บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “SR”) (เดิมชื่อ “บริษทั สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จากัด ” และ
“บริษทั เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จากัด”) จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น
ั ๊ ตสาหกรรม และให้บริการด้านวิศวกรรม
1.00 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์เริม่ แรกเพื่อออกแบบและจาหน่ ายระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมแก่โรงงานอุตสาหกรรมทัวไป
เกี่ยวกับระบบปมอุ
่ ต่อมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจเกีย่ วกับ
ก๊าซธรรมชาติซ่งึ มีแนวโน้ มการใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles) (“NGV”) กอปรกับ
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรรมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
และการส่งเสริมจากรัฐบาลในการใช้ก๊าซ NGV ทดแทนการใช้น้ ามันเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ บริษทั ฯ จึงขยายการ
ประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
จุดเริม่ ต้นของบริษทั ฯ เริม่ จากในปี 2519 ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั สยามราชธานี จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เริม่ แรก
เพื่อผลิตและจาหน่ ายสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ต่อมาได้เพิม่ การดาเนิน
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง จนธุรกิจนี้เติบโตเป็ นอย่าง
ธุรกิจออกแบบและจาหน่ายระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมที่
มาก ในปี 2527 กลุ่มผูบ้ ริหารจึงแยกธุรกิจออกแบบและจาหน่ายระบบปมอุ
เกี่ยวข้องออกจากบริษัท สยามราชธานี จากัด และจัดตัง้ เป็ น บริษัท เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จากัด มีวตั ถุ ประสงค์
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่
เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและจาหน่ายระบบปมอุ
โรงงานอุตสาหกรรมทัวไป
่ หลังจากนัน้ ในปี 2547 บริษทั ฯ ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง โรงไฟฟ้าหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ และสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติเพื่อวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบและค่า
พลังงานของก๊าซธรรมชาติในจุดทีม่ กี ารซือ้ ขายตลอดทัง้ กระบวนการสารวจและผลิต ก๊าซธรรมชาติไปจนถึงผูใ้ ช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ตัง้ แต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่ง
ก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ เช่น โรงไฟฟ้าและโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่ างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทัง้ บริษัทฯ ยังให้บริการบารุงรักษาสถานีวดั และระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและ
ติดตัง้ อุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2547 ภาวะอุตสาหกรรมก๊าซ NGV มีการเติบโต
อย่างมากและราคาน้ ามันเชือ้ เพลิงปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ทดแทน
น้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและขยายธุรกิจไปยังการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV
ได้แก่ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (“สถานีบริการ”) ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ บริการบารุงรักษาสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และบริการบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
เนื่องด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจ และความต้องการสินค้าและบริการที่เพิม่ ขึน้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เติบโตขึน้ เป็ นอย่างมาก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริษทั เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จากัดได้เปลีย่ นชื่อ
บริษัทใหม่เป็ น บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จากัด ทัง้ นี้ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT) กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (Natural Gas
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ั ๊ ตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems: EPC) ยังคงเป็ น 3
for Vehicles: NGV) และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
กลุ่มธุรกิจหลักทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน พร้อมทัง้ เปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั สยาม
ราช จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจานวน 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 300,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และทุนทีช่ าระแล้วจานวน 225,000,000 บาท สาหรับหุน้ สามัญทีเ่ หลืออีกจานวน
75,000,000 หุน้ บริษทั ฯ ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering:
IPO)
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) กลุ่ม
ั ๊ ตสาหกรรม (EPC)
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
โครงสร้างการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวดั และระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)

กลุ่มธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ (NGV)

กลุ่มธุรกิจ
ั ๊ ตสาหกรรม
ระบบปมอุ
(EPC)

การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)
บริษั ท ฯ ให้บ ริก ารงานวิศ วกรรมวางระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละก่ อ สร้ า งสถานี ว ัด เพื่อ วัด ปริม าณ วัด
ส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นการวัดทีจ่ ุดซื้อขายตลอดทัง้ กระบวนการตัง้ แต่บริเวณ
แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อน
เข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้
ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังให้บริการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ในสถานีวดั
ก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วดั ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วดั อัตราการไหล
ของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow Computer)
2. กลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (NGV)
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV ดังนี้
 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
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 บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
 บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
3. กลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม (EPC)
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องที่ใช้
บริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมเกีย่ วกับระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมและ
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า และจาหน่ ายระบบปมอุ
ระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ รอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ
ออกแบบและจาหน่าย มีรายละเอียดดังนี้
ั ๊ ตสาหกรรม ได้แก่ ปมั ๊ Gear ปมั ๊ Sanitary ปมั ๊ Screw ปมและระบบสุ
ั๊
 ระบบปมอุ
ญญากาศ ปมั ๊ Diaphragm
ปมั ๊ Process Metering และปมั ๊ Process Centrifugal
 เครื่องอัดอากาศทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรม
 ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า
ตลอดเวลาทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาการดาเนินงานและการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนามาตรฐาน
ISO 9001:2008 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัวโลกมาใช้
่
ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริการ โดย
บริษัท ฯ ได้ร ับรองคุ ณภาพสาหรับ การก่ อสร้า งสถานี ว ัดและระบบท่ อส่ง ก๊ า ซธรรมชาติ การจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ท่ี
เกี่ย วข้อ งกับ สถานีวดั และท่อส่งก๊า ซธรรมชาติ การก่อ สร้า งสถานี บ ริการ การบารุ งรัก ษาสถานี บริก าร และการ
ั ๊ ตสาหกรรม จึงทาให้บริษัทฯ เป็ นที่ยอมรับและได้รบั ความเชื่อถือจากคู่ค้าทางธุรกิจ มาอย่าง
จาหน่ ายระบบปมอุ
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจกว่า 30 ปี
1.1 วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของบริษทั
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์การดาเนินงานโดยมุ่งเน้นการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจจนเป็ นทีร่ จู้ กั น่ าเชื่อถือและได้รบั การ
ยอมรับจากลูกค้า ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
เพื่อก้าวสู่การเป็ นผู้นาในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ั ๊ ตสาหกรรม
สาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้บริการงานวิศวกรรม งานก่อสร้าง และงานบารุงรักษาด้วยคุณภาพ ตลอดจน
การจาหน่ ายสินค้า ควบคู่กบั การบริหารจัดการต้นทุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงเป็ นที่
ยอมรับและได้รบั ความไว้วางใจจากคู่คา้ ในอุตสาหกรรมทัง้ ด้านสินค้าและการให้บริการทีย่ ดึ มันในการตอบสนอง
่
ความพึงพอใจเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานและ
เป็ นแรงขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ ยึดมันในหลั
่
กการทางานทีด่ กี บั คูค้ า้ ทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดทางการค้าในระยะยาว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มุ่งมันในการยกระดั
่
บองค์กรสูม่ าตรฐานสากล ให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี ดาเนินธุรกิจควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ติ ่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเป็ นธรรมและเท่า
เทียมกัน เพื่อเป้าหมายในการสร้างความมังคั
่ งและมู
่
ลค่าในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
เดือน/ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

กุมภาพันธ์ 2527

 บริษัท เอ็น จิเ นี ย ริ่ง โปรดัก ส์ จ ากัด ได้จ ัด ตัง้ ขึ้น มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ ริ่ม แรกเพื่อ
ั ๊ ต สาหกรรม และให้บ ริก ารด้า นวิศ วกรรม
ออกแบบและจ าหน่ า ยระบบป มอุ
ั ๊ ตสาหกรรมแก่โรงงานอุตสาหกรรมทัวไป
เกีย่ วกับระบบปมอุ
่
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

มกราคม 2547

 บริษทั ฯ ขยายการประกอบธุรกิจไปยัง กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติและกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จากัดและบริษัท สยามราชธานี จากัดร่วมจัดตัง้
กิจ การร่ ว มค้า สยามราชธานี แ ละเอ็น จิเ นี ย ริ่ง โปรดัก ส์ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการ
ประมูลงานโครงการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV โดยบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการลงทุน
ในกิจการร่วมค้าร้อยละ 25.00
 บริษทั เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จากัด เปลีย่ นชื่อบริษทั ใหม่เป็ น บริษัท สยามราช
ธานี คอร์ปอเรชัน จากัด
 กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ เปลีย่ นแปลงชื่อผู้ร่วมค้า
จากบริษทั เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จากัด เป็ นบริษทั สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน
จากัด
 บริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตเป็ นผูค้ า้ น้ามัน ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารค้า
น้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยาม
ราช” แห่งแรกได้เปิ ดดาเนินการ ซึง่ ตัง้ อยู่บนถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร
 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยาม
ราช”
แห่ ง ที่ 2
ได้ เ ปิ ด ด าเนิ น การ ซึ่ง ตัง้ อยู่ บ นถนนบางนา-ตราด
กรุงเทพมหานคร
 บริษทั ฯ และบริษทั สยามราชธานี จากัดร่วมจัดตัง้ กิจการร่วมค้าสยามราชธานี
เพื่อประโยชน์ในการประมูลงานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
โดยบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้าร้อยละ 90.00
 สถานี บริก ารก๊า ซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ข องบริษัท ฯ ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นจัง หวัด
พิษ ณุ โ ลกและจัง หวัด ก าแพงเพชร ได้ เ ปิ ด ด าเนิ น การ โดยบริษั ท ฯ เป็ น ผู้
ให้บริการบริหารจัดการสถานีบริการให้แก่บริษทั ขนส่ง จากัด (“บขส.”)
 บริษทั ฯ ได้รบั มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึง่ รับรองคุณภาพการก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจาหน่ ายอุปกรณ์ ในสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ การออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ การบารุงรักษาสถานี
ั ๊ ตสาหกรรม
บริการ และการจาหน่ายระบบปมอุ
 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาท เป็ น 62.50 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 12,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ใหม่จานวน 5 ราย
 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 62.50 ล้านบาท เป็ น 225.00 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 162,500 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินกิจการและสร้าง
ความมันคงทางการเงิ
่
นในระยะยาวให้กบั บริษทั ฯ
 บริษัทฯ หยุดการดาเนินงานในส่วนงานบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับ
รถยนต์ (Conversion Kits) ซึง่ อยู่ในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
และจ าหน่ า ยสิน ค้า คงเหลือ ของส่ ว นงานนี้ ท ัง้ หมดให้แ ก่ บุ ค คลที่ไ ม่ มีค วาม

