บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2537 โดยคุณบุญเครือ
เขมาภิรัตน และทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ (Mechanical Construction) โดยกลุมเปาหมายหลักของบริษัทฯ คือ ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน โรงไฟฟา โรงกลั่นน้ํามัน และกลุมอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรขนาดใหญ
ตลอดระยะเวลา 17 ป ที่ผานมาบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการรับเหมากอสรางโรงงานตางๆ มากกวา
50 โครงการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหบริษัทฯ มีชื่อเสียง และไดรับความไววางใจอยางสูงจากลูกคา ทั้ง
ในเรื่องคุณภาพของงานการออกแบบและการกอสราง การสงมอบงานไดทันตามกําหนดการ และความปลอดภัยใน
การดําเนินงาน
บริษัทฯ วางเปาหมายในการรักษาความเปนผูนําในการใหบริการรับเหมากอสรางโรงงานอุตสาหกรรม
โดยบริ ษั ท ฯ จะมุ ง เน น การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร ระบบการบริ ห ารจั ด การ รวมทั้ ง การจั ด การ
เทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาคุณภาพของบริการใหอยูในมาตรฐานสากล และดําเนินงานสงมอบ
ไดตรงตามเวลาที่กําหนด
บริษัทฯ รับเหมางานกอสรางงานโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมหนักแบบครบวงจรใหกับลูกคาทั้งในและ
ตางประเทศ ขอบเขตการใหบริการของบริษัทฯ คลอบคลุมถึง งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed
Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (Procurement) และงานรับเหมากอสรางงานในโรงงานอุตสาหกรรม
หนัก (Construction) หรือที่รวมเรียกวา EPC (Engineering, Procurement and Construction) โดยบริษัทฯ จะ
มุงเนนในสวนของงานกอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Construction) มากกวาในสวนอื่นๆ
การใหบริการทางวิศวกรรมของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้
1. งานโครงสรางเหล็ก (Steel Structure) โดยบริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุและหรือจัดทําประกอบ และ
ติดตั้งโครงสรางเหล็กสําหรับรองรับเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน โครงสรางสําหรับอาคาร
ขนาดใหญ และโครงสรางเหล็กที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักร นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังใหบริการ
งานโครงสรางเหล็กสําหรับรองรับระบบทอ เพื่อใชสําหรับเปนทางเดินของเหลวและกาซตาง ๆ (Pipe
Bridge and Pipe Rack) เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน
2. งานประกอบและติดตั้งระบบทอ (Piping) บริษัทฯ ใหบริการในการประกอบและติดตั้งระบบทอหลาย
ชนิด เชน ระบบทอกาซ ระบบทอลําเลียงของเหลวในโรงไฟฟา โรงกลั่นน้ํามัน และโรงงานปโตรเคมี
ระบบทอในโรงงานปโตรเคมีนั้นจะใชเปนชองทางในการสงผานสารเคมีในกระบวนการผลิต จึงตองมี
ความทนทานตอสภาวะแวดลอมที่รุนแรงและสารเคมีตางๆ รวมถึงตองมีความสามารถในการรองรับ
แรงดันสูง จึงจําเปนตองใชความแมนยําและความชํานาญสูงในการกอสราง นอกจากนี้ ทอแตละชนิด
ตองใชทักษะ เทคนิค และความชํานาญของบุคลากรที่แตกตางกันในการประกอบ การตอเชื่อม และ
การตรวจสอบคุณภาพหลังการติดตั้ง
3. งานประกอบและติดตั้งถังบรรจุ เครื่องจักรและอุปกรณ (Tanks, Equipment & Mechanical
Installation and Modification) บริษัทฯ ใหบริการประกอบและติดตั้งถังบรรจุของเหลว เครื่องจักร
