ เสยีโอกาสที่จะพฒันาที่ดินดงักลา่วในอนาคต อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ 
ไมม่ีแผนจะพฒันาหรือใช้ประโยชน์ในท่ีดินดงักลา่วในอนาคต  
 

1.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันและบุคคลภายนอก 
 

ภายหลงัจากที่ได้รับข้อเสนอจาก SPI นัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการปักป้ายโฆษณาเสนอขายที่ดิน เพื่อหาผู้ลงทนุที่สนใจรายอื่น 
เพื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ่งเป็นวนัที่บริษัทฯ ด าเนินการปักปา้ย 
จนถึงวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 นัน้ ไม่มีผู้ลงทนุรายใดสนใจติดตอ่เสนอซือ้ที่ดินดงักลา่ว เป็นผลให้ไมม่ีข้อมลูค าเสนอซือ้ที่ดินจาก
บุคคลภายนอกเพื่อเปรียบเทียบกบัค าเสนอซือ้จาก SPI ได้ อย่างไรก็ดี ราคาการเข้าท ารายการที่ได้รับเสนอซือ้จาก SPI อยู่
ในช่วงราคาที่เหมาะสมที่ประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเท่ากับ 912.57 – 
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937.23 ล้านบาท (รายละเอียดการประเมินช่วงราคาที่เหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฎในส่วนที่ 1 ข้อ 1.3.1 
ของรายงานฉบับนี)้ นอกจากนี ้เ ง่ือนไขของร่างสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินมีเ ง่ือนไขสัญญาที่เป็นปกติของการซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์โดยทัว่ไป ที่ผู้จะซือ้และผู้จะขายสามารถท าข้อตกลงในเร่ืองดงักลา่วได้ในหลายแนวทางตามความสมคัรใจของ
ทัง้สองฝ่าย 
 
รวมทัง้ SPI เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับเครดิตอนัดบั AA (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
ดงันัน้ การจ าหน่ายที่ดินให้แก่ SPI มีความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญัญา (Counterparty credit risk) ต ่า ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่
บริษัทฯ จะไม่ได้รับช าระค่าสินทรัพย์ หรือคู่สญัญายกเลิกการซือ้สินทรัพย์ภายหลงัจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุตัิการเข้าท า
รายการดงักลา่ว  
 
นอกจากนี ้กรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธค าเสนอซือ้จาก SPI ในครัง้นี ้บริษัทฯ อาจต้องใช้ระยะเวลา รวมทัง้มีคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการ
จดัหาผู้ซือ้ที่เป็นบคุคลภายนอกที่สนใจลงทนุในที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ในอนาคต  
 
1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

 

1.3.1  ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 
 

ในการประเมินความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการจ าหนา่ยที่ดนิของบริษัทฯ ให้กบั SPI นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จดัท าการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ โดยวิธีทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
ราคาเข้าท ารายการมี 2 วิธี ดงันี ้
1) วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  

 
รายละเอียดในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมในแตล่ะวิธีเป็นดงันี ้
 

1) วิธีมูลค่าตามบัญช ี(Book Value Approach) 
 

การประเมินมลูคา่ตามวิธีนีจ้ะแสดงมลูคา่ที่ดินโดยอ้างอิงกบัมลูคา่สินทรัพย์ตามบญัชีที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินของกลุม่บริษัทฯ 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยในการประเมินมูลค่าครัง้นี  ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั มีรายละเอียดดงันี ้
 

มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามที่ปรากฎในงบการเงนิของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
มลูคา่ตามบญัชี 615.45 
ราคาเข้าท ารายการ 924.90 
เปรียบเทียบราคาเข้าท า
รายการกับมูลค่าตามบัญช ี

มูลค่าตามบัญชีต ่ากว่าราคาเข้าท ารายการจ านวน 309.45 ล้านบาท 
คิดเป็นต ่ากว่าร้อยละ 33.46 
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จากตารางข้างต้น ที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 615.45 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าราคาเข้าท ารายการท า
รายการท่ี 924.90 ล้านบาท จ านวน 309.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.46 
 
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 

การประเมินมลูคา่ตามวิธีนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณามลูคา่ตามบญัชีของที่ดิน แล้วปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัด้วยราคา
ประเมินสนิทรัพย์ โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของสนิทรัพย์จากการประเมินโดยผู้ประเมนิราคาอิสระจ านวน 2 ราย ทีไ่ด้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้แก่  
1) บริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (“SASCO”) ซึ่งได้จดัท ารายงานประเมินมลูคา่ที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ ลง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ โดยรายงานดังกล่าวเป็นการประเมินมูลค่า ณ วันที่ 12 
กมุภาพนัธ์ 2562 

2) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด (“BKKPA”) ซึ่งได้จัดท ารายงานประเมินมูลค่าที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ ลงวนัที่ 14 
กมุภาพนัธ์ 2562 มีวตัถปุระสงค์เพื่อสาธารณะ โดยรายงานดงักลา่วเป็นการประเมินมลูค่า ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
ทัง้นี ้การประเมินมลูคา่ที่ดินของบริษัทฯ ซึง่จดัท าโดย SASCO และ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 
สรุปการประเมินมูลค่าที่ดินของบริษัทฯ โดย SASCO 
 

SASCO ท าการประเมินมลูค่าที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ โดยเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งจะ
พิจารณามลูคา่ของที่ดินจากการเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดที่มีการเสนอขาย รวมทัง้มีท าเลที่ตัง้และลกัษณะใกล้เคียงกนักบั
ที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้มาเป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดที่ดินที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อ
ประเมินราคาตลาด ดงันี ้
 

ข้อมูลสนิทรัพย์จากการส ารวจของ SASCO ที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อประเมินราคาตลาด 
 

รายการ สินทรัพย์ที่ประเมิน 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ที่ดนิ 1 ที่ดนิ 2 ที่ดนิ 3 
ลกัษณะสนิทรัพย์ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 
ที่ตัง้ ติดถนนพระราม 3 ติดถนนพระราม 3 และแมน่ า้เจ้าพระยา ติดถนนพระราม 3 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) 2,466.40 3,255.00 9,904.40 600.00 
รูปแปลงที่ดิน หลายเหลีย่ม คล้ายสีเ่หลีย่มผืนผ้า สีเ่หลีย่มผืนผ้า 
จ านวนด้านติดถนน 1 ด้าน 
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหลก็ 
ความกว้าง/เขตทาง 24 / 42 เมตร 
สาธารณปูโภค ไฟฟา้ ประปา และโทรศพัท์ 
ผงัเมือง พาณิชยกรรม ที่อยูอ่าศยัหนาแนน่ 

สภาพแวดล้อม ที่อยูอ่าศยั และพาณิชยกรรม 
ที่อยูอ่าศยั พาณิชยก

รรม และธุรกิจ 
ศกัยภาพการพฒันา ที่อยูอ่าศยั พาณิชยกรรม และธุรกิจ 
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รูปภาพแสดงที่ตัง้ของสินทรัพย์ที่ประเมินและที่ดินที่น ามาเปรียบเทียบโดย SASCO 
 

 
 
จากนัน้ SASCO ได้ให้คะแนนสินทรัพย์ที่ประเมินกับข้อมูลเปรียบเทียบจากองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของแต่ละ
สินทรัพย์ อนัได้แก่ ท าเลที่ตัง้ ถนนผ่านหน้า ขนาดและรูปร่างที่ดิน สภาพภายในแปลงที่ดิน แหลง่ความเจริญ ลกัษณะการใช้
ประโยชน์ และสาธารณปูโภค เพื่อเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์ที่ประเมินมลูค่า ซึ่ง SASCO จะพิจารณาให้คะแนนตัง้แต่ 1 – 10 
คะแนน และคะแนนท่ีสงูกวา่หมายถึงคณุภาพของที่ดินที่ดีกวา่ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนสนิทรัพย์ดงันี ้
 

ตารางแสดงการวิเคราะห์และให้คะแนนทรัพย์สนิโดย SASCO 
 

ปัจจัย 
น า้หนัก  
(ร้อยละ) 

สินทรัพย์ที่
ประเมิน 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ที่ดนิ 1 ที่ดนิ 2 ที่ดนิ 3 

(คะแนน) 
ที่ตัง้ 20 7 9 9 7 

ถนนผา่นหน้า 15 8 8 8 8 
ขนาดเนือ้ที ่ 15 7 6 5 8 
รูปร่าง 10 6 7 7 8 

สภาพภายในแปลง 10 6 7 7 8 
แหลง่ความเจริญ 10 8 8 8 8 
การใช้ประโยชน์ 10 8 8 7 9 

สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน 10 8 8 8 9 
รวม 100 725 770 745 790 
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โดยราคาซือ้ขายที่ดินท่ีเป็นข้อมลูเปรียบเทียบมีจ านวนเท่ากบัตารางวาละ 450,000 บาท ซึ่ง SASCO ได้พิจารณาปรับลดราคา
ซือ้ขายที่ดินตามอตัราตอ่รองราคาที่ดิน ตามกลไกตลาดที่ผู้ซือ้มีอ านาจการตอ่รองที่สงูกวา่ผู้ขาย จากนัน้ท าการพิจารณามลูคา่
สนิทรัพย์ที่ประเมินมลูคา่โดยวิเคราะห์จากคะแนนคณุภาพและน า้หนกัของข้อมลูเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาตลาดโดย SASCO 

