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ที ่ GLOBAL/SET/201314 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการดําเนนิงานไตรมาสที ่2 ปี 2556 

เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯสําหรับงวด 3 เดอืนและ 6 
เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2556 ซึง่ไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแลว้ ดงันี ้

1. ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2556 

 บรษัิทฯมผีลกําไรสทุธเิทา่กบั 228.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 79.57 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 53.41% เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2555  เกนิกวา่รอ้ยละ 20 โดยมปัีจจัยหลกั ดงันี ้

1.1 ยอดขายสําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 3,648.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 1,050.43 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 40.43% ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการเตบิโตของสาขาเดมิ
และการเปิดสาขาใหมเ่พิม่ขึน้ 

1.2 รายไดอ้ืน่ สําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 102.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 19.26 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 23.21% เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของรายไดส้ง่เสรมิการ
ขาย    

1.3 ตน้ทนุสนิคา้ขายสําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 3,092.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 891.78 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 40.52%  ตามจํานวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 

1.4 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร สําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 353.72 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 110.41 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 45.38%  โดยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วคดิ
เป็น 9.69% ของยอดขาย ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของจํานวนสาขาและพนักงาน 

 1.5 คา่ใชจ้่ายทางการเงนิสําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 18.61 ลา้นบาท ลดลงจาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 24.47 ลา้นบาท หรอืลดลง 56.80% เป็นผลมาจากบรษัิทฯไดช้ําระคนืเงนิกู ้
ระยะยาวทัง้หมดในเดอืนพฤศจกิายน 2555  

1.6 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล สําหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 57.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 12.40 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 27.67% เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของกําไรกอ่นหัก
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

2. ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2556 

           บรษัิทฯมผีลกําไรสทุธเิทา่กบั 523.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 231.61 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 79.31% เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2555 เกนิกวา่รอ้ยละ 20 โดยมปัีจจัยหลกั ดงันี ้

2.1 ยอดขายสําหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2556 เทา่กบั 7,260.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวด
เดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 2,163.08 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 42.43% ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการเตบิโตของสาขาเดมิ
และการเปิดสาขาใหมเ่พิม่ขึน้ 



2.2 รายไดอ้ืน่ สําหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เท่ากับ 212.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวด
เดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 84.64 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 66.41% เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของรายไดส้ง่เสรมิการ
ขาย   

2.3 ตน้ทนุสนิคา้ขายสําหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 6,143.88 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
งวดเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 1,818.52 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 42.04%  ตามจํานวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 

2.4 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร สําหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 648.54 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 209.90 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 47.85%  โดยคา่ใชจ้่ายดังกลา่วคดิเป็น 
8.93% ของยอดขาย ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของจํานวนสาขาและพนักงาน 

 2.5 คา่ใชจ้่ายทางการเงนิสําหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 25.70 ลา้นบาท ลดลงจาก
งวดเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 55.63 ลา้นบาท หรอืลดลง 68.40%  เป็นผลมาจากบรษัิทฯไดช้ําระคนืเงนิกูร้ะยะ
ยาวทัง้หมดในเดอืนพฤศจกิายน 2555  

2.6 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล สําหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2556 เทา่กบั 131.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
งวดเดยีวกนัของปี 2555 จํานวน 43.32 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 49.39% เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของกําไรกอ่นหกัภาษี
เงนิไดน้ติบิคุคล 

 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 

 

             ขอแสดงความนับถอื 

 

               (นางสาวชตุกิาญจน ์ศรแีสงจันทร)์ 

                          รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

           บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั(มหาชน) 


