บริษัทฯ ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 31 กันยายน มีนาคม 25545 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท มี
มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 407.1425.0 ลานบาท โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายการ

1

มูลคาสุทธิ
หลังหักคาเสื่อม
(ลานบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

งบการเงินรวม
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

229.2

เปนเจาของ

อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอร
ยานพาหนะ
รวมทั้งหมด

88.3
82.5
5.0
5.1
15.0
425.0

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

ภาระผูกพัน

บางสวนใชเปนหลักประกัน
การกูยืม1
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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ทั้งนี้ รายละเอียดที่ตั้ง พื้นที่ใชงาน และวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยที่สําคัญในการดําเนินกิจการของกลุม
บริษัท สรุปไดดังนี้
5.1.1

ที่ดินของกลุมบริษัท

สินทรัพย

ที่ตั้ง

พื้นที่

ที่ดิน

เลขที่ 97 ม. 3
ต,สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
โฉนดเลขที่
104807, 104808,
29038, 49488,
18809, 8347

30 ไร 1 งาน 66
ตารางวา

วัตถุประสงคการถือ
ครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ใชเปนที่ตั้งอาคาร
สํานักงานใหญ โรงงาน
ประกอบและกอสราง
ระบบทอ และโรงงาน
ประกอบและติดตั้งถัง
บรรจุ

บริษัทฯ เปน
เจาของ

ไมมี
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ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

16 ไร 5 ตารางวา

ใชเปนที่ตั้งอาคาร
สํานักงาน บจ. เคซีบีเอส
สโตร และโรงงาน
กอสรางโครงสรางโลหะ

บริษัทฯ เปน
เจาของ

ไมมี

18 ไร 21 งาน 145
ตารางวา

ใชเปนที่พักโครงสราง
โลหะกอนนําไปติดตั้ง
และใชเปนที่พนทราย
และที่ตั้งอาคารสโมสร
กีฬา
ใชเปนที่ตั้งสํานักงาน
ของ บจ. เอสซีซี เมน
เทนแนนซ ที่ จ.ระยอง

เชาระยะสั้นจาก
บจ. เอสซีซี
ปารค
(สัญญา 3 ป)

ไมมี

บริษัทฯ เปน
เจาของ

ไมมี

25 ไร 3 งาน
44 ตารางวา

เพื่อรองรับการขยาย
กิจการในอนาคต

บริษัทฯ เปน
เจาของ

เปนหลักประกัน
การกูยืม1

24 ไร 42 ตารางวา

เพื่อรองรับการขยาย
กิจการในอนาคต

บริษัทฯ เปน
เจาของ

ไมมี

ที่ตั้ง

พื้นที่

ที่ดิน

เลขที่ 153 ม. 3
ต,สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
โฉนดเลขที่ 156533
ต,สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
โฉนดเลขที่ 13854,
156533

ที่ดิน

ที่ดิน

ที่ดิน

ที่ดิน

1

วัตถุประสงคการถือ
ครอง

สินทรัพย

ต.มะขามคู อ.นิคม
พัฒนา จังหวัด
ระยอง
โฉนดเลขที่ 64916,
1579-1584, 2178
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
โฉนดเลขที่ 91656
ต.พนานิคม อ.บาน
คาย จังหวัดระยอง
โฉนดเลขที่ 1597,
2610

66 ไร 122 ตารางวา
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5.1.2

อาคารและสิ่งปลูกสรางของกลุมบริษัท
สินทรัพย

อาคารสํานักงานใหญและโรงงานกอสราง
- อาคารสํานักงานใหญ - พื้นที่ 1,120 ตารางเมตร
- โรงงานประกอบ กอสรางระบบทอ และถังบรรจุ พื้นที่ 7,204 ตารางเมตร
- อาคารโรงอาหาร - พื้นที่ 286 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 97 ม. 3
ต,สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

อาคารสํานักงานของบริษัทฯ อาคารสํานักงานของบจ. เลขที่ 153 ม. 3
เคซีบีเอส สโตร และโรงงานกอสราง
ต,สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
- อาคารสํานักงานของบริษัทฯ 600 ตารางเมตร
จังหวัดชลบุรี
- อาคารสํานักงาน บจ. เคซีบีเอส สโตร - พื้นที่ 206
ตารางเมตร
- โรงงานประกอบโครงสรางโลหะ - พื้นที่ 2,387
ตารางเมตร