อุปกรณ และวัสดุตางๆที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เชน โรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน และ
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โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เปนตน โดยบริษัทฯ จะเปนผูดําเนินการประกอบถังบรรจุ และสวนประกอบ
ของเครื่องจักร
4. งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ไดกลาวมาขางตน บริษัทฯ ยังใหบริการงานซอมบํารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม โดยงานซอมบํารุงสวนใหญจะเปนงานที่มีกําหนดระยะเวลาที่จํากัด
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจําเปนตองดําเนินการผลิตอยางตอเนื่อง ทําใหการดําเนินงาน
ตองใชความชํานาญเปนพิเศษ เนื่องจากตองปฎิบัติในสถานที่ที่มีเครื่องจักรเดินเครื่องหรือคนงาน
กําลังปฎิบัติงานอยู (Live Plant)
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยในป
บัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบญ
ั ชี 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน 1,909.8
ลานบาท 1,974.7 ลานบาท และ 2,383 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับ
รอยละ 11.7 ตอป สําหรับในงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางและ
การใหบริการจํานวน 2,160.0 ลานบาท สูงขึ้นจากงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2553 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดจาก
การรับเหมากอสรางและใหบริการจํานวน 1,526.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.5
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทฯ เปนผลจากคุณภาพที่ดีของงานภายใตการดูแลของบริษัทฯ และ
ชื่อเสียงที่บริษัทฯ สั่งสมมาในอดีต ทําใหบริษัทฯ สามารถชนะการประมูลงานโครงการขนาดใหญในตางประเทศ
โดยโครงการขนาดใหญสองโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลในป 2551 และป 2552 คือ โครงการ Ambatovy ใน
ประเทศมาดากัสการ ซึ่งมีมูลคางานเบื้องตนสูงถึง 94 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนโครงการที่เกิดจากการรวมทุน
ระหวางบริษัท Sherritt International Corporation (ประเทศแคนนาดา) บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น (ประเทศ
ญี่ปุน) และ Korea Resource Corporation (Kores-ประเทศเกาหลี) และโครงการ Singapore Parallel Train ของ
บริษัท ExxonMobil ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งมีมูลคางาน 1,000 ลานบาท ในป 2552 จากการชนะการประมูลงาน
ดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีรายไดสูงขึ้นในปบัญชี 2552 และปบัญชี 2553
จากปจจัยดังกลาว ทําใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเปนลําดับ โดยมีกําไรสุทธิสําหรับปบัญชี 2551
ปบัญชี 2552 และปบัญชี 2553 เทากับ 497.0 ลานบาท 720.3 ลานบาท 1,194.9 ลานบาท ตามลําดับ ผล
ประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องทําใหบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น และมีสภาพคลองสูง โดยมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานสําหรับปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 และปบัญชี 2553 เทากับ 852.2 ลานบาท 1,520.4 ลานบาท และ
904.7 ลานบาทตามลําดับ
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บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งสามารถพิจารณาไดจากขอมูลทางการเงิน
ตอไปนี้
ปบัญชี 2551

