ที SR-E2563/004
เรื อง

วันที 20 กุมภาพันธ์ 2563

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) สําหรับปี สิ6นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั สยามราช จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") ขอชี6แจงผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ6นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังนี6
ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ

(หน่ วย:ล้ านบาท)
รายได้หลัก
รายได้อืน
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยดําเนิ นงาน
กํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ไตรมาส 4
2562
718.43
(1.01)
717.42
(701.25)
15.79

ไตรมาส 3
2562
359.94
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362.31
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7.89
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2561

%
เพิม(ลด)
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%
เพิม(ลด)
YOY

569.98
99.60%
26.04%
2.56 (142.62%) (139.45%)
572.54
98.01%
25.30%
(532.94)
98.00%
31.58%
40.72
100.13% (61.22% )

ปี 2562

ปี 2561

1,699.94
3.64
1,703.58
(1,682.35)
20.38

1,777.44
19.25
1,796.69
(1,745.43)
53.23

%
เพิม(ลด)
YTD
(4.36%)
(81.09%)
(5.18% )
(3.61%)
(61.71% )

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562
ในไตรมาส 4 ปี 2562 (Q4/2562) บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 15.79 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ เพิมขึ6นจากไตรมาส 3 ปี 2562 (Q3/2562) จํานวน
7.90 ล้านบาท หรื อร้อยละ 100.13 สาเหตุมาจาก
รายได้หลัก
บริ ษทั ฯ มีรายได้หลักจํานวน 718.43 ล้านบาท เพิมขึ6นจากไตรมาส 3 ปี 2562 (Q3/2562) จํานวน 358.49 ล้านบาท หรื อเพิมขึ6นร้อยละ
99.60 การเพิมขึ6นของรายได้หลักอย่างมีนยั สําคัญมาจาก :
(1) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก มีรายได้เพิมขึ6น จากงานก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นโซลาร์ลอยนํ6า (Floating Solar
Power) เพิมขึ6นจากความคืบหน้าของงานซึงเริ มช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2562
(2) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ สามารถรับรู ้รายได้จากความคืบหน้าของงานก่อสร้างจากงานทีล่าช้า
ในช่วงไตรมาสทีผ่านมาอันเนืองจากเจ้าของงานขอเลือนเวลาการเข้าทํางานออกไป
(3) กลุ่มธุรกิจสถานี วดั อัตราการไหลของของเหลวมีรายได้จากงานก่อสร้างเพิมขึ6นจากความคืบหน้าของงานก่อสร้างทีล่าช้าในช่วง
ไตรมาสทีผ่านมา
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 701.25 ล้านบาท เพิมขึ6นจากไตรมาส 3 ปี 2562 (Q3/2562) จํานวน 347.09 ล้านบาท
หรื อเพิมขึ6นร้อยละ 98 สื บเนืองจากการปรับตัวเพิมขึ6นของต้นทุนผันแปรทีสอดคล้องกับรายได้หลักทีเพิมขึ6น

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561
ในไตรมาส 4 ปี 2562 (Q4/2562) บริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสุ ทธิ 15.79 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2561 (Q4/2561) จํานวน
24.93 ล้านบาท หรื อร้อยละ 61.22 สาเหตุมาจาก กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติมีการตั6งประมาณการค่าปรับงาน
ล่าช้าซึงอยูร่ ะหว่างกระบวนการเจรจาต่อรอง ซึงรับรู ้รายการดังกล่าวในเดือน ธันวาคม ปี 2562
ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 20.38 ล้านบาท กําไรลดลงจากปี ก่อน จํานวน 32.85 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 61.22 สาเหตุมาจาก
รายได้หลัก
บริ ษทั ฯ มีรายได้หลักจํานวน 1,699.94 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จํานวน 77.50 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4.36 การลดลงของรายได้
หลักอย่างมีนยั สําคัญมาจาก การลดลงของรายได้ ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจสถานี วดั อัตราการ
ไหลของของเหลว และกลุ่มธุรกิจปั^ มอุตสาหกรรม ซึ งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวรวมถึงการแข่งขันด้านราคาของคู่แข่งใน
ตลาดสูงขึ6น
รายได้อืน
บริ ษทั ฯ มีรายได้อืน 3.64 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จํานวน 15.61 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 81.09 สื บเนื องจากการการลดลงของ
รายได้ค่านายหน้าและกําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเพิมขึ6นจากปี ก่อน จํานวน 7.16 ล้านบาท หรื อเพิมขึ6นร้อยละ 153.32 สื บเนื องการกูย้ ืมเงินเพือลงทุนใน
โครงการอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and Plaza” ของบริ ษทั ย่อย ได้กยู้ มื เมือ ปลายไตรมาส 2 ปี 2561 และการกูย้ มื ระยะสั6นเพือการ
ลงทุนในโครงการอืนๆ ของกลุ่มกิจการ
โครงการทีสําคัญ
บริ ษทั ฯ มุ่งมันทีจะสร้างผลกําไรให้เติบโตอย่างยังยืน ในช่วงทีผ่านมาได้เดินหน้าขยายการลงทุนเพือสร้างความแข็งแกร่ งยิงขึ6น โดย
มองหาโอกาสใหม่ๆ นันคือ กลุ่มธุรกิจบริ หารอาคารจอดรถ ซึ งได้เริ มเปิ ดดําเนิ นการเต็มรู ปแบบ สําหรับโครงการอาคารจอดรถและพลาซ่ า
“TUH Parking and Plaza” เป็ นแห่งแรก ซึงสร้างผลกําไรตั6งแต่ปีแรกทีเปิ ดดําเนินการแบบเต็มรู ปแบบในปี 2562
โครงการบริ หารจัดการพื6นทีอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กับบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) ในช่วง
ไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษทั ย่อย ได้เข้าลงนามกับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) เพือลงทุนก่อสร้างโครงการบริ หารจัดการ
พื6นทีอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์) ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็ จ
พร้อมเปิ ดบริ การภายในปี 2563
วัตถุประสงค์การลงทุ นครั6 งนี6 นอกจากจะมุ่งเน้นสร้ างผลกําไรและการเติ บโตของกลุ่มกิ จการแล้ว ยังมี วตั ถุประสงค์เพือเพิมขีด
ความสามารถของบริ ษทั ฯ เกียวกับการลงทุนในระบบบริ หารอาคารทีจอดรถพร้อมบริ หารพื6นทีเชิงพาณิ ชย์ การเพิมศักยภาพและความมุ่งมันที
จะก้าวสู่การผูน้ าํ ในธุรกิจบริ หารระบบทีจอดรถระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย
ขอแสดงความนับถือ
(นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าทีบัญชีและการเงิน

