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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญในชวงที่ผานมา
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัค ชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดํา เนิ นธุรกิ จรับเหมากอสรางงานโลหะใน
โรงงานอุตสาหกรรมหนัก (“Mechanical Construction”) ซึ่งงานสวนใหญเปนงานที่มีความซับซอนและตองใชความ
ชํานาญ เชน งานกอสรางโครงสรางเหล็ก งานวางระบบทอและถังโลหะขนาดใหญ รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประสบการณในดานการออกแบบรายละเอียดวิศวกรรม (Detailed
Engineering) การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ
(Procurement) และการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
(Construction) แบบครบวงจร โดยเนนความเชี่ยวชาญพิเศษดานการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
(Construction) บริษัทฯ กอตั้งขึ้นโดยคุณ บุญเครือ เขมาภิรัตน เมื่อป พ.ศ. 2537 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 10
ลานบาท จากนั้น ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกับการขยายงานในอนาคต โดยปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียน 310 ลานบาท บริษัทฯ ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูใกลกับแหลงที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรม และ
โรงงานอุตสาหกรรมหนักตางๆ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของบริษัท อาทิ เชน โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเลียมป
โตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรมพลังงาน โรงไฟฟา และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรขนาดใหญ
งานสวนใหญในชวงเริ่มตน เปนการรับเหมางานประเภทโยธา (Civil) และงานรับเหมากอสรางงานโลหะ
ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Mechanical Construction) ตอมาบริษัทฯ สรางชื่อเสียงจากคุณภาพงานที่บริษัทฯ
กอสรางในโครงการงานโลหะในอุตสาหกรรมหนัก (Mechanical Construction) บริษัทฯ มีผลงานเปนที่ยอมรับอยาง
ตอเนื่อง (Track Record) และไดสรางฐานลูกคาในอุตสาหกรรมหนัก บริษัทฯ จึงเปลี่ยนกลยุทธและหันมามุงเนน
งานบริการกอสรางโครงสรางโลหะ (Mechanical Construction) ที่มีอัตรากําไรสูงมากขึ้น และลดงานรับเหมางาน
ประเภทโยธา (Civil) ซึ่งมีอัตรากําไรต่ําลง
บริ ษั ท ฯ ได เ ล็ ง เห็ น แนวโน ม การเติ บ โตของความต อ งการงานรั บ เหมาก อ สร า งงานโลหะในโรงงาน
อุตสาหกรรมหนักที่มีอยูอยางตอเนื่อง ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎคม 2540 บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
10 ลานบาท เปน 50 ลานบาท โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการซึ่งตองการ
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ ไดรับเชิญเขารวมงานขยายการผลิตในโรงกลั่นน้ํามันของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) โดยมีบริษัท Foster Wheeler เปนผูบริหารโครงการหลัก ซึ่งเปนจุดที่ทําใหบริษัทฯ เริ่มมีชื่อเสียง ไดรับ
การยอมรับจากเจาของโครงการทั้งในดานการดําเนินการกอสรางที่ไดมาตรฐาน ผลงานมีคุณภาพ และสามารถสง
มอบงานไดตรงตามกําหนดเปนที่ยอมรับในวงการรับเหมากอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี ทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจใหเปนผูรับเหมากอสรางในโรงกลั่นน้ํามัน
และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญอื่นๆ ทั้งจากผูรับเหมาโครงการหลักที่มีชื่อเสียงในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว
และจากลูกคาโดยตรง
ตลอดระยะเวลามากกวา 16 ปที่ผานมา บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องในการรับงานกอสราง
โครงการตางๆ ในกลุมอุตสาหกรรมหนัก อาทิ เชน โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเลียมปโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรม
พลังงาน โรงไฟฟา โรงถลุงแร และโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สงผลใหบริษัทฯ มีชื่อเสียงและไดรับความ
ไววางใจอยางสูงจากลูกคา ทั้งในเรื่องของการดําเนินการกอสรางที่ไดมาตรฐาน คุณภาพของผลงาน การสงมอบงาน
ไดตรงตามกําหนด รวมถึงความปลอดภัยในระหวางการดําเนินงาน ความสําเร็จและประสบการณที่ผานมาชวย
ผลักดันใหบริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการใหบริการที่คลอบคลุมงานกอสรางขนาดใหญทั้งในและตางประเทศได
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ในป 2551 บริษัทฯ ไดรับงานกอสรางขนาดใหญในตางประเทศที่มีมูลคางานมากกวา 7,000 ลานบาท
และเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคตบริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในป 2553 เปน 225 ลานบาท และ
ในป 2554 เพิ่มเปน 310 ลานบาท ในปจจุบันบริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหงสนับสนุนการกอสรางในโครงการตางๆ
ไดแก โรงงานตัดและเชื่อมโครงสรางโลหะ โรงงานตัดและเชื่อมงานทอ และโรงงานพนทรายและทาสี ซึ่งโรงงานทั้ง
3 แหงมีกําลังการผลิตดานงานโครงสรางโลหะและระบบทอรวมประมาณ 20,000 ตันตอป ซึ่งรวมถึงกําลังการผลิต
ดานงานเชื่อมทอโลหะประมาณ 1,000,000 DB ตอป (Diameter Bore/year)
บริษัทฯ ไดพัฒนาองคกรใหเขาสูระบบสากลโดยการปรับปรุงโครงสรางองคกร การพัฒนากระบวนการ
ทํางานและการควบคุ มภายใน การพัฒ นาองคความรูและขีดความสามารถของบุค ลากร จากการพั ฒนาอยา ง
ตอเนื่องทําใหบริษัทฯ ไดรับมาตรฐานสากลและประกาศนียบัตรตางๆ เชน มาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับงาน
ผลิตโครงสรางเหล็กและงานประกอบทอ ประกาศนียบัตรดานความปลอดภัยจากบริษัทผูรับเหมาโครงการหลัก
(Main contractor) ชั้นนําของโลก
ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
ป 2537

