
 

 

กรณีศึกษา บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)  
ศนูยร์วมวสัดกุ่อสรา้งครบวงจร 

จดัท ำโดยสภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

บรษิัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) (Siam Global House Public Company Limited) ชื่อย่อ 
“GLOBAL” หรอื “โกลบอลเฮ้ำส์” เป็นศูนย์รวมวสัดุก่อสร้ำงครบวงจร (หรอืโมเดริ์นเทรดวสัดุก่อสร้ำง) 
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของรำ้นคำ้ปลกีวสัดุก่อสรำ้งทีต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีต่อ้งกำรสนิคำ้ครบครนั
ในกำรเลอืกซื้อจำกรำ้นคำ้แห่งเดยีว โกลบอลเฮำ้ส์จดัจ ำหน่ำยสนิคำ้จ ำเป็นส ำหรบักำรก่อสรำ้งอำคำรให้
เลือกหลำกหลำยหลกัแสนรำยกำร ตัง้แต่วสัดุก่อสร้ำงพื้นฐำน วสัดุซ่อมแซม/ตกแต่งบ้ำน ไปจนถึง
เฟอรน์ิเจอรแ์ต่งบำ้นภำยในชำยคำเดยีว มำกเพยีงพอต่อกำรสรำ้งบำ้นไดท้ัง้หลงั มกีำรบรหิำรจดักำรที่มี
ประสทิธภิำพแบบครบวงจร ใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั มฐีำนะกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่ง เน้นขยำยสำขำเพือ่รองรบั
ลูกคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในกรุงเทพฯ ต่ำงจงัหวดัและก ำลงัเตบิโตไปในระดบัภูมภิำคอำเซยีน  

ปัจจุบนัประเทศไทยมผีูค้ำ้ปลกีวสัดุก่อสรำ้งกว่ำ 13,000 รำย แต่มโีมเดริน์เทรดวสัดุก่อสรำ้งเพยีง 8 รำย 
คอื โฮมโปร เมกำโฮม ไทวสัดุ สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ ดูโฮม บุญถำวร แกรนด์โฮมมำร์ท และโฮมฮบั ซึ่ง
ครองส่วนแบ่งตลำดมำกกว่ำ 30% ของรำยได้รวมในตลำดวสัดุก่อสร้ำงทัง้หมด1 โดยศูนย์วจิยักรุงศรี
คำดกำรณ์ว่ำโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้ำงยงัมแีนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมอีตัรำเติบโตที่สูงกว่ำ
ค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรมหลำยเท่ำ จำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนสำขำ กำรขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
กำรผลติสนิคำ้แบรนดข์องตนเองมำกขึน้ รวมทัง้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคยุคใหม่ทีน่ิยมซื้อในรำ้นคำ้ทีม่สีนิคำ้
ใหเ้ลอืกหลำกหลำยครบวงจรและยงัมบีรกิำรเสรมิหลงักำรขำย อำท ิกำรซ่อมแซม/ต่อเตมิบำ้น รวมทัง้มี
ศกัยภำพสูงในกำรขยำยเขำ้สู่ตลำดออนไลน์ต่อในอนำคต แมจ้ะมภีำวะกำรแข่งขนัทีค่่อนขำ้งดุเดอืดใน
ตลำดกต็ำม  

บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) เริม่ต้นจำก คุณวทิูร สุรยิวนำกุล เปิดธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง
ภำยใต้ชื่อบรษิทั รอ้ยเอด็ฟำรม์ จ ำกดั ในจงัหวดัรอ้ยเอด็ทีเ่ป็นบำ้นเกดิหลงัจบปรญิญำตรดีำ้นวศิวกรรม
โยธำจำกมหำวทิยำลยัขอนแก่น แลว้ต่อยอดมำเปิดบรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั ในปี 2538 เพือ่ท ำ
ธุรกจิร้ำนจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง โดยเปิดสโตร์แห่งแรกภำยใต้ชื่อ “โกลบอลเฮ้ำส์” ในปี 2540 ที่จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีพื้นที่ขำยกว่ำ 15,000 ตำรำงเมตร ที่ต่อมำพฒันำจนเป็นโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้ำงที่จัด
จ ำหน่ำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำงครบทุกประเภทภำยในร้ำนเดียว  เน้นกำรตอบโจทย์ลูกค้ำในแง่ควำม

 
1  แ น ว โ น้ ม ธุ ร กิ จ / อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ปี  2 5 6 3 - 2 5 6 5 :  ธุ ร กิ จ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง . (อ อ น ไ ล น์ ). แ ห ล่ ง ที่ ม ำ : 
https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Construction-Construction-Materials/Construction-Materials/IO/io-
construction-materials. ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๔ 

https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Construction-Construction-Materials/Construction-Materials/IO/io-construction-materials
https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Construction-Construction-Materials/Construction-Materials/IO/io-construction-materials
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สะดวกสบำย รำคำโปร่งใส เดนิเลอืกเองได้ตำมใจชอบและบรกิำรที่รวดเรว็ ตำมสโลแกน “โกลบอล
เฮ้าสค์รบหลากหลายให้บ้านคณุ” ต่อมำในเดอืนสงิหำคม 2552 โกลบอลเฮำ้สไ์ดจ้ดทะเบยีนกบัตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อระดมทุนในกำรขยำยกจิกำร และบรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จ ำกดั (“SCG”) 
ไดเ้ขำ้มำถอืหุน้ในโกลบอลเฮำ้สส์ดัสว่น 30% ในเดอืนพฤศจกิำยน 2555 

โกลบอลเฮำ้สม์วีสิยัทศัน์ในกำร “เป็นช่องทางจดัจ าหน่ายสินค้าวสัดกุ่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน
ท่ีดีท่ีสุดในภมิูภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better Home)” และมพีนัธกจิในกำร “มุ่งสร้าง
คณุค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นท่ี ควบคู่ไปกบั
การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อให้บริษัท
สามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงท่ีสุด” ท ำให้โกลบอลเฮ้ำส์
นอกจำกทีต่้องบรหิำรงำนภำยใต้หลกัธรรมำภบิำลและมุ่งเน้นกระบวนกำรท ำงำนทีเ่ป็นเลศิแลว้ ยงัต้อง
มุ่งพฒันำช่องทำงจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำ สรำ้งควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ และท ำงำนร่วมกบัพนัธมติรทำงธุรกิจ 
ควบคู่ไปกบักำรพฒันำบุคลำกรและกำรพฒันำระบบสำรสนเทศที่ทนัสมยั เพื่อรองรบักำรเตบิโตและ 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มที่เหมำะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสงัคมโดยรวม โดยโกลบอลเฮ้ำส์ขบัเคลื่อน
ทัง้หมดผ่ำนวฒันธรรมองคก์ร 5 ขอ้ คอื (1) กำรมุ่งเน้นลูกคำ้ (Customer Oriented) ทีใ่หค้วำมส ำคญักบั
ลูกค้ำภำยนอกและพนักงำนที่เป็นลูกค้ำภำยใน (2) กำรท ำงำนอย่ำงมอือำชีพ (Professional) (3) กำร
ท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) (4) กำรคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (Innovation) และ (5) กำรรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social Responsibility) และผ่ำนนโยบำยควำมพรอ้มของพนกังำนทีม่คีุณภำพ (GBH Smart People) 5 
ข้อ คือ  (1) ควำมรวดเร็ว (Fast) (2) ควำมถูกต้อง (Right) (3) รำคำถูกที่สุด (Cheap) (4) ควำมง่ำย 
(Easy) และ (5) ควำมสุภำพ (Polite) 

