ที่ SR-E2558/003
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการไตรมาส 3 ปี 2558 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2558
และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
รายได้หลัก
รายได้อ่นื
รวมรายได้
กาไรจาการดาเนินงาน1
กาไรสุทธิ

งบการเงินรวม
ไตรมาส 3
งวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2558
440.81
397.07
1,746.30
1,340.68
7.64
12.38
15.06
79.47
448.44
409.45
1,761.36
1,420.15
18.34
8.69
95.44
105.23
18.34
(24.45)
95.44
54.68

หมายเหตุ 1. กาไรจากการดาเนินงานเป็ นกาไรทีไ่ ม่รวมผลกระทบจากรายการปรับปรุงทางบัญชี

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และ
ั ๊ ตสาหกรรม รวมจานวน
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
397.07 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 43.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.92 และงวด 9 เดือน
แรกของปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้หลักจานวน 1,340.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 405.62
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.23 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ เนื่องจากในปี 2558 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากงานโครงการ Zawtika ในไตรมาส 1 เท่านัน้ เพียงจานวน 0.56 ล้าน
บาท ในขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากงานโครงการ Zawtika ตามขัน้ ความสาเร็จของงาน
จานวน 837.57 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้สว่ นใหญ่จากงานโครงการ Zawtika ไปแล้วในปี 2557
อีกทัง้ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ค่านายหน้าจานวน 57.30 ล้านบาท จากการเป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้า
และประสานงานในการจาหน่ายอุปกรณ์ Gas Turbine สาหรับโรงไฟฟ้า ซึง่ เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติทเ่ี กิดขึน้ เป็ นครัง้
ั ๊ ตสาหกรรม การทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้าและ
คราวอันเนื่องจากโอกาสทางธุรกิจจากฐานลูกค้าของกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ประสานงานให้แก่ ผู้จดั จาหน่ ายสิน ค้า เนื่ องจากผู้จดั จาหน่ ายสิน ค้าเป็ น บริษัทฯ ในต่ างประเทศและต้องการบริษัทใน
ประเทศไทยทีม่ คี วามสัมพันธ์และรูจ้ กั ลูกค้าเป็ นอย่างดี เพื่อเป็ นผูป้ ระสานงานและให้ความช่วยเหลือเกีย่ วกับวิศวกรรมและ
งานด้านเทคนิคต่างๆ จึงส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 79.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 64.41 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 427.56
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จากผลการดาเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 24.45 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มี
กาไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 54.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 40.77 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 42.72 ผลขาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2558 มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีรายการปรับปรุงทางบัญชีท่ี
สาคัญ รายละเอียดดังนี้
1. การตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (Natural Gas for
Vehicles) ซึ่งสินค้าคงเหลือ เป็ นสินค้าประเภท Moter weg ซึ่งพิจารณาเป็ นสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า และถังบรรจุก๊าซ
NGV ซึง่ ทาจากวัสดุประเภทเหล็ก โดยในช่วงทีผ่ ่านมา ราคาเหล็กมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงตัง้ ค่าเผื่อ
การลดมูลค่าสาหรับสินค้าประเภทนี้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จานวนรวม 22.30 ล้านบาท โดยอ้างอิงกับราคาตลาด ณ
ปจั จุบนั ของสินค้าดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และหลักในการดาเนิน
ธุรกิจด้วยความระมัดระวังของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาเหล็กปรับตัวสูงขึน้ บริษัทฯ จะบวกกลับต้นทุนค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินค้าดังกล่าว
2. การตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่านายหน้าค้างรับ
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ค่านายหน้าจานวน 57.30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปมั ๊
อุตสาหกรรมจากการเป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้าและประสานงานให้แก่ Siemens ในการจาหน่ ายอุปกรณ์ Gas Turbine สาหรับ
โรงไฟฟ้า บริษทั ฯ ได้รบั ชาระเงินค่านายหน้าแล้วจานวน 38.56 ล้านบาท ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีรายได้ค่านายหน้าค้างรับ
อีกจานวน 18.74 ล้านบาท (อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ) อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ านายหน้ า ค้า งรับ จ านวน 10.00 ล้า นบาทตามหลัก ในการดาเนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ยความระมัด ระวัง ทัง้ นี้ บริษัท ฯ และ
Siemens เป็ น คู่ ค้า ทางธุ ร กิจ ที่มีค วามสัม พัน ธ์ท่ีดีม าโดยตลอด และ Siemens เป็ น บริษั ท ที่ไ ด้ ร ับ การยอมรับ ใน
อุตสาหกรรมและมีความน่ าเชื่อถือทางการเงิน บริษทั ฯ จึงคาดว่าจะได้รบั การชาระเงินค่ านายหน้าทีเ่ หลือทัง้ จานวนใน
ไตรมาส 4 ปี 2558
ทัง้ นี้ หากไม่รวมรายการปรับปรุงทางบัญชี บริษทั ฯ จะมีกาไรจากการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน
8.69 ล้านบาท และบริษทั ฯ จะมีกาไรจากการดาเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 105.23 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรี อัตถากร)
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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