 จัดตั้งบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยมีนาย
บุญเครือ เขมาภิรัตน และนายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน ถือหุนเปนจํานวนรวม รอยละ 61.5 และ
กลุมวิศวกรผูบริหาร ถือหุนเปนจํานวนรวมรอยละ 38.5
 บริษัทฯ ไดรับงานขยายการผลิตในโรงกลั่นน้ํามันของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนจุดที่ทําใหบริษัทฯ เริ่มมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงการรับเหมากอสรางใน
โรงงานอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ํามัน และทําใหบริษัทฯ ไดรับความ
ไววางใจใหเปนผูรับเหมากอสรางในโรงกลั่นน้ํามันจากบริษัทอื่นๆ

ป 2540

 ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000,000 บาท (สิบลานบาท) เปน 50,000,000 บาท
(หาสิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 500,000 หุน (หาแสนหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ
100 บาท (หนึ่งรอยบาท) โดยเรียกชําระเต็มจํานวน
 บริษัทฯ ไดลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตรวมดานงานโครงสรางโลหะและระบบทอจาก 5,000
ตันตอป เปน 10,000 ตันตอป รวมถึงงานเชื่อมทอโลหะจาก 200,000 DB ตอป เปน 500,000
DB ตอป

ป 2548

 รายไดจากการใหบริการทางดานวิศวกรรมของบริษัทฯ ขึ้นสูระดับ 1,000 ลานบาท (หนึ่ ง
พันลานบาท)

ป 2549

 ออกรับงานตางประเทศอยางเปนทางการเปนครั้งแรก โดยไดรับการขอความชวยเหลือจาก
JGC Corporation แหงประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูรับเหมาโครงการหลักในโครงการ Dolphin
ประเทศกาตาร ซึ่งเปนโครงการสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลว (LNG Plant) มูลคา
ลงทุนของโครงการรวมสูงกวา 900 ลานเหรียญสหรัฐ มีมูลคาโครงการกอสรางในสวนที่บริษัท
รั บ ผิ ด ชอบรวมประมาณ 500 ล า นบาท โดยบริ ษั ท ฯได ส ง ที ม ผู บ ริ ห ารและที ม งานไป
ปฎิบัติงานในโครงการนี้ทั้งสิ้นจํานวน 1,000 คน

