วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการประจาปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับผลประกอบการประจาปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2556 เกินกว่าร้อยละ 20 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
รายได้หลัก
รายได้อ่นื
รวมรายได้
กาไรสุทธิ

งบการเงินรวม
ปี 2556
1,373.57
18.08
1,391.66
16.61

ปี 2557
2,211.93
29.20
2,241.13
(53.31)

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมจานวน 2,241.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 849.48 ล้านบาท หรือ
เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 61.04 การเพิ่ม ขึ้น ของรายได้อย่ างมีนัย สาคัญ มาจากกลุ่ม ธุ รกิจ ก่ อสร้างสถานี วดั และระบบท่ อ ส่งก๊า ซ
ธรรมชาติ โดยในปี 2556 และปี 2557 บริษทั ฯ ได้รบั งานโครงการ Zawtika ซึง่ เป็ นโครงการก่อสร้างสถานีวดั และวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่าต่อเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย โดยบริษทั ฯ ได้รบั การว่าจ้างในส่วนงานก่อสร้าง
สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติและวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิ้น 1,073.18 ล้านบาท ซึ่ง โครงการ
Zawtika เป็ นโครงการพิเศษทีม่ มี ลู ค่างานสูงกว่าโครงการอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ทัง้ นี้ ในปี 2556-2557 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้
จากโครงการ Zawtika จานวน 99.10 ล้านบาท และ 963.29 ล้านบาท ตามลาดับ ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี
2557 มีการเติบโตสูงกว่าปี ก่อนหน้าอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 53.31 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลประกอบการที่ลดลงจากปี
2556 ทีม่ กี าไรสุทธิจานวน 16.61 ล้านบาท ผลขาดทุนในปี 2557 เป็ นผลมาจากบริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นรายการ
พิเศษทางบัญชีทส่ี าคัญและผลขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทฯ ตัง้ สารองค่าเผื่อ การด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ ในสถานีบริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุ โลก รวม
จานวน 78.66 ล้านบาท
2. บริษทั ฯ ตัง้ สารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในส่วนของถังเก็บก๊าซ NGV และเครื่อง Compressor รวมจานวน
32.09 ล้านบาท
3. บริษัทฯ ตัง้ ค่าใช้จ่ายทันทีท่เี กิดรายการจากการเบิกโอนอะไหล่เปลีย่ นแทนสาหรับส่วนงานบารุงรักษาสถานีบริการ
จานวน 30.25 ล้านบาท
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4. ผลขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) สุทธิจากภาษี
เงินได้จานวน 19.48 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ออกหุ้นเพิ่มทุ นให้แก่บุ คคลภายนอกในราคาเทียบเท่ าราคาหุ้นตามมูลค่าที่ต ราไว้ ( Par
value) บริษทั ฯ จึงมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ซง่ึ เป็ นค่าใช้จา่ ยทางบัญชีจานวน 78.56 ล้านบาท ทัง้ นี้
หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ บริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิ ในปี 2557 จานวน 25.26 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 1.13
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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