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        วันท ี7 พฤศจกิายน 2556 

เรอืง ชแีจงผลการดําเนนิงานไตรมาสท ี3 ปี 2556 

เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ  

 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จํากดั (มหาชน) ขอชแีจงผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯสําหรับงวด 3 เดอืน
และ 9 เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2556 ซงึไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ ดังน ี

1. ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 3 เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2556 

 บรษัิทฯมผีลกําไรสทุธเิทา่กับ 196.77 ลา้นบาท เพมิขนึ 36.45 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 22.74% เมอื
เปรยีบเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี 2555  เกนิกวา่รอ้ยละ 20 โดยมปัีจจัยหลัก ดังน ี

1.1 ยอดขายสําหรับงวด 3 เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2556 เทา่กับ 3,548.64 ลา้นบาท เพมิขนึจาก
ไตรมาสเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 808.56 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 29.51% ทังนเีนืองมาจากการเตบิโต
ของสาขาเดมิและการเปิดสาขาใหมเ่พมิขนึ 

1.2 รายไดอ้นื สําหรับงวด 3 เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2556 เท่ากับ 100.71 ลา้นบาท เพมิขนึจาก
ไตรมาสเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 5.51 ลา้นบาท หรือเพมิขนึ 5.79% เป็นผลจากการเพมิขนึของ
รายไดส้ง่เสรมิการขาย    

1.3 ตน้ทุนสนิคา้ขายสําหรับงวด 3 เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2556 เท่ากับ 3,012.61 ลา้นบาท 
เพมิขนึจากไตรมาสเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 675.70 ลา้นบาท หรือเพมิขนึ 28.91%  ตามจํานวน
สาขาทเีพมิขนึ 

1.4 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร สําหรับงวด 3 เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2556 เท่ากับ 369.44 
ลา้นบาท เพมิขนึจากไตรมาสเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 131.05 ลา้นบาท หรือเพมิขนึ 54.97%  โดย
ค่าใชจ้่ายดังกล่าวคดิเป็น 10.41% ของยอดขาย ทังนีเป็นผลมาจากการเพมิขนึของจํานวนสาขาและ
พนักงาน 

 1.5 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิสําหรับงวด 3 เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2556 เท่ากับ 21.18 ลา้นบาท 
ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 30.34 ลา้นบาท หรอืลดลง 58.90%เป็นผลมาจากบรษัิทฯ
ไดช้าํระคนืเงนิกูร้ะยะยาวทังหมดในเดอืนพฤศจกิายน 2555  

1.6 ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล สําหรับงวด 3 เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2556 เท่ากับ 49.36 ลา้นบาท 
เพมิขนึจากไตรมาสเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 1.22 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 2.54% เนืองจากการเพมิขนึ
ของกําไรกอ่นหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

2. ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2556 

           บรษัิทฯมผีลกําไรสทุธเิทา่กับ 720.38 ลา้นบาท เพมิขนึ 268.06 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 59.26% เมอื
เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปี 2555 เกนิกวา่รอ้ยละ 20 โดยมปัีจจัยหลัก ดังน ี

2.1 ยอดขายสําหรับงวด 9 เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2556 เท่ากับ 10,809.33 ลา้นบาท เพมิขนึ
จากงวดเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 2,971.64 ลา้นบาท หรือเพมิขนึ 37.91% ทังนีเนืองมาจากการ
เตบิโตของสาขาเดมิและการเปิดสาขาใหมเ่พมิขนึ 



2.2 รายไดอ้นื สําหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2556 เท่ากับ 312.81 ลา้นบาท เพมิขนึจาก
งวดเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 90.15 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 40.49% เป็นผลจากการเพมิขนึของรายได ้
สง่เสรมิการขาย   

2.3 ตน้ทนุสนิคา้ขายสําหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุวันท ี 30 กนัยายน 2556 เทา่กับ 9,156.49 ลา้นบาท 
เพมิขนึจากงวดเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 2,494.22 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 37.44%  ตามจํานวนสาขา
ทเีพมิขนึ 

2.4 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร สําหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2556 เทา่กับ 1,017.98 
ลา้นบาท เพมิขนึจากงวดเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 340.94 ลา้นบาท หรือเพมิขนึ 50.36%  โดย
ค่าใชจ้่ายดังกล่าวคดิเป็น 9.42% ของยอดขาย ทังนีเป็นผลมาจากการเพมิขนึของจํานวนสาขาและ
พนักงาน 

 2.5 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิสําหรับงวด 9 เดอืน สนิสุดวันท ี30 กันยายน 2556 เท่ากับ 46.87 ลา้นบาท 
ลดลงจากงวดเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 85.97 ลา้นบาท หรอืลดลง 64.72%  เป็นผลมาจากบรษัิทฯได ้
ชาํระคนืเงนิกูร้ะยะยาวทังหมดในเดอืนพฤศจกิายน 2555  

2.6 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล สําหรับงวด 9 เดอืน สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2556 เทา่กับ 180.41 ลา้นบาท 
เพมิขนึจากงวดเดยีวกันของปี 2555 จํานวน 44.55 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 32.79% เนืองจากการเพมิขนึ
ของกําไรกอ่นหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

 

 

จงึเรยีนมาเพอืทราบ 

 

 

 

                ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

                  (นายวทิรู  สรุยิวนากลุ) 

                              ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

               บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด(มหาชน) 