ป 2551

 ไดรับมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2000 สําหรับงานผลิตโครงสรางเหล็กและงานประกอบทอ
 บริ ษั ท ฯ ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รด า นผลงานยอดเยี่ ย มจากบริษั ท บริ ษั ท ไทยออยล จํ า กั ด
(มหาชน)
 บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ บริษัท Dynatec Madagascar ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งโดยการรวมทุน
ระหวาง Sherritt International Corporation (ประเทศแคนนาดา) ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น
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(ประเทศญี่ปุน) และ Korea Resource Corporation (Kores-ประเทศเกาหลี) เพื่อทําการ
กอสรางโครงการ Ambatovy ซึ่งมีบริษัท SNC Lavalin ที่ประเทศมาดากัสการเปนเจาของ
โครงการ โครงการ Ambatovyเปนโครงการกอสรางโรงถลุงแรขนาดใหญ รวมทั้งโรงไฟฟาและ
โครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีมูลคาเบื้องตนที่บริษัทฯ ไดรับรวมประมาณ 3,196
ลานบาทโดยเปนสัญญา Offshore และ Onshore ซึ่งภายหลังบริษัทฯ ไดรับงานเพิ่มทําให
มูลคาโครงการรวมที่อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ มีมูลคาประมาณ 7,129 ลานบาท
ป 2552

 บริษัทไดรับเชิญจากบริษัท ExxonMobil และ Foster Wheeler Parsons เพื่อรวมงานใน
โครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร โดยไดรวมมือกับ บริษัท Plant
Detailed Engineering & Construction ในสิงคโปร มูลคางานที่บริษัทฯ ไดรับประมาณ 1,000
ลานบาท
 ไดรับมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2008 สําหรับงานผลิตโครงสรางเหล็กและงานประกอบ
ทอ

ป 2553

 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 225 ลานบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานกอสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมหนักที่มีขนาดใหญขึ้นตามลําดับ และเพื่อลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตรวมดานงาน
โครงสรางโลหะและระบบทอเปน 20,000 ตันตอป รวมถึงงานเชื่อมทอโลหะเปน 1,000,000
DB ตอป

