
SR : บรษัิท สยามราช จํากัด (มหาชน) 3M/2565 (ม.ค. - ม.ีค. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

SR มีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ แบง่เป�นกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่ม
ธุรกิจก่อสรา้งสถานวัีดและระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ทางเลือก 3. กลุ่มธุรกิจระบบป�� มอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจบรษัิทยอ่ย 2
กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสถานอัีตราการไหลของของเหลว 2. กลุ่ม
ธุรกิจอื�นๆ ได้แก่ ธุรกิจงานบรหิารอาคารจอดรถ

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

 ลงทนุก่อสรา้งสถานบีรกิาร NGV ตามแนวท่อที� จ.ฉะเชงิเทรา และ
จ.ชยันาท โดยคาดว่าจะเป�ดใหบ้รกิารภายในป� 2565

อยูร่ะหว่างศกึษาการลงทนุก่อสร้างอาคารจอดรถและระบบจอดรถ
อัตโนมติั (บจก.เอสอาร ์คอมเมอรเ์ชยีล โฮลดิ�ง) ในโครงการอื�นๆ

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 3M/2565

3M65 3M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 247.60 227.54 942.32 1,733.43

ค่าใช้จ่าย 249.88 245.91 1,041.80 1,870.13

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ -4.21 -19.96 -129.77 -129.68

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 2,473.96 2,292.52 2,403.21 2,426.59

หนี�สนิ 1,590.81 1,270.85 1,513.69 1,382.90

สว่นผู้ถือหุ้น 856.59 975.09 860.97 994.61

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน -53.68 50.52 214.41 -98.60

กิจกรรมลงทนุ -33.68 42.59 -237.50 -325.97

กิจกรรมจัดหาเงิน 92.98 -115.15 21.88 425.44

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.03 -0.19 -0.19

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 14.21 10.94 9.30 2.02

อัตรากําไรสทุธิ (%) -2.51 -10.25 -14.74 -7.70

D/E Ratio (เท่า) 1.80 1.24 1.70 1.33

ROE (%) -12.45 -11.71 -13.99 -12.11

ROA (%) -2.74 -5.18 -3.36 -5.85

สรุปผลการดําเนินงาน

บรษัิทมรีายได้รวม 247.60 ล้านบาท เพิ�มขึ�นชว่งเดียวกันของป�ก่อน
จํานวน 20.06 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 8.82 การเพิ�มขึ�นของรายได้หลักมี
นยัสาํคัญมาจาก
1. บรษัิทมโีครงการก่อสรา้งโครงการใหม ่ประมลูได้ในชว่งปลายป�

2564 รบัรูร้ายได้ในป� 2565
2. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 ที�ผา่นมาจนถึงป�จจุบนั

เริ�มผอ่นคลายลง สง่ผลดีต่อสว่นงานใหเ้ชา่พื�นที�จอดรถใหมี้ผลการ
ดําเนนิงานเพิ�มขึ�นตามลําดับ

บรษัิทขาดทนุสทุธ ิ(สว่นของบรษัิทใหญ)่ 4.21 ล้านบาท ขาดทนุลดลง
จากชว่งเดียวกันของป�ก่อนจํานวน 15.75 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 78.91
สาเหตหุลักมาจาก
1. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 ที�ผา่นมาจนถึงป�จจุบนั

เริ�มผอ่นคลายลง สง่ผลดีต่อสว่นงานใหเ้ชา่พื�นที�จอดรถใหมี้ผลการ
ดําเนนิงานเพิ�มขึ�นตามลําดับ

2. การเริ�มต้นของสงครามยูเครน-รสัเซยี ในชว่งต้นป� 2565 สง่ผลกระ
ทบต่อราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ปรบัตัวสงูขึ�นและชะลอการฟ�� นตัวของ
เศรฐกิจโลก มผีลกระทบใหต้้นทนุการดําเนนิงานสงูขึ�นอยา่งมนียั
สาํคัญ

3. โครงการบางโครงการได้ถกูเลื�อนออกไป

พัฒนาการที่สําคัญ

• 1 ก.ค. 64 เพิ�มทนุจดทะเบยีน บรษัิท เอสอาร ์คอมเมอรเ์ชยีล โฮลดิ�ง
จํากัด (บรษัิทยอ่ย) จากเดิม 293 ล้านบาท เป�น 313.5 ล้านบาท

แผนธุรกิจ

 ขยายตลาดและติดตามงานโครงการใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยเพิ�มตลาด
จากกลุ่มธุรกิจด้านก๊าซธรรมชาติไปสูก่ารใหบ้รกิารในกลุ่มป�โตรเลียม
เหลว ธุรกิจพลังงานทางเลือกอื�นๆ

 เพิ�มสถานบีรกิาร NGV ตามแนวท่อ
 มองหาโอกาสในการควบรวมกิจการ ลงทนุรว่มในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกับ

ธุรกิจที�มคีวามสมัพนัธเ์กี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักของบรษัิทฯ
 ขยายธุรกิจอาคารจอดรถและบรกิารเพิ�มเติม

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

• การเปลี�ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานของประเทศถกูกําหนดโดย
รฐับาลซึ�งมกีารเปลี�ยนแปลงไปตามคณะรฐัมนตรแีต่ละชุด จึงทําให้
นโยบายพลังงานอาจมกีารเปลี�ยนแปลงและไมม่คีวามแนน่อนใน
อนาคตซึ�งอาจสง่ผลต่อแนวทางการดํานเนนิธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกับ
บรษัิทฯ อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ได้ติดตามขา่วสารการเปลี�ยนแปลง
นโยบายพลังงานอยา่งใกล้ชดิเพื�อบรษัิทฯ สามารถวางแผนได้อยา่งทัน
ท่วงที

• ณ ไตรมาสที� 1/2565 ราคาก๊าซ NGV อยูที่� 15.59 บาท/กิโลกรมั
อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ได้ติดตามขา่วสารการเปลี�ยนแปลงนโยบายก๊าซ
NGV หรอืเหตกุารณที์�อาจสง่ผลต่อธุรกิจอยา่งใกล้ชดิ เพื�อบรษัิทฯ
สามารถวางแผนการดําเนนิธุรกิจและการรองรบัการเปลี�ยนแปลงอยา่ง
ทันท่วงที

 ความไมส่ม�าเสมอของรายได้จากงานลักษณะโครงการ การก่อสรา้ง
สถานวัีดและระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติเป�นการใหบ้รกิารที�มกีารว่าจ้าง
เป�นลักษณะโครงการไมม่กีารทําสญัญาเป�นระยะยาวอยา่งต่อเนื�อง ซึ�ง
อาจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มรีายได้ที�ไมม่ีความสม�าเสมอและไมม่คีวามต่อ
เนื�องจากการใหบ้รกิารในกลุ่มธุรกิจก่อสรา้งสถานวัีดและระบบท่อสง่
ก๊าซธรรมชาติ อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ มุง่เนน้และใหค้วามสาํคัญกับ
คณุภาพการใหบ้รกิารงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบก่อสรา้ง
สถานวัีดและระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติภายใต้มาตรฐานของ ปตท. รวม
ถึงการสง่มอบงานตรงเวลาที�กําหนดและได้สรา้งความสมัพนัธที์�ดีต่อ
ลกูค้าจึงทําใหไ้ด้รบัความไว้วางใจของโครงการและผูร้บัเหมาหลักใน
การว่าจ้างงาน นอกจากนี�รฐับาลได้สง่เสรมิการใชก๊้าซธรรมชาติเป�น
เชื�อเพลิงในการดําเนนิกิจกรรมทางธุรกิจในโรงไฟฟ�าและโรงงาน
อุตสาหกรรม จึงสง่ผลต่อการลงทนุก่อสรา้งสถานวัีดและระบบท่อสง่
ก๊าซธรรมชาติเพิ�มขึ�น

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 50.13%

ธุรกิจระบบป�� มอุตสาหกรรม 24.33%

ธุรกิจวัดอัตราการไหลของเหลว 12.28%

ธุรกิจพลังงานทางเลือก 5.33%

รายได้อื�น 7.93%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / RESOURC
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ณ วันที� 31/03/65 SR RESOURC mai

P/E (เท่า) - - 59.24

P/BV (เท่า) 1.13 1.82 3.67

Dividend yield (%) - 0.88 1.18

31/03/65 31/12/64 31/12/63

Market Cap (ลบ.) 974.45 940.61 493.99

ราคา (บาท/หุน้) 1.44 1.39 0.73

P/E (เท่า) - - -

P/BV (เท่า) 1.13 1.04 0.50

CG Report:

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 11/03/2565

นาย เกียรติ วิมลเฉลา (31.95%)

น.ส. กฤตินา วิมลเฉลา (8.11%)

นาย กฤติน วิมลเฉลา (8.11%)

นาง วัชราภรณ ์วิมลเฉลา (7.58%)

นาย ต่อโชค เล้าลือชยั (6.16%)

อื�น ๆ (38.09%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.siamrajplc.com

ir@siamrajplc.com
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289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า ตําบลสาํโรง อําเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130

ขอ้มูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=SR

หมายเหต ุ: เอกสารฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบยีน โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทกุกรณ ีและบริษัทจดทะเบยีนสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ รวมทั�งหา้มไมใ่หผู้ใ้ดนาํเอกสารหรือขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษัิทจดทะเบยีนก่อน หากผูล้งทนุมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกับขอ้มลูของบรษัิท สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสาํนกังานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล 30/05/2565

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=SR