 

รายการ หน่วย 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ที่ดนิ 1 ที่ดนิ 2 ที่ดนิ 3 
ราคาซือ้-ขาย (บาทตอ่ตารางวา) 450,000 450,000 450,000 
ราคาตอ่รอง (1) (บาทตอ่ตารางวา) 390,000 380,000 410,000 
ผลการวเิคราะห์คณุภาพท่ีดนิ (2) 
(คะแนนสินทรัพย์ท่ีประเมิน = 725) 

(คะแนน) 770 745 790 

อตัราส่วนเปรียบเทียบคณุภาพท่ีดิน 
(3) = 725 / (2) 

(เทา่) 0.94 0.97 0.92 

ราคาตามอตัราส่วนเปรียบเทียบ 
 (4) = (1) x (3) 

(บาทตอ่ตารางวา) 367,224 369,816 376,257 

น า้หนกัเปรียบเทียบถวัเฉล่ีย (5) (น า้หนกั) 0.33 0.42 0.25 
ราคาภายหลงัถวัเฉล่ียด้วยน า้หนกัเปรียบเทียบ  
(6) และ (7) และ (8) = (4) x (5) 

(บาทตอ่ตารางวา) 
121,184 

(6) 
155,323 

(7) 
94,064 

(8) 
ราคาประเมินสินทรัพย์ 
(9) = (6) + (7) + (8) (ปัดเศษ) 

(บาทตอ่ตารางวา) 370,000 

ราคาประเมินสินทรัพย์ 
= (9) x 2,466.40 ตารางวา (บาท) 912,568,000 

 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบทรัพย์สินข้างต้น SASCO ประเมินราคาที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ ตามวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) มีมลูคา่เทา่กบัตารางวาละ 370,000 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 912.57 ล้านบาท  
 
สรุปการประเมินมูลค่าที่ดินของบริษัทฯ จัดท าโดย BKKPA 
BKKPA ท าการประเมินมลูค่าที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ โดยเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งจะ
พิจารณามลูคา่ของสนิทรัพย์จากการเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดที่มีการเสนอขาย รวมทัง้มีท าเลที่ตัง้และลกัษณะใกล้เคียงกนั
กบัที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้มาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดที่ดินที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อ
ประเมินราคาตลาด ดงันี ้

 
ข้อมูลสนิทรัพย์จากการส ารวจของ BKKPA ที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อประเมินราคาตลาด 

 

รายการ สินทรัพย์ที่ประเมิน 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ที่ดนิ 1 ที่ดนิ 2 ที่ดนิ 3 
ลกัษณะสนิทรัพย์ ที่ดินวา่งเปลา่ 
ที่ตัง้ ติดถนนพระราม 3 ติดถนนพระราม 3 และแมน่ า้เจ้าพระยา 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) 2,466.40 1,453.00 3,255.00 4,781.00 
รูปแปลงที่ดิน หลายเหลีย่ม คล้ายสีเ่หลีย่ม 
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รายการ สินทรัพย์ที่ประเมิน 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ที่ดนิ 1 ที่ดนิ 2 ที่ดนิ 3 
จ านวนด้านติดถนน 1 ด้าน 2 ด้าน 
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ความกว้าง/เขตทาง 24 / 42 เมตร 
24 / 42 เมตร  
และ 6 / 8 เมตร 

สาธารณปูโภค ไฟฟา้ ประปา และโทรศพัท์ 
ผงัเมือง พาณิชยกรรม ที่อยูอ่าศยัหนาแนน่ พาณิชยกรรม 
การใช้ประโยชน์สงูสดุ ที่อยูอ่าศยั 

 
 

รูปภาพแสดงที่ตัง้ของสินทรัพย์ที่ประเมินและที่ดินที่น ามาเปรียบเทียบโดย BKKPA 
 

 
 
จากนัน้ BKKPA ด าเนินการให้คะแนนสนิทรัพย์ที่ประเมินกบัข้อมลูเปรียบเทียบจากองค์ประกอบที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของแต่
ละสินทรัพย์ อนัได้แก่ สภาพท าเล การคมนาคม สาธารณปูโภค การใช้ประโยชน์ ลกัษณะที่ดิน ข้อบงัคบักฎหมาย และสภาพ
คลอ่ง เพื่อเปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์ที่ประเมินมลูคา่ ซึ่ง BKKPA จะพิจารณาให้คะแนนตัง้แต่ 1 – 10 คะแนน และคะแนนท่ีสงู
กวา่หมายถึงคณุภาพของที่ดินที่ดีกวา่ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนสนิทรัพย์ดงันี ้
 

ตารางแสดงการวิเคราะห์และให้คะแนนทรัพย์สนิโดย BKKPA 
 

ปัจจัย 
น า้หนัก  
(ร้อยละ) 

สินทรัพย์ที่
ประเมิน 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ที่ดนิ 1 ที่ดนิ 2 ที่ดนิ 3 

(คะแนน) 
สภาพท าเล 15 6 6 7 7 
การคมนาคม 15 7 7 7 7 
สาธารณปูโภค 15 7 7 7 7 
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ปัจจัย 
น า้หนัก  
(ร้อยละ) 

สินทรัพย์ที่
ประเมิน 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
ที่ดนิ 1 ที่ดนิ 2 ที่ดนิ 3 

(คะแนน) 
ความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์สงูสดุของทีด่ิน 

15 8 6 8 8 

ลกัษณะทางกายภาพของ
ที่ดิน 

15 7 7 6 7 

ลกัษณะรูปแปลงที่ดิน 10 5 6 6 6 
ข้อบงัคบักฎหมาย 10 10 9 9 10 
สภาพคลอ่ง 5 6 7 5 3 

เฉลี่ย 100 7.05 6.80 7.00 7.15 
 
 

โดยราคาซือ้ขายที่ดินท่ีเป็นข้อมลูเปรียบเทียบอยูใ่นช่วงตารางวาละ 420,000 – 450,000 บาท ซึง่ BKKPA ได้พิจารณาปรับลด
ราคาซือ้-ขายที่ดินตามอตัราต่อรองราคาที่ดิน จากส่วนลดที่คาดว่าจะสามารถต่อรองกับผู้ขายได้ จากนัน้ท าการพิจารณา
มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าโดยวิเคราะห์จากคะแนนคุณภาพและน า้หนกัของข้อมลูเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณดงันี ้
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคาตลาดโดย BKKPA 
 

รายการ หน่วย 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ที่ดนิ 1 ที่ดนิ 2 ที่ดนิ 3 
ราคาซือ้-ขาย (บาทตอ่ตารางวา) 350,000 450,000 420,000 
ราคาตอ่รอง (1) (บาทตอ่ตารางวา) 332,500 382,500 399,000 
ผลการวเิคราะห์คณุภาพท่ีดนิ (2) 
(คะแนนสินทรัพย์ท่ีประเมิน = 7.05) 

(คะแนน) 6.80 7.00 7.15 

อตัราส่วนเปรียบเทียบคณุภาพท่ีดิน 
(3) = 7.05 / (2) 

(เทา่) 1.04 1.01 0.99 

ราคาตามอตัราส่วนเปรียบเทียบ 
 (4) = (1) x (3) 

(บาทตอ่ตารางวา) 344,723 385,231 393,418 

น า้หนกัเปรียบเทียบถวัเฉล่ีย (5) (น า้หนกั) 0.19 0.44 0.37 
ราคาภายหลงัถวัเฉล่ียด้วยน า้หนกัเปรียบเทียบ  
(6) และ (7) และ (8) = (4) x (5) 

(บาทตอ่ตารางวา) 
65,497  

(6) 
169,502  
(7) 

145,565  
(8) 

ราคาประเมินสินทรัพย์ 
(9) = (6) + (7) + (8) (ปัดเศษ) 

(บาทตอ่ตารางวา) 380,000 

ราคาประเมินสินทรัพย์ 
= (9) x 2,466.40 ตารางวา (บาท) 937,232,000 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบทรัพย์สินข้างต้น BKKPA ประเมินราคาที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ ตามวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) มีราคาประเมินเทา่กบัตารางวาละ 380,000 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 937.23 ล้านบาท 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอสิระ 
 
สรุปการประเมินมลูคา่ที่ดินท่ีจะซือ้ขายโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นดงันี ้
 

สรุปผลการประเมินมูลค่าสนิทรัพย์จัดท าโดย SASCO และ BKKPA 
 

รายการ ผลการประเมินโดย SASCO ผลการประเมินโดย BKKPA 
วนัท่ีประเมิน 12 กมุภาพนัธ์ 2562 
สนิทรัพย์ที่ประเมินราคา ที่ดินเปลา่จ านวน 4 แปลง เนือ้ทีร่วม 6-0-66.4 ไร่  
วิธีประเมิน วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส าหรับการประเมินราคาที่ดิน 
ราคาประเมินตอ่ตารางวา 370,000 บาท 380,000 บาท 
ราคาประเมินรวม 912.57 ล้านบาท 937.23 ล้านบาท 
ราคาเข้าท ารายการ 924.90 ล้านบาท 
เปรียบเทียบราคาเข้าท า
รายการกับราคาประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระต ่า
กว่าราคาเข้าท ารายการจ านวน 12.33  
ล้านบาท คดิเป็นต ่ากว่าร้อยละ 1.33 