ป 2554

 บริษัทฯ ดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 โดยเปลี่ยนชื่อ
จาก “บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด” เปน “บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 310 ลานบาท เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหบริการงานกอสรางงานโลหะใหกับผูรับเหมาหลักและจากบริษัทเจาของโครงการ
โดยตรง โดยกลุมอุตสาหกรรมที่เปนฐานลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ ไดแก ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
เชนโรงกลั่นน้ํามัน โรงงานผลิตไฟฟา อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมเหมืองแร โดยการใหบริการดาน
วิศวกรรมของบริษัทฯ แบงออกเปน
1. งานโครงสรางเหล็ก (Steel Structure) โดยบริษัทฯ จะเปนผูออกแบบรายละเอียด จัดหาวัสดุ จัดทํา
ประกอบ และติดตั้งโครงสรางเหล็กรองรับทอ เพื่อใชสําหรับเปนทางเดินของเหลวตางๆ (Pipe
Bridge and Pipe Rack) และ โครงสรางเหล็กเพื่อรองรับเครื่องจักร (Equipments and Machineries)
ในอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ เชน โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี โรงงานผลิตไฟฟา โรงงานผลิต
เครื่องดื่ม ตามแบบที่ลูกคากําหนด
2. งานประกอบและติดตั้งระบบทอ (Piping) ไดแก ประกอบ ติดตั้ง และเชื่อมทอที่ใชในการลําเลียง
ของเหลวและกาซ เชน น้ํามัน และสารทําละลายตาง ๆ เปนตน ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
ตางๆ อาทิ เชน โรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน และโรงงานผลิตไฟฟา โดยสวนใหญลูกคาจะ
เปนผูจัดเตรียมทอตามความตองการใชโดยจะสั่งจากตางประเทศหรือผูนําเขา เนื่องจากทอที่ใชสวน
ใหญยังไมสามารถผลิตไดภายในประเทศ เนื่องจากเปนทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยเปนทอไรตะเข็บ
ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง และความหนามากวาทอที่ใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยทั่วไป และเปนทอ
โลหะที่มีตั้งแต ทอเหล็กกลา (Carbon Steel) ทอเหล็กไรสนิม (Stainless Steel) ไปจนถึง ทอโลหะ
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ผสม (Alloy) ที่ใชโลหะผสมหลากหลายตั้งแต เหล็กกลา นิเกิล สแตนเลส ไปจนถึงโลหะพิเศษ เชน
ไทเทเนียม ขึ้นอยูกับความตองการใชงาน จากคุณสมบัติของทอที่ไดกลาวมาขางตน การประกอบ
และติดตั้งทอ จึงตองใชเทคนิค และความชํานาญพิเศษ เชน ในการประกอบเชื่อมตอจะตองทําการ
เอ็ ก ซ เ รย ต รวจสอบ หรื อ มี ก ารอบเพื่ อ คลายความตึ ง ของท อ เพื่ อ ให ไ ด ชิ้ น งานที่ ไ ด ม าตรฐาน
เนื่องจากทอดังกลาวถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมหนัก ดังนั้นจะตองคํานึงถึงระดับแรงดัน ความรอน
ความเปนกรดดา ง การทนตอการกัดกรอน หากมีชิ้นงานที่ไมไ ดมาตรฐานอาจกอ ใหเกิดความ
เสียหายตอกระบวนการผลิตโดยรวมได โดยบริษัทฯ จะเปนผูใหบริการในการเชื่อม ประกอบ และ
ติดตั้ง ทอตามแบบที่กําหนด
3. งานประกอบและติดตั้งถังบรรจุ เครื่องจักรและอุปกรณ (Tanks, Equipment & Mechanical
Installation and Modification) ไดแก การประกอบและติดตั้งถังบรรจุของเหลว เครื่องจักรและ
อุปกรณ รวมถึงงานยกติดตั้งของหนัก (Heavy lift Operation) ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก อาทิ
เชน โรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน และโรงงานผลิต เครื่องดื่ม เปนตน ตัวอยางงานประเภทนี้
ไดแก การติดตั้งถังโลหะ การติดตั้งคอมเพรซเซอร และปมขนาดใหญ เปนตน โดยงานประกอบและ
ติดตั้งถังบรรจุของบริษัทฯจะมีทั้งงานที่บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตั้งแตการเปนผูจัดหาวัสดุ ประกอบ
และติดตั้ ง และงานที่บ ริษัท ฯ รั บผิ ด ชอบเฉพาะการเปน ผู ป ระกอบและติด ตั้ง โดยมี ลูก คา เป น ผู
จัดเตรียมวัสดุ ซึ่งสวนใหญจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 30 เมตร บริษัทฯจะเปนผูทําการเชื่อม
ประกอบแผนโลหะที่ผานการมวนมาเชื่อมตอกันเปนถังบรรจุ และนําไปติดตั้งยังโรงงานหรือสถานที่ที่
ลูกคากําหนด สําหรับงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณบริษัทฯ จะทําการตัดชื้นสวนเหล็กใหไดรูปตาม
แบบและประกอบเปนอุปกรณตามความตองการของลูกคา จากนั้นจึงนําไปติดตั้งพรอมเครื่องจักรของ
ลูกคายังที่ตั้งโครงการ
4. งานอื่นๆนอกเหนือจากงานที่กลาวมาขางตน ไดแก งานปรับปรุงและซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ
(Equipment & Mechanical Installation and Modification) ซึ่งจะประกอบไปดวยงานยก และงาน
ยายเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุตาง ๆ ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก อาทิเชน โรงงานปโตรเคมี
โรงกลั่ น น้ํ า มั น โรงงานผลิ ต เบี ย ร เป น ต น ซึ่ ง ต อ งใช ค วามชํ า นาญเป น พิ เ ศษ โดยมี ทั้ ง การ
ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีเครื่องจักรเดินเครื่อง หรือคนงานกําลังปฏิบัติงานอยู (Live Plant) และพื้นที่
โรงงานสรางใหม ตัวอยางงานประเภทนี้ ไดแก การปรับปรุงหอกลั่น (Column Modification) งาน
ปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานเครื่องดื่ม เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท และบริษัทรวม 1
บริษัท ไดแก
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จัดตั้งขึ้นในป 2541 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินธุรกิจใหบริการงานซอมบํารุง งานติดตั้งปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตอาหาร เปนตน
บริษัทฯ ถือหุนในบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส รอยละ 75.0 โดยมีกลุมวิศวกรของบจ. เอสซีซี
เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซสถือหุนที่เหลือรอยละ 25.0
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บริษัท เคซีบีเอส สโตร จํากัด
บจ. เคซีบีเอส สโตร จัดตั้งขึ้นในป 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกรรมจัดซื้อ
จัดหา และจัดจาง วัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง เชน ทอเหล็กกลา ทอเหล็กไรสนิม เหล็กไอบีม (Ibeam) เหล็กเอชบีม (H-beam) และอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ ใหกับบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือหุนใน บจ. เคซีบีเอส สโตร รอยละ 99.9
บริษัท ไทย ไทเฮ จํากัด
บจ. ไทย ไทเฮ จัดตั้งขึ้นในป 2533 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 6 ลานบาท โดยบริษัท ไทยเฮ เดนเกียว ไค
ซา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรับเหมากอสรางซึ่งเชี่ยวชาญในการออกแบบและกอสรางโรงงานไฟฟา บจ. ไทย
ไทเฮ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางโรงงานไฟฟาในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไดเขารวม
เปนผูถือหุน เพื่อประโยชนในการจัดหาโครงการกอสรางโรงไฟฟา ปจจุบันบจ. ไทย ไทเฮ มิไดมีโครงการ
ในการดําเนินการอยางเปนสาระสําคัญ
บริษัทฯ ถือหุนใน บจ. ไทย ไทเฮ รอยละ 21.0 ณ 31 ธันวาคม 2554
2.3 โครงสรางรายได
รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากรายไดจากงานโครงสรางเหล็กและงานประกอบและติดตั้งระบบทอ โดยคิด
เปนสัดสวนรอยละ 22.4 และรอยละ 53.5 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ป 2553
ตารางดานลางแสดงโครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยในชวงป 2551 ถึงป 2553 และงวดเกา
เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2554 แยกตามประเภทธุรกิจมีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
ป 2551
มูลคา
1. งานโครงสรางเหล็ก
ในประเทศ
ตางประเทศ
2. งานประกอบและติดตั้งระบบทอ
ในประเทศ
ตางประเทศ
3. งานติดตั้งปรับปรุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ
ในประเทศ
ตางประเทศ
4. งานติดตั้งและซอมบํารุง
ในประเทศ
ตางประเทศ
5. รายไดอื่น
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม

