
 

 

ที� SR-E2563/004                                                                                                                               วนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2563 

เรื�อง       คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 เรียน      กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ขอชี6แจงผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด

ดงันี6  

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

 

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2562  
ในไตรมาส 4 ปี 2562 (Q4/2562) บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 15.79 ลา้นบาท กาํไรสุทธิเพิ�มขึ6นจากไตรมาส 3 ปี 2562 (Q3/2562) จาํนวน 

7.90 ลา้นบาท หรือร้อยละ 100.13  สาเหตุมาจาก 
รายไดห้ลกั 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจาํนวน 718.43 ลา้นบาท เพิ�มขึ6นจากไตรมาส 3 ปี 2562 (Q3/2562) จาํนวน 358.49 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ6นร้อยละ 
99.60 การเพิ�มขึ6นของรายไดห้ลกัอยา่งมีนยัสาํคญัมาจาก : 

(1)  กลุ่มธุรกิจพลงังานทางเลือก มีรายไดเ้พิ�มขึ6น จากงานก่อสร้างโครงการพลงังานแสงอาทิตยแ์บบทุ่นโซลาร์ลอยนํ6 า (Floating Solar 
Power) เพิ�มขึ6นจากความคืบหนา้ของงานซึ�งเริ�มช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2562 

(2) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สามารถรับรู้รายไดจ้ากความคืบหนา้ของงานก่อสร้างจากงานที�ล่าชา้
ในช่วงไตรมาสที�ผา่นมาอนัเนื�องจากเจา้ของงานขอเลื�อนเวลาการเขา้ทาํงานออกไป  

(3) กลุ่มธุรกิจสถานีวดัอตัราการไหลของของเหลวมีรายไดจ้ากงานก่อสร้างเพิ�มขึ6นจากความคืบหนา้ของงานก่อสร้างที�ล่าชา้ในช่วง
ไตรมาสที�ผา่นมา 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 701.25 ลา้นบาท เพิ�มขึ6นจากไตรมาส 3 ปี 2562 (Q3/2562) จาํนวน 347.09 ลา้นบาท 
หรือเพิ�มขึ6นร้อยละ 98 สืบเนื�องจากการปรับตวัเพิ�มขึ6นของตน้ทุนผนัแปรที�สอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัที�เพิ�มขึ6น   
         

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 % % %

(หน่วย:ล้านบาท) 2562 2562 2561 เพ ิ�ม(ลด) เพ ิ�ม(ลด) ปี 2562 ปี 2561 เพ ิ�ม(ลด)

QOQ YOY YTD

รายไดห้ลกั 718.43          359.94          569.98          99.60% 26.04% 1,699.94      1,777.44      (4.36%)

รายไดอื้�น (1.01) 2.37              2.56              (142.62%) (139.45%) 3.64              19.25            (81.09%)

รวมรายได้ 717.42          362.31          572.54          98.01% 25.30% 1,703.58      1,796.69      (5.18% )

ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน (701.25) (354.16) (532.94) 98.00% 31.58% (1,682.35) (1,745.43) (3.61%)

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 15.79            7.89              40.72            100.13% (61.22% ) 20.38            53.23            (61.71% )



 

ไตรมาส 4  ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4  ปี 2561 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 (Q4/2562) บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 15.79 ลา้นบาท กาํไรสุทธิลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2561 (Q4/2561) จาํนวน  
24.93 ลา้นบาท หรือร้อยละ 61.22 สาเหตุมาจาก กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีการตั6งประมาณการค่าปรับงาน
ล่าชา้ซึ�งอยูร่ะหวา่งกระบวนการเจรจาต่อรอง ซึ�งรับรู้รายการดงักล่าวในเดือน ธนัวาคม ปี 2562      
 

ปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561  

ปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 20.38 ลา้นบาท กาํไรลดลงจากปีก่อน จาํนวน 32.85 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 61.22 สาเหตุมาจาก 
รายไดห้ลกั 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจาํนวน 1,699.94 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 77.50 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.36 การลดลงของรายได้
หลกัอยา่งมีนยัสาํคญัมาจาก การลดลงของรายได ้ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจสถานีวดัอตัราการ
ไหลของของเหลว และกลุ่มธุรกิจป̂ัมอุตสาหกรรม ซึ� งไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัรวมถึงการแข่งขนัดา้นราคาของคู่แข่งใน
ตลาดสูงขึ6น 
รายไดอื้�น 

บริษทัฯ มีรายไดอื้�น 3.64 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 15.61 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 81.09 สืบเนื�องจากการการลดลงของ
รายไดค้่านายหนา้และกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 
ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเพิ�มขึ6นจากปีก่อน จาํนวน 7.16 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ6นร้อยละ 153.32 สืบเนื�องการกูย้ืมเงินเพื�อลงทุนใน
โครงการอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and Plaza” ของบริษทัยอ่ย ไดกู้ย้มืเมื�อ ปลายไตรมาส 2 ปี 2561 และการกูย้มืระยะสั6นเพื�อการ
ลงทุนในโครงการอื�นๆ ของกลุ่มกิจการ  

 

โครงการที�สําคญั 

บริษทัฯ มุ่งมั�นที�จะสร้างผลกาํไรใหเ้ติบโตอยา่งย ั�งยืน ในช่วงที�ผ่านมาไดเ้ดินหนา้ขยายการลงทุนเพื�อสร้างความแขง็แกร่งยิ�งขึ6น โดย
มองหาโอกาสใหม่ๆ นั�นคือ กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ ซึ� งไดเ้ริ�มเปิดดาํเนินการเต็มรูปแบบ สาํหรับโครงการอาคารจอดรถและพลาซ่า 
“TUH Parking and Plaza” เป็นแห่งแรก ซึ�งสร้างผลกาํไรตั6งแต่ปีแรกที�เปิดดาํเนินการแบบเตม็รูปแบบในปี 2562  

โครงการบริหารจดัการพื6นที�อาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กบับริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (AOT) ในช่วง
ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้ลงนามกบั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (AOT) เพื�อลงทุนก่อสร้างโครงการบริหารจดัการ
พื6นที�อาคารจอดรถยนต ์ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต)์ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่จะแลว้เสร็จ
พร้อมเปิดบริการภายในปี 2563  

วตัถุประสงค์การลงทุนครั6 งนี6 นอกจากจะมุ่งเน้นสร้างผลกาํไรและการเติบโตของกลุ่มกิจการแลว้ ยงัมีวตัถุประสงค์เพื�อเพิ�มขีด
ความสามารถของบริษทัฯ เกี�ยวกบัการลงทุนในระบบบริหารอาคารที�จอดรถพร้อมบริหารพื6นที�เชิงพาณิชย ์การเพิ�มศกัยภาพและความมุ่งมั�นที�
จะกา้วสู่การผูน้าํในธุรกิจบริหารระบบที�จอดรถระดบัแนวหนา้ของภูมิภาคเอเชีย 

                                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                            (นางอุดมพร    จิระนภากลุวฒัน)์ 

                                                              ประธานเจา้หนา้ที�บญัชีและการเงิน  