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระสูง
กว่าราคาเข้าท ารายการจ านวน 12.33 
ล้านบาท  คิดเป็นสูงกว่าร้อยละ 1.33 

 
อ้างอิงจากผลการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้มีมูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเท่ากบั 

912.57 – 937.23 ล้านบาท ซึ่งราคาเข้าท ารายการท่ี 924.90 ล้านบาท นัน้อยู่ในช่วงของมลูค่าที่ดินที่ประเมินตามวิธีดงักลา่ว 
โดยช่วงราคาตามวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีมีมลูคา่ต ่ากวา่ 12.33 ล้านบาท (คิดเป็นต ่ากวา่ร้อยละ 1.33) ถึงสงูกวา่ 12.33 ล้าน
บาท (คิดเป็นสงูกวา่ร้อยละ 1.33) เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาเข้าท ารายการ 
 
อย่างไรก็ดี การประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย มีความแตกต่างกนัโดยสรุป ดงันี ้
o ข้อมลูที่ดินที่น ามาเปรียบเทียบซึ่งมีความแตกต่างกนัจากการส ารวจของผู้ประเมินราคาอิสระแต่ละราย 
o ปัจจยัที่ใช้พิจารณาเพื่อประกอบการประเมินคณุภาพที่ดินที่แตกต่างกนัของผู้ประเมินราคาอิสระแต่ละราย เช่น 

SASCO จะพิจารณาปัจจยัด้านขนาดเนือ้ที ่ และด้านความเจริญรอบข้างที ่ดิน ซึ ่ง BKKPA จะประเมินโดยไม่ได้
พิจารณาปัจจยัดงักลา่ว ในขณะเดียวกนั BKKPA จะพิจารณาปัจจยัด้านข้อบงัคบักฎหมาย และสภาพคลอ่ง ซึ่ง 
SASCO จะประเมินโดยไม่ได้พิจารณาปัจจยัดงักลา่ว 

o น า้หนกัของแต่ละปัจจยัที่ใช้ประกอบการประเมินคณุภาพที่ดินที่แตกต่างกนัจากความส าคญัของแต่ละปัจจยัตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางของผู้ประเมินราคาอิสระแต่ละราย เช่น SASCO จะพิจารณาน า้หนกัของปัจจยัด้านท าเลที่ดิน
ที่ร้อยละ 20.00 ซึ่งสงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบั BKKPA ที่พิจารณาน า้หนกัของปัจจยัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 15.00 

o อตัราสว่นลดจากการต่อรองราคาที่ดินที่น ามาเปรียบเทียบแต่ละรายการ ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระจะพิจารณาตาม
สว่นลดที่คาดว่าจะสามารถต่อรองได้จากผู้ เสนอขายที่ดินแต่ละราย ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระอาจมีอตัราสว่นลดจากการ
ต่อรองที่แตกต่างกนั 
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สรุปผลการประเมินมูลค่า โดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

ผลการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้ของบริษัทฯ อ้างอิงจากการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีการต่างๆ สามารถ
สรุปได้ดงันี ้
 

สรุปเปรียบเทียบราคาประเมนิมูลค่าสนิทรัพย์ กับราคาในการท ารายการ 
 

วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่า/ราคา  
(ล้านบาท) 

ราคาเข้าท า
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความเหมาะสม 
ของวิธีประเมิน 

ราคาประเมิน 
สูงกว่า (ต ่ากว่า) 

ราคาท ารายการ (ร้อยละ) 

1. วิธีมลูคา่ตามบญัชี 615.45 924.90 ไมเ่หมาะสม (33.46) 
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญช ี 912.57 - 937.23 924.90 เหมาะสม (1.33) - 1.33 

 
การประเมินมลูค่าสินทรัพย์โดยวิธีต่างๆ นัน้ จะมีข้อดี และข้อด้อยที่แตกตา่งกนั โดยการประเมินมลูค่าสินทรัพย์โดยวิธีมลูคา่
ตามบญัชีเป็นการค านึงถึงมลูคา่ของสนิทรัพย์ในอดีต และไม่ได้ค านึงถึงราคาของสินทรัพย์ในปัจจบุนั จึงอาจท าให้มลูคา่ตาม
บญัชีไมส่ามารถสะท้อนมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ได้ 
 

ส าหรับวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นการประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมส าหรับการประเมนิ
ราคาอสงัหาริมทรัพย์ที่มีราคาซือ้ขายหรือราคาเสนอซือ้ขายที่เปรียบเทียบกันได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะท าให้ทราบ
ราคาที่เป็นปัจจบุนัและสามารถสะท้อนถึงมลูคา่สินทรัพย์ตามสภาพปัจจบุนัได้มากที่สดุ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ
เห็นว่าวิธีที่ เหมาะสมที่ สุดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี โดยมีช่วง
ราคาที่ เหมาะสมเท่ากับ 912.57 - 937.23 ล้านบาท ซึ่ งราคาเข้าท ารายการที่  924.90 ล้านบาท อยู่ ในช่วงราคา
ประเมินมูลค่าที่ดินตามวิธีดังกล่าว โดยช่วงราคาตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าต ่ากว่า 12.33 ล้านบาท 
(คิดเป็นต ่ากว่าร้อยละ 1.33) ถึงสูงกว่า 12.33 ล้านบาท (คิดเป็นสูงกว่าร้อยละ 1.33) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเข้า
ท ารายการ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาซือ้ขายที่ดินในครัง้นีม้ีความเหมาะสม 
 
1.3.2 ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเง่ือนไขของร่างสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ปรากฎในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบบันี ้เช่น  
o เง่ือนไขการช าระเงินคา่สินทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้ผู้ จะซือ้ช าระเงินคา่มดัจ าก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิจ านวน 92.49 

ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของมลูค่ารายการทัง้หมด และก าหนดให้มีการแบ่งงวดการช าระเงินตามก าหนดการ
โอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดิน ซึ่งจะช าระมลูคา่ที่ดิน 1 หรือ 2 แปลงท่ีจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิภายในเดือนธนัวาคม 2562 
และช าระมลูคา่ท่ีดินสว่นท่ีเหลอืท่ีจะจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิภายในเดือนเมษายน 2563 

o เง่ือนไขการช าระคา่ธรรมเนียม ภาษี และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายสนิทรัพย์ ซึง่ก าหนดให้ผู้จะซือ้ต้องแบง่
ช าระคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิฝ่ายละคร่ึงกบัผู้จะขาย รวมถึงก าหนดให้ผู้จะขายเป็นผู้ช าระคา่ภาษีเงินได้จากการ
ขายท่ีดิน คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ คา่อากรแสตมป์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิดงักลา่ว  
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ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่เง่ือนไขของการขายที่ดินดงักลา่ว เป็นเง่ือนไขปกติของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์โดยทัว่ไป 
ที่ผู้จะซือ้และผู้จะขายสามารถท าข้อตกลงในเร่ืองดงักลา่วได้ในหลายแนวทางตามความสมคัรใจของทัง้สองฝ่าย รวมทัง้กรณีที่
ภายในเดือนธันวาคม 2562 คู่สญัญาตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพียง 1 แปลงนัน้ จะไม่สง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง
และแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมทัง้จะไม่ท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์เนื่องจากบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินตามที่ได้รับช าระจาก SPI แล้วเท่านัน้ ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขการเข้าท า
รายการในครัง้นีม้ีความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 2  สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของการจ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ให้แก่ SPI ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การจ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก 
1. เป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถจ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และไมม่ีแผนท่ีจะพฒันาหรือ

ใช้ประโยชน์ในท่ีดินดงักลา่วในอนาคต รวมทัง้สนิทรัพย์ที่จะขาย เป็นท่ีดินซึง่มีขนาดใหญ่ เพราะต้องใช้เงินจ านวนมากใน
การซือ้ขายอาจก่อให้เกิดความยากตอ่การซือ้ขาย 

2. บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ในครัง้นี ้จ านวน 309.45 ล้านบาท หรือก าไรสทุธิจากการจ าหนา่ย
สนิทรัพย์ภายหลงัการหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายจ านวน 219.10 ล้านบาท 

3. บริษัทฯ จะได้รับเงินสดสทุธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (ภายหลงัการหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) จ านวน 834.55 
ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้เป็นเงินทนุและช่วยลดต้นทนุทางการเงินในการพฒันาโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ อาทิ เป็นเงิน
ลงทนุในโครงการก่อสร้างอาคารส านกังานแหง่ใหมข่องบริษัทฯ เพื่อขยายพืน้ท่ีส านกังาน โดยบริษัทฯ จะพฒันาโครงการ
ดงักล่าวบนที่ดิน ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 3 ซอย 23 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ต าแหนง่ที่ตัง้ใกล้กบัส านกังานปัจจบุนัของบริษัทฯ มากกวา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัท่ีดินที่ได้รับค าเสนอซือ้  

