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สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

ในปี 2556  เศรษฐกิจโลก ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดนเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปท าให้ตัวเลข

การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกลดลงจากปี 2556  เหลือเพียงร้อยละ 2.9  แต่คาดว่าในปี 2557 ทิศทางเศรษฐกิจโลกน่าจะเป็นไปในทาง

ที่ดีขึ้น ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2556  มีการขยายตัวได้เพียงร้อยละ 3.0 และคาดว่าในปี 2557น่า จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.0 -5.0  

หากไม่มีผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง อย่างไรก็ดี ในปี 2557 นี้ มีแนวโน้มที่อุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี  จะ

เติบโตที่ขึ้นและน่าจะมีการลงทุนในการขยายฐานการผลิตที่มากขึ้น  โดยเฉพาะผู้น าด้านโรงกล่ันอย่างบริษัท ไทยออย จ ากัด(มหาชน)  

ซ่ึงได้มีการลงทุนสร้างโรงงานเพื่อผลิต พาราไซรีนเพิ่ม โดยมีงบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 60 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงน่าจะเป็นสัญญาณ

ที่ดีต่ออนาคตของบริษัทฯที่อยู่ในธุรกิจการสร้างงานโลหะในอุตสาหกรรมหนัก 

นับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2556 การด าเนินงานของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) สามารถท ารายได้จากงานก่อสร้าง 

และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ของโรงกลั่น  งานปรับปรุงหอกลั่น หรืองานผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรและโรงาน (Module) และงานบริการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ซ่ึงมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยสามารถท ารายได้โดยเฉลี่ยที่ 2,300 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัท

มุ่งเน้น ที่มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด, คุณภาพงาน, การท างานเป็นทีม, การวางแผนงานที่ดี, ความรวดเร็วในการท างาน และให้

ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการส่งมอบงานที่ตรงตามเงื่อนเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ในปี  2557 บริษัทฯมีมูลค่างานคงเหลือยกมาจากปี 

2556 ประมาณ 500 ล้านบาทและได้รับงานใหม่และงานเพิ่มจากทั้งในประเทศ และงานบริการในต่างประเทศ  มูลค่ารวมประมาณ 

2,000 ล้านบาท ท าให้รายได้ส าหรับปี 2557 น่าจะอยู่ที่ประมาณ  2,000 - 3,000 ล้านบาท  บริษัทฯยังให้ความสนใจงานก่อสร้าง

ช้ินส่วนขนาดใหญ่ในสายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท าช้ินงานส าเร็จรูปขนาดใหญ่ หรือช้ินงานแท่นเจาะน้ ามัน ซ่ึงบริษัทฯ

ได้จัดเตรียมพื้นที่และเครื่องจักรขนาดใหญ่บางส่วนไว้แล้วณ.สถานที่ประกอบการใหม่ในจังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุน 150 ล้าน

บาท  ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2557 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญในด้านการตอบแทนสังคมและชุมชน (CSR)  ซ่ึงในปี 2556 บริษัทฯได้มีกิจกรรมส่งเสริม

ความสัมพันธ์แก่ชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการ  เช่น  การมอบเงินสนับสนุนระบบไฟฟ้า 3 เฟส  ให้แก่โรงเรียนวัดพิบูลย์สัณห

ธรรม  แลการสนับสนุนเงินและส่ิงของกิจกรรมวันเด็ก   ทุนการศึกษาแก่นักเรียนดี ยากจน  ของโรงเรียนต่างๆ ในอ าเภอศรีราชา และ

เงินสนับสนุนสร้างสถานพยาบาลรวมโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ส านักงานส่งเสริมการลงทุน องค์กรการกุศล 

มูลนิธิต่างๆ  

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทั้งหลายรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่

ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ทุกท่าน ที่ให้ร่วมมือ ความเช่ือมั่นและไว้วางใจด้วยดีเสมอ

มา จนท าให้บริษัทฯสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีในปี 2556 และในปี  2557 บริษัทฯ ขอให้ค ามั่นว่า บริษัทฯ จะ

ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความเติบโตและเป็นผู้น าในระดับประเทศ และต่างประเทศต่อไป 

              
นายเยี่ยม  จันทรประสิทธ์ิ 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ศรีราชาคอนสตรคัช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2556

คณะกรรมการบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3 
ท่าน โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
1. นายดุสิต  ชูปัญญา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายณรงค์  สุขสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น  4 คร้ัง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
เพื่อพิจารณาผลการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  และมีการประชุมร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน และให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี   มีการ
ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน   โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกคร้ังต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีสาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 

 การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส าคัญของงบการเงินประจ า
ไตรมาสและประจ าปี  2556 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้รับฟังและซักถามพร้อมน าข้อสังเกต
เพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีมาพิจารณาและปรึกษาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงระบบบัญชีและการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้รายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย
บริษัทฯ สามารถเปิดเผยงบการเงินได้ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด โดย
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   ส าหรับรอบปี 2556  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงรายการโดย
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  มีการสอบทานให้บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล  โดยพิจารณา
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
และส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (กลต.) และมีความเห็นที่สอดคล้องกับรายงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอไม่พบ
จุดอ่อนที่เป็นสาระส าคัญ อีกทั้งมีการพิจารณาและสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาส พร้อมทั้งทบทวนงานตรวจสอบและกฎบัตรผู้ตรวจสอบภายในให้
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 การสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (กลต.) ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท าธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน  เพื่อให้บริษัทฯได้ด าเนินตาม
เกณฑ์และข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแลและมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้ด าเนินการ
อย่างสมเหตุสมผลและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ   

 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  มีการติดตามผลการด าเนินงานจากฝ่ายบริหารร่วมกับผลการตรวจสอบ
ระบบงาน น ามาประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดในระบบงานรวมถึงพิจารณาน า
แผนงานบริหารความเสี่ยงไปร่วมในการก าหนดแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง
และเหมาะสม  

 การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  มีการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 โดยเสนอให้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับ
ปี 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดมา และมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 การพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนกฏ
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาต่างๆ 
เพื่อปรับปรุง 

 สรุปภาพรวมว่ามีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ส าหรับงบการเงินรอบ
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบ
การเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

 

                                                                    

(นายดุสิต   ชูปัญญา) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน ของ บริษัท ศรีราชาคอน-
สตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตั้งแต่ปี 2554  เพื่อก ากับดูแลนโยบายการบัญชี คุณภาพ
ของรายงานทางการเงินตลอดจนสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย  มีการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีสามารถป้องกันไม่ให้มีการทุจริต
หรือด าเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2556 นั้น  ปรากฏ
อยู่ในส่วนของรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2556  อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบริษัทฯ ให้เป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน 
การบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือ
ได้และได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของผู้สอบบัญชีที่แสดงใน
รายงานของผู้สอบบัญช ี

           
           นายเยี่ยม  จันทรประสิทธิ ์

  ประธานกรรมการ 
                                 26  กุมภาพันธ์ 2557 

 

 

 

 

 

 



SRICHA   

5 

ความมุ่งมั่นตอ่ภารกิจหลักและค่านิยมองค์กร 

ความมุ่งมั่นต่อภารกิจหลัก 

ก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้น าธุรกิจของผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างเหล็กและอ่ืนๆในโรงงานอุตาหกรรม

หนักระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างระดับโลก 

ค่านิยมองค์กร 

 ท างานอย่างรวดเร็ว และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด 

 ส่งมอบงานที่สมบูรณ์ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 

 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ระบบบริหารจัดการ และก้าวทันเทคโนโลยี 

 มุ่งมั่นรักษาคุณภาพการบริการให้อยู่ในมาตรฐานสากล 

 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และรับผิดชอบต่อสังคม 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร         

  
ลักษณะการเป็นกรรมการ 

 เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ 12  กรกฎาคม 2554 
 วาระต าแหน่งกรรมการ  3  ปี 

ความสัมพันธ์กับผู้บรหิาร 

 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน  0 หุ้น 

ประวัติการศึกษา และ การอบรม 

 ปริญญาโท - สาขาวิศวกรรมเคมี จาก University of  Kansas, สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี - สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นท่ี 84 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ-

บริษัทไทย  (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้จัดการ นิติบุคคล วายซีเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนส์ ตั้งแต่ปี                  2543 - 2553 

 รองกรรมการอ านวยการของ บริษัท ไทยออลย์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี    2538 - 2542 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการ  บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)            2554 - ปัจจุบัน 

 ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์     2551 - ปัจจุบัน 
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ลักษณะการเป็นกรรมการ 

  เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ 12 กรกฎาคม 2554 

 วาระต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 

ความสัมพันธ์กับผู้บรหิาร 

 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน  0 หุ้น 

ประวัติการศึกษา และ การอบรม 

 Diploma in Aeronautical Engineering First Class  สถาบัน Royal Aeronautical College London 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2012 รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 

 พฒันาการการช่าง บริษัท ไทยออลย์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี       2506 - 2542 

ต าแหน่งปัจจุบัน  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)       2554 - ปัจจุบัน 
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ลักษณะการเป็นกรรมการ 

 เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ 26  มีนาคม 2555 
 วาระต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร 

 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน  0 หุ้น 

ประวัติการศึกษา และ การอบรม 

 อนุปริญญา ช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2012 รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้จัดการส่วนหน่วยกลั่นที่ 1 และ 2 ของโรงงาน บริษัท ไทยออลย์ จ ากัด (มหาชน)             2538  -  2543 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)               2554 – ปัจจุบัน 
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ลักษณะการเป็นกรรมการ 
 เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ สิงหาคม 2556 

 วาระต าแหน่งกรรมการ  3 ป ี

ความสัมพันธ์กับผู้บรหิาร 

 ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน  0 หุ้น 

ประวัติการศึกษา และการอบรม 

 ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Seattle University, USA 

ประสบการณ์ท างาน 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง       ม.ค. 2552 – มี.ค. 2553 

 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษทัหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน)    ก.พ. 2549 – ม.ค. 2552 

 ผู้อ านวยการบริหาร ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษทัหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด    ส.ค. 2545 – ม.ค. 2549 

 ผู้อ านวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจ  บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ ากัด     ก.พ. 2542 – ก.ค. 2545 

 รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายวานิชธนกิจ  บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ ากัด   ส.ค. 2541 – ม.ค. 2542 

 รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายวานิชธนกิจ  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด    พ.ย. 2540 – ส.ค. 2541 

   ต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ศรีราชาคอนสตรคัช่ัน จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต ่  ส.ค. 2556 – ปัจจบุัน 

 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดตราสารทนุ บมจ.หลักทรัพย์ภัทร  พ.ค. 2553 – ปัจจบุัน 
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ลักษณะการเป็นกรรมการ 

 เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ 26 มีนาคม 2555 
 วาระต าแหน่งกรรมการ  3 ปี 

ความสัมพันธ์กับผู้บรหิาร 

 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน  0 หุ้น 

ประวัติการศึกษา   
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 

ประวัติการอบรม 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73/2008 

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008  

 หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012  

 หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2013 

ประสบการณ์ท างาน 
 กรรมการอิสระ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน)      2554 – ปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด    2554 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน    2553 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ บริษัท เกียร์เฮด จ ากัด        2555 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ บริษัท แม็ทชิ่ง เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด      2555 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ บริษัท กู๊ดดี้ ฟิล์ม บีเคเค จ ากัด       2555 – ปัจจุบัน  

 กรรมการอิสระ บริษัท คนท าหนงัสือ จ ากัด       2555 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ บริษัท แม็ทชิ่ง มฟูว่ีทาวน์ จ ากัด       2555 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จ ากัด       2555 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ ากัด       2555 – ปัจจุบัน 

 ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย    2553 – ปัจจุบัน 
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ลักษณะการเป็นกรรมการ 

 เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ 12 กรกฎาคม 2554 
 วาระต าแหน่งกรรมการ  3 ปี  

ความสัมพันธ์กับผู้บรหิาร 

 บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ นางบุญล้อม  ฝากมิตร 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 บิดา ของ นายฉัตรมงคล  เขมาภิรัตน์  
        (กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน) 

 บิดา ของ นางสุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย (ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน 119,700,100 หุ้น  