ในปี 2564 โกลบอลเฮ้ำส์ มพีนักงำนประจ ำทัง้สิ้น 9,446 คน มจี ำนวนสำขำทัว่ประเทศ 73 สำขำ ซึ่ง
สรำ้งบนทีด่นิของบรษิทัฯ 66 สำขำ และบนทีด่นิเช่ำอกี 7 สำขำ สำมำรถสรำ้งยอดขำยมำกกว่ำ 26,000 
ลำ้นบำทต่อปี หรอืมยีอดขำยเฉลีย่ต่อสำขำ 427 ลำ้นบำทต่อปี ส่วนสำขำในต่ำงประเทศจะเป็นลกัษณะ
ของกำรร่วมทุน โดยปัจจุบนัโกลบอลเฮ้ำส์มสีำขำในประเทศสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 6 
สำขำ สำขำในประเทศสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ 8 สำขำ และสำขำในประเทศกมัพูชำ 1 สำขำ 
สงิหภ์ูธรอย่ำงโกลบอลเฮำ้ส ์มเีป้ำหมำยทีจ่ะเพิม่สำขำปีละ 5-8 สำขำ นอกจำกนี้ โกลบอลเฮำ้สย์งัมทีีด่นิ
รอพฒันำขนำด 143 ไร่ เพือ่สรำ้งสำขำใหม่ บนถนนเลยีบใตท้ำงพเิศษอุดรรถัยำ จงัหวดันนทบุร ีทีซ่ือ้มำ
ตัง้แต่ปี 2552 ด้วยต้นทุน 500 ล้ำนบำท และมรีำคำประเมนิโดยหน่วยงำนรำชกำร ในปี 2563 มูลค่ำ 
1,451.2 ลำ้นบำท 

การด าเนินงานของโกลบอลเฮ้าส ์

โกลบอลเฮำ้สจ์ ำหน่ำยวสัดุก่อสรำ้ง วสัดุตกแต่ง เครื่องมอื อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงำนก่อสร้ำง ต่อเตมิ ตกแต่ง 
บ้ำนและสวน ที่มสีนิค้ำหลำยแสนรำยกำรและหลำยล้ำนชิ้น ภำยในอำคำรหลงัเดียวรูปแบบแวร์เฮ้ำส์
สโตรข์นำดใหญ่ตัง้แต่ 18,000-32,000 ตำรำงเมตร เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหลู้กค้ำสำมำรถเลอืกสนิค้ำ
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ไดอ้ย่ำงใกลช้ดิดว้ยตวัเอง และมุ่งขยำยสำขำใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ไทยและเน้นตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำในแต่ละสำขำ ผ่ำนกำรจดัหำสนิค้ำที่หลำกหลำย ก ำหนดรำคำสมเหตุสมผล ตลอดจนปรบั
กระบวนกำรจดัเกบ็สนิคำ้ทีม่ปีระสทิธภิำพและประหยดัต้นทุน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โกลบอลเฮ้ำส์ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรขยำยฐำนกำรตลำดและชิง
สว่นแบ่งกำรตลำดใหไ้ดม้ำกขึน้ ไดแ้ก่ เจำ้ของบำ้น ผูป้ระกอบอำชพีอสิระ (เช่น ช่ำงหรอืผูร้บัเหมำขนำด
เล็กและขนำดกลำง) ร้ำนค้ำวสัดุก่อสร้ำงขนำดเล็ก และโครงกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ ส ำหรบัลูกค้ำกลุ่ม
เจำ้ของบำ้นนัน้ตอ้งกำรค ำแนะน ำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้มำกกว่ำลูกคำ้กลุ่มอื่น ๆ 

ด้านการบริหารคลงัสินค้า โกลบอลเฮำ้สม์กีำรจดัเกบ็สนิคำ้ในสโตรพ์รอ้มขำย 2 ประเภทหลกั คอื (1) 
วสัดุก่อสร้ำงส ำหรบังำนด้ำนโครงสร้ำง มยีอดขำย 38% จำกยอดขำยทัง้หมด ได้แก่ ปูนซิเมนต์ เหลก็ 
หลังคำ ถังน ้ ำ ท่อน ้ ำ เป็นต้น  และ (2) วัสดุตกแต่งอำคำร ได้แก่ ประตู หน้ำต่ำง ไม้และอุปกรณ์ 
เครื่องมอืช่ำง เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์ สุขภณัฑ์ ห้องน ้ำห้องครวั กระเบื้องเซรำมคิ วสัดุตกแต่งพืน้
และผนงั สแีละเคมภีณัฑ ์และเฟอรน์ิเจอรเ์ครื่องใชภ้ำยในบำ้น  

ส ำหรบัวสัดุก่อสร้ำงส ำหรบังำนด้ำนโครงสร้ำงนัน้เป็นสนิค้ำที่มนี ้ำหนักและปรมิำตรมำก กำรบรหิำร
จดักำรสโตรแ์ละคลงัสนิคำ้ถอืเป็นสิง่จ ำเป็นยิง่ โกลบอลเฮำ้ส์จงึใหค้วำมส ำคญักบักำรลงทุนในเทคโนโลยี
คลงัสนิคำ้ ทัง้เครื่องจกัร อุปกรณ์และระบบสำรสนเทศเพือ่อ ำนวยควำมสะดวก เช่น  

o กำรลงทุนในระบบกำรจดักำรคลังสินค้ำ (WMS: Warehouse Management System) ที่สำมำรถ
ตดิตำมสนิคำ้ไดแ้บบเรยีลไทม์ ช่วยลดอตัรำกำรสูญเสยีของสนิคำ้คงเหลอืใหไ้ม่เกนิ 0.3% ท ำใหแ้ต่
ละสำขำบรหิำรสนิคำ้ไดง้่ำยขึน้ สำมำรถสัง่สนิคำ้รำยกำรทีต่อ้งกำรเพิม่ในปรมิำณทีค่ำดว่ำจะขำยได้
ผ่ำนระบบมำยังศูนย์กระจำยสินค้ำโดยไม่จ ำเป็นต้องสัง่สินค้ำจ ำนวนมำกไปจัดเก็บไว้ที่สำขำ 
นอกจำกนี้ ยงัเป็นส่วนส ำคญัทีท่ ำใหโ้กลบอลเฮำ้ส์สำมำรถสัง่ซื้อสนิคำ้ไวข้ำยไดห้ลำกหลำยรำยกำร
เพิม่ขึน้ เพรำะสนิคำ้บำงรำยกำรมคีวำมตอ้งกำรในแต่ละสำขำไม่มำกกส็ำมำรถสัง่ซือ้ในปรมิำณมำก 
ได ้ดว้ยกำรรวมกำรสัง่ซือ้ของแต่ละสำขำมำทีศู่นยก์ระจำยสนิคำ้  