4. ราคาเข้าท ารายการในครัง้นี ้ซึ่งเท่ากบั 924.90 ล้านบาทนัน้ ถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม ที่ประเมินด้วยวิธีปรับปรุง
มลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเท่ากบั 912.57 – 937.23 ล้านบาท (รายละเอียดการประเมินช่วง
ราคาที่เหมาะสมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฎในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบันี)้ 

5. ร่างสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินในครัง้นี ้มีเง่ือนไขสญัญาที่เป็นปกติของการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์โดยทัว่ไป ที่ผู้จะซือ้และ
ผู้จะขายสามารถท าข้อตกลงในเร่ืองดงักลา่วได้ในหลายแนวทางตามความสมคัรใจของทัง้สองฝ่าย 

 
ดงันัน้ ท่านผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสี่ยง ที่
ทา่นผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้
1. การจ าหน่ายที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะจ าหน่ายที่ดินดงักลา่วในราคาที่สงูขึน้ในอนาคต 

หากราคาที่ดินมีการปรับตวัสงูขึน้ในแตล่ะปี อยา่งไรก็ดี เนื่องจากที่ดินมีขนาดใหญ่ เและต้องใช้เงินทนุจ านวนมากในการ
ซือ้ขาย ดงันัน้ บริษัทฯ อาจต้องใช้ระยะเวลา และอาจมีคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการจดัหาผู้ลงทนุท่ีสนใจในอนาคต 

2. การจ าหนา่ยที่ดินที่ได้รับค าเสนอซือ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ เสยีโอกาสที่จะพฒันาที่ดินดงักลา่วในอนาคต อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ 
ไมม่ีแผนท่ีจะพฒันาหรือใช้ประโยชน์ในท่ีดินดงักลา่วในอนาคต  
 

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิส าหรับการท ารายการในครัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของท่านผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ซึ่งท่านผู้ ถือหุ้น
ควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสี่ยง ข้อจ ากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่
เก่ียวกบัการเข้าท ารายการดงักลา่วที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วยความรอบครอบระมดัระวงัก่อน
ลงมติ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสม 
 
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองวา่ได้ท าหน้าที่ ศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์
อยา่งเที่ยงธรรมโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นส าคญั 
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ทัง้นี ้การให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจากเอกสาร และ /หรือจากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารของ WACOAL ตลอดจน ข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้
ข้อสมมติฐานวา่ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นมีความถกูต้องและเป็นจริง ดงันัน้ หากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไมถ่กูต้อง และ /หรือไมเ่ป็น
จริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในอนาคต อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน
การให้ความเห็นในครัง้นี ้ด้วยเหตนุีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้ต่อ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้
ถือหุ้นต่อการเข้าท ารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านัน้ และการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนี ้มิได้เป็นการ
รับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการตา่งๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (น.ส. จิรยง อนมุานราชธน) 
 กรรมการผู้จดัการและผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 

 บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  

 
1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด และ  Wacoal 
Corporation ประเทศญ่ีปุ่ น เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2513 ต่อมาในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด หลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ในปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ผลติสนิค้าเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 
ประกอบด้วย ชดุชัน้ในสตรี ชดุชัน้นอกสตรีและชดุเด็ก  
 
โดยในปัจจบุนั บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 5 บริษัท อนัได้แก่ (1) บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากดั (2) บริษัท วาโก้ล าพนู จ ากดั (3) บริษัท 
วาโก้กบินทร์บรีุ จ ากดั และ (4) บริษัท ภทัยากบินทร์บรีุ จ ากดั ซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าให้กบับริษัทฯ โดยได้รับสิทธิพิเศษใน
การส่งเสริมการลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ  (5) บริษัท โทรา 1010 จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
จดัหาและจดัจ าหนา่ยเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและประกอบธุรกิจฟอกย้อม 
 
โดยบริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจตัง้แตปี่ 2530 สรุปดงันี ้ 

2530 : เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท 
2537 : แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทนุอยา่งตอ่เนื่องเป็นล าดบัปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 120 ล้านบาท 
2542 : บริษัทฯ ออกหุ้นกู้  500 ล้านบาท เพื่อลดการพึง่พาเงินกู้ยืมจากธนาคาร 
2556 : ร่วมลงทนุจดัตัง้ Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลติไปยงัประเทศในกลุม่ CLMV 
2558 : ร่วมลงทนุจดัตัง้ Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลติไปยงัประเทศในกลุม่ CLMV 
2559 : ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญ่ีปุ่ น และบริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) เปิด

ด าเนินกิจการบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด เพื่อเป็นฐานการผลิต
วตัถดุิบส าหรับชดุชัน้ในสตรีในอนาคต 

2560 : ร่วมลงทนุในบริษัท ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั เพิ่มขึน้ จนเป็นบริษัทร่วม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 120,000,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยช าระเต็มมลูคา่แล้ว   
 
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หรือรวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัทฯ”) สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 

• ชดุชัน้ในสตรี ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B’me, และ CW-X 

• ชดุชัน้นอกสตรี ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 5.up, Race’, innine, Sgarlet, Presea  และ WACOAL BLOUSE  

• ชดุเด็ก ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ENFANT, De bon, Amusant, Little Wacoal, ELLE PETITE และ ELLE POUPON  
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ทัง้นี ้แตล่ะธุรกิจมีลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
 
ชุดชัน้ในสตรี 
ชดุชัน้ในสตรีเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ ซึง่มีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้จากการจ าหนา่ยของกลุม่บริษัทฯ 
ในปี 2561 โดยบริษัทฯ ผลติสนิค้าชดุชัน้ในสตรีให้ตวัแทนจ าหนา่ย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B’me, และ 
CW-X โดยมีลกัษณะดงันี ้
 

• Wacoal ชุดชัน้ในที่ครอบคลมุสอดคล้องกบัความต้องการที่แตกตา่งของสรีระสตรีในทกุช่วงวยัตัง้แตเ่ด็กหญิงวยัเร่ิมสาว
จนกระทัง่ถึงผู้สงูวยั และทุก Lifestyle ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักาย  การท่องเที่ยว การพกัผ่อนรวมไปถึงการออกไป
สงัสรรค์  รวมไปถึงสินค้าเฉพาะกลุม่ เช่น Wacoal Balancing Bra ส าหรับผู้ผ่าตดัมะเร็งเต้านม Surgical  Wear เสือ้ผ้า
ทางการแพทย์ (Pressure  Garment) ส าหรับสวมใสห่ลงัการท าศลัยกรรม อาทิ  ปลกูผม ดงึหน้า เพิ่มหรือลดขนาดทรวง
อก ดดูไขมนัที่เอว หน้าท้อง สะโพก ต้นขา ฯลฯ  ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะให้เหมาะสมกบัสว่นตา่งๆ ของสรีระ เพื่ อกระชบั
ให้ได้รูปทรงสมสว่น 

• WIENNA ชุดชัน้ในสตรีส าหรับวยัท างาน โดยมีครบทกุกลุม่สินค้าตัง้แตย่กทรง กางเกงในสเตย์ บอดีส้ทู บงัทรง ชุดนอน 
และรับสัง่ตดัพิเศษส าหรับผู้ที่หาซือ้ Cup Size ปกติไมไ่ด้ และผู้ผา่ตดัมะเร็งเต้านม  

• B’me ชุดชัน้ในสตรีที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกบัทรวงอกของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงวยั ซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่
แลดอูอ่นเยาว์ และรู้สกึประทบัใจ 

• CW-X ชุดเสริมสมรรถนะที่ออกแบบตามหลกัสรีระศาสตร์ และกายพลศาสตร์ที่ตอบสนองการเคลื่อนไหวอยา่งสมบรูณ์
แบบ พร้อมทัง้การสวมใสท่ี่กระชบัสบาย 

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายชุดชัน้ในสตรี 
บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหนา่ยชดุชัน้ในสตรีภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยแตล่ะช่องทางมีรายละเอียดดงันี  ้
 
การจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 
1. บริษัทฯ แต่งตัง้ตวัแทนจดัจ าหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่สหพฒัน์

และเป็นลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้เป็นบริษัทชัน้น าที่มีศกัยภาพและความเช่ียวชาญในการท าตลาดในประเทศ 
และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลกัให้กับห้างสรรพสินค้า Modern 
Trade รวมถึงการเปิดร้านค้าในศนูย์การค้าชัน้น าทัว่ประเทศ โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็น
ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานานกวา่ 40 ปี  

2. บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “WIENNA” ไปยัง บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญการทาธุรกิจขายตรงผา่นเว็บไซต์ และ Catalog และเป็นลกูค้าบริษัทฯ มานานกวา่ 30 ปี 

3. บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “B’me” ไปยงั บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
โดยมีช่องทางการจดัจ าหนา่ยหลกั คือ Modern Trade ซึ่งปัจจบุนัมีจ าหนา่ยทัง้กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั นอกจากนีย้งัได้
ขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยให้มีความครอบคลมุและหลากหลายมากขึน้ไมว่า่จะเป็น Stand alone เช่น His&Her Shop, 
E-Commerce ร้านสะดวกซือ้ 7-ELEVEN และ Catalog Friday 

4. บริษัทฯ ได้เปิดบริการ Wacoal Body Clinic Shop ณ ที่ท าการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการให้บริการตามห้างสรรพสนิค้า
ชัน้น า เพื่อบริการสัง่ตดัพิเศษส าหรับผู้ที่ต้องการปรับแตง่สรีระ และผลติภณัฑ์เสือ้ผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์  
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5. ช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่น เช่น การเปิดร้าน Wacoal Studio, E-Commerce, TV Shopping และการจ าหน่ายผ่าน 
Factory Outlet ทัง้ของกลุม่สหพฒัน์และคูค้่าภายนอก 

 
การจ าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ด าเนินการส่งออกโดยตรงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น อาเซียน โดยมีลูกค้าหลกั คือ 
Wacoal Corporation และ Wacoal America, Inc. 