ประวัติการศึกษา และการอบรม 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994)  จ ากัด       2537 – 2554 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)     2554 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ บริษัท ไทย ไทเฮ จ ากัด        2555 – ปัจจุบัน 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด    2541 – ปัจจุบนั 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จ ากัด      2537 – ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีบีเอส จ ากัด       2555 – ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.วัน จ ากัด       2547 – ปัจจุบัน 
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ลักษณะการเป็นกรรมการ 

 เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ 12 กรกฎาคม 2554 

 วาระต าแหน่งกรรมการ  3  ปี 

ความสัมพันธ์กับผู้บรหิาร 

 ไม่มี          

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน 28,125,000 หุ้น  

ประวัติการศึกษา และการอบรม 

 CIVIL OF ENGINEERING สถาบัน THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, AUSTRALIA 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2010 รุ่นที่ 139 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994)  จ ากัด                  2537 – 2554 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)   2554 – ปัจจุบัน 
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ลักษณะการเปน็กรรมการ 

 เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ 12 กรกฎาคม 2554 
 วาระต าแหน่งกรรมการ  3 ปี 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหาร 

 บุตรของ นายบุญเครือ  เขมาภิรัตน์  
(ต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 

 บุตรร่วมบิดา มารดาเดียวกัน กับ นางสุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย 
(ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท) 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน 11,249,900 หุ้น 
ประวัติการศึกษา และการอบรม 

 ปริญญาโท  -   บริหารธุรกิจ,  Oklahoma City University, USA 
 ปริญญาตรี  -   พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย   
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) 2010 รุ่นที่ 139 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย   

 

ประสบการณ์ท างาน 
 กรรมการ บริษัท  ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน (1994)  จ ากัด ตัง้แต่ปี                              2537 – 2554 
 อนุกรรมการก าหนดคุณสมบัตคิอมพิวเตอร์ จ านวน 250,000  เครือ่ง  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               2548  

ต าแหน่งปัจจุบนั 

 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัช่ัน จ ากัด (มหาชน)    
 กรรมการผุ้จัดการ บริษทั ทีมเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 
 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 กรรมการผู้จัดการ บริษทั พัทยาดอทคอม จ ากัด 
 กรรมการผู้จัดการ ชลบุรี 108 ดอทคอม  
 กรรมการผู้จัดการ บริษทั บายคอมส์ดอทคอม จ ากัด 
 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ควิกมิเดีย จ ากัด 
 กรรมการผู้จัดการ บริษทั บัญชีไทย จ ากัด 
 กรรมการผู้จัดการ บริษทั แกรนดเ์ฮอริเทจ จ ากัด 
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ลักษณะการเป็นกรรมการ 

 เข้าด ารงต าแหน่ง เมื่อ 26 มีนาคม 2555 
 วาระต าแหน่งกรรมการ  3 ปี 

ความสัมพันธ์กับผู้บรหิาร 

 บุตรของนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์  
(ต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 

 บุตรร่วมบิดา มารดาเดียวกัน กับ  นายฉัตรมงคล  เขมาภิรัตน์ 
(ต าแหน่งกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน   0     หุ้น 

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโท - Procurement and Logistic,  Golden Gate University  
 ปริญญาตรี - International Business Administration,  Assumption University 

 ประวัติการอบรม
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director  Accreditation  Program (DAP) 2010 รุ่นท่ี 84 
  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 2011 รุ่นท่ี 14 
  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 2010 รุ่นท่ี 18  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 2010 รุ่นท่ี 4  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CST) 2010 รุ่นท่ี 37  

ประสบการณ์ท างาน 
 กรรมการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน (1994)  จ ากัด        2548 – 2554 

 กรรมการผู้จัดการ บริษทั 108 บุค๊ส์ จ ากัด        2544 – 2552 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการและเลขานุการบรษิัท บริษัท ศรรีาชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)    2554 – ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอสซีซีเมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด     2552 – ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษทั บี.เค.วัน จ ากัด        2551 – ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ศรีราชา โยโกฮามา จ ากัด       2551 – ปัจจุบัน 
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ความสัมพันธ์กับผู้บรหิาร 

 บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกัน กับ นายบุญเครือ  เขมาภิรัตน์  

(ต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จ านวน 75,000 หุ้น 

ประวัติการศึกษา และการอบรม 

 MINI  MBA  บริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994) จ ากัด   2546 – 2554 

 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท เชร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด     2511 – 2546 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)         2554 – ปัจจุบัน 
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ส ำหรับปี 2556  ข้อมูลส าคัญทางการเงิน       ส้ินสุด 31 ธันวำคม 2556

 หน่วย 2554 2555 2556 

ฐานะการเงิน     

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 2,163.2 2505.77 2,795.19                                    
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 1,063.9 285.68 522.66 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,099.3 2505.77 2,795.19 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว (ล้านบาท) 225.0 303.25 305.22 
     

ผลการด าเนินงาน     

รายได้จาการรับเหมาก่อสร้าง (ล้านบาท) 2,588.9 1860.51 1,896.35 
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 243.2 237.20 641.79 
รายได้อื่น (ล้านบาท) 56.3 49.15 156.70 
ต้นทุนจาการรับเหมาก่อสร้าง (ล้านบาท) 1,122.8 576.47 943.08 
ต้นทุนจากการให้บริการ (ล้านบาท) 168.7 140.06 344.01 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 212.2 232.79 236.36 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ล้านบาท) 1,385.2 1197.55 1,171.39 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ล้านบาท) 0 0.04 0.26 
ก าไรก่อนภาษนีิติบุคคล (ล้านบาท) 1,385.2 1197.51 1,171.13 
ภาษีนิติบคุคล (ล้านบาท) (267.2) (151.31) (235.52) 
ก าไรสุทธ ิ (ล้านบาท) 1,118.0 1046.20 935.61 
     

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.61 7.42 4.25 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 54.40 66.62 52.24 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 38.34 48.09 34.07 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 94.26 62.14 39.69 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 46.42 44.19 33.92 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (เท่า) 0.99 0.13 0.23 

 ข้อมูลต่อหุ้น 
    

ก าไรต่อหุ้น (ล้านบาท) 4.92 3.89 3.01 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (ล้านบาท) 4.89 8.37 7.93 
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ชื่อบริษัท : บริษัท  ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจรับเหมากอ่สร้างงานโลหะ ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก   
(Mechanical Engineering and Construction) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 97  หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล  ต าบลสุรศกัดิ์ อ าเภอศรรีาชา  จังหวัดชลบุรี  20110 
ทะเบียนบริษัท : เลขที่  0107554000305  
โทรศัพท์ : +66 38  317 - 555 
โทรสาร : +66 38  317 - 577 
website : www.sricha.com 
ทุนจดทะเบียน : 310,000,000.00 บาท    
ทุนเรียกช าระแล้ว : 305,223,200 บาท   
จ านวนหุ้นสามัญ : 305,223,200 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาท 
 

ชื่อบริษัท (1) : บริษัท  เอสซีซี เมนเทนแนนซ์  เซอร์วิสเซส จ ากัด 

ชื่อภาษาอังกฤษ  SCC Maintenance Services Company Limited  

สัดส่วนการถอืหุ้นโดยบรษิัทฯ : 75 % 

ประเภทธุรกิจ : บริการงานซ่อมบ ารุง งานติดตั้งปรับปรงุเครื่องจักรและอปุกรณ์    

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 97  หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล  ต าบลสุรศกัดิ์  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรุ ี 20110 

โทรศัพท์ : +66 38  317 - 555  

โทรสาร : +66 38  317 - 577 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 1,000,000.00 บาท    

จ านวนหุ้นสามัญ : 100,000.  หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น : 10  บาท 
 

 

 

 



SRICHA   

18 

ชื่อบริษัท (2) : บริษัท  เคซีบีเอส สโตร์ จ ากัด 

ชื่อภาษาอังกฤษ  KCBS Store Company Limited 

สัดส่วนการถอืหุ้นโดยบรษิัทฯ : 99.99 % 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกรรมจัดจ าหน่ายวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง  

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 97  หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล  ต าบลสุรศกัดิ์  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรุ ี 20110 

โทรศัพท์ : +66 38  317 - 555 

โทรสาร : +66 38  317 - 577 

ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว : 1,000,000.00 บาท    

จ านวนหุ้นสามัญ : 100,000.  หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท 
 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรพัย์ : บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่ตั้ง : เลขที่  62 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ชั้น 4,7  ถนนรชัดาภิเษภ 

แขวงคลองเตย    เขตคลองเตย    กรุงเทพมหานตร  10110 
โทรศัพท์ : +66  2229  2800 
โทรสาร : +66  2359  1259 
   

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 
ที่ตั้ง : 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์  ซอยทองหล่อ 18 ถนนสขุุมวิท 55  

แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : +66   2714  8842-3,  +66  2185  0342 
โทรสาร : +66   2185  0225 
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3.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการส าคัญในช่วงที่ผา่นมา 
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม
หนัก (“Mechanical Engineering Construction”) ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความช านาญสูง เช่น 
งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก งานวางระบบท่อและถังโลหะขนาดใหญ่ รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
เป็นต้น ทั้งน้ี บริษัทฯ มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบรายละเอียดวิศวกรรม (Detailed Engineering) การจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ (Procurement) และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Construction) แบบครบวงจร โดยเน้นความ
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Construction)  

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบุญเครือ  เขมาภิรัตน์ เม่ือปี พ.ศ. 2537  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10  ล้านบาทจากน้ัน ได้มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกับการขยายงานในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งอยู่ใน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของบริษัท อาทิ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรมพลังงาน 
โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรขนาดใหญ่ 

งานส่วนใหญ่ในช่วงเริ่มต้น เป็นการรับเหมางานประเภทโยธา (Civil) และงานรับเหมาก่อสร้างงานเครื่องกลในโรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก (Mechanical Construction)  โดยเฉพาะงานก่อสร้างงานเครื่องกลได้สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้จากผลงานทั้งในด้านคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงตามก าหนดจนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเน่ือง (Track 
Record) และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในอุตสาหกรรมหนักทั้งในและต่างประเทศ  บริษัทฯ จึงเปลี่ยนกลยุทธ์และหันมา
มุ่งเน้นงานบริการก่อสร้างงานเครื่องกล (Mechanical Construction) ที่มีอัตราก าไรสูงมากขึ้น และลดงานรับเหมางาน
ประเภทโยธา (Civil) ซึ่งมีอัตราก าไรต่ าลง 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานรับเหมาก่อสร้างงานเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
ขนาดใหญท่ี่มีอยู่อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน เม่ือวันที่ 23 กรกฎคม 2540 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 50 
ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการซึ่งต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานขยายการผลิตในโรงกลั่นน้ ามันของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยมี
บริษัท Foster Wheeler เป็นผู้บริหารโครงการหลัก ซึ่งเป็นจุดที่ท าให้บริษัทฯ เริ่มมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากเจ้าของ
โครงการทั้งในด้านการด าเนินการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ผลงานมีคุณภาพ และสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามก าหนดเป็นที่
ยอมรับในวงการรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ท าให้
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโรงกลั่นน้ ามันและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ ทั้งจาก
ผู้รับเหมาโครงการหลักที่มีชื่อเสียงในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวและจากลูกค้าโดยตรง 
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ตลอดระยะเวลามากกว่า 18 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองในการรับงานก่อสร้างโครงการต่างๆ  ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก อาทิ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรมพลังงาน โรงไฟฟ้า โรง
ถลุงแร่ และโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผลให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า  ทั้งใน
เรื่องของการด าเนินการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน คุณภาพของผลงาน การส่งมอบงานได้ตรงตามก าหนด รวมถึงความปลอดภัย
ในระหว่างการด าเนินงาน ความส าเร็จและประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการให้บริการ
ที่คลอบคลุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ท้ังในและต่างประเทศได้ 