o กำรลงทุนในระบบกำรจัดเก็บคลังสินค้ำอัตโนมัติ (AS/RS: Automated Storage & Retrieval 
System) ทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรรบั กำรจดัเกบ็ และกำรเบกิจ่ำยสนิคำ้ในคลงัไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 
แม่นย ำ ช่วยลดเวลำ ลดพนักงำน ลดพื้นที่ในกำรจดัเก็บขนถ่ำยสนิค้ำ ตลอดจนลดพื้นที่ของสำขำ 
ปัจจุบนัตน้ปี 2564 โกลบอลเฮำ้สไ์ดต้ดิตัง้ระบบกำรจดัเกบ็คลงัสนิคำ้อตัโนมตัิกบัศูนยก์ระจำยสนิค้ำ 
(ตัง้อยู่ที่วงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ) และสำขำแล้ว 37 สำขำ ท ำให้ประหยดัแรงงำนคนไป
กว่ำ 60% และยงัใชพ้ืน้ทีแ่นวดิง่ไดเ้พิม่มำกขึน้ เพรำะสำมำรถวำงชัน้สนิคำ้ (rack) ไดส้งูถงึ 11 ชัน้  

ด้านการจดัซ้ือ โกลบอลเฮำ้สม์กีำรสัง่ซื้อสนิคำ้มำกกว่ำ 260,000 รำยกำร จำกซพัพลำยเออรก์ว่ำ 700 
รำย โดยแบ่งเป็นกำรสัง่ซื้อในประเทศ 80% และต่ำงประเทศ 20% และสินค้ำเฮ้ำส์แบรนด์กว่ำ 40 
รำยกำร ส ำหรบัปี 2563 ทีเ่กดิสถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ-19 โกลบอลเฮำ้สย์งัมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูถงึ 
24% อนัแสดงให้เห็นถึงอ ำนำจในกำรต่อรองที่โกลบอลเฮ้ำส์มตี่อซพัพลำยเออร์ จำกจ ำนวนสำขำที่
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กระจำยอยู่ทัว่ประเทศ ท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดแีละสร้ำงยอดขำยได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้โกลบอลเฮ้ำส์สำมำรถสัง่ซื้อสนิค้ำได้ในปรมิำณมำก ๆ ประกอบกบันโยบำยกำรจดัซื้อ
สนิคำ้เป็นเงนิสด เพือ่ตอ้งกำรใหไ้ดต้น้ทุนทีถู่กกว่ำคู่แขง่ทีซ่ือ้สนิคำ้เป็นเงนิเชื่อ 

ด้านการขาย ในแต่ละวนัโกลบอลเฮ้ำส์มีลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก จึงต้องอำศยัระบบ
สำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศมำช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนแม่นย ำ รวดเรว็ และตอบโจทยล์ูกคำ้ เพือ่
อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลูกค้ำและสร้ำงควำมจงรกัภกัด ี(Brand Loyalty) ในขณะเดยีวกนัยงัช่วยลด
ตน้ทุนกำรด ำเนินงำนลง ตวัอย่ำงเช่น  

o การส่งเสริมการขาย เพือ่รกัษำหรอืขยำยฐำนกำรตลำดและชงิสว่นแบ่งกำรตลำด โกลบอลเฮำ้ส์จงึ
ไดต้ดิตัง้และใชง้ำนระบบขำยหน้ำร้ำนทีเ่ชื่อมกบัระบบออีำร์พเีพื่อช่วยใหก้ำรปรบัเปลี่ยนโปรโมชัน่
ใหม่ ๆ ท ำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ โดยไม่เพิม่ภำระงำนใหก้บัแคชเชยีรแ์ละพนกังำนบญัช ีตวัอย่ำงโปรโมชัน่
ทีโ่มเดริน์เทรดวสัดุก่อสรำ้งมกัใชใ้นกำรดงึดูดช่ำงหรอืผูร้บัเหมำที่มบีทบำทในกำรช่วยเจ้ำของบ้ำน
ซือ้สนิคำ้ ไดแ้ก่ โปรโมชัน่คปูองแทนเงนิสด ทีเ่ป็นกำรออกบลิขำยใหช้่ำงหรอืผูร้บัเหมำน ำไปเบกิเงนิ
คนืจำกเจ้ำของบ้ำนเต็มจ ำนวน และไดร้บัคูปองแทนเงนิสดในอตัรำรำว 5%-10% ของยอดซื้อหน้ำ
บลิในฐำนะผู้ซื้อ ซึ่งแม้จะสำมำรถสร้ำงยอดขำยเพิม่ขึ้นได ้แต่ก็มตี้นทุนที่ต้องจ่ำยท ำให้อตัรำก ำไร
ขัน้ตน้โดยรวมลดลง หรอือำจท ำใหต้อ้งเพิม่รำคำสนิคำ้อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้  

o การจดัวางสินค้าในร้าน สนิคำ้จะถูกจดัวำงอย่ำงเป็นระเบยีบภำยในอำคำรขนำดใหญ่ เพือ่อ ำนวย
ควำมสะดวกใหลู้กคำ้สำมำรถเลอืกชมและสมัผสัสนิคำ้ไดอ้ย่ำงใกลช้ดิดว้ยตวัเอง นอกจำกนี้ยงัมกีำร
ตดิตัง้ควิอำรโ์คด้ทีจุ่ดขำยสนิคำ้ใหลู้กคำ้สำมำรถสแกนดูขอ้มูลรำยกำรสนิคำ้เพิม่เตมิได ้เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกใหลู้กคำ้ในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ เช่น กำรตดิตัง้ควิอำรโ์คด้ทีจุ่ดขำยกระเบือ้งจะช่วยลูกค้ำ
ในกำรเลอืกกระเบือ้งลำยทีต่อ้งกำรไดภ้ำยใน 1 นำท ี 

o การช าระเงิน ลูกค้ำสำมำรถเลือกช ำระด้วยเงนิสด หรอืควิอำร์โค้ด หรอืบตัรเครดิตที่เคำน์เตอร์
แคชเชยีร์ หรอืจะเลอืกช ำระเงนิด้วยตนเองที่จุดบรกิำร Self-CheckOut ผ่ำนระบบขำยหน้ำร้ำนที่
เชื่อมต่อกบัระบบออีำรพ์แีละระบบเพยเ์มนท์เกตเวย์ของทุกธนำคำร ซึ่งก่อให้เกดิโอกำสตำมมำอกี
มำกมำย เช่น มคีวำมร่วมมอืกบัธนำคำรกรุงไทยในกำรให้สนิเชื่อกบัลูกค้ำกลุ่มผู้ประกอบอำชีพ
อสิระ (เช่น ช่ำงหรอืผูร้บัเหมำขนำดเลก็และขนำดกลำง) ทีเ่ป็นสมำชกิของโกลบอลเฮำ้ส์ในวงเงนิ 1 
แสนบำทต่อรำย เพือ่กำรซือ้สนิคำ้ทีโ่กลบอลเฮำ้สเ์ท่ำนัน้ 