 
ชุดชัน้นอกสตรี 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายเสือ้ผ้าสาเร็จรูปสตรี ซึ่งมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการจ าหน่ายของ
กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 5.up, Race’, in nine, Sgarlet, Presea และ WACOAL BLOUSE โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

• WACOAL BLOUSE และ 5.up เป็นผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้าสตรีส าหรับลกูค้าสตรีทัว่ประเทศ โดยออกแบบอย่างปราณีต รวมทัง้
เลอืกสรรวตัถดุิบที่มีนวตักรรมและผลติสนิค้าที่มีคณุภาพ พร้อมทัง้กระจายสนิค้าตามความต้องการของลกูค้าแตล่ะพืน้ที่ 

• Race’ เป็นแบรนด์ที่บริษัทฯ สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองลกูค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจโดยตรง ในการออกแบบและตดัเย็บชุด
เคร่ืองแบบพนกังานทกุประเภท(Uniform) โดยบริษัทฯ มีความพร้อมทัง้ทีมผลิตสินค้าคณุภาพ ทีมขายและบริการครบ
วงจรทัง้ก่อนและหลงัการขาย ท าให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่ในคณุภาพสนิค้าและบริการของทางบริษัทฯ มาโดยตลอด 

• In nine ผลติภณัฑ์ส าหรับสตรีมีครรภ์และคณุแมห่ลงัคลอด 

• Sgaelet ผลติภณัฑ์ส าหรับสาว Size Plus  

• Presea ผลติภณัฑ์ส าหรับสตรีผู้สงูวยั 
 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายชุดชัน้นอกสตรี 
1. บริษัทฯ จดัจ าหนา่ยสนิค้าแบรนด์ WACOAL BLOUSE และ 5.up ผา่นตวัแทนจดัจ าหนา่ย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) ซึง่มีช่องทางจดัจ าหนา่ยหลกัให้กบัห้างสรรพสนิค้า และร้านค้าชัน้น าทัว่ประเทศ 

2. บริษัทฯ จดัจ าหน่ายโดยตรงให้กบัลกูค้าองค์กรชัน้น าทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในการจดัท าชุดเคร่ืองแบบส าหรับพนกังาน
ทัง้สภุาพสตรีและสภุาพบรุุษ (Uniform) ในธุรกิจตา่งๆ  

3.  บ ริ ษัทฯ  จัดจ าหน่ ายสิน ค้าแบรน ด์  in nine, Sgarlet และ  Presea ผ่ านช่ อ งทาง  Online ภายใ ต้ เ ว็บไซ ต์ ช่ือ
www.myyesshop.com เพื่อจ าหนา่ยสนิค้า Lifestyle ที่มุง่เน้นในการตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุม่ 

 
ชุดเด็ก 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยชดุเด็กซึง่มีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการจ าหนา่ยของกลุม่บริษัทฯ ในปี 
2561 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ENFANT, De bon, Amusant, Little Wacoal, ELLE PETITE และ ELLE POUPON ซึง่ตลาด
เสือ้ผ้าเด็กแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้อายเุป็นเกณฑ์ ดงันี ้

• กลุม่ที่ 1 ตลาดเด็กออ่น เด็กเลก็ อายแุรกเกิด ถึง 6 ปี แบง่เป็น 
- ผลิตภณัฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม Apparel ประเภทเสือ้ผ้า ผ้าอ้อม เคร่ืองนอน ถงุเท้า ถงุมือ หมวก ผ้ากนัน า้ลาย เคร่ืองเลน่

ประเภท Soft Toy 
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- ผลิตภณัฑ์ Non Apparel ประเภทขวดนม อปุกรณ์การรับประทานอาหารเด็ก Toiletries ผ้าอ้อมส าเร็จรูปรองเท้า 
กระเป๋าเข็มขดั เคร่ืองประดบั และของเลน่เสริมทกัษะ 

• กลุม่ที่ 2 ตลาดเด็กโต อาย ุ6 - 12 ปี แบง่เป็น 
- ผลติภณัฑ์เคร่ืองนุง่หม่ Apparel ประเภทเสือ้ผ้า ถงุเท้า หมวก ผ้าพนัคอ 
- ผลติภณัฑ์ Non Apparel ประเภทรองเท้า กระเป๋า เข็มขดั และเคร่ืองประดบั 

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายชุดเด็ก 
บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหนา่ยชดุเด็กภายในประเทศ และตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
 
การจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 
1. บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าผา่น บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เช่นเดียวกบัชดุชัน้ในสตรี ซึ่งมีช่องทางการ

จดัจ าหนา่ยในห้างสรรพสนิค้าส าหรับลกูค้าระดบับนและระดบักลาง 
2. บริษัทฯ จดัจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่ค านึงถึงราคาของสินค้า

เป็นหลกั 
3. บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยใน Online เช่น shopee.co.th, www.myyesshop.com 
4. บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยใน Duty Free เช่น King Power 
 
นอกจากช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทฯยงัได้มุง่เน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า (Customer Relationship) โดย
ผ่านทางช่องทาง Social Network ได้แก่ “Enfant Kidclub”, “Enfant Momclub” และเว็บไซต์ www.enfant.co.th เพื่อเป็นสื่อ
ในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและข้อมลูขา่วสารแก่ลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 
 
การจ าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ 
ผลิตภณัฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัตลาดในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจีน เป็นหลกั 
ด้วยการพฒันาศกัยภาพการขายสินค้าและบริการ โดยเน้นเจาะตลาดการซือ้ขายให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายหลกัผ่านตวัแทนจดั
จ าหน่ายในประเทศนัน้ๆ โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT ได้จ าหน่ายไปในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ 
ฟิลปิปินส์ เวียดนาม อินเดีย บงักลาเทศ กมัพชูา เมียนมา จีน ศรีลงักา ลาว และมอริเชียส 
 
โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ส าหรับปี 2559-2561 เป็นดงันี ้
 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 – 2561 
 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ในประเทศ    2,960.89  71.55 3,129.58  71.74 3,358.53 72.92 
รายได้ต่างประเทศ    1,177.57  28.45 1,232.96  28.26 1,247.52 27.08 

  ที่มา : บริษัทฯ  
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3. รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 WACOAL CORPORATION *            40,331,250  33.61 
2 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ** 27,304,800 22.75 
3 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) **              9,641,050  8.03 
4 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) **              6,113,020  5.09 
5 นายวีรพฒัน์ พนูศกัดิ์อดุมสนิ              4,879,600  4.07 
6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) **              4,679,400  3.90 
7 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั              4,492,000  3.74 
8 บริษัท สรีราภรณ์ จ ากดั              2,618,940  2.18 
9 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) **              1,696,500  1.41 
10 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) **              1,670,200  1.39 
รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 10 ราย 103,426,760 86.19 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 16,573,240 13.81 
รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 120,000,000 100.00 

  ที่มา : บริษัทฯ  
  หมายเหต ุ*  WACOAL CORPORATION เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ WACOAL HOLDINGS CORPORATION 

ซึง่เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่ น โดยอ้างอิงข้อมลูจาก www.wacoalholdings.jp  
**  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากัด (มหาชน) เป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมลูผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

 
โดยมีข้อมูลรายช่ือผู้ ถือหุ้นในอนัดบัสดุท้าย (Ultimate shareholder) โดยสรุปของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด และบริษัท สรีรา
ภรณ์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 อนัดบัแรกของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นบริษัทจ ากดั ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) รายช่ือผู้ ถือหุ้นบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท สนิภราดร จ ากดั 43,150 47.95 
2 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) * 17,644 19.60 
3 บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั 11,250 12.50 
4 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) * 8,100 9.00 
5 นาย บณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 3,006 3.34 

รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 5 ราย 83,150 92.39 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 6,850 7.61 
รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 90,000 100.00 

  ที่มา : www.bol.co.th  
  หมายเหตุ * บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่สามารถตรวจสอบข้อมลูผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

(1.1) รายช่ือผู้ ถือหุ้นบริษัท สนิภราดร จ ากดั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561  
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 180,000 30.00 
2 นายบญุเกียรติ โชควฒันา 120,000 20.00 
3 นายณรงค์ โชควฒันา 60,000 10.00 
4 นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 60,000 10.00 
5 นายส าเริง มนญูผล 60,000 10.00 

รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 5 ราย 480,000 80.00 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 120,000 20.00 
รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 600,000 100.00 

ที่มา : www.bol.co.th  
 

(1.2) รายช่ือผู้ ถือหุ้นบริษัท วตัสดรมยั จ ากดั ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 31,996 79.99 
2 นายฐิติภมูิ โชควฒันา 2,000 5.00 
3 นางสาวธนินธร โชควฒันา 2,000 5.00 
4 นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 2,000 5.00 
5 นางธีรดา อ าพนัวงษ์ 2,000 5.00 

รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 5 ราย 39,996 99.99 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 4 0.01 
รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 40,000 100.00 

ที่มา : www.bol.co.th  
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(2) รายช่ือผู้ ถือหุ้นบริษัท สรีราภรณ์ จ ากดั ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2561 
 รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นางสาวชฎาพร รุ่งเรืองกนกกลุ 95,000 19.00 
2 นางสาวณภชัษิตา คุ้มใหญ่โต 95,000 19.00 
3 นางพวงรัตน์ นารีรักษ์ 95,000 19.00 
4 นางสาวอไุร เหลา่ศรีมงคล 95,000 19.00 
5 นายเศรษฐนนท์ กลุเสน 40,000 8.00 

รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 5 ราย 420,000 84.00 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ 80,000 16.00 
รวมผู้ถอืหุ้นทัง้หมด 500,000 100.00 

  ที่มา : www.bol.co.th  
 
4. คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา 
2 นายมน ู             ลลีานวุฒัน์ ประธานกรรมการ 
3 นายมาซายะ วากาบายาชิ รองประธานกรรมการ 
4 นายบญุดี           อ านวยสกลุ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
5 นายโนโซม ุ โอซกึะ กรรมการบริษัท 
6 นายธรรมรัตน์                โชควฒันา กรรมการบริษัท 
7 นางสาวการุณี สหุร่าย กรรมการบริษัท 
8 นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์ กรรมการบริษัท 
9 นายคาซฮิึโระ ชิบาฮาระ กรรมการบริษัท 
10 นายมซิรุึ เซคกิจิุ กรรมการบริษัท 
11 ดร. กลุภทัรา สโิรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
12 นางพรรณี วรวฒุจิงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
13 นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ 
14 นางสาววราภรณ์ กลุสวสัดิ์ภกัด ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
15 นายพลูศกัดิ ์ บญุช ู กรรมการอิสระ 

  ที่มา : บริษัทฯ 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นายมนู ลีลานุวฒัน์ , นายบุญดี อ านวยสกุล , นายธรรมรัตน์ โชควฒันา , 
นางสาวการุณี สหุร่าย , นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ , นายโนโซมุ โอซึกะ สองในหกคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา
ส าคญัของบริษัทฯ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
  

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายบญุดี                   อ านวยสกลุ กรรมการผู้จดัการ 
2 นายโนโซม ุ               โอซกึะ กรรมการรองผู้จดัการ 
3 นายธรรมรัตน์           โชควฒันา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Marketing 
4 นางสาวการุณี            สหุร่าย กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ     
5 นางอรอนงค์              แสงพุม่พงษ์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน 
6 นายสวุิทย์  วงศ์เจริญวฒุภร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Fashion Apparel   
7 นางสาวณฐัชรินธร  พงศ์สภุาจินตภา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการ Human Science Research Center 
8 นางศิริวรรณ  วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ Wienna    
9 นายสมพงษ์  รัศมีธรรม กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ชดุชัน้ใน     
10 นายเมธา  สภุากร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลติ     
11 นายพจเดช  เกตกุระทกึ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ Children Wear   

  ที่มา : บริษัทฯ 
 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกลุม่บริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 ที่ผา่นการตรวจสอบจาก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  
ส าหรับปีบัญชี 2559 – 2561 

 

กลุ่มบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 2561 
สินทรัพย์ 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 61.78 32.99  167.71  
เงินลงทนุชัว่คราว 249.79 420.90  400.78  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 623.81 728.84  798.97  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้อื่น 51.55 41.55  21.53  
สนิค้าคงเหลอื 1,225.29 1,109.49  1,302.01  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 20.95 19.86  22.37  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,233.16 2,353.64  2,713.37  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 6.84 2.06 2.06 
เงินลงทนุเผื่อขาย 1,469.35 1,670.65 1,503.86 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 47.00 165.93  176.69  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 

36 

กลุ่มบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 2561 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 852.92 859.82  796.55  
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 676.99 713.57  709.98  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,350.33 1,257.31  1,227.76  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 41.66 37.27  39.32  
สทิธิการเชา่ 3.68 2.46  14.03  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 5.29 5.45  34.55  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,454.05 4,714.52  4,504.80  
รวมสินทรัพย์ 6,687.21 7,068.17  7,218.18  
หนีส้นิ 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 18.00 - - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอื่น 576.42 583.52  683.49  
หนีส้นิจากสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.44 0.38  0.26  
ประมาณการหนีส้นิหมนุเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 47.13 39.45  59.01  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 13.95 16.63  39.13  
ประมาณการสนิค้ารับคืน 30.00 30.00  25.00  
ภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจ่าย 7.66 5.38  7.08  
อื่น ๆ 5.15 7.10  11.07  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 698.74 682.48  825.04  
หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 0.65 0.26 - 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 86.06 122.53  72.91  
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 462.08 497.76  509.13  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 548.79 620.55  582.04  
รวมหนีส้ิน 1,247.52 1,303.03  1,407.08  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุจดทะเบียน 120.00 120.00               120.00  
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 120.00 120.00              120.00  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 297.19 297.19 297.19  
ก าไรสะสม 4,227.01 4,395.69 4,571.45  
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 795.24 952.04               822.24  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,439.44 5,764.92          5,810.87  
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.25 0.22                 0.22  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,439.69 5,765.14 5,811.09  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,687.21 7,068.17 7,218.18  
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กลุ่มบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบแสดงผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 2561 
รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ 4,138.46 4,362.54  4,606.05  
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ (3,170.00) (3,341.33) (3,398.58) 
ก าไรขัน้ต้น 968.47 1,021.21  1,207.47  
เงินปันผลรับ 80.50 81.87  78.15  
รายได้อื่น 94.46 102.14  95.99  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,143.43 1,205.23  1,381.61  
คา่ใช้จา่ยในการขาย (100.23) (131.68) (266.06) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (588.44) (625.47) (671.72) 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร (87.32) (64.17) (69.35) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (4.69) (8.07) (75.42) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ - (5.19)  90.49  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 362.75 370.65  389.55  
ต้นทนุทางการเงิน (4.28) (0.27) (0.08) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ ในบริษัทร่วม (11.13) (5.49)  10.71  
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 347.34 364.88  400.18  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (36.36) (40.20) (44.40) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 310.98 324.68  355.78  

 
กลุ่มบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 2561 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 361.16 397.60 206.21 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทนุ 15.76 (251.70) 109.00 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (377.61) (174.61) (180.48) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่อตัราแลกเปลีย่นในงบการเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

- (0.07) (0.01) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (0.70) (28.78) 134.72 
 
กลุ่มบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2559 2560 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  3.20   3.45   3.29  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  1.32   1.70   1.63  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.46   0.58   0.27  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  6.58   6.64   6.23  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  54.71   54.22   57.78  
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กลุ่มบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) งบการเงนิรวม 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2559 2560 2561 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่)  4.19   4.82  4.80  
ระยะเวลาขายสนิค้า (วนั)  85.92   74.69   75.00  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่)  9.57   9.54   9.21  
ระยะเวลาการช าระหนีโ้ดยเฉลีย่ (วนั)  37.62   37.74   39.09  
Cash Cycle (วนั)  103.01   91.17   93.70  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ)  23.40   23.41   26.21  
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ)  7.21   7.14   7.30  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ)  5.86   5.80   6.15  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ)  4.68   4.72   4.98  
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.65   0.66   0.68  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.23   0.23   0.24  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  50.17   55.44  60.72 *  

หมายเหต ุ*  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จา่ยเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ก าหนดให้มีขึน้ในวนัที่ 22 
เมษายน 2562 

 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

รายได้ 
ในปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 4,138.46 ล้านบาท  4,362.54 ล้านบาท 
และ  4,606.05 ล้านบาท ตามล าดบั มาจากการด าเนินธุรกิจผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ย ชุดชัน้ในสตรี ชุดชัน้นอกสตรี และ ชดุเด็ก  
โดยรายได้รวมในปี 2560 - 2561 มีจ านวนเพิ่มขึน้ 224.07 ล้านบาท และ 243.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.41 และร้อย
ละ 5.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ตามล าดบั ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้จากรายได้ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด
รายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในประเทศและตา่งประเทศ ดงันี ้
 