พฤษภาคม 2550

กุมภาพันธ์ 2551
กรกฎาคม 2551

มกราคม 2552

พฤษภาคม 2553

กันยายน 2554

พฤศจิกายน 2556

กุมภาพันธ์ 2557

พฤศจิกายน 2557

ธันวาคม 2557
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

เกี่ยวข้อง เพื่อปรับ โครงสร้างของการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์
 แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั สยามราช จากัด
(มหาชน)
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุน้ ละ 1,000.00
บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท
 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 225.00 ล้านบาท เป็ น 300.00 ล้านบาท โดย
การออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
สาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Initial Public
Offering)

กุมภาพันธ์ 2558

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษทั
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่ม
ั ๊ ตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการร่วม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ประมูลงาน และก่อสร้าง
สถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และมีสดั ส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่
โปรดักส์รอ้ ยละ 25 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์
การเสนอขายหุ้นสามัญ ต่ อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จานวน
75,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25 ของหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้วภายหลัง
การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ โครงสร้างการถือหุน้ หลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ แสดงดังนี้
โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
ครอบครัววิ มลเฉลาและอื่นๆ

ประชาชนทัวไป
่

ถือหุน้ ร้อยละ 75

ถือหุน้ ร้อยละ 25

บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
สัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 90

กิ จการร่วมค้าสยามราชธานี

สัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 25

กิ จการร่วมค้าสยามราชธานี และเอ็นจิ เนี ยริ่ งโปรดักส์

กิ จการร่วมค้าสยามราชธานี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับบริษทั สยามราชธานี จากัด เพื่อจัดตัง้ กิจการร่วมค้าสยามราชธานี
มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประมูลงานการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจาหน่ ายอุปกรณ์ใน
สร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

90 ปจั จุบนั กิจการร่วมค้าสยามราชธานีมสี านักงานตัง้ อยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถราง
สายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ เดียวกันกับบริษทั ฯ
กิ จการร่วมค้าสยามราชธานี และเอ็นจิ เนี ยริ่งโปรดักส์
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 บริษทั สยามราชธานี จากัด และบริษทั เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จากัด ได้ร่วมลงทุนเพื่อ
จัดตัง้ กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ได้มกี ารแก้ไขสัญญาร่วม
ค้า โดยเปลีย่ นคู่สญ
ั ญาจากบริษทั เอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ จากัด เป็ นบริษทั สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จากัด และมี
วัตถุประสงค์ของการร่วมค้าเพื่อ ประมูลงานก่อสร้างสถานีบริการ ประมูลจัดหาถังบรรจุก๊าซ NGV ประมูลใดๆ ที่
เกีย่ วข้องกับสถานีบริการ หรือการประมูลใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับก๊าซ NGV กับบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 25 ปจั จุบนั กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่
โปรดักส์ มีสานักงานตัง้ อยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ เดียวกันกับบริษทั ฯ
เนื่องจากในอดีตผลงานโครงการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการบริการที่
เกีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์อยูภ่ ายใต้การดาเนินงานของบริษทั สยามราชธานี จากัด ซึง่ ปจั จุบนั กลุ่ม
ธุรกิจ ดังกล่าวได้ดาเนินการภายใต้บริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม การเข้าประมูลงานบางโครงการจาเป็ นต้องระบุ
เกีย่ วกับผลงานอ้างอิงและระยะเวลาของประสบการณ์ทางานทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ จึงร่วมกับบริษทั สยามราชธานี จากัด
ในการจัดตัง้ กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ และกิจการร่วมค้าสยามราชธานี เพื่อประโยชน์ใน
การประมูลและการรับงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ซึง่ บริษทั ฯ ต้องอ้างอิงผลงานและประสบการณ์ทางานของบริษทั สยามราชธานี
จากัด เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประมูลงานโครงการนัน้ ๆ ด้วยเหตุ น้ี การ
ประมูลงานบางโครงการจึงต้องดาเนินงานภายใต้กจิ การร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ และกิจการร่วม
ค้าสยามราชธานี
ทัง้ นี้ ด้วยผลงานโครงการอ้างอิงและระยะเวลาของประสบการณ์ทางานของบริษทั ฯ ภายใต้กจิ การร่วมค้า ทัง้ 2 แห่ง
ในช่ว งเวลาที่ผ่ านมา ท าให้บ ริษัท ฯ สามารถเข้าร่วมประมูลงานโครงการก่อ สร้า งสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊า ซ
ธรรมชาติ และงานโครงการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ภายใต้ช่อื บริษทั ฯ เองได้แล้วในปจั จุบนั
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