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในต่างประเทศที่มีมูลค่างานมากกว่า 7,000 ล้านบาทและเพื่อรองรับการ
ขยายกิจการในอนาคตบริษัทฯ ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2553 เป็น 225 ล้านบาท และในปี 2554 เพิ่มเป็น 310 ล้าน
บาท ในปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงาน 3 แห่งสนับสนุนการก่อสร้างในโครงการต่างๆได้แก่ โรงงานตัดและเชื่อมโครงสร้าง
โลหะ โรงงานตัดและเชื่อมงานท่อ และโรงงานพ่นทรายและทาสี ซึ่งโรงงานทั้ง 3 แห่งมีก าลังการผลิตด้านงานโครงสร้าง
โลหะและระบบท่อรวมประมาณ 20,000 ตันต่อปี ซึ่งรวมถึงก าลังการผลิตด้านงานเชื่อมท่อโลหะประมาณ 1,000,000 DB ต่อ
ปี (Diameter Bore/year) 

บริษัทฯ ได้พัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากลโดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  การพัฒนากระบวนการท างานและการ
ควบคุมภายใน การพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร  จากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท าให้บริษัทฯ ได้รับ
มาตรฐานสากลและประกาศนียบัตรต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2008 ส าหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็กและงานประกอบ
ท่อ ประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยจากบริษัทผู้รับเหมาโครงการหลัก (Main contractor) ชั้นน าของโลก 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการส าคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
ปี 2537 

 จัดต้ังบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994) จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์และ
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ถือหุ้นเป็นจ านวนรวม ร้อยละ 61.5 และกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร ถือหุ้นเป็นจ านวนรวมร้อยละ 
38.5 

    บริษัทฯ ได้รับงานขยายการผลิตในโรงกลั่นน้ ามันของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นจุดที่ท า
ให้บริษัทฯ เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก  โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมน้ ามัน และท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโรงกลั่นน้ ามันจากบริษัทอ่ืนๆ 

ปี 2540  
 ได้ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) เป็น 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) แบ่งเป็น

หุ้นสามัญจ านวน 500,000 หุ้น (ห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) โดยเรียกช าระเต็มจ านวน 
 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตรวมด้านงานโครงสร้างโลหะและระบบท่อจาก  5,000 ตันต่อปี เป็น  10,000  

ตันต่อปี รวมถึงงานเชื่อมท่อโลหะจาก 200,000 DB ต่อปี เป็น 500,000 DB ต่อปี 

ปี 2548   
 รายได้จากการให้บริการทางด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ ขึ้นสู่ระดับ 1,000 ล้านบาท (หน่ึงพันล้านบาท) 
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ปี 2549   
 ออกรับงานต่างประเทศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยได้รับการขอความช่วยเหลือจาก JGC Corporation แห่ง

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการหลักในโครงการ Dolphin ประเทศกาตาร์ ซึ่งเป็นโครงการสร้างโรงงานผลิต
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Plant) มูลค่าลงทุนของโครงการรวมสูงกว่า 900 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าโครงการ
ก่อสร้างในส่วนที่บริษัทรับผิดชอบรวมประมาณ 500 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ส่งทีมผู้บริหารและทีมงานไป
ปฎิบัติงานในโครงการนี้ท้ังสิ้นจ านวน 1,000 คน 

ปี 2551  
 ได้รับมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2000 ส าหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็กและงานประกอบท่อ 
 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรด้านผลงานยอดเยี่ยมจากบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัทฯ ได้ท าสัญญากับ บริษัท  Dynatec  Madagascar ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยการร่วมทุนระหว่าง SNC Lavalin 

(ประเทศแคนาดา),   Sherritt International Corporation (ประเทศแคนาดา), ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)  
และ Korea Resource Corporation (Kores-ประเทศเกาหลี) เพื่อท าการก่อสร้างโครงการ Ambatovy ซึ่งมีบริษัท SNC 
Lavalin ที่ประเทศมาดากัสการ์เป็นเจ้าของโครงการ โครงการ Ambatovyเป็นโครงการก่อสร้างโรงถลุงแร่ขนาดใหญ่ 
รวมทั้งโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีมูลค่าเบื้องต้นที่บริษัทฯ ได้รับรวมประมาณ 3,196 ล้าน
บาท โดยเป็นสัญญา Offshore และ Onshore ซึ่งภายหลังบริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มท าให้มูลค่าโครงการรวมที่อยู่ภายใต้
การด าเนินงานของบริษัทฯ มีมูลค่าประมาณ 7,382 ล้านบาท 

ปี 2552  
 บริษัทฯ ได้รับเชิญจากบริษัท Exxon Mobil และ Foster Wheeler Parsons เพื่อร่วมงานในโครงการ Singapore Parallel 

Train ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท Plant Detailed  Engineering & Construction ในสิงคโปร์ มูลค่า
งานที่บริษัทฯ ได้รับประมาณ 1,000 ล้านบาท 

 ได้รับมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2008 ส าหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็กและงานประกอบท่อ 

ป ี2553  
 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 225 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่มี

ขนาดใหญ่ขึ้นตามล าดับ และเพื่อลงทุนเพิ่มก าลังการผลิตรวมด้านงานโครงสร้างโลหะและระบบท่อเป็น  20,000 ตัน
ต่อปี รวมถึงงานเชื่อมท่อโลหะเป็น 1,000,000DB ต่อปี 

ปี 2554   
 บริษัทฯ ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวันที ่14 ธันวาคม 2554 โดยเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ศรีราชาคอน-

สตรัคชั่น (1994) จ ากัด” เป็น “บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 310 ล้าน
บาท เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2555  
 วันที่  2 กรกฎาคม  2555 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ภายใต้ด้วยการสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 

จ านวน 78.25 ล้านหุ้น  ภายหลังการเสนอขาย บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วท้ังสิ้น 303.25 ล้านบาท 
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 3.2    ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556  บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 3 บริษัท  เป็นบริษัทที่ลงทุน
โดยตรงถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.9 จ านวน 1 บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 75.0 จ านวน 1 บริษัท และลงทุนร่วมถือหุ้นร้อยละ 21.0 
จ านวน 1 บริษัท ซึ่งรายละเอียดของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทดังน้ี 
บริษัทย่อย 

1. บริษัท เคซีบีเอส สโตร์ จ ากัด  (“KCBS”) บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 

 ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว  1 ล้านบาท จัดตั้งเม่ือปี  2553 เพื่อด าเนินธุรกรรมจัดซื้อจัดหาและจัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ท่อเหล็กกล้า ท่อเหล็กไร้สนิม เหล็กไอบีม (I – beam) เหล็กเอชบีม (H – beam) 
และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ให้กับบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันได้หยุดด าเนินการแล้ว 

2. บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด  (“SMS”)  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75.0 

 ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว  1 ล้านบาท จัดตั้งเม่ือปี 2541 เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการงานซ่อมบ ารุ ง งานติดตั้ง
ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น  

 บริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ร้อยละ 75.0 โดยมีกลุ่มวิศวกร    ของบริษัท    
เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ถือหุ้นที่เหลือร้อยละ 25.0  

 บริษัทร่วม 
3. บริษัท ไทย ไทเฮ จ ากัด (บริษัทร่วมทุน) บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 21.0  

 ทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท จัดตั้งเม่ือปี 2533 โดยบริษัท  ไทยเฮ เดนเกียว ไคซา จ ากัด ซึ่งเป็นบริษับรับเหมา
ก่อสร้างซื่งเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า บริษัท ไทยเฮ จ ากัด ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยบริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดหา
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัท ไทยเฮ จ ากัด มิได้มีโครงการในการด าเนินการอย่างเป็นสาระส าคัญ 

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน  305.22 ล้านบาท 

บริษทั เอสซีซี เมนเทแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด   
ทุนช าระแล้ว  1.0 ล้านบาท 

บริษทั เคซีบีเอส สโตร์ จ ากัด   
ทุนช าระแล้ว  1.0 ล้านบาท 

บริษทั ไทย ไทไฮ จ ากัด   
ทุนช าระแล้ว  6.0  ล้านบาท 

75.0 % 

99.9 % 

21.0 % 
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 3.3   โครงสร้างรายได้ 
     โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2553 - 2555 แยกตามประเภทธุรกิจ มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายได ้

ด าเนินการ
โดย 

2554 2555 2556 

 งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

 มูลค่า % มูลค่า  % มูลค่า  % 

1. งานโครงสร้างหล็ก        
 ในประเทศ SCC 202.7 7.2 411.2 14.5 668.2 26.3 
ต่างประเทศ SCC 316.4 11.2 288.9 10.2 - - 

2. งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ        
       ในประเทศ SCC 113.4 4.0 4.5 0.2 999.9 39.4 

ต่างประเทศ SCC 1,534.3 54.2 288.9 10.2 - - 
3. งานติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์        
       ในประเทศ SCC - 0 9.7 0.3 211.2 8.3 

ต่างประเทศ SCC 281.3 9.9 722.1 25.5 - - 
4. งานติดตั้งและซ่อมบ ารุง        
       ในประเทศ SCC/SMS 248.0 8.8 236.2 8.3 275 10.8 
        ต่างประเทศ SCC/SMS - 0.0  0.0 364.3 14.4 
5. รายได้อื่น*        
       ในประเทศ SCC/SMS 11.8 0.4 1.0 0.0 19.5 0.8 
        ต่างประเทศ SCC/SMS 124.3 4.4 144.4 5.1 - - 
รวม  2,832.2 100.0 2,097.8 100.0 2,538.1 100 

 
หมายเหตุ  SCC =  บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
                  SMS =  บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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 3.4 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งของผู้น าในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรม
หนักระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ  ที่ได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างโรงงานทั่วโลก  เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจใน 3 เรื่องหลักได้แก่ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมหนัก เป้าหมายการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรและเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส 

 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโละหะโรงงานอุตสาหกรรมหนัก 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรและเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 มุ่งรักษาความเป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโลหะโรงงานอุตสาหกรรมหนัก 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และรักษาความเป็น
ผู้น าในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนัก โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
ระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดการเทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาคุณภาพของการท างานให้อยู่ใน
มาตรฐานสากล และด าเนินงานส่งมอบได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 สร้างและรักษาพันธมิตรทางธุรกิจ 

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมีสายสัมพันธ์อันยาวนาน ซ่ึงโดยมากเป็นผู้บริหารโครงการหรือผู้รับเหมาหลักที่
ด าเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการระดับสากล  ซ่ึงจากผลงานในอดีตถึงปัจจุบันโดยเฉพาะงานโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความช านาญพิเศษในการด าเนินการยิ่งสร้างความมั่นใจให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซ่ึง
จากสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เหนียวแน่น ส่งผลให้พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสในการให้บริษัทฯได้รับการติดต่อเข้า
ร่วมงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับการจ้างงานในการให้บริการงานซ่อมบ ารุงซ่ึง
เป็นงานต่อเนื่องจากโครงการเดิมเสมอ บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างพันธมิตรทั้งทางด้านจ านวนและความเหนียวแน่นของ
พันธมิตรทางธุรกจิให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

 เป้าหมายการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 

เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า บุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความส าเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทั้งในระดับบริหาร
และปฏิบัติการ โดยเฉพาะวิศวกรซ่ึงนับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัทฯ  โดยจัดให้มีแผนการพัฒนาองค์ความรู้และขีด
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในดา้นความรู้ทางเทคนิควิชาการเฉพาะทาง และหลักการบริหารจัดการโครงการ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและเรียนรู้ในเชิงวิศวกรอื่นๆ  ภายในทีม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการแข่งขัน  นอกจากนี้ เพื่อสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายตัวใน
อนาคต บริษัทฯ จึงมีแนวคิดสร้างสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการธ ารงรักษาบุคลากร โดยบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับต าแหน่งและค่าจ้างที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
ในบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการท างานของพนักงานดังกล่าวตลอดจนสถานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ รวมทั้งสร้างเป้าหมายในการท างานให้พนักงาน  ซ่ึงบริษัทฯเช่ือว่าการที่บริษัทจะด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บริษัทฯ จะต้องสามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความส าคัญกับบริษัทฯ ไว้ได ้ 

