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บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 

ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ภาพรวม 

  ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 บริษัทฯมีผลก าไรสทุธิ(เฉพาะกิจการ)เท่ากับ 1,489.25 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 611.53  ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้  69.67 % และมีผลก าไรสทุธิตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้

เสีย เท่ากบั 1,494.97 ล้านบาท เพิม่ขึน้  614.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 69.77% เม่ือเทียบกับปี 2558  โดยมีสาเหตหุลกัมา

จากการเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นจากกลยทุธ์การเพิม่สดัสว่นการขายสนิค้า house brand และยอดขายท่ีเพิ่มขึน้จากการ

เปิดสาขาใหม ่โดยมีภาพรวมผลการด าเนินงาน ดงันี ้

          หน่วย:ล้านบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 เพิ่ม/ลด % เพิ่ม/(ลด) 

รายได้จากการขาย 18,857.44 16,863.78 1,993.66 11.82 
รายได้อ่ืน 616.67 547.15 69.52 12.70 
ก าไรขัน้ต้น 3,877.03 2,819.18 1,057.85 37.52 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
(ไมร่วมคา่เส่ือมราคา) 

1,662.82 1,404.70 258.12 18.38 

คา่เส่ือมราคา 808.49 720.77 87.72 12.17 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 169.06 144.47 24.59 17.02 
ก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) 1,489.25 877.72 611.53 69.67 
EBITDA(เฉพาะกิจการ) 2,831.47 1,954.83 876.64 44.84 
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ
ในการร่วมค้า 

5.72 2.87 2.85 99.30 

ก าไรสทุธิตามวธีิสว่นได้เสีย 1,494.97 880.59 614.38 69.77 
จ านวนสาขา ณ 31 ธ.ค. 46 38 8  

 

ค าอธิบาย 

 บริษัทฯมีผลก าไรสทุธิ(เฉพาะกิจการ)ประจ าปี 2559 เทา่กับ 1,489.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 611.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  

69.67 % เม่ือเทียบกับปี 2558  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของอัตราก าไรขัน้ต้นจากกลยุทธ์การเพิ่มสดัส่วน

การขายสนิค้า House brand และยอดขายท่ีเพิม่ขึน้จากการเปิดสาขาใหม ่และหากรวมส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงิน
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ลงทุนในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เข้ามาด้วย  บริษัทฯจะมีผลก าไรสุทธิตาม งบ

การเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสียส าหรับปี 2559 เท่ากบั 1,494.97 ล้านบาท  

 บริษัทฯมีรายได้จากการขายสทุธิ ส าหรับปี 2559 เท่ากับ 18,857.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน  1,993.66 

ล้านบาท หรือ 11.82% เป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิม่อีก 8 สาขา  

 รายได้อ่ืน ประจ าปี 2559 เท่ากบั 616.67  ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 69.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 12.70 %  

โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ รายได้สง่เสริมการขายและรายได้คา่บริการ 

 ก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 เท่ากับ 3,877.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 20.56 % ของรายได้จากการขาย โดยอัตราก าไร

ขัน้ต้นดงักลา่วมีสดัสว่นเพิม่ขึน้ 3.84% เม่ือเทียบกับปี 2558 เน่ืองมาจากการเพิ่มสดัส่วนการขายสินค้า house brand 

ของบริษัทเป็นหลกั  

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ไมร่วมคา่เส่ือมราคา) ส าหรับปี 2559 เท่ากับ 1,662.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 

จ านวน 258.12 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ 18.38% โดยคา่ใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็น 8.82% ของยอดขาย และเม่ือเทียบกับปี 

2558 คิดเป็น 8.33 % ของยอดขาย จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ไม่รวมค่าเส่ือมราคา)มีอัตราส่วนท่ี

เพิม่ขึน้เพียง 0.49% ของยอดขาย  

 คา่ใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2559 เท่ากบั 169.06 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 24.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  

17.02% ตามหนีส้นิทางการเงินท่ีเพิม่ขึน้ เพ่ือรองรับการเตบิโตของบริษัท  

 ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเส่ือมราคา(EBITDA)(เฉพาะกิจการ) ส าหรับปี2559 เท่ากับ 2,831.47 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากปี2558 จ านวน 876.64 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ 44.84 % จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น(EBITDA) แสดงถึงผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึน้กวา่ปี 2558  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

       

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายอนวชั  สริุยวนากลุ) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 


