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      วนัที� 11 พฤศจกิายน  พ.ศ.2554 

 

ที� GLOBAL/SET/201112 

 

เรื�อง ชี%แจงผลการดําเนนิงานไตรมาสที� 3 ปี 2554 

 

เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ  

 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จํากดั (มหาชน) ไดจั้ดทํางบการเงนิระหวา่งกาลสําหรับงวด 3 เดอืน และ 9 
เดอืน สิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน  พ.ศ.2554 ซึ�งผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตไดส้อบทานเรยีบรอ้ยแลว้  และบรษัิทฯขอเรยีน
ชี%แจงถงึผลการดําเนนิงานดงันี% 

1. บรษัิทฯมยีอดขายสําหรับงวด 3 เดอืน สิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2554 เทา่กบั 1,933.30 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ%นจากงวดเดยีวกนัของปี 2553 จํานวน 542.90 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ%น 39.05% และยอดขายงวด 
9 เดอืนสิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2554 เทา่กบั 5,977.27 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจากงวดเดยีวกนัของปี 2553 
จํานวน 1,654.12 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ%น 38.26% ทั %งนี%เนื�องมาจากการเตบิโตของสาขาเดมิและการเปิด
สาขาใหมเ่พิ�มขึ%น 

2. รายไดอ้ื�น สาํหรับงวด 3 เดอืนสิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2554 เทา่กบั 37.97 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดยีวกนัของปี 2553 จํานวน 7.82 ลา้นบาท หรอืลดลง 17.07% มปัีจจัยหลักมาจากการลดลงของกําไร
จากอตัราแลกเปลี�ยนอนัเนื�องมาจากการนําเขา้สนิคา้มาเพื�อขาย สาํหรับงวด 9 เดอืนสิ%นสดุวนัที� 30 
กนัยายน 2554 เทา่กับ 128.18 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจากงวดเดยีวกนัของปี 2553 จํานวน 27.08 ลา้นบาท 
หรอืเพิ�มขึ%น 26.78% เป็นผลเนื�องมาจากการเพิ�มขึ%นของรายไดจ้ากการสง่เสรมิการขายเป็นสาํคัญ 

3. ตน้ทนุสนิคา้ที�ขายสําหรับงวด 3 เดอืน สิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2554 เทา่กบั 1,603.05 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ�นจากงวดเดยีวดนัของปี 2553 จํานวน 444.40 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ%น 38.35% และตน้ทนุสนิคา้ที�
ขายสําหรับงวด 9 เดอืน สิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2554 เทา่กับ 5,032.67 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจากงวด
เดยีวกนัในปีกอ่นเทา่กับ 1,436.53 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ%น 39.95% ทั %งนี%เป็นผลมาจากจํานวนสาขาที�
เพิ�มขึ%น และภาวะการแขง่ขนัที�สงูขึ%นของธรุกจิ  

4. คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร สาํหรับงวด 3 เดอืน สิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2554 เทา่กบั 170.70 
ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจากงวดเดยีวกนัของปี 2553 จํานวน 42.22 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ%น 32.86% คา่ใชจ้า่ย
ดงักลา่วคดิเป็น 8.83% ของยอดขาย ซึ�งเป็นอตัราสว่นเที�ลดลงเมื�อเทยีบกับรอบระยะเวลาเดยีวกนัของ
ปี 2553 และคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารสําหรับงวด 9 เดอืน สิ%นสดุวนัที�เดยีวกนัของปี 2554 
เทา่กับ 500.43 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจากงวดเดยีวกนัของปี 2553 จํานวน 147.16 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ%น 
41.66% โดยคา่ใชจ้่ายดงักลา่วคดิเป็น 8.37%ของยอดขายปี 2554 และ 8.17%ของยอดขายปี 2553 
แตห่ากพจิารณาคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารโดยไมนั่บรวมคา่เสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่ายแลว้ จะ
พบวา่คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารของงวด 3 เดอืน สิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2554 จะคดิเป็น 
5.97% ของยอดขาย ซึ�งตํ�ากวา่อตัราสว่นของระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2553 ที�มอีตัราสว่นเทา่กับ 6.77% 
ของยอดขาย สาํหรับงวด 9 เดอืนสิ%นสดุวนัที�เดยีวกนัของปี 2554 จะคดิเป็น 5.68%ของยอดขาย และ
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ตํ�ากวา่อตัราสว่นของระยะเวลาเดยีวกนัในปี 2553 ซึ�งมอีตัราสว่นเป็น 5.98%ของยอดขาย ทั %งนี%เป็นผล
เนื�องมาจาก เมื�อตน้ปี 2554 บรษัิทฯไดป้ระเมนิราคาสิ�งปลกูสรา้งใหมต่ามรอบระยะเวลาที�พงึกระทําตาม
มาตรฐานการบัญชฉีบับที� 16 เกี�ยวกับเรื�องที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ จงึสง่ผลใหบ้รษัิทฯมคีา่ใชจ้่าย
เกี�ยวกบัคา่เสื�อมราคาสว่นที�ตรีาคาใหมน่ี%เพิ�มขึ%นจํานวน 13.15 ลา้นบาท สาํหรับงวด 3 เดอืน และ
เพิ�มขึ%น 39.01 ลา้นบาท สําหรับงวด 9 เดอืน อกีทั %งในปี 2554 บรษัิทฯไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี
ฉบับที� 19 ในเรื�องการบนัทกึคา่ใชจ้า่ยประมาณการสาํหรับผลประโยชนพ์นักงาน  

5. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล สําหรับงวด 3 เดอืน สิ%นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2554 เทา่กับ 45.44 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ%นจากงวดเดยีวกนัของปี 2553 จํานวน 12.28 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ%น 37.02% และภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคลสาํหรับงวด 9 เดอืนสิ%นสดุวนัที�เดยีวกนัในปี 2554 เทา่กบั 133.78 ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจากงวด
เดยีวกนัในปี 2553 เทา่กบั 25.10 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ%น 23.09% ทั %งนี%เป็นผลมาจากกําไรกอ่นภาษีที�
เพิ�มขึ%น และมลูคา่ที�เพิ�มขึ%นของคา่ใชจ้า่ยซึ�งไมถ่อืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามประมวลรัษฎากร  อาทเิชน่ คา่
เสื�อมราคาที�เกดิจากการตรีาคาใหมข่องสิ�งปลกูสรา้ง, คา่ใชจ้่ายประมาณการเรื�องผลประโยชนพ์นักงาน
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 19 ตามที�ไวใ้นขอ้ 4 ขา้งตน้  

 

จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 

 

 

      ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

        (นางสาว ชตุกิาญจน ์ ศรแีสงจันทร)์ 

                              ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที�บรหิารฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 


