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ที� SR-E2563/011                                                                                                                                วนัที� 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

เรื�อง       คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ.2563 

 เรียน      กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) ("บริษทั ฯ ") ขอชี:แจงผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม 

พ.ศ.2563 ดงันี:  

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 % %

(หน่วย:ล้านบาท) 2562 2562 2563 เพ ิ�ม(ลด) เพ ิ�ม(ลด)

QOQ YOY

รายไดห้ลกั 308.47 718.43 508.61 (29.21%) 64.88%

รายไดอื้�น 2.21 (1.01) 8.87 978.22% 301.36%

รวมรายได้ 310.68 717.42 517.48 (27.87% ) 66.56%

ตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายดาํเนินงาน (312.37) (701.25) (544.34) (22.38%) 74.26%

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (1.62) 15.79 (27.07) (271.44% ) (1,570.99% )  

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2562     

ในไตรมาส 1 ปี 2563 (Q1/2563) บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 27.07 ลา้นบาท กาํไรลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 (Q4/2562) 

จาํนวน 42.86 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 271.44 สาเหตุมาจาก        

รายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจาํนวน 508.61 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 (Q4/2562) จาํนวน 209.82 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 29.21 การลดลงของรายไดห้ลกัอยา่งมีนยัสาํคญัของกลุ่มธุรกิจพลงังานทางเลือก ส่วนงานออกแบบและก่อสร้างสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์  เนื�องจากงานก่อสร้างโครงการพลงังานแสงอาทิตยแ์บบทุ่นโซลาร์ลอยนํ: า (Floating Solar 
Power)  ซึ� งความคืบหน้าของงานเริ�มในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2562 และเขา้สู่ช่วงปลายโครงการ ในขณะที�งานที�ประมูลไดใ้หม่
ขยายเวลาการส่งมอบงานออกไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาํให้การขนส่งสินคา้ล่าชา้ 
อีกทั:งตรวจพบความบกพร่องของสินคา้ที�นาํเขา้มาใชก้บังานดงักล่าว จึงไม่สามารถรับรู้รายไดต้ามแผนงานที�วางไว ้ทั:งนี: กิจการคาด
วา่จะดาํเนินการรับรู้รายไดแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 (Q3/2563) ตามที�ไดข้อขยายเวลาการส่งมอบงานออกไป 

บริษทัฯ มีรายไดอื้�นจาํนวน 8.87 ลา้นบาท เพิ�มขึ:นจากไตรมาส 4 ปี 2562 (Q4/2562) จาํนวน 9.88 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ:น
ร้อยละ 978.22 ส่วนใหญ่เนื�องจากกาํไรจากสญัญาอนุพนัธ์แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 544.34 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 (Q4/2562) จาํนวน 156.91 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 22.38 ซึ�งสาเหตุมาจากการปรับตวัลดลงของตน้ทุนผนัแปรที�สอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัที�ลดลง   
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ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2562 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 (Q1/2563) บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 27.07 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึ:นจากไตรมาส 1 ปี 2562 (Q1/2562) 
จาํนวน 25.45 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ  1,570.99 สาเหตุมาจาก      

รายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจาํนวน 508.61 ลา้นบาท เพิ�มขึ:นจากไตรมาส 1 ปี 2562 (Q1/2562) จาํนวน 200.14 ลา้นบาท หรือ
เพิ�มขึ:นร้อยละ 64.88 การเพิ�มขึ:นของรายไดห้ลกัอยา่งมีนยัสาํคญัเนื�องจากโครงการก่อสร้างทยอยรับรู้รายไดต้ามความคืบหนา้ของ
งานในมือ (Backlog) ที�ยกมาจากปลายปีก่อน       

บริษทัฯ มีรายไดอื้�นจาํนวน 8.87 ลา้นบาท เพิ�มขึ:นจากไตรมาส 1 ปี 2562 (Q1/2562) จาํนวน 6.66 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ:น
ร้อยละ 301.36  ส่วนใหญ่เกิดจากกาํไรจากสญัญาอนุพนัธ์แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 544.34 ล้านบาท เพิ�มขึ: นจากไตรมาส 1 ปี 2562 (Q1/2562) จาํนวน 
231.97 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ:นร้อยละ 74.26 สาเหตุมาจากการปรับตวัเพิ�มขึ:นของตน้ทุนผนัแปรที�สอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัที�เพิ�มขึ:น 
และมีการตั:งสํารองการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ จาํนวน 54.71 ลา้นบาท ซึ� งอยู่ระหว่างการเคลมสินคา้กับผูจ้าํหน่ายตาม
เงื�อนไขของสญัญา 

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2563 

เมื�อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดการระบาดของเชื:อไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ19”) ซึ� งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผล

ทางลบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการในภาพรวมโดยเฉพาะในส่วนงานบริหารอาคารจอดรถที�ให้เช่าพื:นที�สําหรับรอบ

ระยะเวลา 3 เดือนสิ:นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

กลุ่มกิจการไดใ้ห้ส่วนลดค่าเช่าร้อยละ 30 กบัผูเ้ช่าที�เปิดร้านคา้ตามปกติช่วงวนัที� 1 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส่วน

ร้านที�ตอ้งปิดตามประกาศของรัฐบาลในช่วงวนัที� 22 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ยกเวน้ค่าเช่าและบริการใน

ช่วงเวลาดงักล่าว  ซึ�งทั:งสองรายการถือเป็นการแกไ้ขสญัญาเช่าในทางบญัชี ซึ�งจะส่งผลใหก้ารรับรู้รายไดค้่าเช่าและค่าบริการลดลง

จาํนวน 1.36 ลา้นบาททั:งนี:  ผลกระทบในเชิงลบในระยะสั:นอนัสืบเนื�องมาจากการระบาดของโควิด19 อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิก

สัญญาเช่า หรือผิดเงื�อนไขสัญญาเช่าหรือการตัดสินใจต่อสัญญาเช่า หรือการตดัสินใจทําสัญญาเช่าของผูเ้ช่าใหม่ ดังนั: น จึง

คาดการณ์ไดว้า่เหตุการณ์ดงักล่าวจะกระทบต่อรายไดค้่าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไปดว้ย ซึ� งกลุ่มกิจการไดใ้หค้วามใส่ใจเป็น

พิเศษกบัเหตุการณ์การระบาดของโควดิ19 และผลกระทบต่อธุรกิจใหเ้ช่าและโดยรวมธุรกิจ และกาํลงัประเมินผลกระทบที�เกี�ยวขอ้ง 

รวมทั:งการวางแผนเพื�อรับมือและแกไ้ขกบัเหตุการณ์ดงักล่าว    

     

                                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                          (นางอุดมพร    จิระนภากลุวฒัน)์ 

                                                            ประธานเจา้หนา้ที�บญัชีและการเงิน  


