
 

 

ที ่ GLOBAL/SET/201225 

         วันที ่6 พฤศจกิายน  2555 

 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการดําเนนิงานไตรมาสที ่3 ปี 2555 

เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯสําหรับงวด 
3 เดอืนและ 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่ 30 กนัยายน 2555 ซึง่ไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต
แลว้ ดังนี ้

1. ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 

 บรษัิทฯมผีลกําไรสทุธเิทา่กบั 155.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 37.21 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 31.43% 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2554  เกนิกวา่รอ้ยละ 20 โดยมปัีจจัยหลัก ดังนี ้

1.1 ยอดขายสําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 2,740.08 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 806.78 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 41.73% ทัง้นี้
เนือ่งมาจากการเตบิโตของสาขาเดมิและการเปิดสาขาใหมเ่พิม่ขึน้ 

1.2 รายไดอ้ืน่ สําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่ 30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 95.20 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 57.23 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 150.71% เป็นผล
จากการเพิม่ขึน้ของรายไดส้ง่เสรมิการขาย และรายไดค้า่บรกิารอืน่ๆ 

1.3 ตน้ทนุสนิคา้ขายสําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 2,336.91 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 733.86 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 45.78%  
ตามจํานวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 

1.4 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร สําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2555 เท่ากับ 
238.40 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 67.70 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 
39.66%  โดยค่าใชจ้่ายดังกล่าวคดิเป็น 8.70% ของยอดขาย ทัง้นี้เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้
ของจํานวนสาขาและพนักงาน 

 1.5 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิสําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่ 30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 51.52 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 17.85 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 53.00% 
เป็นผลมาจากหนีร้ะยะยาวทีเ่พิม่ขึน้มาเพือ่การขยายกจิการสาขา  

1.6 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล สําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 52.83 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 7.39 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 16.26% 
เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของกําไรกอ่นหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 



 

2. ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 

           บรษัิทฯมผีลกําไรสทุธเิทา่กบั 438.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 93.81 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 27.24% 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2554 เกนิกวา่รอ้ยละ 20 โดยมปัีจจัยหลัก ดงันี ้

2.1 ยอดขายสําหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 7,837.69 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 1,860.42 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 31.12% ทัง้นี้
เนือ่งมาจากการเตบิโตของสาขาเดมิและการเปิดสาขาใหมเ่พิม่ขึน้ 

2.2 รายไดอ้ืน่ สําหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่ 30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 222.66 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 94.47 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 73.70% เป็นผลจาก
การเพิม่ขึน้ของรายไดส้ง่เสรมิการขาย และรายไดค้า่บรกิารอืน่ๆ   

2.3 ตน้ทนุสนิคา้ขายสําหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 6,662.27 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 1,629.60 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 32.38%  
ตามจํานวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 

2.4 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร สําหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 
677.04 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 176.61 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 
35.29%  โดยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วคดิเป็น 8.64% ของยอดขาย ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้
ของจํานวนสาขาและพนักงาน 

 2.5 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิสําหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 132.85 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 38.64 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 41.02% 
เป็นผลมาจากหนีร้ะยะยาวทีเ่พิม่ขึน้มาเพือ่การขยายกจิการสาขา  

2.6 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล สําหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2555 เทา่กบั 150.01 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2554 จํานวน 16.23 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 12.13% 
เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของกําไรกอ่นหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

 

3.  วาระอืน่ๆ 

กรรมการบรษัิทไดรั้บแจง้วา่ เงือ่นไขตามสญัญาจองซือ้หุน้ในการเขา้ซือ้หุน้เพิม่ทนุของบรษัิท 
สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จํากดั (มหาชน) โดยบรษัิท เอสซจี ี ดสิทรบิวิชัน่ จํากดั (“ผูย้ืน่ขอ้เสนอ”) ทกุขอ้
สําเร็จครบถว้นแลว้ โดยในวันทําการที ่ 21 ของระยะเวลารับซือ้ทีกํ่าหนดในคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์
บางสว่น ซึง่คอืวันที ่ 5 พฤศจกิายน 2555 มผีูต้อบรับคําเสนอซือ้หลักทรัพยบ์างสว่นรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 
391,094,684 หุน้ทีอ่อกและชําระแลว้ของบรษัิทฯ และ 47,551,750 ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้  

จากการทีเ่งือ่นไขในการเขา้ซือ้หุน้เพิม่ทนุดังกลา่ขา้งตน้สําเร็จครบถว้นแลว้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจงึได ้
ดําเนนิการชําระคา่จองซือ้หุน้เพิม่ทนุใหแ้กบ่รษัิทฯ ในวันที ่ 6 พฤศจกิายน 2555 เป็นจํานวนเงนิ 
3,136,000,000 บาท ซึง่บรษัิทฯ จะดําเนนิการจดทะเบยีนหุน้เพิม่ทนุตอ่กระทรวงพาณชิยใ์นลําดับถดัไป 

 

 

 



จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 

             ขอแสดงความนับถอื 

 

               (นางสาวชตุกิาญจน ์ศรแีสงจันทร)์ 

                          ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

           บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั(มหาชน) 