 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจให้มคีวามโปร่งใส 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต และมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดนโยบายและการก ากับ
ดูแลกิจการที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการส าคัญในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้บนแนวทางของการด าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส 
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4.1   ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 4.1.1 งานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) 
บริษัทฯได้ให้บริการแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กโดยใช้
เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณจากทั้งในและต่างประเทศเป็นวัตถุดิบหลัก โดยเริ่มจากการประกอบโครงสร้างเหล็ก
ภายในโรงงานของบริษัทฯ ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ออกแบบ เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการติดตั้งที่
โครงการ หลังจากน้ันบริษัทฯ จึงน าโครงเหล็กที่ประกอบขึ้นไปด าเนินการประกอบและเชื่อมเป็นโครงสร้างเหล็ก
ขนาดใหญ่ตามแบบทางวิศวกรรมในที่ตั้งของโครงการ ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตชิ้นงานก่อสร้างโครงสร้างโลหะ
ได้สูงสุดถึง 20,000 ตันต่อปี งานก่อสร้างโครงสร้างโลหะที่บริษัทฯรับด าเนินการโดยส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้าง
โครงสร้างโลหะของอาคารขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานปิโตรเคมี เป็น
ต้น  
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4.1.2 งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ (Piping and Installation) 
บริษัทฯ มีความช านาญในการให้บริการประกอบและติดตั้งระบบท่อ โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้จัดเตรียมท่อตาม
ความต้องการ โดยจะสั่งน าเข้าจากต่างประเทศ  เน่ืองจากท่อที่ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ 
เน่ืองจากเป็นท่อที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยเป็นท่อไร้ตะเข็บท่ีม่ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และมีความหนามากว่าท่อที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยทั่วไป และเป็นท่อโลหะที่มีตั้งแต่ ท่อเหล็กกล้า (Carbon Steel) ท่อเหล็กไร้สนิม (Stainless 
Steel) ไปจนถึง ท่อโลหะผสม (Alloy) ที่ใช้โลหะผสมหลากหลายตั้งแต่ โครเมียม แมงกานีส โมลิดินัม ไปจนถึง
โลหะพิเศษ เช่น ไทเทเนียม ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะการติดตั้งระบบท่อในโรงงานปิโตรเคมีหรือโรง
กลั่นน้ ามันน้ัน ซึ่งท่อเหล่าน้ันจะเป็นท่อล าเลียงสารเคมีในกระบวนการผลิต วัตถุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมีความ
ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ทนต่อแรงอัดความดันสูง และต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆ ดังน้ัน
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ความแม่นย าและความช านาญสูงในการก่อสร้างของทีมงานวิศวกรเฉพาะด้าน การเชื่อมท่อใน
ลักษณะต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพหลังจากการติดตั้ง ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์การติดตั้งและประกอบ
ท่อตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพหลังการติดตั้งของท่อชนิดดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี 
 

 
4.1.3  งานประกอบและติดตั้งถังบรรจุ(Tanks)เครื่องจักรและอุปกรณ์(Equipment&Mechanical Installation) 
บริษัทฯ ให้บริการประกอบและติดตั้งถังบรรจุของเหลว เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ รวมถึงงานยกติดตั้งของ
หนัก (Heavy Lift Operation) ในโรงงานอุตสาหกรรม  เช่น โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานผลิตเครื่องดิ่ม โรงงานเม็ด
พลาสติก และโรงงานปิโตรเคมี  เป็นต้น    ตัวอย่างงานประเภทน้ีได้แก่ การติดตั้งถังโลหะ การติดตั้งหอกลั่นน้ ามัน 
การติดตั้งคอมเพรซเซอร์ และปั๊มขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยงานประกอบและติดตั้งถังบรรจุ (Tank) ของบริษัทฯจะมีทั้ง
งานที่บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่การเป็นผู้จัดหาวัสดุ ประกอบและติดต้ัง และงานที่บริษัทฯ รับผิดชอบเฉพาะการ
เป็นผู้ประกอบและติดตั้ง  
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 4.1.4 งานอ่ืนๆ  ได้แก่ งานปรับปรุงและซ่อมบ ารุงเครื่องและอุปกรณ์ 
บริษัทฯให้บริการการปรับปรุง และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานหรือเพื่อรองรับการขยายก าลังการผลิต ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย  งานยก งานย้าย และติดตั้ง
เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ เน่ืองจากต้องปฏิบัติงาน
ในสถานที่ที่มีเครื่องจักรเดินเครื่อง หรือคนงานก าลังปฏิบัติงานอยู่ (Live Plant) ส่วนมากเป็นโครงการที่มีก าหนด
ระยะเวลาที่จ ากัด และมีระเบียบเรื่องความปลอดภัยสูงมาก เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องด าเนินการผลิต
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ งานปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานเครื่องดื่ม การปรับปรุงหอกลั่นน้ ามัน งานปรับปรุงและ
ซ่อมบ ารุงที่บริษัทฯรับด าเนินการโดยส่วนใหญ่เป็นงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาทิเช่น โรงงานปิโตรเคมี 
โรงกลั่นน้ ามันโรงผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตเบียร์เป็นต้น 

 4.2 ภาวะการตลาดและการแข่งขัน 
4.2.1   กลยุทธ์การแข่งขัน 
ในการเลือกผู้รับเหมาส าหรับการก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักน้ัน ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาชื่อเสียงและผลงานที่
ผ่านมาของผู้รับเหมาเป็นส าคัญ เน่ืองจากความลัมเหลว ความล่าช้า หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานน้ัน จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของผู้ว่าจ้างโดยตรง ดังน้ันกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คือ สร้างความเชื่อม่ันให้กลุ่มลูกค้าและ
รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯไว้ ในระยะยาวบริษัทฯมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ดังน้ี 

 มาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน 

ความปลอดภัยในการท างานถือเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานทั้งส าหรับผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมา เน่ืองจากการเกิด
อุบัติเหตุ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการ เพราะอาจท าให้โครงการล่าช้า หรือเสียหายได้นอกจากน้ัน การเกิด
อุบัติเหตุอาจส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากร ดังน้ันการควบคุมการด าเนินงานให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับสูงน้ัน จึงถือเป็นสิ่งส าคัญอันดับหน่ึงในการสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้ว่าจ้างและชื่อเสียงของบริษัทฯ 
ดังน้ัน ก่อนการท างานทุกโครงการบริษัทฯ จะมีการวางแผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ใน
การท างานแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ท าการอบรมพนักงานเพื่อให้
ตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความรู้แก่บุคลากรและเพิ่มความระมัดระวัง ในแต่ละโครงการน้ัน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมส าหรับพนักงาน และด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสากลอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีประวัติทางด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมดังจะเห็นได้จากประกาศนียบัตรต่างๆ ที่
บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้า  

 มุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของผลงาน 

ชื่อเสียงด้านคุณภาพของผลงานเป็นหน่ึงในปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรม
หนัก บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการมายาวนาน และมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน
คุณภาพของผลงาน เพื่อเป็นจุดแข็งในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต   บริษัทฯ ได้พัฒนา
ศักยภาพของการแข่งขันอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากร เทคโนโลยีเครื่องจักร และกระบวนการท างาน 
ในส่วนของบุคลากรน้ัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกและอบรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานของ
บุคลากร จัดให้มีการน าเข้าเครื่องจักรใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และปรับปรุงให้กระบวนการท างาน เพื่อให้
บริษัทฯ ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาคุณภาพของงานให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้อย่างต่อเน่ือง 
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 การควบคุมการท างานให้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
งานก่อสร้างโครงสร้างโลหะในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นงานที่ต้องวางแผนเป็นระยะเวลานานและต้องการความ
ตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งบริษัทฯ มีชื่อเสียงด้านการส่งมอบงานตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนดซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ต้องการความรับผิดชอบสูงมายาวนาน 
บริษัทฯ มีการบริหารการด าเนินงานอย่างมีระบบ มีการวางแผนการท างานในทุกๆขั้นตอน พัฒนาศักยภาพการท างาน
ของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2.2 ลักษณะการจัดหางานของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนักทั้งภายในและต่างประเทศ โดยช่องทางที่ส าคัญในการ
จัดหางานของบริษัทฯ ได้แก่   1) การประมูลงานจากเจ้าของโครงการ (Project Owner) โดยตรง และ  2) การประมูล
จากผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) 

 การประมูลงานจากเจ้าของโครงการ (Project Owner) 

บริษัทฯ มีการติดต่อกับเจ้าของโครงการโดยตรง ในการรับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ เจ้าของโครงการส่วน
ใหญ่ท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทชั้นน าในอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของประเทศ และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีแผนการขยายการลงทุนเพื่อขยายก าลังการผลิตและ/หรือ ปรับปรุงโรงงานให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า โรงงานอาหาร โรงงานเม็ดพลาสติกขนาดกลาง และขนาด
เล็ก และโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ  

 การประมูลงานจากผู้รับเหมาโครงการหลัก (Main Contractor) 

บริษัทฯ มีการรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศผ่านทางผู้รับเหมาโครงการหลัก
ระดับสากล ซึ่งบริษัทฯ จะรับงานในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) โดยผู้รับเหมาโครงการหลักมักเป็นผู้
ที่มีเงินทุนสูง มีความสามารถในการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน และมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ผู้รับเหมาโครงการหลักจะด าเนินการเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือรับเหมาโครงการทั้งหมดจาก
เจ้าของโครงการ จากน้ันจึงแบ่งส่วนงานออกเป็นงานย่อย ว่าจ้างให้บริษัทฯ และผู้รับเหมาช่วง (Sub contractor) ราย
อื่นเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งผู้รับเหมาโครงการหลักจะคัดสรรเฉพาะผู้รับเหมาช่วงที่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การก่อสร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
งานจากผู้รับเหมาโครงการหลักอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

4.2.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สามารถจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทอุตสาหกรรมของลูกค้า ได้แก่ 

 กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามัน ได้แก่ โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ เป็นต้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นทาง  
(Upstream industry)   และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม  เช่น  โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์    
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์โพลีออล ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิต
โพลียูรีเทน และโฟม  รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ ามันอื่นๆ  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream industry)   บริษัทฯ
ได้รับงานในลักษณะของโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ และโครงการขยายก าลังการผลิตภายในโรงงานเดิม จาก
ผลงานในอดีต บริษัทฯ มีศักยภาพในการด าเนินการเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการขยายก าลังการผลิตในโรงกลั่น
น้ ามันของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)   รวมถึงเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ ามันของโรงกลั่น -
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น้ ามันชั้นน าของโลก  อาทิ โรงกลั่นน้ ามันของบริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จ ากัด  ปัจจุบันชื่อ บริษัท เอส
โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท น้ ามันคาลเท็กซ์ (ไทย) จ ากัด  ปัจจุบันชื่อ บริษัท เชฟรอน (ประเทศ
ไทย ) จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเชฟรอน คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น การร่วมงานในโครงการก่อสร้างของโรงกลั่น
น้ ามันอย่างต่อเน่ืองท าให้บริษัทฯ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในวงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ  ปิโตรเคมีอย่าง
ต่อเน่ือง 

 กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงาน 
 กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้า ซึ่งงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง  
โครงสร้างโรงไฟฟ้า ประกอบและติดตั้งท่อแก๊สท่อไอน้ า รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่าน
มาบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางประกง โดยรับผิดชอบการก่อสร้างโครงสร้าง
โลหะในโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3 และ 4 จากทั้งหมด 4 หน่วย โครงการก่อสร้าง COCO Phase III  ของบริษัทเดอะ โคเจ
เนอเรชั่น จ ากัด (ปัจจุบัน คือ บมจ. โกลว์ พลังงาน) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน รวมถึงโครงการของลูกค้าผู้ผลิต
กระแสไฟฟ้ารายย่อยต่างๆ (Small Power Producer - SPP) 

 กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้แก่ โรงงานผลิตและแปรรูปแร่ต่างๆ เช่น เหล็กอลูมิเนียม 
ทองแดง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบหมายงานแล้วเม่ือต้นปี 2555 คือ การก่อสร้าง
โครงการ Ambatovy ในประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างSherritt International 
Corporation (ประเทศแคนนาดา) ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และ Kores (ประเทศเกาหลี) นับได้ว่าเป็น
โครงการถลุงแร่ที่ใหญ่ที่สุด มีมูลค่างานรวมประมาณ 7,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานก่อสร้างในส่วนที่
เป็นโครงสร้างเหล็ก โรงถลุงแร่ ประกอบและตดิตั้งระบบท่อก๊าซ ติดตั้งถังบรรจุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมอื่นได้แก่ อุตสาหกรรมหนักทั่วไป เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ โรงงานแปรรูป เป็นต้น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างในโครงการ
โรงงานเบียร์ ที่จังหวัดก าแพงเพชรของบริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ความสามารถในการรับงานที่มูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ เป็นหน่ึงใน
เครื่องบ่งชี้ถึงความส าเร็จในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

