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บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 

ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

ผลการด าเนินงาน ณ 30 มิถนุายน 2558 

ภาพรวม 

 ณ  30 มิถนุายน 2558 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดบริการทัง้สิน้ 34 สาขา เพิ่มขึน้จากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2557 จ านวน 5 

สาขา  โดยผลการประกอบการประจ าไตรมาส 2 เมื่อเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 13.70 % 

และมีผลก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 55.33 %  มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดงันี ้ 

                                                                                                                                                       หนว่ย:ล้านบาท 

รายการ ไตรมาส 2 %  
เปรียบเทียบยอดขาย 

งวด 6 เดือน สิน้สดุ 
30 มิถนุายน 

% 
 เปรียบเทียบยอดขาย 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายได้จากการขาย 4,434.54 3,890.88 100.00 100.00 8,949.56 8,021.42 100.00 100.00 

รายได้อ่ืน 135.73 120.89 3.06 3.11 284.29 268.34 3.18 3.35 

ก าไรขัน้ต้น 762.94 584.36 17.20 15.02 1,411.10 1,190.14 15.77 14.84 

คา่ใช้จ่ายการขายและ
บริหาร (ไม่รวมคา่
เส่ือมราคา) 

358.55 291.27 8.09 7.48 676.95 560.47 7.56 6.99 

คา่เส่ือมราคา 178.26 170.29 4.02 4.38 351.42 337.66 3.93 4.21 

ก าไรสทุธิ 263.35 169.54 5.94 4.36 480.15 398.65 5.37 4.97 

EBITDA 540.13 413.97 12.18 10.64 1,018.44 898.02 11.38 11.19 

ค าอธิบาย 

 บริษัทฯมีผลก าไรสทุธิส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เท่ากบั 263.35  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 93.81 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้  55.33 % เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2557 และ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เท่ากบั

480.15  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 81.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  20.44 % เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี2557  

 บริษัทฯมีรายได้จากการขายสทุธิ ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เท่ากบั 4,434.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกนัของปี 2557 จ านวน 543.66 ล้านบาท หรือ 13.97% และ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 
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เท่ากบั 8,949.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2557 จ านวน 928.14 ล้านบาท หรือ 11.57% เป็นผลมาจากการ

เติบโตของยอดขายสาขาเดิม และการเปิดสาขาเพิ่ม 5 สาขา   

 อตัราก าไรขัน้ต้นตอ่รายได้จากการขายเพิ่มสงูขึน้จากการด าเนินกลยทุธ์ผลกัดนัสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  โดยก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด 

3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 เทา่กบั 762.94 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 17.20 % ของรายได้จากการขาย โดยอตัราก าไร

ขัน้ต้นดงักลา่วมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ 1.24% เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2557 และ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 

2558 เทา่กบั 1,411.10 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 15.77% ของรายได้จากการขาย โดยอตัราก าไรขัน้ต้นดงักลา่วมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ 

0.93% เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2557  

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เท่ากบั 536.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปี 2557 จ านวน 75.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 16.30% โดยค่าใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็น 6.00% ของยอดขาย  และ

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เท่ากบั 1,028.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2557 จ านวน 

130.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 14.50% โดยค่าใช้จ่ายดงักลา่วคิดเป็น 11.49% ของยอดขาย เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ

จ านวนสาขาใหม ่ 

 ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เท่ากบั 540.13 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2557 จ านวน 126.16 ล้านบาท หรือ 30.47% และส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 

มิถนุายน 2558 เทา่กบั 1,018.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2557 จ านวน 120.42 ล้านบาท หรือ 13.41%  จาก

ข้อมลูดงักลา่วข้างต้น(EBITDA) แสดงถึงผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้กวา่ระยะเวลาเดียวกนัของปี 2557 ทัง้ในงวด 3 เดือน และ 6 

เดือน  

 ข้อมลูข้างต้นเป็นผลประกอบการเฉพาะบมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ หากรวมกิจการร่วมค้าเข้ามาด้วยจะมีผลก าไรก่อนภาษีเงินได้ 

เทา่กบั 329.02 ล้านบาท และก าไรสทุธิส าหรับงวด เทา่กบั 263.32 ล้านบาท ทัง้นีเ้พราะมีการรับรู้ผลขาดทนุจากบริษัทโกลบอล

เฮ้าส์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เข้ามาด้วยจ านวน 0.033 ล้านบาท 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

         (นายวิทรู  สริุยวนากลุ) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 
   