ปบัญชี 2552

ปบัญชี 2553

งวดเกาเดือน
สิ้นสุด 30
ก.ย. 2554

2.456.8

2,705.7

2,593.9

2,671.3

รายไดรับลวงหนา (ลานบาท)

712.5

1,197.7

1,145.7

650.1

เงินปนผลคางจาย (ลานบาท)

-

-

-

850.0

หนี้สินรวม (ลานบาท)

1,343.3

1,609.4

1,352.1

1,818.9

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

1,113.5

1,096.3

1,241.9

852.4

1.21

1.47

1.09

2.13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยจาย (ลานบาท)
อัตราสวนหนี้สินไมหมุนเวียนตอสวนของผู
ถือหุน (เทา)

สวนที่ 1 หนาที่ 3

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได
รายไดของบริษัทฯ ในอนาคตอาจมีความผันผวน เนื่องจากในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีรายไดหลักจาก
โครงการขนาดใหญสองโครงการ คือ โครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการและโครงการ Singapore Parallel
Train ที่ประเทศสิงคโปร ดังนั้นเมื่อโครงการทั้งสองโครงการสิ้นสุดลง หากบริษัทฯ ไมสามารถประมูลงานเพิ่มได
อาจทําใหรายไดของบริษัทฯ ในอนาคตมีความผันผวนแมวาบริษัทฯ จะพยายามรักษาความตอเนื่องของรายได โดย
บริษัทฯ จะผลิตงานใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และสงมอบงานตรงตอเวลา ในราคาที่เหมาะสม เปนที่พึงพอใจแก
ลูกคา และสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับประกัน
ไดวากลยุทธในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวจะมีผลใหบริษัทฯ รักษาระดับรายไดและกําไรอยางตอเนื่อง
2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพยากรบุคคล
การกอสรางงานโครงสรางเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Mechanical Construction) เปนงานที่
ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เนื่องจากเปนการกอสรางสําหรับรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมหนัก ดังนั้น
การกอสรางจะตองรองรับแรงดัน ความรอน ความเปนกรดดาง การทนตอการกัดกรอน ที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดําเนินการ หากมีชิ้นงานที่ไมไดมาตรฐานอาจกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการผลิตโดยรวมได ซึ่งการ
กอสรางเหลานี้ ตองอาศัยทีมวิศวกรและชางที่มีความสามารถ และประสบการณสูง การสูญเสียบุคลากรเหลานี้ อาจ
สงผลใหบริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแขงขันและกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดจากโครงการขนาดใหญ
ในชวงปบัญชี 2551 ถึงปบัญชี 2553 รายไดมากกวารอยละ 50 จากบริษัท Dynatec Madagascar ซึ่ง
วาจางใหบริษัทฯ เปนผูรับเหมากอสรางในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ ซึ่งโครงการดังกลาวถือเปน
โครงการขนาดใหญและใชแรงงานเปนจํานวนมาก หากโครงการดังกลาวระงับการกอสราง หรือผูวาจางมีปญหาใน
การชําระเงิน อาจจะสงผลกระทบในเชิงลบตอรายไดและกระทบตอผลการดําเนินการของบริษัทฯ ได นอกจากนั้น
โครงการ Ambatoby มีกําหนดแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปบัญชี 2555 ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถหา
โครงการอื่นมาทดแทนรายไดในสวนนี้ อาจจะสงผลกระทบในเชิงลบตอรายไดและกระทบตอผลการดําเนินการของ
บริษัทฯ ได
4. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมืองของประเทศมาดากัสการ
ประเทศมาดากัสการเปนประเทศที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูง โดยในชวง 3 ปที่ผานมามีการชุมนุม
ประทวงโดยประชาชนหลายครั้ง รวมถึงมีการปฏิวัติรัฐประหารจนนํามาสูการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมือง ซึ่ง
อาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผล
ให บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการกอสรางตามสัญญากอสรางสวนที่ยังสรางไมเสร็จ หรืออาจไมสามารถเรียกเก็บ
เงินตามสัญญาที่เหลืออยู หรืออาจใหมีการแกไขเงื่อนไขสัญญากอสรางที่ใหผลทางลบตอบริษัทฯ ซึ่งเหตุการณ
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ดังกลาวจะสงผลกระทบในเชิงลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจสงผลตอความไมแนนอนของนโยบายรัฐบาล รวมตลอดจนกฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ที่ใชควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยอาจทําใหบริษัทฯ มีภาระเพิ่มมากขึ้นในการ
ปฎิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและหลักเกณฑทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
5. ความเสี่ยงจากการสงมอบโครงการใหลูกคาไมทันตามกําหนดเวลา
สําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง สัญญาจางงานโดยทั่วไปจะระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จและจะมีบทลงโทษหาก
ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดเวลา ซึ่งความลาชาอาจเกิดไดจากสาเหตุหลายประการ บางกรณีเปนสาเหตุที่
บริษัทฯ อาจไมสามารถควบคุมได เชน ความลาชาของผูรับเหมาชวงหรือผูรับเหมารายอื่น เปนตน แมวาบริษัทฯ
ไมเคยมีประวัติในการสงมอบงานลาชาจนทําใหบริษัทฯ ตองเสียคาปรับแตอยางไร แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองได
วา บริษัทฯ จะสามารถสงมอบงานไดตรงตามกําหนดสําหรับงานทุกงานในอนาคต หากบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบ
งานไดตามเวลาที่กําหนดในสัญญา บริษัทฯ อาจตองจายคาปรับเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลาชา
และสงผลใหตนทุนสําหรับโครงการนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น และทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรลดลง นอกจากนี้ อาจสงผลใหเสีย
ชื่อเสียงและไมไดรับความไววางใจจากลูกคารายอื่นๆ และทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้มีจํานวนรวมไมเกิน 78,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00
บาท โดยทั้งหมดเปนหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 78,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ
25.9 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัทฯ หลังการเสนอขายในครั้งนี้
ราคาเสนอขายเบื้องตนหุนละ [•] บาท รวมเปนเงินจากการเสนอขายหุนทั้งหมดในครั้งนี้ทั้งสิ้น [•] ลานบาท
บริษัทฯ จะเสนอขายหุนดังกลาวในวันที่ [•] ซึ่งเปนการเสนอขายตอประชาชนตามดุลพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ทั้งนี้
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ จํานวนรวม
ประมาณ [•] บาท หลังหักคาใชตจายตางๆ แลวดังตอไปนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน

จํานวนเงินที่ใชโดยประมาณ

1. ลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร

[•]

2. ขยายโรงงานและลงทุนในทาเรือสําหรับการประกอบชิ้นงาน
ขนาดใหญ

[•]

3. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

[•]
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