 4.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

  ภาวะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก 
เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ ดังน้ันการเติบโตของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังเช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
ตลอดจนอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่อื่นๆ จึงมีผลกระทบในเชิงบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากอุตสาหกรรม
หนักเหล่าน้ันเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามอุปสงค์ของการใช้พลังงาน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของโลกการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะ
เติบโตมากขึ้น บ่งชี้ถึงแนวโน้มของความต้องการพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี นอกจากน้ี การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศจีนและอินเดีย เป็น
ปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) สูงถึงร้อยละ 10.7 และร้อยละ 7.8 
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ตามล าดับ ในช่วงระหว่างปี 2544 ถึงปี 2553 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของทั้งสองประเทศ ส่งผลให้ความต้องการ
สินค้าอุปโภคบริโภคของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และเป็นปัจจัยหลักท าให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองตัวเลขในอดีต ตัวเลขประมาณการเช่น ราคาน้ ามัน และราคาแร่ต่างๆ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
เป็นผลท าให้ความต้องการงานรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเพิ่มขึ้น 

 ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก 
งานรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Mechanical Construction) ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีการแข่งขันไม่
รุนแรง เน่ืองจากลูกค้ามักเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง หรือมีประสบการณ์ในการท างานมาก่อน เพื่อให้ม่ันใจว่า
ผู้รับเหมาสามารถท างานได้ตรงตามแบบและมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เพราะโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่
และเก่ียวเน่ืองกับการผลิต ท าให้การเข้ามาของผู้รับเหมารายใหม่เป็นไปได้ยากทั้งในด้านความเชื่อม่ันของเจ้าของ
โครงการและด้านเงินทุนของผู้รับเหมารายใหม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้มีการแข่งขันกันไม่รุนแรง เน่ืองจากมี
บริษัทฯที่มีความเชี่ยวชาญท่ีมีศักยภาพในการก่อสร้างที่มีอยู่ไม่มากนัก  และแต่ละรายก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป 
โดยบริษัทฯ มีจุดเด่นในการด าเนินการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน คุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้ การส่งมอบงานตรง
เวลาตามก าหนด รวมถึงความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยในระหว่างการด าเนินงานระดับมาตราฐานสากล 
ท าให้ชื่อเสียงบริษัทฯ เป็นที่ไว้วางใจในวงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนักมาตลอดระยะเวลา 18 ปี บริษัทฯ ที่
ด าเนินธุรกิจเดียวกันที่ส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซิโนไทย เอ็นจี
เนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จ ากัด อย่างไรก็ดีแต่ละรายจะมีจุด
มุ่งเน้นต่างกัน โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Construction) 
โดยจะมีสัดส่วนของงานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (Procurement) ไม่มาก
เม่ือเทียบกับบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ส าหรับการรับงานในต่างประเทศ บริษัทฯ จะอาศัยช่องทางการรับงานจาก
เจ้าของโครงการโดยตรงหรือจากผู้รับเหมาหลัก 

 แนวโน้มในอนาคต 
ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลกอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลให้การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
หนักมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี การซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมตามก าหนดอายุการใช้งาน และปิดสายการผลิตเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงงานเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มก าลังการผลิต  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนักมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้มากในอนาคต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่คาดว่าจะมีการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ และซ่อมบ ารุงโรงงานทั่วโลกไม่ต่ ากว่า 56,430 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 63,875 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ ในปี 2554 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ 
ปัจจัยและองค์ประกอบข้างต้นเพิ่มโอกาสให้แก่บริษัทฯ ในการได้รับงานในต่างประเทศ เน่ืองจากพันธมิตรของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนักในระดับสากลและเป็นหน่ึงในผู้น าด้านการ
ให้บริการงานก่อสร้างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมที่เจ้าของโครงการในระดับสากลไว้วางใจ ม่ันใจและใช้บริการ
เสมอ ดังน้ัน การที่พันธมิตรของบริษัทได้รับงานอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานอย่างต่อเน่ือง
เช่นกัน ส าหรับงานโครงการเดิมในต่างประเทศที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการนั้น ผู้บริหารโครงการหรือเจ้าของโครงการ
มีความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงมีการขยายงานและใช้บริการงานของบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง 
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ส าหรับงานโครงการในประเทศไทยน้ัน ถึงแม้การลงทุนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมีอัตราการ
ขยายตัวที่เริ่มชะลอตัวลง อันเกิดจากความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การลงทุนก่อสร้าง
โรงงานใหม่และ/หรือขยายก าลังการผลิตในประเทศไทยยังมีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในวงการของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับในผลงานและคุณภาพ จึงส่งผลท าให้    บริษัทฯ สามารถรับงาน
และให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

4.3  การจัดหาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ ด าเนินการจัดหาวัตถุดิบส าหรับงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักจากผู้จัดจ าหน่ายหลายราย โดยไม่มี
การพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบรายใดรายหน่ึงเป็นส าคัญ ซึ่งวัตถุดิบที่บริษัทฯ จัดหาเพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่   

 4.3.1 วัสดุก่อสร้าง 
บริษัทฯ จะท าการก าหนดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างร่วมกันกับลูกค้า และท าการจัดซื้อวัสดุให้ได้คุณภาพตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าโดยจะตรวจสอบราคาจากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายหลายๆ ราย เพื่อเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และ
เงื่อนไขที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากน้ี บริษัทฯ 
มีนโยบายไม่พึ่งพาผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ผลิตรายใดรายหน่ึงเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจ และเป็น
การเพิ่มอ านาจการต่อรองราคาให้แก่บริษัทฯ ทั้งน้ีวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ ได้แก่ ท่อโลหะ ฟิตติ้ง และเหล็กชนิดต่างๆ 
เช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสร้าง เป็นต้น   

4.3.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับงานรับเหมาก่อสร้างที่พร้อมใช้งานอย่างพอเพียง ในกรณีที่บริษัทฯ 
จ าเป็นต้องการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม บริษัทฯ จะด าเนินการจัดซื้อและ/หรือเช่าตามความเหมาะสม ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อหรือเช่าน้ัน บริษัทฯ จะด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ ราคา และเง่ือนไขจากผู้จัดจ าหน่ายหลายราย
ก่อนด าเนินการสั่งซื้อ 

4.4    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้วางแนวนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด     นอกจากน้ี
บริษัทฯ ไม่เคยถูกร้องเรียนจากชุมชนและมีข้อพิพาทหรือถูกยื่นฟ้องเก่ียวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด 
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4.5  ประกาศนียบัตรบัตรที่บริษัทฯ ได้รับ และตัวอย่างผลงานในอดีตที่ส าคัญ 
บริษัทฯมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมจากความส าเร็จของผลงานโครงการอ้น
เป็นที่ยอมรับในอดีต ดังจะเห็นได้จากประกาศนียบัตรต่างๆท่ีบริษัทฯได้รับจากเจ้าของโครงการและจากผู้รับเหมาหลัก
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังน้ี 
 

ชื่อลูกค้า ลักษณะโครงการ ประกาศนียบัตรที่ได้รบั 

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ ากัด( มหาชน)  โครงการขยาย ผู้รับจ้างยอดเยี่ยม 

บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
งานประกอบและติดตั้งระบบ
เคร่ืองจักร ผลงานยอดเยื่ยม 

บริษัท ไทยออยส์ จ ากัด (มหาชน) 
ปรับปรุงและซ่อมบ ารุง
โรงงาน ผลงานยอดเยี่ยม 

บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) Turnaround 

ด าเนินการตามนโยบายด้านความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ ากัด(มหาชน)/ 
งานประกอบและติดตั้งระบบ
เคร่ืองจักร ผู้รับจ้างยอดเยี่ยม 

Electrowatt-Ekono (Thailand) Ltd. สร้างโรงไฟฟ้า ความปลอดภัยเป็นเลิศ 

บริษัท  เจจีซี คอร์ปเปอเรอชั่น จ ากัด  
ความปลอดภัยเป็นเลิศ 25ล้านชั่วโมง
โดยไม่มีอุบัติเหตุ 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) Revamp Project CDU 3 ท างานส าเร็จก่อนเวลา 
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ผลงานในอดีตที่ส าคัญและสร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อลูกค้า/ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

1. Bayer Thai/foster Wheeler/ประเทศไทย งานประกอบและติดตั้งท่อระบบและซอ่มบ ารุง 
7 เดือน 
(2544) 

150 

2. JGC Corporation/ประเทศไทย งานประกอบและติดตั้งเครื่องจกัรและก่อสร้าง 
1.08 ปี 
(2545-46 

220 

3. JGC Corporation/ประเทศไทย งานประกอบและติดตั้งระบบเครื่องจกัรและระบบท่อ 
9 เดือน 
(2548) 

120 

4. Kvaener/ประเทศไทย 
งานประกอบและติดตั้งระบบเครื่องจกัรและระบบท่อ
ส าหรับโรงหลอม โรงกลั่น โรงผลิตกรด 

11 เดือน 
(2546-47) 

590 

5 MKK/ประเทศไทย งานประกอบและติดตั้งเครื่องและระบบท่อ 
9 เดือน 
(2547-48) 

100 

6 
BPB Thai Gypsum Product Co.,Ltd/นิคม
อุตสาหกรรมแหลาฉบัง ศรีราชา 

งานประกอบและติดตั้งเครื่องจกัรและการก่อสร้าง 
1 ปี 

(2547-48) 
200 

7 Foster Wheeler/Indorama/ประเทศไทย งานประกอบและติดตั้งเครื่องและระบบท่อ 
1 ปี 

(2548-49) 
520 

8 Beer Thai/ประเทศไทย งานประกอบและติดตั้งเครื่องจกัรและการก่อสร้าง 
1.8 ป ี

(2548-49) 
450 

9 JGC/ประเทศกาตาร ์ งานประกอบและติดตั้งเครื่องจกัรและระบบท่อ 1 ปี 600 

10 Thai Oil CDU3 Revarmp//ประเทศไทย งานประกอบและติดตั้งเครื่องจกัรระบบท่อฉนวน 
1 ปี 

(2550-51) 
1440 

11 Exxon/FWP/PEC/ประเทศสิงคโปร์ งานประกอบและติดตั้งเครื่องจกัรและระบบท่อ 
2 ปี 

(2553-54) 
950 

12 
 

Dynatec Madagascar/ประเทศมาดากัสการ์ 
โครงการ Ambatovy Project/ก่อสร้างโรงงานผลิตแร่
นิกเกิลและโคบอลด ์

4.5 ป ี
มิ.ย.2551-ธ.ค. 

2555 
7,832 

13 บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากัด /ประเทศไทย 
โครงการ TPX Expansion PhaseII/งานโครงสร้างเหล็ก
และระบบท่อ 

1 ปี 
ก.ย. 2554 – ก.ย. 

55 
172 

14 Bechtel International Inc/ประเทศไทย โครงการ SPRC Clean Fuels 
9 เดือน 

ต.ค.2554-มิ.ย.
2555 

109 

15 
Best Tech & Engineering Co.,Ltd./ ประเทศ
ไทย 

โครงการ FMG Slomon Iron ORE/งานประกอบและท า
ชิ้นส่วน 

1 ปี 
เม.ย.2555-มี.ค.

2556 
335 

16  บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)/ประเทศไทย 
โครงการ Emission Improvement and PSA-3 /งาน
โครงสร้างเหล็กและระบบท่อ 

15 เดือน 
ธ.ค.2555 – มีค.

