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ที ่SR-E2558/003  

       วนัที ่12 พฤศจกิายน 2558 

 

เรื่อง   ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการไตรมาส 3 ปี 2558 และงวด 9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2558 
และงวด 9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

หน่วย: ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 

ไตรมาส 3 งวด 9 เดอืนสิน้สดุ 30 กนัยายน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

รายไดห้ลกั 440.81 397.07 1,746.30 1,340.68 
รายไดอ้ื่น 7.64 12.38 15.06 79.47 
รวมรายได ้ 448.44 409.45 1,761.36 1,420.15 
ก าไรจาการด าเนินงาน1 18.34 8.69 95.44 105.23 
ก าไรสทุธ ิ 18.34 (24.45) 95.44 54.68 

 หมายเหต ุ1. ก าไรจากการด าเนินงานเป็นก าไรทีไ่มร่วมผลกระทบจากรายการปรบัปรงุทางบญัช ี

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกจิ 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มธุรกจิก่อสรา้งสถานีวดัและ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบป ัม๊อุตสาหกรรม รวมจ านวน 
397.07 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 43.74 ลา้นบาท หรอืลดลงร้อยละ 9.92 และงวด 9 เดอืน
แรกของปี 2558 บรษิัทฯ มรีายได้หลกัจ านวน 1,340.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 405.62 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 23.23 มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิก่อสรา้งสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาต ิเนื่องจากในปี 2558 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากงานโครงการ Zawtika ในไตรมาส 1 เท่านัน้เพยีงจ านวน 0.56 ลา้น
บาท ในขณะที่งวด 9 เดอืนแรกของปี 2557 บรษิัทฯ รบัรู้รายได้จากงานโครงการ Zawtika ตามขัน้ความส าเรจ็ของงาน
จ านวน 837.57 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดส้ว่นใหญ่จากงานโครงการ Zawtika ไปแลว้ในปี 2557  

อกีทัง้ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดค้่านายหน้าจ านวน 57.30 ลา้นบาท จากการเป็นผูจ้ดัหาลูกคา้
และประสานงานในการจ าหน่ายอุปกรณ์ Gas Turbine ส าหรบัโรงไฟฟ้า ซึง่เป็นการด าเนินธุรกจิตามปกตทิีเ่กดิขึน้เป็นครัง้
คราวอนัเน่ืองจากโอกาสทางธุรกจิจากฐานลูกคา้ของกลุ่มธุรกจิระบบป ัม๊อุตสาหกรรม การทีบ่รษิทัฯ เป็นผูจ้ดัหาลูกคา้และ
ประสานงานให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายสนิค้า เนื่องจากผู้จดัจ าหน่ายสนิค้าเป็นบริษัทฯ ในต่างประเทศและต้องการบริษัทใน
ประเทศไทยทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละรูจ้กัลกูคา้เป็นอย่างด ีเพื่อเป็นผูป้ระสานงานและใหค้วามช่วยเหลอืเกีย่วกบัวศิวกรรมและ
งานดา้นเทคนิคต่างๆ จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 จ านวน 79.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 64.41 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 427.56 
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จากผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธจิ านวน 24.45 ลา้นบาท ส่งผลให้บรษิทัฯ มี
ก าไรสุทธงิวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 จ านวน 54.68 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 40.77 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 42.72 ผลขาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2558 มสีาเหตุหลกัจากบรษิัทฯ มรีายการปรบัปรุงทางบญัชีที่
ส าคญั รายละเอยีดดงันี้ 

1. การตัง้ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื  

บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตัง้ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืในกลุ่มธุรกจิก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัยานยนต์ (Natural Gas for 
Vehicles) ซึ่งสนิค้าคงเหลือเป็นสนิค้าประเภท Moter weg ซึ่งพิจารณาเป็นสนิค้าที่เคลื่อนไหวช้า และถังบรรจุก๊าซ 
NGV ซึง่ท าจากวสัดุประเภทเหลก็ โดยในช่วงทีผ่่านมา ราคาเหลก็มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึตัง้ค่าเผื่อ
การลดมูลค่าส าหรบัสนิค้าประเภทนี้ในไตรมาสที ่3 ปี 2558 จ านวนรวม 22.30 ลา้นบาท โดยอา้งองิกบัราคาตลาด ณ 
ปจัจุบนัของสนิคา้ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการตัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิคา้คงเหลอื และหลกัในการด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัของบรษิัทฯ อย่างไรกต็าม เมื่อราคาเหลก็ปรบัตวัสูงขึน้ บรษิัทฯ จะบวกกลบัต้นทุนค่าเผื่อ
การลดมลูค่าของสนิคา้ดงักล่าว 

2. การตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูค่านายหน้าคา้งรบั 

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดค้่านายหน้าจ านวน 57.30 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิระบบป ัม๊
อุตสาหกรรมจากการเป็นผูจ้ดัหาลูกคา้และประสานงานใหแ้ก่ Siemens ในการจ าหน่ายอุปกรณ์ Gas Turbine ส าหรบั
โรงไฟฟ้า บรษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิค่านายหน้าแลว้จ านวน 38.56 ลา้นบาท ปจัจุบนั บรษิทัฯ มรีายไดค่้านายหน้าคา้งรบั
อกีจ านวน 18.74 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ) อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
ค่านายหน้าค้างรบัจ านวน 10.00 ล้านบาทตามหลักในการด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ทัง้นี้  บริษัทฯ และ 
Siemens เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด และ Siemens เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับใน
อุตสาหกรรมและมคีวามน่าเชื่อถอืทางการเงนิ บรษิทัฯ จงึคาดว่าจะไดร้บัการช าระเงนิค่านายหน้าทีเ่หลอืทัง้จ านวนใน
ไตรมาส 4 ปี 2558  

ทัง้นี้ หากไม่รวมรายการปรบัปรุงทางบญัช ีบรษิทัฯ จะมกี าไรจากการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2558 จ านวน 
8.69 ลา้นบาท และบรษิทัฯ จะมกี าไรจากการด าเนินงานงวด 9 เดอืนแรกของปี 2558 จ านวน 105.23 ลา้นบาท 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

  (นางวชัร ีอตัถากร) 

     ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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