o การรบัสินค้า มกีำรตดิตัง้ตูร้บัสนิคำ้อตัโนมตัดิำ้นหน้ำสำขำ เพือ่รองรบัลูกคำ้ทีซ่ือ้สนิคำ้ผ่ำนบรกิำร
ที่เรยีกว่ำ Click and Collect ทัง้ที่ส ัง่ซื้อผ่ำนออนไลน์และออฟไลน์ (ภำยในสำขำ) และเลอืกมำรบั
สนิคำ้ทีตู่ด้งักล่ำวไดด้ว้ยควิอำรโ์คด้ทีไ่ดร้บัหลงัจำกจ่ำยช ำระเงนิค่ำสนิคำ้แลว้ หรอืบตัรประชำชน 

o การบริการจดัส่งและติดตัง้ ซึ่งแมจ้ะมสีดัส่วนรำยไดไ้ม่มำกนัก แต่กเ็ป็นส่วนทีส่ ำคญัในกำรสร้ำง
ควำมพงึพอใจให้กบัลูกค้ำ เนื่องจำกสนิค้ำส่วนใหญ่มนี ้ำหนักมำก โกลบอลเฮ้ำส์จึงต้องมบีรกิำร
จดัส่งสนิคำ้ถงึบำ้นโดยคดิค่ำขนส่งเพิม่เตมิ แต่ถ้ำมยีอดซื้อถงึขัน้ต ่ำตำมทีก่ ำหนดจะไม่คดิค่ำขนส่ง 
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ส่วนบรกิำรตดิตัง้ ลูกคำ้สำมำรถนัดหมำยบรกิำรตดิตัง้ผ่ำนเฟสบุ๊คเพจ Chang D (ช่ำงด)ี หรอืแชท
ผ่ำนเวบ็ไซดข์องโกลบอลเฮำ้ส ์

o การให้บริการลูกค้าแบบไดรฟ์ทร ู(Drive Thru) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำสำมำรถขบัรถ
เขำ้มำซือ้สนิคำ้จ่ำยเงนิ ออกบลิ และรบัสนิคำ้พรอ้มบรรทุกสนิคำ้กลบับำ้นไดภ้ำยใน 10 นำท ี

o ก า ร ข า ย สิ น ค้ า ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์  โ ก ล บ อ ล เ ฮ้ ำ ส์ ไ ด้ ส ร้ ำ ง เ ว็ บ ไ ซ ด์  
https://www.globalhouse.co.th/ และโมบำยแอพ Global House (บน iOS และ Android) ใหบ้รกิำร
ลูกคำ้ทีเ่รยีกว่ำ “Click and Collect” เป็นกำรบูรณำกำรช่องทำงกำรสื่อสำรและกำรบรกิำรลูกค้ำทัง้
ออนไลน์กับออฟไลน์เข้ำด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่ำ “ช่องทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร 
(Omni Channel)” เพื่อเพิม่ควำมสะดวกสบำยให้กบัลูกค้ำในกำรเลอืกซื้อสนิค้ำ จ่ำยช ำระเงนิ และ
ตดัสนิใจว่ำจะรบัสนิค้ำด้ำนหน้ำสำขำ หรอืให้จดัส่งสนิค้ำถึงบ้ำนตำมมำตรฐำนโดยโกลบอลเฮ้ำส์ 
หรอืจดัสง่พสัดุผ่ำนเอสซจี ีเอก็ซเ์พรสทีเ่ป็นพนัธมติรทำงธุรกจิกบัโกลบอลเฮำ้ส ์นอกจำกนี้ โกลบอล
เฮ้ำส์ยงัมกีำรเปิดร้ำนจ ำหน่ำยสนิค้ำของบรษิัทฯ ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรขำยสนิค้ำออนไลน์ที่ได้รบั
ควำมนิยม เช่น Lazada และ Shopee ที่เชื่อมต่อกบัระบบอีอำร์พีของบรษิัทฯ ให้สำมำรถท ำงำน
ร่วมกนัโดยอตัโนมตั ิตัง้แต่กำรน ำขอ้มูลสนิค้ำไปวำงจ ำหน่ำย กำรขำย กำรบรหิำรสนิค้ำคงเหลือ 
กำรรบัช ำระเงนิ กำรจดัสง่ และกำรบนัทกึบญัช ี

ด้านการบนัทึกบญัชี โกลบอลเฮำ้สไ์ดเ้ชื่อมต่อระบบออีำรพ์กีบัโมบำยแอพและระบบอื่น ๆ ของบรษิทัฯ 
ตลอดจนแพลตฟอร์มกำรขำยสินค้ำออนไลน์ภำยนอก ผ่ำนเอพีไอ (API: Application Programming 
Interface) ท ำใหส้ำมำรถเกบ็รวบรวมรำยกำรคำ้บนัทกึเขำ้สู่ระบบบญัชแียกประเภทโดยอตัโนมตั ิท ำให้
สำมำรถปิดบญัชไีด้ในทุกวนัที่ 5 ของเดอืน และสำมำรถจดัเตรยีมสำรสนเทศที่จ ำเป็นส ำหรบัผู้บรหิำร
ของบรษิทัฯ ในทุกสว่นงำนตัง้แต่ระดบัปฏบิตักิำรไปจนถงึผูบ้รหิำรระดบัสงูในแบบเรยีลไทม ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ โกลบอลเฮำ้ส์มนีโยบำยกำรใชโ้อเพนซอร์ซเทคโนโลยี 
(Open Source Technology) เป็นหลกั ไม่ว่ำจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตักิำรที่เลอืกใช้ Ubantu และ
โปรแกรมชุดส ำนักงำนที่เลือกใช้ LibreOffice ตลอดจนระบบสำรสนเทศที่มีพฒันำอย่ำงต่อเนื่องให้
ทนัสมยัด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ภำยในของบรษิัทฯ เช่น ระบบขำยหน้ำร้ำน ระบบอีอำร์พี ระบบกำร
จดักำรคลงัสนิคำ้ ระบบกำรจดัเกบ็คลงัสนิคำ้อตัโนมตัิ และโมบำยแอพต่ำง ๆ กท็ ำงำนอยู่บนฐำนขอ้มูล 
PostgreSQL ที่เป็นโอเพนซอร์ซเทคโนโลยี ตลอดจนเอพไีอ ก็ใช้ Kong ที่เป็นโอเพนซอร์ซเทคโนโลย ี
เพื่อเชื่อมต่อระหว่ำงระบบออีำร์พขีองบรษิทัฯ กบัโมบำยแอพและระบบอื่น ๆ ของบรษิัทฯ ตลอดจน
แพลตฟอร์มกำรขำยสนิค้ำออนไลน์ภำยนอก ตำมนโยบำย “No Outsource, Open Source Only” เพื่อ
ลดค่ำลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์ ท ำใหโ้กลบอลเฮำ้สส์ำมำรถประหยดัค่ำลขิสทิธิซ์อฟต์แวรไ์ดถ้งึ 466 ลำ้นบำท
ต่อปี (ดงัทีแ่สดงรำยละเอยีดในรูปที ่1 ตารางแสดงค่าลขิสทิธิซ์อฟต์แวรท์ีป่ระหยดัได้จากการใชโ้อเพน
ซอร์ซเทคโนโลยีของโกลบอลเฮ้าส์ ในปี 2563 ) โดยระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่พัฒนำด้วยทีม
โปรแกรมเมอรภ์ำยในของบรษิทัฯ เอง ถอืว่ำเป็นหวัใจส ำคญัทีท่ ำใหก้ระบวนกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
รำบรื่น สำมำรถปรบัเปลีย่นไดต้ำมนโยบำยและสถำนกำรณ์ สำมำรถสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั 
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และสนบัสนุนใหส้ำมำรถบรรลุตำมวสิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไว ้