รายได้ในประเทศ 
ในปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้ในประเทศรวมทัง้สิน้ 2,960.89 ล้านบาท 3,129.58 ล้านบาท และ 3,358.53 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 71.55 ร้อยละ 71.74 และร้อยละ 72.92 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้าและ
การให้บริการรวมในแตล่ะปี ตามล าดบั ซึง่มีการเติบโตของรายได้ในประเทศในปี 2560 – 2561 จ านวน 168.69 ล้านบาท และ 
228.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.70 และร้อยละ 7.32 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ตามล าดบั โดยการ
เติบโตมีสาเหตุมาจากการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึน้ และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับผู้ จัดจ าหน่ายในการเพิ่มช่องทาง
จ าหนา่ยใหม ่เช่น Retail Shops, E-Commerce, TV Shopping, Catalog และ Modern trade  
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รายได้ตา่งประเทศ 
ในปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ต่างประเทศรวมทัง้สิน้ 1,177.57 ล้านบาท 1,232.96 ล้านบาท และ 1,247.52 ล้าน
บาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.45 ร้อยละ 28.26 และร้อยละ 27.08 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย
สนิค้าและการให้บริการรวมในแตล่ะปี ตามล าดบั ซึง่มีการเติบโตของรายได้ตา่งประเทศในปี 2560 – 2561 จ านวน 55.39 ล้าน
บาท และ 14.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.70 และร้อยละ 1.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ตามล าดบั 
โดยการเติบโตมีสาเหตมุาจากค าสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ สอดคล้องกบัเติบโตสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ฟืน้ตวัขึน้อยา่งตอ่เนื่อง   
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการจ านวน 3,170.00 ล้านบาท 3,341.33 ล้านบาท และ 3,398.58 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 76.60 ร้อยละ 76.59 และร้อยละ 73.79 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 
สาเหตทุี่อตัราสว่นดงักลา่วมีแนวโน้มลดลง สว่นใหญ่เป็นผลส าเร็จมาจากแผนการลดต้นทนุของบริษัท โดยในปี 2558 กลุม่
บริษัทฯ ได้จัดตัง้ และเร่ิมผลิตสินค้าที่ บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยงักลุ่มประเทศ AEC ที่มี
ต้นทนุการผลติที่ต ่ากวา่  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2559 – 2561 มีจ านวน 688.67 ล้านบาท 757.15 ล้านบาท และ 937.78 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 16.64 ร้อยละ 17.36 และร้อยละ 20.36 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 
โดยในปี 2560 – 2561 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 68.48 ล้านบาท และ 180.63 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.94 และร้อยละ 23.86 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า ตามล าดบั โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหารที่เพิ่มขึน้เป็นผลจากเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในสง่เสริมการขาย 
 
ก าไรสุทธิ 
ส าหรับผลประกอบการในปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ จ านวน 310.95 ล้าน
บาท 324.67 ล้านบาท และ 355.76 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 7.21 ร้อยละ 7.14 และร้อยละ 
7.30 ในแต่ละปี ตามล าดบั โดยก าไรสทุธิของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560 – 2561 มีจ านวนเพิ่มขึน้ 13.70 ล้านบาท และ 31.09 
ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.41 และร้อยละ 9.98 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า ตามล าดบั ซึ่งการ
เพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิในแต่ละปี มีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ และการเพิ่มขึน้ของ
อตัราก าไรขัน้ต้นในแตล่ะปี นอกจากนี ้ในปี 2561 การเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ มีสาเหตหุลกัจากการรับรู้ก าไรจาก
การจ าหนา่ยเงินลงทนุจ านวน 90.49 ล้านบาท  
 
ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 6,687.21 ล้านบาท 7,068.17 ล้านบาท และ 7,218.18 
ล้านบาท ตามล าดบั ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 33.39 ร้อยละ 33.30 และร้อยละ 37.59 ของสินทรัพย์รวมในแต่
ละปี โดยสินทรัพย์หมนุเวียนหลกัในปี 2559 – 2561 ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.33 ร้อยละ 10.31 
และร้อยละ 11.07 ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมในแต่ละปี ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2559 – 2561 คิดเป็นร้อยละ 
66.61 ร้อยละ 66.70 และร้อยละ 62.41 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนหลกัในปี 2559 – 2561 
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ของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ เงินลงทนุเผื่อขาย ซึง่คิดเป็นร้อยละ 21.97 ร้อยละ 23.64 และร้อยละ 20.83 ของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน
รวมในแตล่ะปี ตามล าดบั  
 
นอกจากนี ้ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 380.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.70 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุเผ่ือขาย และเงินลงทนุในบริษัทร่วม และ
ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 150.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.12 เมื่อเปรียบเทียบกบั
สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อนัได้แก่ ลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น และสนิค้าคงเหลอื 
 
หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 1,247.52 ล้านบาท 1,303.03 ล้านบาท และ 1,407.08 
ล้านบาท ตามล าดบั เมื่อพิจารณาโครงสร้างหนีส้ินรวมในปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นร้อย
ละ 56.01 ร้อยละ 52.38 และร้อยละ 58.63 ของหนีส้ินรวมในแต่ละปี ตามล าดบั ในขณะที่หนีส้ินไม่หมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 
43.99 ร้อยละ 47.62 และร้อยละ 41.37 ของหนีส้นิรวมในแตล่ะปี ตามล าดบั  
 
โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 55.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มชึน้ร้อยละ 4.45 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี
ก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  และ ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังานในปีดงักลา่ว และในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จ านวน 104.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.99 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอืน่
ของกลุม่บริษัทฯ ในปีดงักลา่ว 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน  5,439.69 ล้านบาท  5,765.14 ล้านบาท และ  
5,811.09 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้จ านวน 325.44 ล้านบาท 
และ 45.96 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.98 และร้อยละ 0.80 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
ตามล าดบั ซึง่มีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ก าไรสะสมของกลุม่บริษัทฯ ในแตล่ะปี 
 
สภาพคล่อง 
ในปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 361.16 ล้านบาท 397.60 ล้านบาท และ 
206.21 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่เกิดจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการลงทนุ
ในปี 2559 และปี 2561 มีจ านวน 15.76 ล้านบาท และ 109.00 ล้านบาทตามล าดบั โดยสว่นใหญ่เกิดจากการขายเงินลงทนุใน
ตราสารหนีเ้ผ่ือขายในปี 2559  และการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายในปี 2561 ขณะทีใ่นปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 251.70 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนชั่วคราว 
นอกจากนี ้ในปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 377.61 ล้านบาท 174.61 
ล้านบาท และ 180.48 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และการจ่ายเงินกู้ยืม
ระยะสัน้คืนแก่สถาบนัการเงิน 
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6.   สภาวะอุตสาหกรรม 
 

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการเป็นผู้ผลิตสินค้า ได้แก่ ชุดชัน้ในสตรี ชุดชัน้นอกสตรีและชดุเด็ก ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปชนิดหนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดงันัน้ ภาวะ
เศรษฐกิจมหภาค ภาวะอุตสาหกรรมเสือ้ผ้าส าเร็จรูป และภาวะตลาดอุตสาหกรรมชุดชัน้ใน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประกอบธุรกิจ 
 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยปี 2561  
 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 (ประมาณการ ณ เดือน ตุลาคม 2561) ว่า จะสามารถ
ขยายตวัได้ร้อยละ 4.5 มากกว่าปีก่อนหน้าที่ขยายตวัร้อยละ 3.9 จากการจ้างงานที่ขยายตวัเพิ่มขึน้ จากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี เช่น บตัรสวสัดิการแห่งรัฐและความคืบหน้าของโครงการลงทนุภาครัฐจากปีก่อน ซึ่งอาจ
ช่วยสนบัสนนุให้การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนกลบัมาขยายตวัดีขึน้ ขณะที่การบริโภคภาครัฐยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะ
สนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตวัอย่างตอ่เนื่องในปีนี  ้ตามการใช้จ่ายในงบประมาณของรัฐบาลสว่นกลางที่
ยงัเบิกจ่ายได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยคาดวา่การบริโภคและการลงทนุภาครัฐจะขยายตวัร้อยละ 2.6 และร้อยละ 5.1 ตามล าดบั อีก
ทัง้ คาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตวัจากปีก่อนหน้าร้อยละ  3.9 ด้านอุปสงค์ภายนอกประเทศ คาดว่าปริมาณการ
ส่งออกสินค้าและบริการจะขยายตัวร้อยละ  4.6 ซึ่งขยายตัวได้ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากการที่ประเทศคู่ค้ามีการฟื้นตวั
เลก็น้อย ประกอบกบันโยบายกีดกนัทางการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงการตอบโต้จากประเทศตา่งๆในช่วงที่ผา่นมา 
 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 – 2561 
 

(หน่วย : ร้อยละต่อปี) 2559 2560 
2561F  

(ณ ตุลาคม 2561) 
เฉลี่ย ช่วง 

1) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  3.3 3.9 4.5 4.3 - 4.7 
2) อตัราการขยายตวัของการบริโภครวม          

- การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที)่  3.0 3.2 4.2 4.0 - 4.4 
- การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที่)  2.2 0.5 2.6 2.4 - 2.8 

3) อตัราการขยายตวัของการลงทนุรวม          
- การลงทนุภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่)  0.5 1.7 3.9 3.7 - 4.1 
- การลงทนุภาครัฐ (ณ ราคาคงที)่  9.5 -1.2 5.1 4.9 - 5.3 