วัตถุประสงคการถือ
ครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

ใชเปนสํานักงานใหญ
และโรงงานประกอบ
กอสรางระบบทอ และ
ถังบรรจุ และโรง
อาหารพนักงาน

บริษัทฯ
เปนเจาของ

ไมมี

ใชเปนโรงงานประกอบ บริษัทฯ
โครงสรางโลหะ
เปนเจาของ
สํานักงานของโรงงาน
และสํานักงาน บจ. เค
ซีบีเอส สโตร

ไมมี
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สินทรัพย
อาคารสํานักงาน และอาคารเก็บอุปกรณ (ต.มะขามคู)
- อาคาร 1 - พื้นที่ 960 ตารางเมตร
- อาคาร 2 - พื้นที่ 1,920 ตารางเมตร
- อาคาร 3 - พื้นที่ 672 ตารางเมตร
- อาคาร 4 - พื้นที่ 450 ตารางเมตร
- อาคาร 5 - พื้นที่ 2,040 ตารางเมตร
อาคารสโมสร - พื้นที่ 432 ตารางเมตร
- โรงพนทราย (ชั่วคราว)

5.1.3

วัตถุประสงคการถือ
ครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูก
พัผนั

ต.มะขามคู อ.นิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง

ใชเปนสํานักงาน บจ.
เอสซีซี เมนเทนแนนซ
เซอรวิส และที่ตั้ง
อาคารเก็บอุปกรณ

บริษัทฯ
เปนเจาของ

ไมมี

ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

ใชเปนสนามกีฬา
บริษัทฯ
สําหรับพนักงาน
เปนเจาของ
ใชเปนสถานที่พนทราย

ไมมี

สถานที่ตั้ง

เครื่องใชและอุปกรณของกลุมบริษัท
สินทรัพย
เครื่องมือเครื่องใช
- เครื่องตัดเหล็ก
- เครื่องเชื่อม
- เครื่องพนทราย
ยานพาหนะที่ใขในการกอสราง
- รถเครน
- รถกระเชา
- รถกระบะและรถกระบะติดเครน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกผัน

เปนเจาของ

ไมมี

เปนเจาของ

ไมมี
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5.2 ประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 1) กรมธรรมประกันภัยสําหรับ
อาคาร สิ่งปลูกสราง และยานพาหนะของบริษัทฯ ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ 2) กรรมธรรมประกันภัยที่
เกี่ยวเนื่องกับงานที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม ตาราง
ตอไปนี้แสดงตัวอยางรายละเอียดของการเอากรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ
รายละเอียดของกรมธรรมประกันภัย

วงเงินประกัน

1. กรมธรรมสําหรับอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ ที่อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
- กรมธรรมอัคคีภัย

55,000,000 บาท

2. กรมธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่อยูภายในความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ1
กรมธรรมประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน - จายเมื่อลูกจางไดรับ
บาดเจ็บ หรือเปนโรคจากการปฎิบัติงาน ซึ่งผูเอาประกันจะตอง
จายเงินทดแทน สําหรับการปฎิบัติงานโครงการ Ambatovy ที่
ประเทศมาดากัสกา

1,000,000 เหรียญสหรัฐ

กรมธรรมเงินชดเชยจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น – จายเมื่อบริษัทฯ มี
5,000,000 เหรียญสหรัฐ
ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงานในโครงการ Ambatovy ที่
ประเทศมาดากัสกา
1
หมายเหตุ ในการทํากรมธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่อยูภายใตความรับผิดชอบของบริษัทฯ เจาของโครงการจะมีการทํากรมธรรม
ประกันภัยเพื่อใหครอบคลุมความเสียหายที่เกินกวาวงเงินประกันของกรมธรรมที่อยูภายในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

นอกเหนือจากกรมธรรมประกันภัยที่สรุปไวในตารางขางตน บริษัทฯ ยังไดทําประกันภัยสําหรับรถยนต รถ
กระบะ รถกระบะติดเครนและอุปกรณพิเศษ รถบรรทุกหกลอ และรถพวงของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะเปนกรมธรรม
ประกันภัยชั้น 3 โดยมีวงเงินคุมครองสูงสุดไมเกิน 10,000,000 บาท
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นวาจะ
กอใหเกิดประโยชนรวม หรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มชองทางในการหารายได และเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทรวมหรือยอยดังกลาว บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ตัวแทนจากบริษัทฯ เขาไปรวมเปนกรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอย ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทฯ ในภาพรวม
ปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส และ บริษัท เคซีบี
เอส สโตร จํากัด โดยปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 75.0 และรอยละ 100.0 ของบริษัทยอยตามลําดับ และไดแตงตั้ง
ผูบริหารของบริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทรวม คือ
บริษัท ไทย ไทเฮ โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 21.0 ของบริษัทรวมดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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