ประเมินจากจ านวนพนักงาน 9,200 คน จ านวน Desktop 4,000 เครื่อง จ านวน Server 89 เครื่อง 

ซอฟต์แวรลิ์ขสิทธ์ิ ปริมาณ ค่าใช้จ่าย โอเพนซอรซ์เทคโนโลยี ปริมาณ ค่าใช้จ่าย 
1. Oracle DB Server  (1,500,000/unit) 89 133,500,000 1. PostgreSQL DB Server 20 ฟร ี
2. Oracle CAL (30,000/user) 9,200 276,000,000 2. PostgreSQL CAL 9,200 ฟร ี
3. Window Server 2019 (31,500/unit) 89 2,803,500 3. Linux Server (Ubuntu) 20 ฟร ี
4. Window Server CAL  (1,300/user) 9,200 11,960,000 4. Linux Server (Ubuntu) 9,200 ฟร ี
5. Window Client  (3,540/user) 4,000 14,160,000 5. Linux Client 4,000 ฟร ี
6. Microsoft Office  (6,940/user) 4,000 27,760,000 6. LibreOffice&Thunderbird 4,000 ฟร ี
รวม  466,183,500 รวม  ฟรี 

รปูที ่1 ตารางแสดงค่าลขิสทิธิซ์อฟต์แวรท์ีป่ระหยดัได้จากการใชโ้อเพนซอรซ์เทคโนโลยขีองโกลบอลเฮา้ส ์ในปี 2563 

รายงานทางการเงินของโกลบอลเฮ้าส์ 
ขอ้มลูงบกำรเงนิแบบย่อของโกลบอลเฮำ้สส์ ำหรบัปี 2560-2563 จำก www.settrade.com 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2563  2562  2561  2560  

เงนิสด 1,224  1,299   662   347  

ลูกหนี้และตัว๋เงนิรบักำรคำ้สุทธ ิ  666   269   207  53  

สนิคำ้คงเหลอื 14,287  15,603  13,298  12,604  

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 16,184  18,179  15,387  14,326  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธ ิ 17,148  16,605  14,459  12,992  

รวมสนิทรพัย ์ 36,020  35,986  31,017  28,230  

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 11,193  14,220  10,040  8,031  

เจำ้หนี้และตัว๋เงนิจ่ำยกำรคำ้สุทธ ิ 2,988  2,471  2,112  2,515  

หนี้สนิระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  898   943  1,328  2,037  

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 15,261  18,824  14,435  13,637  

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 3,545  1,032  1,695  1,213  

รวมหนี้สนิ 18,806  19,855  16,131  14,849  

ทุนทีอ่อกและช ำระเตม็มลูค่ำ 4,402  4,202  4,001  3,841  

ส่วนเกนิ(ต ่ำกว่ำ)มลูค่ำหุน้ 4,739  4,739  4,739  4,739  

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม 7,845  6,992  5,933  4,771  

ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 16,981  15,912  14,672  13,350  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย  233   219   214  30  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ล้านบาท) 2563  2562  2561  2560  

ยอดขำยสุทธ ิ 26,905  28,259  25,552  20,941  

รำยไดอ้ื่น  450   923   711   611  

รวมรำยได ้ 27,378  29,182  26,262  21,552  

ตน้ทุนขำย 20,401  22,299  20,096  16,544  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 4,233  3,027  2,603  2,067  

รวมค่ำใชจ้่ำย 24,702  26,307  23,549  19,405  

EBITDA 3,840  3,806  3,524  2,899  

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,164   931   811   752  

ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษเีงนิได ้ 2,676  2,875  2,713  2,147  

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ 1,956  2,093  2,003  1,609  
         

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 2563  2562  2561  2560  

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,830  1,530  2,253   140  

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมลงทุน - 2,470  - 2,863  - 2,257  - 2,956  

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ - 2,432  1,982   318  2,996  

เงนิสดสุทธ ิ - 72   649   314   180  
 

นโยบายทางการเงินของโกลบอลเฮ้าสส์ าหรบัการเพ่ิมจ านวนสาขา 

โกลบอลเฮ้ำส์ มเีป้ำหมำยที่จะเพิม่จ ำนวนสำขำในประเทศให้ครบ 86 สำขำ ภำยในปี 2566 ท ำให้ต้อง
เพิม่สำขำใหม่อย่ำงต่อเนื่องปีละ 5-8 สำขำ โดยแต่ละสำขำต้องใชเ้งนิลงทุนสูงถงึ 300-400 ลำ้นบำท จงึ
จ ำเป็นต้องอำศยัแหล่งทุนทัง้ภำยในและภำยนอก และด้วยอตัรำดอกเบี้ยตลำดที่ลดต ่ำอย่ำงที่ไม่เคย
เป็นมำก่อน จงึสง่ผลดตี่อกำรขยำยตวัของกจิกำรเป็นอย่ำงมำก ส ำหรบันโยบำยทำงกำรเงนิของโกลบอล
เฮำ้สส์ ำหรบักำรเพิม่จ ำนวนสำขำในปัจจุบนั เน้นเงนิกู้ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นหลกั นอกจำกนี้ 
โกลบอลเฮำ้สย์งัมกีำรเพิม่ทุนอย่ำงต่อเนื่องทุกปีในรูปของกำรใหหุ้น้ปันผล 

ส ำหรบัสำขำในต่ำงประเทศจะเป็นลกัษณะของกำรร่วมทุน โดยสำขำในประเทศกมัพชูำเป็นลงทุนในนำม
โกลบอลเฮ้ำส์เองร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในสัดส่วน 55:45 ส่วนสำขำในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำวและสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ เป็นกำรร่วมทุนกบับรษิัท เอสซีจี 
ดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั ในสดัส่วน 50:50 นอกจำกนี้ โกลบอลเฮ้ำส์ได้ลงทุนในบรษิทั สุวนันี โฮมเซ็นเตอร์ 
(มหำชน) ที่จดทะเบียนในประเทศสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำวประมำณ 30% และบรษิทั 
โปรวนั-โกลบอล จ ำกดัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำประมำณ 30%  

