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ที SR-E2563/013                                                                                                 

   วนัที 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

เรือง       คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) สาํหรับไตรมาส 2 สินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 

 เรียน      กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามราช จาํกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ") ขอชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 สินสุดวนัที 30 

มิถุนายน พ.ศ.2563 ดงันี 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิทสํีาคัญ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 % หกเดือน หกเดือน %

(หน่วย:ล้านบาท) 2563 2562 เพมิ(ลด) ปี 2563 ปี 2562 เพมิ(ลด)

YOY YTD

รายไดจ้ากการกอ่สร้าง, ขายและบริการ 513.85 313.10 64.12% 1,022.46 621.57 64.50%

รายไดอื้น (3.59) 0.07 (5,228.57%) 5.28 2.28 131.58%

รวมรายได้ 510.26 313.17 62.93% 1,027.74 623.85 64.74%

ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน (523.00) (314.57) 66.26% (1,067.34) (626.94) 70.25%

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี (12.40) (1.68) 638.10% (39.47) (3.30) 1,096.06%
 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2  ปี 2563 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2  ปี 2562 

ไตรมาส 2 ปี 2563 (Q2/2563) บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการก่อสร้าง การขายและบริการ จาํนวน 513.85 ลา้นบาท 

เพิมขึนร้อยละ 64.12 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได ้313.10 ลา้นบาท  การเพิมขึนเนืองมาจากโครงการ

ขนาดใหญ่มีความคืบหนา้ของงานก่อสร้างตามสัญญาเพิมขึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนทีอยู่ในช่วงเริมโครงการ อาทิเช่น 

โครงการพลงังานแสงอาทิตยแ์บบทุ่นโซล่าลอยนาํ (Floating Solar Power) ซึงเป็นโครงการใหม่ทีเริมในช่วงปลายไตรมาส 

3 ปี 2562 (Q3/2562) จึงส่งผลใหร้ายไดร้วมของบริษทัฯ ในไตรมาส 2 ปี 2563 (Q2/2563)  เติบโตขึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2 ปี 2563 (Q2/2563) บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 12.40 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขึนร้อยละ 

638.10 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึงมีผลขาดทุนสุทธิ 1.68 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัเนืองจาก 

1. บริษทัฯ มีรายไดอื้น (3.59) ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 3.66 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5,228.57 

เนืองจากขาดทุนจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ์การเงินเพิมขึน 

2. บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 523.00 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 66.26 จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนซึงมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 314.57 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจาก  การปรับตวัเพิมขึนของ

ตน้ทุนผนัแปรทีสอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัทีเพิมขึน นอกจากนีในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ ไดต้งัสํารองค่า

เผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในส่วนของชินส่วนอะไหล่ของส่วนงานบาํรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

สาํหรับยานยนต ์จาํนวน 4.37 ลา้นบาท โดยอา้งอิงกบัราคาตลาด ณ ปัจจุบนัของสินคา้ดงักล่าว เพือใหเ้ป็นไป
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ตามนโยบายการตงัค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ และหลกัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัของ

บริษทัฯ  

3. เมือตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดการระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควิด19”) ซึงเหตุการณ์

ดังกล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานในส่วนงานให้เช่าพืนทีอาคารจอดรถและสถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติสาํหรับยานยนตที์อยูภ่ายใตส่้วนงานพลงังานทางเลือก 

ผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนสินสุดเดือน มิถุนายน ปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 

สําหรับงวดหกเดือน ปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการก่อสร้าง การขายและบริการ จาํนวน 1,022.46 ลา้นบาท 

เพิมขึนร้อยละ 64.50 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได้ 621.57 ลา้นบาท  การเพิมขึนเนืองมาจากโครงการ

ขนาดใหญ่มีความคืบหนา้ของงานก่อสร้างตามสัญญาเพิมขึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนทีอยู่ในช่วงเริมโครงการ อาทิเช่น 

โครงการพลงังานแสงอาทิตยแ์บบทุ่นโซล่าลอยนาํ (Floating Solar Power) ซึงเป็นโครงการใหม่ทีเริมในช่วงปลายไตรมาส 

3 ปี 2562 (Q3/2562) จึงส่งผลใหร้ายไดร้วมของบริษทัฯ ในงวดหกเดือน ปี 2563  เติบโตขึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทัฯ มีรายไดอื้น 5.28 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 3.00 ลา้นบาท หรือร้อยละ 131.58 เนืองจาก

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพิมขึน 

อย่างไรก็ตามสําหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือน มิถุนายน ปี 2563 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 39.47 ลา้นบาท ขาดทุน

เพมิขึนร้อยละ 1,096.06 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึงมีผลขาดทุนสุทธิ 3.30 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัเนืองจาก 

1. บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,067.34 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 70.25 จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อนซึงมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 626.94 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจาก  การปรับตวัเพิมขึน

ของตน้ทุนผนัแปรทีสอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัทีเพิมขึน นอกจากนีบริษทัฯ ไดต้งัสํารองค่าเผือการลดมูลค่า

สินคา้คงเหลือในส่วนของชินส่วนอะไหล่ของส่วนงานบาํรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์

จาํนวน 4.37 ลา้นบาท โดยอา้งอิงกบัราคาตลาด ณ ปัจจุบนัของสินคา้ดงักล่าว เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ

ตงัค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ และหลกัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัของบริษทัฯ และการตงั

สาํรองการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือของส่วนงานกลุ่มธุรกิจพลงังานทางเลือก จาํนวน 55.11 ลา้นบาท  ซึง

อยูร่ะหวา่งการเคลมสินคา้กบัผูจ้าํหน่าย  

2. เมือตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดการระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควิด19”) ซึงเหตุการณ์

ดังกล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานในส่วนงานให้เช่าพืนทีอาคารจอดรถและสถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติสาํหรับยานยนตที์อยูภ่ายใตส่้วนงานพลงังานทางเลือก 

                                                                                                                

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

  

 (นางอุดมพร    จิระนภากลุวฒัน)์ 

 ประธานเจา้หนา้ทีบญัชีและการเงิน 

                                                              