2557 
2,102 

17 Dynatec Madagasca/ประเทศมาดากัสก้าร์ โครงการ Ambotovy /Maintenance Services 
1 ปี 

มี.ค.2556-ก.พ.
2557 

772 
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 4.6  มูลค่ำงำนคงเหลือในมอื
งานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานมูลค่ารวม 3,559  ล้านบาท โดย
เป็นมลูค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ทั้งสิ้น 1,061.5 ล้านบาท โดยมีงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานและยัง
ไม่ได้รับรู้รายได้ของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วยที่มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท 

 
                                                                                                        ทีม่า : บรษิัทฯ (หน่วย: ล้านบาท) 

ชื่อลูกค้า/ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มูลค่าโครงการ
ประมาณ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าของงานที่ยัง
ไม่ส่งมอบ  
(ล้านบาท) 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) / 
ประเทศไทย 

Emission Improvement and 
PSA3 

15 เดือน 2,102 261.5 

Dynatec Madagasca 
/ประเทศมาดากัสก้าร ์

Maintenance Services 1 ป ี 772 400 

งานในระหว่างการด าเนินงานของบริษัทย่อย    
SCC Maintenance Services Co.,Ltd. 

Maintenance Services  685 400 

รวม   3,559 1,061.50 
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5.1     ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและการให้บริการเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยในปีบัญชี 2554 ปีบัญชี 2555 และปี
บัญชี 2556 คิดเป็นร้อยละ 98.0 ร้อยละ 97.7 และร้อยละ 94.2 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามล าดับซึ่งรายได้จากการ
รับเหมาก่อสร้างและการให้บริการมีความผันผวนขึ้นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) ของอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา  ความต้องการ
บริการรับเหมาก่อสร้างงานโลหะอุตสาหกรรมหนัก (Mechanical Construction) ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งความต้องการดังกล่าว
เติบโตตามความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งขับเคลื่อนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศที่มี
ประชากรจ านวนมาก เช่น จีน และอินเดีย   อย่างไรก็ดีบริษัทฯไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม
ดังกล่าวในอนาคตได้ ซึ่งหากความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน และเหมืองแร่ทั่วโลกลดลง 
อาจจะท าให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการ ชะลอหรือยกเลิกโครงการขยายก าลังการผลิต ซึ่งอาจกระทบต่อ
รายได้และก าไรของบริษัทฯในที่สุด  นอกจากน้ันการได้มาซึ่งรายได้ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการได้รับ
งานจากการเสนอราคาให้กับลูกค้า และความไม่แน่นอนของโครงการที่ประมูล ที่อาจจะมีความล่าช้าของโครงการเอง 
ท าให้รายได้ของบริษัทฯ ผันผวนตามปริมาณงานที่บริษัทฯประมูลงานได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามรักษา         ความ
ต่อเน่ืองของรายได้โดยบริษัทฯ โดยจะผลิตงานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งมอบงานตรงต่อเวลา ในราคาที่
เหมาะสม เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor)   อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะมีผลให้บริษัทฯ รักษาระดับรายได้
และก าไรอย่างต่อเน่ือง ในอดีตรายได้ของบริษัทฯ เคยผันผวนอย่างมีนัยส าคัญมาก่อน เน่ืองจากการได้รับจ้างใน
โครงการใหญ่และมีมูลค่าสูง 

การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯตระหนักและให้ความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าวอยู่เสมอ หากบริษัทฯไม่สามารถประมูลงานที่เป็นโครงการ
ใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูงได้ในอนาคต  บริษัทฯได้วางแผนธุรกิจด้วยการให้ความส าคัญต่อการรับงาน โดยการวางแผนควบคู่
กันไประหว่างงานโครงการ และงานในรูปแบบ Sub Contact  ในงานเก่ียวกับ  งานประกอบโครงสร้างเหล็กขนาด
ใหญ่ (Modular) งานประกอบและติดตั้งถังบรรจุ (Tanks) งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Equipment & 
Mechanical Installation)   งานยกติดตั้งของหนัก (Heavy Lift Operation)  งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม การซ่อมบ ารุงใหญ่ประจ าปี การปรับปรุงหน่วยผลิต ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมทั้งก าลังการผลิต 
เครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ให้บริการตลอดเวลา  อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังยึดนโยบายที่
จะรับงานที่มีอัตราก าไรสูงเป็นหลัก  เน่ืองจากการรับงานที่มีอัตราก าไรต่ าเป็นจ านวนมาก  อาจท าให้บริษัทฯ  ไม่มี
ความสามารถในการรับงานอื่นเพิ่มเติม ซึ่งอาจท าให้พลาดโอกาสในการรับงานขนาดใหญ่ที่อัตราก าไรสูงได้   ทั้งน้ี
การรับงานบริษัทฯ จะพิจารณาตามสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลง และวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) ของ
อุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างต่อเน่ือง 
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5.2    ความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพยากรบุคคล

การก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) เป็นงานที่ต้องอาศัย

ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างส าหรับรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมหนัก ดังน้ันการก่อสร้าง

จะต้องรองรับแรงดัน ความร้อน ความเป็นกรดด่าง การทนต่อการกัดกร่อน ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินการ หากมี

ชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตโดยรวมได้ ซึ่งการก่อสร้างเหล่าน้ี ต้องอาศัย

ทีมวิศวกรและช่างที่มีความสามารถ และประสบการณ์สูง การสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ี อาจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขันและกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

การป้องกันและลดความเสี่ยง

บุคลากรเป็นหน่ึงในปัจจัยแห่งความส าเร็จของบริษัทฯ โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ

มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ   เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากร  บริษัทฯได้มี

นโยบายในการธ ารงรักษาบุคลากร โดยการพิจารณาการปรับต าแหน่งและค่าแรงเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการก าหนด

ค่าตอบแทนพิเศษอย่างเหมาะสมตามความช านาญและเชี่ยวชาญ  

 5.3 ความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ 

 5.3.1 ความเสี่ยงจากการส่งมอบโครงการให้ลูกค้าไม่ทันตามก าหนดเวลา 

ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สัญญาจ้างงานโดยทั่วไปจะระบุก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  และจะมีบทลงโทษหากไม่
สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนดเวลา ซึ่งความล่าช้าอาจเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ บางกรณีเป็นสาเหตุที่ 
บริษัทฯ อาจไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล่าช้าของผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับเหมารายอื่น เป็นต้น แม้ว่าบริษัทฯ ไม่
เคยมีประวัติในการส่งมอบงานล่าช้าจนท าให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับแต่อย่างไร แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า
จะสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามก าหนดส าหรับงานทุกงานในอนาคต หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม
เวลาที่ก าหนดในสัญญา บริษัทฯ อาจต้องจ่ายค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการล่าช้า และส่งผลให้
ต้นทุนส าหรับโครงการน้ันๆ เพิ่มสูงขึ้น และท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรลดลง นอกจากน้ี อาจส่งผลให้เสียชื่อเสียงและ
ไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่นๆ และท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้ 

การป้องกันและลดความเสี่ยง

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีปัจจัยเสี่ยงเก่ียวกับการส่งมอบหมายล่าช้า บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับรายละเอียด การ
ว่าจ้างในสัญญาการจ้าง เน่ืองจากที่บริษัทฯ มีประสบการณ์อันยาวนานที่พบว่างานส่วนใหญ่ ที่บริษัทฯ รับจ้างเป็น
งานที่มีลักษณะการปรับแก้ไขแบบ หรือการเพิ่มหรือลดงานในโครงการเกือบทุกโครงการ รวมถึง กรณีเหตุ การณ์ที่
เกิดจากผู้รับเหมารายอื่นอันจะเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องได้ด าเนินการต่อล่าช้า ซึ่งปัจจัยเสี่ยงน้ีบริษัทฯ ได้ท าสัญญาที่
รัดกุมพร้อมสร้างเงื่อนไขกับผู้จ้างให้ครอบคลุมในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวทุกครั้ง  อย่างไรก็ตามด้วยปรัชญาในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการรักษาคุณภาพ   การรับงานในแต่ละโครงการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญ
ด้วยการพิจารณาศักยภาพ และความเพียงพอของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในแต่ละโครงการที่รับจ้างให้ส าเร็จ 
และบรรลุหมายตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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 5.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบการ 
ต้นทุนวัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบการถือเป็นต้นทุนส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนงานก่อสร้าง โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ จะพยายามบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบการ โดยเจรจาต่อรองเพื่อให้สัญญาบริการรับเหมาก่อสร้างมีเง่ือนไขการปรับ
ราคาบางส่วนตามราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น และ/หรือต่อรองให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง และ/
หรือสั่งซื้อกับผู้ขายวัสดุก่อสร้างทันทีที่บริษัทฯ ลงนามในสัญญาก่อสร้างอย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะไม่
สามารถผลักภาระในการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้างไปที่ลูกค้าได้ทั้งหมด และบริษัทฯ อาจไม่สามารถสั่งซื้อวัสดุ
ก่อสร้างได้ทั้งหมดทันทีที่บริษัทฯ ลงนามในสัญญาก่อสร้าง บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุ
ก่อสร้างและวัสดุประกอบการ หากราคาวัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบการสูงขึ้นจะท าให้ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด 

 การป้องกันและลดความเสี่ยง

บริษัทฯ ก าหนดให้มีระบบการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบการ โดยรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัด
จ าหน่าย พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้างโดยตลอด และเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันใน
ระหว่างผู้จัดจ าหน่าย เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองที่ท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านราคา  เพื่อน ามาใช้ใน
การวางแผนและรักษาระดับต้นทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป หรือโดยการ
ยืนยันการสั่งซื้อเพื่อตรึงราคาวัสดุชนิดน้ันไว้ให้สอดคล้องกับราคาที่เสนอในงานประมูล  

 5.3.3  ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมือง
สภาวะความม่ันคงทางการเมือง มักเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติ ใช้เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงทุน ใน
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีมูลค่าสูง  และใช้ระยะเวลานานในการด าเนินโครงการ เช่น การลงทุน
ส าหรับโรงงานใหม่  เพื่อขยายฐานการผลิต เพราะความไม่ม่ันคงทางการเมือง อาจจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านนโยบาย กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการได้        

 การป้องกันและลดความเสี่ยง

ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงได้ก าหนดให้มีแผนการขยายตลาดให้บริการไปยัง
ต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงจากสภาวะความไม่ม่ันคงทางการเมืองในประเทศแล้ว ยังเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย ขณะเดียวกันตลอด 20 ปีในการท าธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยรับเหมาในโครงการ
ของภาครัฐแม้แต่โครงการเดียว และปัจจุบันก็ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 



SRICHA   

38 

 5.4 ความเสี่ยงด้านการจัดการและการบริหารงานของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กลุ่มตระกูลเขมาภิรัตน์รวมถึงนิติบุคคลที่ตระกูลเขมาภิรัตน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันในสัดส่วน
มากกว่า ร้อยละ 60 ของจ านวนทุนเรียกช าระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งน้ี ตระกูลเขมาภิรัตน์
ยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงท าให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจ
ในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นเรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ันจึงเป็นการยากที่ผู้
ถือหุ้นรายอื่นสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอ 

 การป้องกันและลดความเสี่ยง

บริษัทฯได้ก าหนดให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใสและมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯได้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ท่านด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีแผนกตรวจสอบ

ภายในและก ากับดูแลซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงานของ

บริษัทฯ นอกจากน้ัน คณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ตระกูลเขมาภิรัตน์จ านวน 6 ท่านจากทั้งหมด 9 

ท่าน จึงสามารถถ่วงดุลอ านาจในการเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหน่ึง 

5.5    บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผล 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

50 ของก าไรสุทธิก่อนก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ  โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไข

ของแผนการลงทุนและปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่น ๆ การจ่ายเงินปันผลในอนาคต (ถ้ามี) จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข

เพิ่มเติม) รวมทั้งเง่ือนไขต่าง ๆ อาทิ กระแสเงินสดจริง ก าไร ฐานะการเงินและความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ 

ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเห็นว่าเก่ียวข้อง บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสร้าง

ผลก าไรในปีใดๆ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ  จะจ่ายเงินปันผล ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลก าไร อน่ึง ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ถ้ายังคงมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปัน

ผล ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีก าไรสุทธิในปีน้ันก็ตาม 
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6.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน  310,000,000 บาท ทุนเรียกช าระแล้ว 305,223,200 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 305,223,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   ทั้งน้ี บริษัทฯมีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธ์ิจะ
ซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 6,750,000  หุ้น เพื่อเพิ่มขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
ของบริษัทฯ โดยมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี  นับแต่วันที่เสนอขายใบแสดงสิทธิ โดยพนักงานได้ท าการใช้สิทธิไปแล้วสอง
ครั้งคือในวันที่ 31 มกราคม 2556 จ านวน 980,400 สิทธิ ที่จ านวน 980,400 หุ้น และวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่จ านวน 
992,800 สิทธิ โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญที่จ านวน 992,800 หุ้น คงเหลือสิทธิที่ยังไม่ได้ท าการแปลงสิทธิที่จ านวน 
4,776,800 หน่วย ซึ่งจะท าการแปลงสิทธิในวันที่ 31 มกราคม 2557, 31 กรกฎาคม 2557, 31 มกราคม 2558 และวันที่ 
31 กรกฎาคม 2558 ตามล าดับต่อไป 
 

6.2 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ล าดับ รายช่ือ 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

ทุนช าระแล้ว 305,223,200 บาท 
จ านวนหุน้ ร้อยละ 

1. บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จ ากัด * 145,300,000 47.60 

2. นายบุญเครือ                เขมาภิรัตน์ 42,400,500 13.89 

3. นายกฤษฎา                  โพธิสมภรณ์ 9,962,500 3.26 

4. นายวิชัย                        เอกอุดมสิน 5,436,000 1.78 

5. นายปรีชา                     แอ่งขุมทรัพย ์ 5,050,000 1.65 

6. นายเจริญ                      เอกอุดมสิน 4,550,000 1.49 

7. บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จ ากัด 4,120,218 1.35 

8. นายสมพงษ์                  ชอัมพงษ ์ 4,091,300 1.34 

9. นายฉัตรมงคล              เขมาภิรัตน์ 3,984,900 1.31 

10. นายก าธร                       ยังคง 3,957,600 1.30 

11. นายสมภาค                   ริเริ่มสุนทร 2,716,600 0.89 

12. นายสมบูรณ์                 ยิ่งยงกิจมงคล 2,631,300 0.86 

13. นางสุพิชฌาย์               วาสประเสริฐสุข 2,595,400 0.85 

14. นางสาวสุรีย์รัตน์         เตชะกมลสุข 2,400,000 0.79 

15 นายศรศักดิ์                 ชุณวิรัตน์ 2,185,700 0.72 
หมายเหตุ :   ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และบริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง  เป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร  
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(*) บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จ ากัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2556 

สัดส่วนร้อยละ 

1. กลุ่มนายบุญเครือ  เขมาภิรัตน ์ 84,564,600 27.71 
2. นายกฤษฎา            โพธิสมภรณ์ 18,162,500 5.95 
4. นายก าธร               ยังคง 7,119,700 2.33 
5. นายสมพงษ์           ชอัมพงษ ์ 6,102,600 2.00 
6. นายสมบูรณ์          ยิ่งยงกิจมงคล 4,794,900 1.57 
7. นายสมภาค           ริเริ่มสุนทร 4,794,900 1.57 
8. นายศรศักดิ์           ชุณวิรัตน์ 3,777,800 1.24 
9. นายจรินทร์          สว่างแจ้ง 2,906,000 0.95 
10. นายชัยพร             ศิริจันทร ์ 2,906,000 0.95 
11. นายศักดาเดช       ศรีดาอ าภา 2,906,000 0.95 
12. นายเอกชัย            ถนอมรัตน์ 2,760,700 0.90 
13. นายสรชา             เรืองวรดากุล 2,615,400 0.86 
14. นายสมชัย            ยะหัตตะ 1,888,900 0.62 
รวม  145,300,000 47.60 

 

6.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่
เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มี
เหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ  ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวน้ันให้น าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้  แล้วให้
รายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท
ย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับ
กระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย 
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  บรษัิท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด(มหาชน) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายใน

และก ากับดูแล 

นักลงทุนสัมพันธ์ 
 

ส านักกรรมการผู้จัดการ 
เลขานุการบริษัท 

 

ส านักผู้ตรวจการ 
 

กรรมการผู้จัดการ

 

รองกรรมการผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชีการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

แผนก
การเงิน 

แผนก
บัญชี 

แผนกไอที
และระบบงาน 

แผนกปฏิบัติการ
โครงการ 

แผนก
การตลาด 

แผนก 
สโตร์ 

แผนกทรัพยากร
บุคคล 

แผนก
ธุรการ 

แผนก 
กฎหมาย 

แผนกเงินเดือน
ค่าแรง 
ธุรการ 

แผนกจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
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7.1    โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งท าหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในและด้านบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการบริหาร 
ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
5 ท่านทั้งน้ี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้มีต า แหน่ง เป็น
ผู้บริหารหรือเป็นพนักงานประจ าของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีอ านาจลงนามผูกพันใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นพนักงานที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า และมีอ านาจลงนามผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9  ท่าน ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นายดุสิต ชูปัญญา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายณรงค์    สุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายตรัยรักษ ์          เต็งไตรรัตน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ  
6. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายฉัตรมงคล   เขมาภิรัตน ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นางสุดจินดา     เศรษฐกูลวิชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผุกพันบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท คือ นายบุญเครือ  เขมาภิรัตน์  หรือ  นายฉัตรมงคล  เขมาภิรัตน์ 

หรือนางสุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย  โดยกรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 

บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

บริษัทฯก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท คือ นายบุญเครือ  เขมาภิรัตน์  หรือ  นายฉัตรมงคล  เขมาภิรัตน์ 
หรือนางสุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย  โดยกรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทมี จ านวนทั้งสิ้น  9 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 คน และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 
คน โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กฎหมายหรือระเบียบทางการที่เก่ียวข้องก าหนด  องค์ประชุม
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงเข้าร่วมประชุม 
ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี้ 

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท พิจารณาความเหมาะสม ให้ค าแนะน า 
อนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท ที่น าเสนอโดย
ฝ่ายจัดการ ก ากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดจนการด าเนินการให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี ให้มีความถูกต้องและแสดงถึง ฐานะของบริษัทที่เป็น
จริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น เพื่อดูแลระบบการบริหารและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้  ตลอดจนแต่งตั้ง
คัดเลือกผู้บริหารระดับสูงเพื่อดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  รวมทั้งพิจารณาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ 

5. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งต้ังและก าหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ   
6. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะท าให้

สามารถปฏิบัติตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 
7. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและ

พนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบและปฏิบัต ิ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
9. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในวงเงินที่เกินอ านาจของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  
10. ด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ืองต่อการด าเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 
 

 

. 
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 2. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5  ท่าน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายบุญเครือ  เขมาภิรัตน ์ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 

2. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ 

3. นายฉัตรมงคล   เขมาภิรัตน ์ กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

4. นางสุดจินดา     เศรษฐกูลวิชัย  กรรมการบริหาร / เลขานุการบรษิ ท 

5. นางบุญล้อม          ฝากมิตร  กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารที่มีอ านาจจัดการ มีจ านวนอย่างน้อย  5 คน  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  องค์
ประชุมคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงเข้าร่วมประชุม 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ  แผนการเงิน งบประมาณ รวมถึงการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ   

2. ศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ๆ พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนเข้าด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร 

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารต่างๆ ของบริษัทที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ และรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะท างานชุดต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาอนุมัติให้อ านาจต่างๆ ในการบริหารและด าเนินกิจการแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
6. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและด าเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินกว่าอ านาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติ

ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามอ านาจอนุมัติที่ประกาศใช้ ณ ขณะน้ัน และก าหนดให้รายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่อนุมัต ิ

7. ด าเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ทั้งน้ี  การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารน้ัน จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่การด าเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มี
อ านาจอนุมัติการด าเนินการดังกล่าว โดยจะต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาต่อไป 
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 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่
มีความรู้ความสามารแตกต่างกันในแต่ละสาขาอาชีพ ทั้งวิศวกร และบัญชีการเงิน ท าหน้าที่เพื่อพิจารณางบการเงิน
บริษัท และบริษัทย่อย สอบทานการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินพิจารณารายการเชื่อมโยงต่างๆ โดยกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายดุสิต ชูปัญญา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายณรงค์     สุขสวัสดิ์  กรรมการตรวจสอบ 
3 นายตรัยรักษ์            เต็งไตรรัตน์  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย  เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  เว้นแต่กรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ปี 2554 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระจ านวน 3 คน  โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือ
การบริหารการเงินของบริษัทฯ  องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 เข้าร่วมประชุม 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ  – ด้านการตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว   รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังน้ี 
1)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
2)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
3)  ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4)  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
5)  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรทราบ   ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก       

คณะกรรมการบริษัท 
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6. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
7. รับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกประชุม

ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
8. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

สถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที 

9. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ – ด้านการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท  ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่
ส าคัญ  เช่น  ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น  เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

2. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  เพื่อให้ม่ันใจว่าการส ารวจ
ความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ 

5. ก าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทสามารถยอมรับได้ 
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั่วท้ังบริษัท 
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 
8. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอเก่ียวกับการด าเนินการและสถานะความเสี่ยงของ

บริษัท  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการ
ด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนด 

7.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

7.2.1  การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อยหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งน้ี กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดน้ันต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 
1 ผู้ถือหุ้นคนหน่ีงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2  ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้ง

น้ัน ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นน้ันมีอยู่ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง
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ให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้
ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด 

7.2.2  การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่
เป็นงานบริหารจัดการและงานประจ าที่เกินอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทางการ สามารถกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่
เก่ียวกับการด าเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัท ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานของ
บริษัท มีประสิทธิภาพ ทันกับสภาวการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท มากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมี
เวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานก ากับดูแลฝ่ายบริหาร 

7.2.3  การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความ
เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 และตามหลักการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การ
คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 7.3  ค่าตอบแทน 

 7.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร 
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง เบี้ยประชุม/ครั้ง 
ผลตอบแทนในการท างาน 

รายเดือน รายปี 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 50,000 รวมกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และ
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตาม
งบการเงินประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น 

กรรมการบริษัท 15,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 -  

กรรมการตรวจสอบ 10,000 -  

ประธานกรรมการบริหาร - 10,000  

กรรมการบริหาร - 5,000  
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 ค่าตอนแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

 ค่าตอบแทนรายปี 

คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิน 0.5 ของรายได้รวมของ

บริษัทตามงบการเงินประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการงินประจ าปี 2556 ได้น าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี 2557  ทั้งน้ีการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการประจ าปี 2556 
หน่วย : บาท 

รายชื่อ 
เบี้ยประชุม
กรรมการ
บริษัท 

เบี้ยประชุมผู้
ถือหุ้น 

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบี้ยประชุม
กรรมการ 
บริหาร 

รายเดือน รายปี รวม 

นายเยี่ยม              จันทรประสิทธ์ิ 60,000 15,000 - - 600,000 600,000 1,275,000 

นายบุญเครือ        เขมาภิรัตน์ 60,000 15,000 - 120,000 300,000 600,000 1,095,000 

นายดุสิต             ชูปัญญา 60,000 15,000 80,000 - 300,000 600,000 1,055,000 

นายณรงค์              สุขสวัสด์ิ 60,000 15,000 40,000 - 300,000 600,000 1,015,000 

นายอภินันท์* เกลียวปฏินนท์ 30,000 - 20,000 - 187,500 600,000 837,500 

นายตรัยรักษ์ **     เต็งไตรรัตน์ 15,000  - 10,000 - 112,500 - 137,500 

นายกมล             รัตนไชย 60,000 15,000 - - 300,000 600,000 975,000 

นายกฤษฎา        โพธิสมภรณ์ 45,000 15,000 - 60,000 300,000 600,000 1,020,000 

นายฉัตรมงคล    เขมาภิรัตน์ 60,000 15,000 - 60,000 300,000 600,000 1,035,000 

นางสุดจินดา      เศรษฐกูลวิชัย 60,000 - - 60,000 300,000 600,000 1,020,000 
*นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 
**นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดสามารถเรียกประชุม
เพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น  คณะกรรมการมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก  3  เดือน  โดยส านักกรรมการ
ผู้จัดการและเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 