ความท้าทายของโกลบอลเฮ้าส์ 

แมใ้นช่วงเวลำทีผ่่ำนมำอตัรำกำรเตบิโตของเศรษฐกจิไทยจะไม่มำกนักเมื่อเทยีบกบัประเทศเพื่อนบ้ำน 
แต่จำกกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งครอบครวัไทย จำกครอบครวัขนำดใหญ่เป็นครอบครวัเดีย่วทีม่ขีนำด
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สมำชิกน้อยลง ประกอบกบักำรพฒันำโครงกำรสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่ของภำครฐั กำรได้เปรียบ
ดุลกำรคำ้ ระบบสนิเชื่อธนำคำรทีก่้ำวหน้ำ รำยไดเ้ฉลีย่ของประชำกรทีเ่พิม่สงูขึน้ ตลอดจนควำมตอ้งกำร
ทีอ่ยู่อำศยั ส่งผลใหค้วำมเป็นเมอืงขยำยตวัไปทัว่ประเทศ ปัจจยัเหล่ำนี้ ส่งผลใหจ้ ำนวนบำ้นในประเทศ
ไทยระหว่ำงปี 2551-2560 มอีตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 2.5% ต่อปี2 ซึ่งมสี่วนส ำคญัในกำรผลกัดนั
อุตสำหกรรมวสัดุก่อสร้ำงให้เตบิโตเป็นอย่ำงมำก โดยศูนย์วจิยักรุงศรคีำดกำรณ์ว่ำโมเดริ์นเทรดวสัดุ
ก่อสรำ้งจะคงมแีนวโน้มกำรเตบิโตต่อเนื่อง แมจ้ะมภีำวะกำรแขง่ขนัทีค่่อนขำ้งดุเดอืดในตลำดกต็ำม 

จำกขอ้มูลในรูปที่ 2 ตารางแสดงขอ้มูลจ านวนประชากร จ านวนบ้าน สมาชกิต่อหลงั และจ านวนสาขา
ของโมเดริ์นเทรดวสัดุก่อสร้าง 3 รายใหญ่ ในปี 2562 ท ำให้เห็นได้ว่ำโกลบอลเฮ้ำส์ยงัคงมโีอกำสเพิม่
จ ำนวนสำขำต่อเนื่องไปได้ โดยเฉพำะในบำงภูมิภำคที่ยังไม่มีสำขำหรือมีจ ำนวนสำขำน้อยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ 

ภมิูภาค 
ประชากร  
(คน)* บ้าน (หลงั)* 

 จ านวนสาขา** 
สมาชิก 
ต่อหลงั* โกลบอลเฮ้าส์ โฮมโปรX ไทวสัด ุ

กรุงเทพ 5,666,264 3,041,115 1.9  0 12 6 
ปรมิณฑล 5,278,599 2,761,448 1.9  4 16 10 
ภำคกลำง 11,986,495 5,437,138 2.2  18 20 14 
ภำคเหนือ 12,119,572 4,830,260 2.5  12 6 4 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 22,014,248 7,081,593 3.1  26 13 12 
ภำคใต ้ 9,493,757 3,624,025 2.6  6 17 4 
รวม 66,558,935 26,775,579 2.5  66 84 50 

รูปที ่2 ตารางแสดงขอ้มูลจ านวนประชากร จ านวนบ้าน สมาชกิต่อหลงั และจ านวนสาขาของโมเดริ์นเทรดวสัดุก่อสร้าง 3 รายใหญ่ ในปี 
2562 

* ขอ้มลูจำกรำยงำนกำรเคหะแห่งชำตปีิ 2562 
** ขอ้มลูจำกรำยงำนกำรเงนิประจ ำปี 2562 ของโมเดริน์เทรดวสัดุก่อสรำ้งทัง้ 3 รำย (ทีม่กีำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ) 
X เฉพำะสำขำโฮมโปรขนำดใหญ่ในประเทศไทย 

อย่ำงไรก็ตำม ยงัมคีวำมท้ำทำยหลำยประกำรที่โกลบอลเฮ้ำส์และโมเดริ์นเทรดวสัดุก่อสร้ำงรำยอื่น ๆ 
ควรตอ้งพจิำรณำ ตวัอย่ำงเช่น 

o เสถียรภาพทางการเมือง กำรเมอืงไทยประสบปัญหำควำมขดัแยง้มำนำนเกอืบ 2 ทศวรรษ และไม่
มทีที่ำจะผ่อนคลำยลงในเวลำอนัสัน้ สิง่นี้บัน่ทอนควำมเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศ อนัจะเหน็
ไดจ้ำก GDP Growth ของไทยอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำศกัยภำพตดิต่อกนักว่ำ 10 ปี  

o การโต้ตอบของคู่แข่งในอตุสาหกรรม โมเดริน์เทรดวสัดุก่อสรำ้งแมจ้ะมจี ำนวนไม่มำกนัก แต่ต่ำง
กม็กีำรบรหิำรจดักำรแบบครบวงจร ใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั มสีนิคำ้ใหเ้ลอืกครบวงจร มตีน้ทุนบรหิำร

 
2 ส่องเทรนดต์ลาดธุรกจิคา้ปลกีและคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งเมอืงไทย และโอกาสธุรกจิของ “DOHOME” หนึง่ในศูนยร์วมวสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์
ตกแต่งบ้านครบวงจรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ . (ออนไลน์). แหล่งที่มำ: https://www.marketingoops.com/news/biz-news/dohome/. ๒๑ 
เมษำยน ๒๕๖๔ 

https://www.marketingoops.com/news/biz-news/dohome/
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จดักำรต ่ำ จงึมฐีำนะกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งและมศีกัยภำพในกำรขยำยธุรกจิทีส่งูมำก เช่น โฮมโปรผูเ้ล่น
รำยใหญ่ทีเ่น้นขำยวสัดุตกแต่งมำกกว่ำวสัดุโครงสรำ้ง และเน้นลูกคำ้ระดบักลำงถงึสูง ได้เขำ้ไปถอื
หุ้นเมกำโฮมในสดัส่วน 99.99% ในปี 2555 เพื่อมำขำยวสัดุโครงสร้ำงแข่งกบัไทวสัดุและโกลบอล
เฮำ้ส ์ถอืเป็นควำมทำ้ทำยทีต่อ้งจบัตำมอง นอกจำกนี้โมเดริน์เทรดวสัดุก่อสรำ้งต่ำงกใ็หค้วำมส ำคญั
กบักำรเพิม่จ ำนวนสำขำเพือ่รองรบัลูกคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั เช่นเดยีวกนั  

o การรกุคืบของผู้ค้าต่างชาติ ประเทศจนีทีเ่ป็นโรงงำนของโลกมอีตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิลดลง
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลใหเ้กดิภำวะซพัพลำยล้นตลำด โดยเฉพำะวสัดุก่อสร้ำงทัง้โครงสร้ำง
และวสัดุตกแต่ง กำรส่งออกวสัดุก่อสร้ำงและเฟอร์นิเจอร์จำกประเทศจีนในรำคำต ่ำจึงเป็นสิง่ที่
หลกีเลีย่งไม่ได ้

o การรุกคืบของแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยตีดิต่อสื่อสำร ช่องทำง
ออนไลน์กลำยเป็นช่องทำงส ำคญัในอุตสำหกรรมคำ้ปลกี ซึง่อำจเป็นโอกำสส ำหรบัโมเดริน์เทรดวสัดุ
ก่อสร้ำงที่สำมำรถปรบัตัวได้ย่อมช่วยลดข้อจ ำกัดเชิงกำยภำพ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัย
คุกคำมส ำหรบัโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้ำงด้วยเช่นเดียวกัน เพรำะอำจท ำให้มผีู้เล่นรำยใหม่เข้ำสู่
ตลำดนี้ไดง้ำ่ยขึน้ดว้ยเงนิลงทุนทีไ่ม่สงูมำก 