4) อตัราการขยายตวัปริมาณสง่ออกสนิค้าและบริการ  2.8 5.5 4.6 4.4 - 4.8 
5) อตัราการขยายตวัปริมาณน าเข้าสนิค้าและบริการ  -1.0 6.8 7.8 7.6 - 8.0 
6) ดลุการค้า (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ)  36.5 32.4 20.9 20.7 - 21.1 

-สนิค้าสง่ออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ   0.1 9.7 8.0 7.8 - 8.2 
-สนิค้าน าเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ  -5.1 14.0 16.0 15.8 - 16.2 

7) ดลุบญัชีเดินสะพดั (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ)  48.2 49.3 39.5 39.3 - 39.7 
-ร้อยละของ GDP 11.7 10.8 7.7 7.5 - 7.9 
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(หน่วย : ร้อยละต่อปี) 2559 2560 
2561F  

(ณ ตุลาคม 2561) 
เฉลี่ย ช่วง 

8) อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไป  0.2 0.7 1.2 1.0 - 1.4 
    อตัราเงินเฟอ้พืน้ฐาน  0.7 0.6 0.8 0.6 - 1.0 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ
 
ภาวะตลาดอตุสาหกรรมชดุชัน้ในของประเทศไทย 
 

อปุสงค์ 
 

จากสถิติประชากรของกรมการปกครอง สดัส่วนประชากรของประเทศไทยในเดือนธันวาคม ปี 2561 มีประชากรเพศหญิง 
33.86 ล้านคน เปรียบเทียบจากเดือนธันวาคม ปี 2560 ซึ่งมีประชากรเพศหญิง 33.72 ล้านคน มีจ านวนเพิ่มขึน้ 134,111 คน  
ซึ่งสง่ผลให้อปุสงค์ชุดชัน้ในของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ โดยปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซือ้
ชดุชัน้ในของสตรีนัน้ แตกตา่งกนัในแตล่ะช่วงอาย ุดงันี ้ 
▪ ช่วงเด็ก บิดามารดาจะเป็นผู้ตดัสนิใจเลอืกซือ้เป็นสว่นใหญ่ 
▪ ช่วงวยัรุ่น จะพิจารณาตดัสนิใจเลอืกซือ้จากการออกแบบ แฟชัน่ การใช้งาน และรสนิยม  
▪ ช่วงวยัท างานและวยัผู้ใหญ่ จะพิจารณาตดัสนิใจเลอืกซือ้จากฟังก์ชัน่การใช้งานและรูปแบบเร่ืองดีไซน์   

 
นอกจากนีชุ้ดชัน้ในเป็นสินค้าจ าเป็นและมีอายกุารใช้งานจ ากดั จึงเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้มีปริมาณความต้องการบริโภคชุด
ชัน้ในอยา่งตอ่เนื่อง ท่ีผา่นมาอปุสงค์ของชดุชัน้ในโดยรวมในประเทศอยูใ่นลกัษณะเติบโตเลก็น้อย  
 
อปุทาน  
 

ผู้ผลิตชุดชัน้ในสตรีในประเทศ ประกอบด้วย 3 กลุม่ ซึ่งจ าแนกตามก าลงัการผลิต ได้แก่ ผู้ผลิตรายใหญ่ ผู้ผลิตรายกลาง และ
ผู้ ผลิตรายย่อย โดยผู้ ผลิตมีจ านวนเพิ่มสูงขึน้เนื่องจากการเติบโตผ่านช่องทาง E-Commerce ส่งผลให้อุปทานเพิ่มสูงขึน้ 
นอกจากนีปั้จจยัอื่นที่ท าให้อปุทานเพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ บริษัทผู้น าเข้าและจ าหน่ายตราสินค้าชัน้น าจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถ
จ าหนา่ยชดุชัน้ในแฟชัน่ได้ในราคาถกู เนื่องจากสามารถผลติชดุชัน้ในจากประเทศจีนและประเทศที่มีต้นทนุการผลติต ่า กอปร
กบัห้างสรรพสนิค้าเร่ิมมีการผลติและจ าหนา่ยตราสนิค้าของตวัเอง  
 
ภาวะการแขง่ขนัในประเทศ 
 

ตลาดชดุชัน้ในภายในประเทศมีการแข่งขนัสงูในทกุระดบัราคาอย่างตอ่เนื่อง ทัง้ในด้านคณุภาพของสนิค้าและบริการ รูปแบบ
ดีไซน์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และกิจกรรมสง่เสริมการขาย โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่อตุสาหกรรมชุดชัน้ใน ได้แก่ 
บริษัท ไทรอมัพ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ ผลิตชุดชัน้ในตรา “Triumph” และบริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)
ผู้ผลติชดุชัน้ในภายใต้ตราสนิค้า “Sabina”  
 
นอกจากนีย้งัมีผู้ผลิตรายยอ่ยซึง่ผลิตชดุชัน้ในจ านวนมากเพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคที่ค านึงถึงราคาเป็นปัจจยัหลกัในการเลอืก
ซือ้สินค้า โดยหากแบ่งสดัสว่นตลาดโดยประมาณแล้ว บริษัทฯ จะมีสว่นแบ่งตลาดมากที่สดุ รองลงมาจะเป็นบริษัท ซาบีน่า 
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จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ไทรอมัพ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั โดยที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ยงัคงอยูใ่นภาวะทรงตวั ท าให้ตลาดโดยรวมของชดุชัน้ในจะมีการเติบโตน้อยเนื่องจากก าลังซือ้ของผู้บริโภคไมไ่ด้เพิ่มขึน้ อีกทัง้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซือ้สินค้าในราคาถกูมากขึน้ และจะตดัสินใจซือ้เมื่อมีการสง่เสริมการขาย โดยเฉพาะการลดราคา 
หรือราคาพิเศษ ท าให้การแข่งขนัด้านราคาของตลาดในประเทศสงูมาก นอกจากนี ้ยงัมีการแข่งขนัจากผู้ผลิตชุดชัน้ในชั น้น า
จากต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา ท่ีเข้ามาแข่งขนัในตลาดผู้บริโภคระดบับน และผู้ผลิตและน าเข้าชุดชัน้ในจาก
ประเทศอื่นๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้ามาแขง่ขนัในตลาดชดุชัน้ในราคาถกู เนื่องจากมีต้นทนุในการผลติต ่า สง่ผลท า
ให้ภาพรวมภาวะการแขง่ขนัในประเทศของตลาดชดุชัน้ในมีการแขง่ขนัสงู 
 
การน าเข้าสนิค้าประเภทชดุชัน้ใน 

 
มูลค่าการน าเข้าชุดชัน้ในสตรีของไทย ตัง้แต่ปี 2559 ถงึ 2561  

มูลค่า : ล้านบาท 2559 2560 2561 
จีน 3,818.58 4,674.38 5,427.55 
เวียดนาม 501.08 573.55 749.40 
ฮ่องกง 779.98 806.07 776.33 
กมัพชูา 411.30 748.96 787.49 
เบลเยียม 238.78 227.21 232.53 
บงักลาเทศ 264.45 280.81 271.44 
เมียนมา 46.71 109.50 165.71 
อิตาล ี 79.02 97.48 152.52 
ญ่ีปุ่ น 283.78 191.06 276.10 
ตรุกี 141.80 137.02 149.86 
โปรตเุกส 131.10 140.48 158.09 
ศรีลงักา 100.56 125.02 128.71 
อินโดนีเซีย 116.35 147.41 247.74 
ปากีสถาน 13.14 15.79 35.87 
จอร์แดน 5.41 5.81 26.49 
รวม 15 รายการ 6,932.00 8,280.60 9,585.80 
รวมอื่นๆ 520.80 499.90 639.00 
มูลค่าการน าเข้ารวม 7,452.81 8,780.40 10,224.83 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 28.16 17.81 16.45 

ที่มา กระทรวงพาณิชย์ 
 

จากตาราง แนวโน้มการน าเข้าสนิค้าในกลุม่ชดุชัน้ใน มีเติบโตสงูขึน้มากในปี 2561 ถงึร้อยละ 16.45 ตอ่ปี โดยในปี 2560 มี
การน าเข้าสงูถึง 8,780.40 ล้านบาท และมีแนวโน้มสงูขึน้ไปเร่ือยๆ ทัง้จากการบริโภคภายในประเทศ และจากนกัทอ่งเที่ยวที่
เข้ามาทอ่งเที่ยวและใช้จา่ยในประเทศไทยมากขึน้มาก ท าให้ผู้ผลติสนิค้าในตา่งประเทศน าเข้าสนิค้ามาขายในประเทศไทย
มากขึน้ ทัง้ผู้ผลติสนิค้าจากยโุรป และสหรัฐอเมริกา นอกจากนีต้้นทนุการผลิตชดุชัน้ในในประเทศไทยมีแนวโน้มสงูขึน้ ท าให้
ผู้ผลติในประเทศหลายรายเร่ิมทีจ่ะจ้างผลติในตา่งประเทศและน าเข้าสนิค้าขายในประเทศ เป็นต้น 
 