ป 2552
%

มูลคา

งวดเกาเดือนสิ้นสุด
30 กันยายน 2554
มูลคา
%

ป 2553
%

มูลคา

%

198.7
856.9

10.4
44.9

1,000.5

0.0
50.7

533.6

0.0
22.4

119.8
237.6

5.5
11.0

365.4
14.9

19.1
0.8

472.2

0.0
23.9

1,275.1

0.0
53.5

98.8
1316.5

4.6
61.0

66.2
37.4

3.5
2.0

207.9

0.0
10.5

213.4

0.0
9.0

140.8

0.0
6.5

111.3
-

5.8
0.0

96.8
-

4.9
0.0

154.3
-

6.5
0.0

-

0.0
0.0

195.1
63.9
1,909.8

10.2
3.3
100.0

56.2
141.2
1,974.7

2.8
7.1
100.00

206.8
2,383.2

0.0
8.7
100.00

157.8
88.6
2,160.00

7.3
4.1
100.0

ที่มา : บริษัทฯ
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2.3 การปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ
บริษัทฯ เล็งเห็นวาการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ
ในการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ กอนการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ
จึงดําเนินการปรับโครงสราง โดยซื้อหุนของบริษัทยอยที่จัดตั้งโดยผูถือหุนใหญ และประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจรับเหมากอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเขามาเปนบริษัทยอย ไดแก ซื้อหุน บริษัท เคซีบีเอส สโตร
จํากัด ที่จัดตั้งโดยกลุมผูถือหุนใหญ รอยละ 99.9 และซื้อหุนของบริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิส จํากัด เพิ่ม
จากคุณบุญเครือ เขมาภิรัตน อีกรอยละ 5 ทําใหบริษัทฯ ถือหุนรวมทั้งหมดรอยละ 75 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคลองตัวในการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ มีโครงสรางของการถือหุนของบริษัทในกลุมกอนการปรับโครงสราง ดังนี้

กลุมผูถือหุน
100.0%

99.9%

บจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994)
5.0%

บจ. เคซีบีเอส สโตร

70.0%
บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิส

ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงสรางของการถือหุนของบริษัทในกลุม ดังนี้
กลุมผูถือหุน
100.0%
บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น
75.0%
บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิส

99.9%
บจ. เคซีบีเอส สโตร
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2.5 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการกาวไปสูการเปนหนึ่งในผูนําธุรกิจใหบริการรับเหมากอสราง
โรงงานอุตสาหกรรมหนักระดับสากลทั้งในและตางประเทศ ที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากกลุมอุตสาหกรรม
กอสรางโรงงานทั่วโลก เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว บริษัทฯ จึงกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจใน 3 เรื่องหลัก
ไดแก เปาหมายในกธุรกิจรับเหมากอสรางโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เปาหมายการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร
และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจใหมีความโปรงใส
2.5.1