o สังคมสูงวยั ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่ส ังคมสูงวยัที่มีคนอำยุเกิน 60 ปี มำกกว่ำ 20% ของ
ประชำกรรวม ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มคนที่มีระดับกำรลงทุนในกำรซ่อมแซมที่อยู่อำศัยหรือลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย์ไม่มำกนัก ประกอบกบัอตัรำกำรเกดิน้อยลง หำกแนวโน้มนี้ยงัมอียู่ต่อเนื่อง ขนำด
ตลำดวสัดุก่อสรำ้งของไทยน่ำจะโตขึน้ไม่มำกหรอือำจหดตวัในระยะยำว 

o การว่างงาน ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ-19 ท ำใหร้ำยได้เฉลี่ยของครวัเรอืนลดลง 
อตัรำหนี้สำธำรณะและหนี้ครวัเรอืนทีเ่พิม่สงูขึน้ และอำจถงึขัน้ว่ำงงำน ซึง่ย่อมสง่ผลต่อกำรตดัสนิใจ
ซือ้สนิคำ้คงทนทีร่วมถงึวสัดุก่อสรำ้ง  

o ไลฟ์สไตลเ์ปล่ียน ควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยสีง่ผลโดยตรงต่อรปูแบบกำรจำ้งงำน โดยในอนำคต
กำรจำ้งงำนประจ ำจะลดลง และหนัไปจำ้งงำนในลกัษณะจำ้งบรกิำรแทนที ่เมื่อไม่ไดท้ ำงำนประจ ำจงึ
ไม่มรีำยได้ประจ ำ และอำจไม่สำมำรถมรีำยจ่ำยประจ ำอย่ำงเช่นกำรเป็นเจ้ำของบ้ำนได ้ไลฟ์สไตล์
ของคนรุ่นใหม่ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลโดยตรงต่อกำรตดัสนิใจลงทุนในสนิคำ้คงทนอย่ำงเช่นที่
อยู่อำศยั 

o ความผนัผวนของตลาดการเงิน จำกภำวะเศรษฐกิจที่เติบโตลดลงเป็นเวลำนำน ประกอบกับ
สถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ-19 สง่ผลใหอ้ตัรำดอกเบีย้ตลำดลดลงเขำ้ใกลศู้นยซ์ึง่เป็นอตัรำดอกเบี้ย
ที่ต ่ำเกนิปกต ิแม้เป็นผลดอีย่ำงยิง่กบักำรลงทุนและกำรจบัจ่ำย ทัง้ในมุมของผู้ประกอบกำรในกำร
ลงทุนเพื่อขยำยศกัยภำพ และผูบ้รโิภคในกำรลงทุนในสนิค้ำคงทน แต่หำกอตัรำเงนิเฟ้อ และอตัรำ
ดอกเบีย้เพิม่ขึน้เขำ้สูร่ะดบัทีค่วรจะเป็น อำจสง่ผลกระทบรุนแรงต่อศกัยภำพในกำรจบัจ่ำยของลูกค้ำ
ในอนำคต 
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โกลบอลเฮ้าสก์บัความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
โกลบอลเฮ้ำส์ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับกำรดูแล
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ำย จงึได้ก ำหนด
นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้ำนต่ำง ๆ ดงันี้ (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
(2) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (3) ความรบัผิดชอบต่อ

ลูกค้า (4) การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนหรือสงัคม เช่น นโยบำยกำรจ้ำงพนักงำนในพื้นที่ที่

สำขำตัง้อยู่ เพื่อให้ชุมชนมรีำยได้ มคีวำมเป็นอยู่ที่ดขีึ้น และนโยบำยกำรรวบรวมเงนิบริจำคจำกคู่ค้ำ
ทีม่ำร่วมแสดงควำมยนิดแีทนกำรรบักระเช้ำหรอืของขวญัในพธิเีปิดด ำเนินกำรสำขำอย่ำงเป็นทำงกำร 
เพื่อมอบให้กบัโรงพยำบำลภำยในจงัหวดัที่สำขำเปิดด ำเนินกำร ใช้ในกำรจดัหำเครื่องมอืและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ โรงพยำลบำลละ  100,000 บำท ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมำ (5) การดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อม เช่น นโยบำยตดิตัง้แผงโซลำรเ์ซลลบ์นหลงัคำอำคำรทุกสำขำแลว้เสรจ็ในปี 2562 เพือ่ผลติ
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์ทนกำรใชพ้ลงังำนจำกไฟฟ้ำ และโครงกำร“ชอ้ปรกัษ์โลก” ดว้ยกำรเชญิ
ชวนลูกค้ำปฏิเสธกำรรบัถุงพลำสติกรวมทัง้กำรเพิ่มคะแนนสะสมให้กับลูกค้ำที่เป็นสมำชิก “Global 
Club” และ (6) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ว่ำในรูปแบบของกำรบรจิำคเงนิ

ช่วยเหลือ สิง่ของ หรอืกำรให้ควำมร่วมมอืกบัภำครฐัและเอกชน ผ่ำนทำงสำขำทัว่ประเทศ โดยในปี 
2563 โกลบอลเฮำ้สไ์ดส้นบัสนุนกจิกรรมมำกถงึ 356 งำน เป็นจ ำนวนเงนิมำกกว่ำ 17 ลำ้นบำท 

ตวัอย่ำง กจิกรรมเพือ่สงัคมของโกลบอลเฮำ้สใ์นตน้ปี 2564 ไดแ้ก่ 

o โครงการ “เกษตรดี” เป็นโมบำยแอพรบัซื้อพืชผลทำงกำรเกษตรด้วยเงินสดจำกเกษตรที่ดีมี

คุณภำพ เพื่อน ำมำจดัจ ำหน่ำยยงัสำขำต่ำง ๆ ของโกลบอลเฮ้ำส์ในรำคำทุนบวกค่ำขนส่ง ท ำให้
สำมำรถจ ำหน่ำยพชืผลทำงกำรเกษตรได้ถูกกว่ำโมเดริ์นเทรดรำยใหญ่อย่ำงมำก ยกตวัอย่ำงเช่น 
ขำ้วโพด โกลบอลเฮำ้สจ์ ำหน่ำยกโิลกรมัละ 7 บำท ในขณะทีโ่มเดริน์เทรดรำยใหญ่จ ำหน่ำยกโิลกรมั
ละ 36 บำท โครงกำรนี้เกดิขึน้หลงัจำกทีคุ่ณวทิรู สุรยิวนำกุล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรโกลบอลเฮำ้ส ์
ได้เหน็คลปิควำมเดอืดร้อนของเกษตรกรชำวโครำชที่ไม่สำมำรถขำยพชืผลทำงกำรเกษตรได้จำก
สถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ-19 ผ่ำนทำงสื่อสงัคมออนไลน์ในวนัที่ 2 กุมภำพนัธ์ 2564 และต้องกำร
จะให้ควำมช่วยเหลือจึงได้แจ้งแก่ทีมบริหำรของโกลบอลเฮ้ำส์ ท ำให้เกิดพฒันำโมบำยแอพชื่อ 
“เกษตรด”ี ขึน้ในวนัที ่5 กุมภำพนัธ์ 2564 อนัเป็นกำรช่วยเหลอืเกษตรกรใหส้ำมำรถขำยพชืผลทำง
กำรเกษตรได้ในรำคำยุติธรรม และช่วยเพิม่คุณภำพชีวติของพนักงำนและลูกค้ำในชุมชนรอบ ๆ 
สำขำของโกลบอลเฮำ้สท์ ำใหไ้ดซ้ือ้และบรโิภคสนิคำ้เกษตรคุณภำพดใีนรำคำทีถู่ก ในขณะเดยีวกนัก็
ไม่สรำ้งภำระงำนดำ้นกำรจดักำรและเอกสำรใหก้บัพนักงำน เพรำะทุกกระบวนกำรท ำโดยอตัโนมตัิ
ผ่ำนโมบำยแอพและระบบออีำรพ์ทีีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันำขึน้มำโดยเฉพำะ 
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o โครงการประสานขอสนับสนุนเตียงสนามส าหรบัผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นกำร

