
 

หนา้ 1 จาก 2 

 

    บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั(มหาชน) 

คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

ผลการดําเนนิงานไตรมาส1 ปี 2557 

ภาพรวม 

 ผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ประจําไตรมาส 1 ปี 2557 บรษัิทฯมีผลกําไรสุทธเิท่ากับ 229.23  
ลา้นบาท ลดลง 65.85 ลา้นบาท หรอืลดลง  22.32 % เมอืเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เป็นผลมาจาก
ค่าเสอืมราคาสนิทรัพยท์ีเพมิขนึจํานวน 54.07 ลา้นบาท อันเนืองมาจากการประเมนิราคาสนิทรัพยใ์หม่
ตามรอบระยะเวลาตามมาตรฐานการบัญชฉีบับที 16 เรืองทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ เมือวันที 1 มกราคม 
2557 หากพจิารณาตามเงอืนไขเดมิของปีทผ่ีานมา คอืไม่มกีารตรีาคาทดีนิและสงิปลูกสรา้งใหม่ จะทําให ้
บรษัิทฯมีผลกําไรสุทธเิพมิขนึเป็น 283.30 ลา้นบาท หรือลดลงเพียง 11.78 ลา้นบาท คดิเป็น 3.99 % 
เมอืเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

 นอกจากนีปัจจัยทางการเมอืงกระทบตอ่เศรษฐกจิในประเทศ ทําใหภ้าวะเศรษฐกจิชะลอตัว กําลัง
การซอืของผูบ้รโิภคลดลง โดยมภีาพรวมผลการดําเนนิงาน ดงันี 

          หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ งวดไตรมาส 1 

ปี 2557 ปี 2556 เพมิ/ลด % เพมิ/ลด 

รายไดจ้ากการขาย 4,130.54 3,612.08 518.46 14.35 

รายไดอ้นื 147.45 109.84 37.61 34.24 

ตน้ทุนสนิคา้ขาย 3,524.75 3,051.10 473.65 15.52 

คา่ใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร (ไม่รวมคา่เสอืมราคา) 

269.05 209.96 59.08 28.14 

คา่เสอืมราคา 167.38 84.86 82.52 97.24 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 30.15 7.09 23.06 325.33 

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล 57.44 73.83 -16.38 - 22.19 

จํานวนสาขา ณ 31 ม.ีค. 29 21 - - 

 

คําอธบิาย 

 บรษัิทฯมรีายไดจ้ากการขายสทุธ ิสําหรับงวด 3 เดอืนสนิสุดวันที 31 มีนาคม 2557 เท่ากับ 4,130.54 
ลา้นบาท เพมิขนึจากงวดเดยีวกนัของปี 2556 จํานวน 518.46 ลา้นบาท หรือ 14.35% ทังนีส่วนใหญ่



 

หนา้ 2 จาก 2 

 

เป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพมิ 8 สาขา โดย ณ 31 มีนาคม 2557 มีสาขาเปิดดําเนินการแลว้ทังสนิ 
29 สาขา 

 รายไดอ้นื สําหรับงวด 3 เดอืนสนิสดุวันท ี31 มนีาคม 2557 เท่ากับ 147.45 ลา้นบาท เพมิขนึจากงวดเดยีวกัน
ของปี 2556 จํานวน 37.61 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ  34.24% เป็นผลเนืองมาจากการเพมิขนึของรายไดจ้ากการ
สง่เสรมิการขาย 

 ตน้ทนุสนิคา้ทขีายสําหรับงวด 3 เดอืน สนิสดุวันท ี31 มนีาคม 2557 เทา่กับ 3,524.75 ลา้นบาท เพมิขนึจากงวด
เดยีวกันของปี 2556 จํานวน 473.65 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 15.52 %  ตามจํานวนสาขาทเีพมิขนึ 

 กําไรขันตน้สําหรับงวด 3 เดอืน สนิสุดวันท ี31 มนีาคม 2557 เท่ากับ 605.79 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรา 14.67% 
ของรายไดจ้ากการขาย โดยอัตรากําไรขันตน้ดังกล่าวมสีัดส่วนลดลง 0.86% เมอืเทยีบกับงวดเดยีวกันของปี 
2556 เนืองมาจากภาวะการแขง่ขันทสีงูขนึ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกจิทชีะลอตัว  

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร สําหรับงวด 3 เดอืน สนิสุดวันท ี31 มนีาคม 2557 เท่ากับ 436.42 ลา้นบาท 
เพมิขนึจากงวดเดยีวกันของปี 2556 จํานวน 141.60 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ 48.03% โดยค่าใชจ้่ายดังกล่าวคดิ
เป็น 10.57% ของยอดขาย ทังนีเป็นผลมาจากการเพมิขนึของจํานวนสาขา พนักงาน และคา่เสอืมราคาจากการ
ประเมนิราคาสนิทรัพยใ์หม่ตามรอบระยะเวลาทพีงึกระทําตามมาตรฐานการบัญชฉีบับท ี16 เรืองทดีนิ อาคาร 
และอปุกรณ์ เมอืวันท ี1 มกราคม 2557 จงึสง่ผลใหบ้รษัิทฯมคีา่ใชจ้า่ยเกยีวกับคา่เสอืมราคาส่วนทตีรีาคาใหม่นี
เพมิขนึจํานวน 54.07 ลา้นบาท   

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิสําหรับงวด 3 เดอืน สนิสดุวันท ี31 มนีาคม 2557 เทา่กับ 30.15 ลา้นบาท เพมิขนึ จากงวด
เดยีวกันของปี 2556 จํานวน 23.06 ลา้นบาท หรอื 325.33% เป็นผลจากดอกเบยีหุน้กู ้  

 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล สําหรับงวด 3 เดอืน สนิสดุวันท ี31 มนีาคม 2557 เท่ากับ 57.44 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดยีวกันของปี 2556 จํานวน 16.38 ลา้นบาท หรอืลดลง 22.19% เนืองจากการลดลงของรายไดจ้ากการขาย 

 ผลจากการประเมนิราคาสนิทรัพยใ์หม่ เมอืวันท ี1 มกราคม 2557 ทําใหส้นิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของบรษัิทฯ มี
มลูคา่เพมิขนึ 3,910.90 ลา้นบาท   

   

จงึเรยีนมาเพอืทราบ 

       

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 (นายวทิูร  สรุยิวนากลุ) 
 ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

 บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั(มหาชน) 
 
   