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาองคกรและเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ดังนี้
2.5.1.1 มุงรักษาความเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางโรงงานอุตสาหกรรม
หนัก
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เปน
ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ และรั ก ษาความเป น ผู นํ า ในการให บ ริ ก ารรั บ เหมาก อ สร า งโรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก โดยบริษัทฯ จะมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ระบบการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการจัดการเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาคุณภาพของ
บริการใหอยูในมาตรฐานสากล และดําเนินงานสงมอบไดตรงตามเวลาที่กําหนด
2.5.1.2 เสริมสถานะทางการเงิน
การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย จะชวยบริ ษัทฯ ในการเพิ่มชองทางการระดมทุน เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการใน
อนาคต นอกจากนี้ การดําเนินการดังกลาวยังเสริมสรางภาพลักษณและความนาเชื่อถือใหแก
บริษัทฯ ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและตางประเทศ
2.5.1.3 สรางและรักษาพันธมิตรทางธุรกิจ
ในปจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเปนผูบริหารโครงการหรือผูรับเหมาหลัก
ดําเนินการรับเหมากอสรางหลั กในโครงการระดับสากล ซึ่งบริษัทฯไดรับการยอมรับในดา น
คุณภาพและผลงานในอดีต โดยเฉพาะงานโครงการขนาดใหญที่ตองใชประสบการณ ความ
เชี่ยวชาญและความชํานาญพิเศษในการดําเนินการ การรวมพันธมิตรทางธุรกิจดังกลาวชวยเพิ่ม
โอกาสแก บ ริ ษั ท ฯ ให ไ ด รั บ การติ ด ต อ เข า ร ว มให บ ริ ก ารงานโครงการก อ สร า งขนาดใหญ ใ น
ต า งประเทศอย า งต อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การให บ ริ ก ารงานต อ เนื่ อ งจากโครงการเดิ ม บริ ษั ท จึ ง มี
เปาหมายที่จะเสริมสรางพันธมิตรทั้งทางดานจํานวนและความเหนียวแนนของพันธมิตรทาง
ธุรกิจ
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

2.5.2

เปาหมายการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นวา บุคลากรเปนหนึ่งในปจจัยแหงความสําเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
สงเสริมการพัฒนาทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ โดยเฉพาะวิศวกรซึ่งนับเปนทรัพยากรที่สําคัญของ
บริษัทฯ โดยจัดใหมีแผนการพัฒนาองคความรูและขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่องทั้งในดาน
ความรูทางเทคนิควิชาการเฉพาะทาง และหลักการบริหารจัดการโครงการ พรอมทั้งสนับสนุนการทํางาน
รวมกันเปนทีมเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความเห็นและเรียนรูในเชิงวิศวกรอื่นๆ ภายในทีม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและดํารงไวซึ่งความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ เพื่อสรางทีมงาน
เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต บริษัทฯ จึงมีแนวคิดสรางสถาบันการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพใหแก
บุคลากรของบริษัทฯ
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการธํารงรักษาบุคลากร โดยบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาปรับตําแหนง
และคาจางใหกับพนักงานในบริษัทฯ เปนประจําทุกป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการทํางานของพนักงานดังกลาว
ตลอดจนสถานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดโอนหุนบางสวนของ
บริษัทฯ ใหกับผูบริหารและวิศวกรในตําแหนงหัวหนางานเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ และเพื่อให
บริษัทฯ และผูบริหารและวิศวกรในตําแหนงหัวหนางานมีผลประโยชนรวมกัน ซึ่งบริษัทฯเชื่อวาจะทําให
การดํ าเนิ นงานเปน ไปอยางมีป ระสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ เพื่อ ใหแ นใ จวาบริษัทฯ จะสามารถธํารงรัก ษา
บุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสําคัญกับบริษัทฯ ไวได (โปรดพิจารณาหัวขอ 1.1.2 “ความเสี่ยงจากการ
สูญเสียทรัพยากรบุคคล”)
2.5.3

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจใหมีความโปรงใส

บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพ โดย
มีการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลกิจการที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสําคัญในเรื่อง สิทธิของผูถือ
หุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเปนแนวทางการบริหาร
จัดการธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไวบนแนวทางของการดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความ
ถูกตองและ โปรงใส

สวนที่ 2 หนาที่ 16

