
 

หนา้ 1 จาก 2 

 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ(แก้ไข) 

ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส1/ 2559 

ภาพรวม 

  ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าไตรมาส1/ 2559 บริษัทฯมีผลก าไรสทุธิ(เฉพาะกิจการ)เท่ากับ 

448.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้  231.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  106.92% เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และมีผลก าไรตาม

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย เท่ากบั 451.76 ล้านบาท   โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของยอดขาย 

และการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้น โดยมีภาพรวมผลการด าเนินงาน ดงันี ้

          หนว่ย:ล้านบาท 

รายการ งวดไตรมาส 1 

ปี2559 ปี2558 เพิ่ม/ลด % เพิ่ม/(ลด) 

รายได้จากการขาย 5,154.62  4,515.02 639.59 14.17 
รายได้อื่น 172.96 148.56 24.40 16.42 
ก าไรขัน้ต้น 1,007.61 648.15 359.46 55.46 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร     
(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา) 

391.69 316.16 75.53 23.89 

คา่เสือ่มราคา 191.29 173.16 18.13 10.47 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 37.02 34.20 2.82 8.26 
ก าไรสทุธิ(เฉพาะกิจการ) 448.61 216.80 231.81 106.92 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุ 
ในการร่วมค้า 

3.15 - 3.15 100.00 

ก าไรสทุธิตามวิธีสว่นได้เสยี 451.76 216.80 234.96 108.38 
EBITDA 788.88 478.30 310.58 64.93 
จ านวนสาขา ณ 31 มีนาคม 38 34 - - 

 

ค าอธิบาย 

 บริษัทฯมีผลก าไรสทุธิประจ าไตรมาส1/ 2559 เท่ากับ 448.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 231.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้      

106.92 % เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี2558 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของยอดขาย และการเพิ่มขึน้ของ

อตัราก าไรขัน้ต้น  และมีผลก าไรตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี เทา่กบั 451.76 ล้านบาท   



 

หนา้ 2 จาก 2 

 

 บริษัทฯมีรายได้จากการขายสทุธิ ประจ าไตรมาส1/2559 เท่ากบั 5,154.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 

2558 จ านวน  639.59 ล้านบาท หรือ 14.17% เป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา และการเติบโตของยอดขาย

จากสาขาเดิม 

 รายได้อื่นประจ าไตรมาส1/2559 เท่ากับ 172.96  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2558 จ านวน 24.40        

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  16.42 %  

 ก าไรขัน้ต้นประจ าไตรมาส1/2559 เทา่กบั 1,007.61 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 19.55% ของรายได้จากการขาย โดยอตัรา

ก าไรขัน้ต้นดงักลา่วมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ 5.20% เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการด าเนิน

กลยทุธ์สนิค้า House Brand และ การเพิ่มขึน้ของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์จากไตรมาสที่ผา่นมา  

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร(ไมร่วมคา่เสือ่มราคา)ประจ าไตรมาส1/2559  เทา่กบั 391.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกันของปี 2558 จ านวน 75.53 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากสาขาที่เปิดขึน้ใหม่ หรือเพิ่มขึน้ 23.89%        

โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวคิดเป็น 7.60% ของยอดขาย และเมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปี 2558 คิดเป็น 7.00% ของ

ยอดขาย  

 คา่ใช้จ่ายทางการเงินประจ าไตรมาส1/2559 เทา่กบั 37.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2558 จ านวน 2.82 

ล้านบาท หรือ  8.26%  เนื่องจากบริษัทฯใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ในการหมุนเวียนธุรกิจมากขึน้กว่า         

ปีที่ผา่นมา 

 บริษัทมีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า ส าหรับไตรมาส 1/2559 จ านวน 3.15 ล้านบาท โดยในจ านวนนี ้

เป็นการรับรู้ก าไรจากกิจการร่วมค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 3.32 ล้านบาท และรับรู้           

ผลขาดทนุจากบริษัทยอ่ยในประเทศเมยีนมาร์ จ านวน 0.15 ล้านบาท ผา่นบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) ประจ าไตรมาส1/2559 เท่ากบั 788.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกนัของปี 2558 จ านวน 310.58 ล้านบาท หรือ 64.93 % ตามเหตผุลที่กลา่วมาข้างต้น 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

       

ขอแสดงความนบัถือ 

(น.ส.ชตุิกาญจน์ ศรีแสงจนัทร์) 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 


