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สานักงานใหญ่ : 289/9 หมู่ 10 ถ.รถรางสายเก่า ต.สาโรง อ.พระประแดง สมุทรปราการ
โทร. 0-2743-5010-25
http://www.siamrajplc.com
CEO/MD :
คุณเกียรติ วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โทร. : (+66) 2 743 5010 ต่อ 9070
อีเมลล์ : kiat@siamrajplc.com

CFO :
คุณอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีและการเงิน
โทร. : (+66) 2 743 5010 ต่อ 5100
อีเมลล์ : udomporn@siamrajplc.com
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IRO :
คุณวัชรี อัตถากร
นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. : (+66) 2 743 5010 ต่อ 5400
อีเมลล์ : wacharee@siamrajplc.com
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Recent Research

Company Background

บริษทั แบ่งธุรกิจออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้าง
สถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนทัง้ กระบวนการสารวจและผลิตไปจนถึงผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติ
รวมถึงให้บริการบารุงรักษาสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ในสถานีวดั
ก๊าซธรรมชาติ
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ บริการบารุงรักษาสถานีบริการ และบริหารจัดการสถานีบริการ
3. กลุ่มธุรกิจระบบปั ม๊ อุตสาหกรรม เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั ม๊ อุตสาหกรรมและระบบ
อุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กี่ยวข้องทีใ่ ช้ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ า
รวมถึงจัดจาหน่ายระบบปั ม๊ อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
Key Development of Company
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Shareholder Structure (30/06/2016)

Shareholder
กลุม่ ครอบครัววิมลเฉลา
ครอบครัวณีศะนันท์
ครอบครัววิระเทพสุภรณ์
รายย่อย

จานวนหุ้น (M.)
367.47
57.65
25.26
149.62

Revenue Breakdown

9M/2016 2015
7.36 10.65
5.22 8.04
0.41 0.52
16.02 10.52
10.21 5.95
7.14 3.97

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)
9M/2016
294.99
97.26
947.54
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Financial Ratios

Capital Structure

02 ก.พ. 2558 บริษทั ฯ แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) และเพิม่
ทุนจดทะเบียนจาก 255 ล้านบาท เป็ น 300 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 75,000,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 1.00 บาท สาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไป
่
27 ส.ค. 2558 เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญเป็ น 0.50 บาท
11 พ.ย. 2558 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

โครงสร้างรายได้
9M/2016
%
2015
%
1.รายได้จากการขายและบริ การ
- รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบ
401.79 40.94
749.95 44.17
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- รายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
343.44 34.99
688.43 40.54
- รายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั ม๊ อุตสาหกรรม
180.01 18.34
178.25 10.50
2.รายได้อื่น
56.29
5.73
81.35
4.79
รายได้รวม
981.53 100.00 1,697.99 100.00

CG Report Score
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กลุม
่ ธุรกิจก่อสร ้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
กลุม
่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
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่ ธุรกิจระบบปั ม
้ อุตสาหกรรม
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Business Plan

- ขยายตลาดและติดตามงานโครงการใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยเพิม่ ตลาดจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ไปสู่การให้บริการในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมเหลว
- เพิม่ สถานีบริการ NGV โดยใช้อปุ กรณ์คงคลังทีม่ อี ยู่ให้เป็ นประโยชน์
- มองหาธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์
- มองหาโอกาสในการควบรวมกิจการ / ลงทุนร่วมในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับปิ โตรเลียมเหลว

Company Structure

บริ ษทั สยามราช จากัด
(มหาชน)
สัดส่วนร่วมทุน
ร้อยละ 90.00
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี

Company Snapshot

Investment Highlight

ประเด็นทีน่ ่าสนใจของบริษทั ดังนี้
- อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนก่อสร้างสถานีบริการ NGV ตามแนวท่อ
- อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนซือ้ กิจการโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์
Risk Factors

ปั จจัยเสีย่ งของธุรกิจและการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ
1. การเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านพลังงาน
นโยบายด้ า นพลัง งานของประเทศถู ก ก าหนดโดยรัฐ บาลซึ่ ง มีก ารเปลี่ย นแปลงไปตาม
คณะรัฐมนตรีแต่ละชุด จึงทาให้นโยบายพลังงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่มคี วามแน่ นอนใน
อนาคต ซึง่ อาจส่งผลต่อแนวทางการดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามข่าวสาร การเปลีย่ นแปลงนโยบายพลังงาน หรือเหตุการณ์ท่ี
อาจส่งผลต่อธุรกิจอย่างใกล้ชดิ เพื่อ บริษทั ฯ สามารถวางแผนการดาเนินธุรกิจและการรองรับการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวอย่างทันท่วงที
2. การเปลีย่ นแปลงนโยบายก๊าซ NGV
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับราคาก๊าซ NGV เป็ นสาคัญ
โดยทีร่ าคาก๊าซ NGV ทีซ่ อ้ื ขายกันในประเทศจะถูกกาหนดโดยรัฐบาล ล่าสุดทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เห็นชอบให้ลอยตัวราคาขายปลีกก๊าซ
NGV โดยกาหนดให้ปรับลดต้นทุนก๊าซ NGV ลงในอัตรา 0.08 บาท/กก. ทาให้ราคาขายปลีกอยู่ท่ี
12.55 บาท/กก. ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็ นต้นไป
อย่ า งไรก็ต าม บริษัทฯ ได้ติด ตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายราคาก๊ า ซ NGV หรือ
เหตุการณ์ทอ่ี าจส่งผลต่อธุรกิจอย่างใกล้ชดิ เพื่อบริษทั ฯ สามารถวางแผนการดาเนินธุรกิจและการ
รองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอย่างทันท่วงที
3. ความไม่สม่าเสมอของรายได้จากงานลักษณะโครงการ
การก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็ นการให้บริการทีม่ กี ารว่าจ้างเป็ นลักษณะ
งานโครงการ ไม่มกี ารทาสัญญาเป็ นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้ทไ่ี ม่ม ี
ความสม่าเสมอและไม่มคี วามต่อเนื่อง จากการให้บริการในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ
อย่ า งไรก็ต าม บริษัทฯ มุ่ง เน้ น และให้ค วามส าคัญ กับ คุ ณ ภาพของการให้บ ริก ารงานด้ า น
วิศวกรรมและการออกแบบก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติภายใต้มาตรฐานของ
ปตท. รวมถึงส่งมอบงานตามเวลาทีก่ าหนด และได้สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า จึงทาให้ได้รบั
ความไว้ว างใจจากเจ้าของโครงการและผู้ร บั เหมาหลักในการว่า จ้างงาน นอกจากนี้ รัฐ บาลได้
ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในโรงไฟฟ้ าและโรงงาน
อุตสาหกรรม จึงส่งผลต่อการลงทุนก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทเ่ี พิม่ ขึน้

ประกอบธุรกิจ:

สัดส่วนร่วมทุน
ร้อยละ 25.00
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี
และเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์
ประกอบธุรกิจ:

รับจ้าง จัดหา จัดซือ้ ประมูลงาน
การก่ อ สร้ า งสถานี ว ัด การซื้ อ
ขายก๊ า ซธรรมชาติ และการ
ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ

รับจ้าง ประมูลงานการก่อสร้าง
สถานีก๊าซธรรมชาติ NGV, การ
ประมูลงานจัดหาถังบรรจุก๊าซ
ธรรมชาติ NGV, การประมูล
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานีก๊าซ
ธรรมชาติ NGV หรือการประมูล
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับก๊าซธรรมชาติ
Company Product NGV
 กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์

 กลุ่มธุรกิจระบบปั ้มอุตสาหกรรม

