
 

 

ท่ี SR-E2564/007                                                                                                                              วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง       ค  าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 เรียน      กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 เปรียบเทยีบกบัไตรมาส 4 ปี 2563     

ในไตรมาส 1 ปี 2564 (Q1/2564) บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 19.96 ลา้นบาท ก าไรลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2563 (Q4/2563) จ  านวน 28.28 

ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 339.90 สาเหตุมาจาก       

รายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจ านวน 225.70 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2563 (Q4/2563) จ  านวน 166.03 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
42.38 การลดลงของรายไดห้ลกัอยา่งมีนยัส าคญัมาจาก : 

(1) บริษทัมีโครงการก่อสร้างคงคา้งในมือท่ีมีทั้งจ  านวนและมูลค่าลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2563 จึงรับรู้ขั้นความส าเร็จในปีน้ี
ลดลง 

(2) เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควิด19”) ซ่ึงยงัคงแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ืองถึง
ไตรมาส 1 ปี 2564 เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานในส่วนงานให้เช่าพ้ืนท่ีอาคารจอดรถและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนตท่ี์อยูภ่ายใตส่้วนงานพลงังานทางเลือก รวมถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ไดถู้กเล่ือนออกไป 

 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 % %

(หน่วย:ล้านบาท) 2564 2563 2563 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)

YOY QOQ

รายได้จากการก่อสร้าง การขายและบริการ 225.70 508.61 391.73 (55.62%) (42.38%)
รายได้อ่ืน 2.72 8.87 (3.26) (69.33%) 183.44%
รวมรายได้ 228.42 517.48 388.47 (55.86%) (41.20%)
ตน้ทุนงานก่อสร้าง ตน้ทุนขายและบริการ (201.01) (504.82) (337.82) (60.18%) (40.50%)
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (50.74) (39.52) (46.00) 28.39% 10.30%
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (251.75) (544.34) (383.82) (53.75%) (34.41%)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (19.96) (27.07) 8.32 (26.27%) (339.90%)



 

บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 2.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 4 ปี 2563 (Q4/2563) จ  านวน 5.98 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 183.44 

ส่วนใหญ่เน่ืองจากก าไรจากสัญญาอนุพนัธ์แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 251.75 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2563 (Q4/2563) จ  านวน 132.07 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 34.41 ซ่ึงสาเหตุมาจากการปรับตวัลดลงของตน้ทุนผนัแปรท่ีสอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัท่ีลดลง   

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 เปรียบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 (Q1/2564) บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 19.96 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 (Q1/2563) จ านวน 7.11 
ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ  26.27 สาเหตุมาจาก      

รายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจ านวน 225.70 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 (Q1/2563) จ านวน 282.91 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
55.62 การลดลงของรายไดห้ลกัอยา่งมีนยัส าคญัดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้เปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2564 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2563 

บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 2.72 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 (Q1/2563) จ านวน 6.15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 69.33 
ส่วนใหญ่เกิดจากลดลงของก าไรจากสัญญาอนุพนัธ์แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 251.75 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 (Q1/2563) จ านวน 292.59 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 53.75 สาเหตุมาจากการปรับตวัลดลงของตน้ทุนผนัแปรท่ีสอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัท่ีลดลง และไตรมาส 1 ปี 2563 มีการตั้ง
ส ารองการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ จ านวน 54.71 ลา้นบาท ซ่ึงอยูร่ะหว่างการเคลมสินคา้กบัผูจ้  าหน่ายตามเง่ือนไขของสัญญา 

 
  

         ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                            (นางสาวกรกนก  กล่ินขจรวงศ)์ 

                                                              ประธานเจา้หนา้ท่ีบญัชีและการเงิน  