ประสำนควำมร่วมมอืกบัมูลนิธเิอสซีจี โดยคุณวทิูร สุรยิวนำกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรโกลบอล
เฮ้ำส์ เพื่อขอรบักำรสนับสนุนเตียงสนำมกระดำษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) 
จ ำนวน 128 เตียง ที่ผลิตจำกกระดำษรีไซเคิล 100% น ้ำหนักเบำ ประหยดัพื้นที่ขนส่งและกำร
จดัเกบ็ ประกอบง่ำยใน 8 นำท ีโดยไม่ต้องใชก้ำว และสำมำรถรบัน ้ำหนักตวัไดถ้งึ 100 กโิลกรมัใน
แนวรำบ ใชไ้ดน้ำน 3 เดอืนหำกไม่โดนน ้ำ ซึง่สง่มอบใหก้บัโรงพยำบำลสนำมจงัหวดัรอ้ยเอด็ในวนัที ่
20 เมษำยน 2564  

ค าถามส าหรบักรณีศึกษา บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)  
ค าถามรอบแรก ส ำหรบัทุกทมีทีส่มคัรเขำ้แขง่ขนั 

1. ใหว้เิครำะหธ์ุรกจิของโกลบอลเฮำ้ส์ ผ่ำน (ก) รำยงำนทำงกำรเงนิ 3 ปีล่ำสุด (2561-2563) โดยให้
น ้ำหนักกบัรำยกำรบญัชตีำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (TFRS) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิศูนย์
รวมวสัดุก่อสร้ำงครบวงจร และ (ข) ข้อมูลส ำคญัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจำกรำยงำนทำง
กำรเงนิ เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ทำงตรง 2 รำย (20 คะแนน) 

2. ใหว้เิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิในกำรบรหิำรตน้ทุนทำงกำรเงนิทีโ่กลบอลเฮำ้สใ์ชใ้นปัจจุบนั และ
ใหเ้สนอแนะนโยบำยทำงกำรเงนิในกำรบรหิำรต้นทุนทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสมส ำหรบัโกลบอลเฮำ้ส์
ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ (2565-2567) พร้อมกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิที่จ ำเป็น และแจก
แจงผลกระทบทีม่ตี่อรำยงำนทำงกำรเงนิจำกกำรใชน้โยบำยกำรเงนิทีไ่ดเ้สนอแนะ (20 คะแนน) 

3. ใหเ้สนอแนะรำยงำนส ำหรบัผูบ้รหิำรรำยสปัดำห ์(Management’s Weekly Report) ทีร่ะบุตวัชี้วดั
ผลกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั (ซึ่งอำจเป็นขอ้มูลทำงกำรเงนิหรอืไม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิกไ็ด)้ ส ำหรบั
ผู้บรหิำรระดบัสูงของโกลบอลเฮ้ำส์ เพื่อช่วยในกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนและวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนในระยะสัน้ (Short-Term Plan) และให้ใช้รำยงำนส ำหรับผู้บริหำรดังกล่ำวในกำร
ประเมนิและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของโกลบอลเฮำ้ส ์ในปี 2563 เพือ่น ำเสนอต่อผูบ้รหิำรของ
โกลบอลเฮำ้ส ์ (15 คะแนน) 

4. ให้วเิครำะห์โอกำสและควำมเสี่ยงจำกนโยบำยกำรใช้โอเพนซอร์ซเทคโนโลยเีป็นหลกัและกำร
พฒันำระบบสำรสนเทศด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ภำยในของบรษิทัฯ พร้อมกบัให้ขอ้เสนอแนะกำร
จดักำรควำมเสีย่งทีม่ใีหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ (15 คะแนน) 

5. ให้ประเมินกิจกรรมหรือกำรด ำเนินธุรกิจของโกลบอลเฮ้ำส์ ที่ผ่ำนมำว่ำควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยัง่ยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ด้ำนใดบ้ำง และให้
เสนอแนะกิจกรรมหรือโครงกำรสรรค์สร้ำงธุรกิจคู่สงัคม (CSV: Creating Shared Value) เพื่อ
สรำ้งภำพลกัษณ์คู่กบักำรด ำเนินธุรกจิและเพิม่ควำมภกัดขีองกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย (10 คะแนน) 
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ค าถามรอบสอง เฉพำะ 15 ทมีที่ผ่ำนกำรคดัเลอืก ได้ดูงำน พูดคุยกบั CEO และ CFO ของโกลบอล
เฮำ้ส ์ผ่ำนทำงออนไลน์ 

6. ใหว้เิครำะหก์ลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกจิของโกลบอลเฮำ้ส์ ครอบคลุม (1) ทีต่ัง้ของส ำนักงำนใหญ่ (2) 
นโยบำยกำรบรหิำรสนิค้ำคงคลงั (3) นโยบำยกำรเพิม่จ ำนวนสำขำ และ (4) อื่น ๆ ที่ส ำคญั และ
ระบุควำมไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนัของโกลบอลเฮ้ำส์ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูเ้ล่นอื่นในอุตสำหกรรม 
รวมถึงเสนอแนะกลยุทธ์กำรเติบโต (Growth strategy) ที่เหมำะสมเพื่อช่วยให้โกลบอลเฮ้ำส์ 
สำมำรถบรรลุตำมวสิยัทศัน์กำรเป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้วสัดุก่อสรำ้งและสนิคำ้ตกแต่งบ้ำนที่
ดทีีสุ่ดในภูมภิำคอำเซยีน ไดอ้ย่ำงมัน่ใจ (20 คะแนน) 

ข้อมูลเพ่ิมเติม  
นักศกึษำสำมำรถดำวน์โหลดขอ้มูลรำยงำนทำงกำรเงนิของโมเดริ์นเทรด
วสัดุก่อสร้ำงที่ไม่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ผ่ำน
ควิอำรโ์คด้นี้  
หมายเหตุ:นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากแหล่งข้อมูล
ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะและต้องอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลใน
เน้ือหาและบรรณานุกรมให้ชดัเจน 