ในการประชุมทุกครั้ง  ประธานในที่ประชุมจะดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน  และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
ข้อมูลในฐานะผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงก่อนลงมติในแต่ละวาระ  นอกจากน้ียังจัดให้ท ารายงานการประชุม
เก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ 



SRICHA   

49 

ปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดประชุมดังนี้ 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการบรษิัท จ านวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2556 

1. นายเยี่ยม       จันทรประสิทธิ์ 4/4 
2. นายดุสิต      ชูปัญญา 4/4 
3. นายณรงค์   สุขสวัสดิ์ 4/4 
4. นายอภินันท์     เกลียวปฏินนท์ (ลาออก 13 สิงหาคม 56) 2/4 
5. นายตรัยรักษ์        เต็งไตรรัตน์ (แต่งตั้ง 13 สิงหาคม 56) 1/4 
5. นายกมล    รัตนไชย 4/4 
6. นายบุญเครือ   เขมาภิรัตน์ 4/4 
7. นายกฤษฎา    โพธิสมภรณ์ 3/4 
8. นายฉัตรมงคล    เขมาภิรัตน์ 4/4 
9. นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย 4/4 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการบริหาร จ านวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2556 

1. นายบุญเครือ  เขมาภิรัตน์ 17/17 
2. นายกฤษฎา  โพธิสมภรณ์ 17/17 
3. นายฉัตรมงคล  เขมาภิรัตน์ 17/17 
4. นางสุดจินดา  เศรษฐกูลวิชัย 17/17 
5. นางบุญล้อม  ฝากมิตร 17/17 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2556 

1. นายดุสิต      ชูปัญญา 4/4 
2. นายณรงค์   สุขสวัสดิ์ 4/4 
3. นายอภินันท์     เกลียวปฏินนท์ (ลาออก 13 สิงหาคม 2556) 2/4 
4. นายตรัยรักษ์        เต็งไตรรัตน์ (แต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2556) 1/4 

7.2.2  ค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงาน 

 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส  จ ากัด มีการตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงาน
ของ  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีการกันส ารองเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพใน
อัตราร้อยละ 3  ของอัตราค่าจ้างตามล าดับ  
 



SRICHA   

50 

 ) ใบส าคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 6,750,000 หน่วย โดยมีราคา
เสนอขายต่อหน่วย 0 บาท และใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งน้ีร้อยละ 25 นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 6 เดือน ผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ และในทุกๆ 6 เดือนหลังวันที่มีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ
ได้ครั้งแรก ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 ร้อยละ15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 20.0 และ
ร้อยละ 20.0 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ตามล าดับ
ทั้งน้ี ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก าหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อ
น าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการใช้สิทธิครั้งแรกก าหนดเป็น
วันที่  31   มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 7.3  บุคลากร 
7.3.1 จ านวนบุคลากร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงาน แยกตามฝ่ายงานได้ดังนี้ 

บุคลากร 
จ านวนพนกังาน (คน) 

ปี 2556 

พนักงานประจ า (รวมผู้บริหาร) 271 

พนักงานชั่วคราว 1,894 

รวมพนักงานท้ังหมด 2,165 

 7.3.2 คา่ตอบแทนพนักงาน  

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน  (ไม่รวมผู้บริหารและบริษัทย่อย)  ณ 31 ธันวาคม 2556                  หน่วย : ล้านบาท 

ค่าตอบแทน 
พนักงานประจ า พนักงานชั่วคราว 

ปี  2556 ปี  2556 

เงินเดือน 146.87 364.80 

ค่าตอบแทนพิเศษ 80.90 68.45 

เงินสบทบกองทุนเลี้ยงชีพ 1.6 - 

รวม 229.37 433.25 
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8.1   นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ

การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการ ของความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่  ความเจริญเติบโต และ
เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร  ด้วยเล็งเห็นว่าระบบการก ากับดูแล
กิจการที่ดีจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีการจัดการคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน  อันเป็น
การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหน้ี ลูกค้า และผู้เก่ียวข้องอื่นๆ และเป็นพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการ
ขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งน้ี  หลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถอืหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

ก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่ อหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้องมี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท 

* ฉบับเต็มสามารถ download ได้จาก website www.sricha.com 
ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอรายงานการปฏิบัติงานเรียงตามล าดับของหลักการในแต่ละหมวดได้ดังน้ี 

 8.2 นโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนโยบาย
ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามระบบบริหาร
คุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะบริหารและจัดการต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนท างานด้วยความปลอดภัย และมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญและมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังน้ี 

http://www.sricha.com/
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1. บริษัทฯ และบริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ส าหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล ดังน้ี 

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และ
กุมภาพันธ์ 2552 ตามล าดับ 

 บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส  จ ากัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน
2553 

ในแต่ละปี จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆโดยทีมงานของฝ่ายบริหารระบบ
คุณภาพของบริษัทฯ และโดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพแก่บริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง  เพื่อก ากับดูแลว่า
บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 
2.   มีการจัดการให้ความรู้ และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานที่
เหมาะสม ให้แก่พนักงานที่ปฎิบัติงานในเขตก่อสร้าง และโครองการก่อสร้างตามไซต์งานต่างๆ เพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกัน และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานเพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง      

 8.3  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยได้จัดท าแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 และ บริษัทฯได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและ
ผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งน้ีบริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการก ากับดูแล ไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น าข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังน้ี 
1.  บริษัทฯ ก าหนดให้มีการป้องกันการน าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยก าหนดข้อห้ามไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

และระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ว่าไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯน าข้อมูลายในที่มี
สาระส าคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อ
หรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ 

3.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลส าคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24-
48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท 

4.  บริษัทฯได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯเก่ียวกับหน้าที่ในการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)  (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามใน
การใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้นรวมทั้ง บทก าหนดโทษที่เก่ียวข้อง ตามพรบ. 
หลักทรัพย์
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บริษัทฯ มีการจัดการและดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุล
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่าน ซ่ึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี  ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ดังกล่าว รวมถึง
การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้การควบคุมภายของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในและก ากับดูแล เพื่อท าหน้าที่
ในการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ  
แผนกตรวจสอบภายในและก ากับดูแล  มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ สอบ
ทานคุณภาพการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   ของ
บริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการด า เนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะท างานตรวจสอบควบคุมและติดตามการท างานของ
บริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ  ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก  มาเป็นที่ปรึกษา  เพื่อการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ รวมถึงให้ค าปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการวางระบบการตรวจสอบภายในและช่วยให้ค าปรึกษาในการก าหนด
นโยบายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนก ากับดูแล 
ติดตาม และประเมินผล ระบบการท างานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและควบคุม   ความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก าหนดภาระหน้าที่
และอ านาจของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าแบบประเมินระบบ  การควบคุมภายใน เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซ่ึงจะท าให้บริษัทฯ สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลดความเส่ียงทางธุรกิจ และความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ โดยแบบประเมินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 ร่วมกับแผนก
ตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2557 โดยการประเมินดังกล่าวได้ประเมินด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วนซึ่งมีองค์ประกอบ 17 องค์ประกอบ คือ 
ส่วนท่ี 1 การควบคุมภายใน (Control  Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือสัตย์ (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการ

ควบคุมภายใน 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์

บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ส่วนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management ) 
1. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องกับการ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
4.  องค์กรสามารถระบุแลประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control Activities) 
1. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
2. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรจุวัตถุประสงค์ 
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาคหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่

ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
1 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 
2 องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการ

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 
1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 
2 องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหาร

ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถจะท าให้การด าเนิน
กิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได้   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและ
เพียงพอ  

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่  9 กันยายน 2554  ได้แต่งตั้งบริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไว
ซอรี่ จ ากัด และนางสาววนิดา  กาญจนสันติศักดิ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับ มาเป็นระยะ 3 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรการตรวจสอบภายใน (นักบัญชียุคใหม่) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และการบริหารความเส่ียงของสภาวิชาชีพการบัญชี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้
ด ารงต าแหน่งและหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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ปี 2556  บริษัทฯไม่มีรายการเช่ือมโยงระหว่างกันกับบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยยะส าคัญ หรือมีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้มีการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสมัพันธ ์ ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ  

1 ม.ค.2556-31ธ.ค.2556 ความจ าเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. บริษัท ไทย ไทเฮ 
จ ากัด 

 กรรมการของบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 2 ท่าน คือ คุณบุญเครือ  
เขมาภิรัตน์ และคุณกฤษฏา โพธิสม
ภรณ์ เป็นกรรมการของบจ. ไทย ไทเฮ 

1.  รายการกับบรษิัทฯ 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

(ค่าที่ปรึกษา) 
 

 
900,000 บาท 

 
– บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บจ. ไทย ไทเฮ เป็นท่ีปรึกษาใน

การประมูลงาน และออกแบบงานส าหรับโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้า และโครงการท่ีมีเจ้าของ
โครงการเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 

– ราคาค่าปรึกษาที่เป็นราคาท่ีเทียบเคียงได้กับราคาท่ี
เสนอจากผู้ให้บริการรายอ่ืน 

 
- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของ

บริษัทฯ  
- การคิดราคาระหว่างกันมีความ

สมเหตุสมผล 
 

2. บริษัท เอสซีซี 
ปารค์ จ ากัด 

 กรรมการของบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 1 ท่าน คือ คุณบุญเครือ  
เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการของ บริษัท 
เอสซีซี ปาร์ค จ ากัด 

1.  รายการกับบรษิัทฯ 
- ค่าเช่าที ่
 

 
1,643,100 บาท 

 
– บริษัท ได้เช่าที่จ านวน23ไร่31.2ตรว.ของบริษัท เอส

ซีซี ปาร์ค จ ากัด เพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัท  
– อัตราเช่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล  

 
- เป็นรายการเช่าตามปกติ 
- ราคาเช่าเป็นราคาตามอัตราท่ี

เหมาะสม ตามราคาตลาดใน
ปัจจุบัน 

 
3. บริษัท บุญเทียม

พัฒนา จ ากัด 
 กรรมการของบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 1 ท่าน คือ คุณบุญเครือ  
เขมาภิรัตน์ เป็นน้องชาย ของกรรมการ
บริษัท บุญเทียมพัฒนา จ ากัด 

1.  รายการกับบรษิัทฯ 
- ค่าเช่าที ่
 

 
1.200,000 บาท 

 

 
– บริษัท ได้เช่าที่จ านวน23ไร่ 3 งาน 86 วาของบริษัท 

บุญเทียมพัฒนา จ ากัด เพื่อใช้ในการด าเนินงานของ
บริษัท 

– อัตราเช่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล 

 
- เป็นรายการเช่าตามปกติ 
- ราคาเช่าเป็นราคาตามอัตราท่ี

เหมาะสม ตามราคาตลาดใน
ปัจจุบัน 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้มีมติก าหนดนโยบายและขั้นตอนการท ารายกา ร
ระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้ 

1. การเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง   การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ด้วย 

2. ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด  บริษัทฯ จะจัดให้คระกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท ารายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 15/2554 ได้พิจารณาและอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท า
ธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วัญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน  ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้อง  โดยบริษัทฯจะต้องจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือ รายการที่มีมูลค่า
ร่วมกันในรอบหกเดือนเกินกว่า 1,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคระกรรมการทุกครั้ง  

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับหากบริษัทฯ
ประสงค์จะเข้าท ารายที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับยริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการที่กล่าวไว้ข้างต้น
อย่างเคร่งครัด  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาคือ ให้พิจารณาความจ าเป็นของรายการต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และให้พิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ท ากับบุคคลภายนอก (ถ้ามี) รวมถึงพิจารณา
สาระส าคัญของขนาดรายการด้วย 
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ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา 
ในปี 2556  การด าเนินงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยเนน้การบริหารที่อยู่ในมือในรูปโครงการเป็นหลัก โดยมีการด าเนินงานใน

โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นมูลค่ารวมประมาณ 2500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันาวคม  2556 บริษัทฯ มีงานที่ยงั

ไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่าคงเหลือ 630.3 ล้านบาท เป็นมูลค่างานที่ยังไม่ได้รบัรู้รายไดจ้ากสัญญาตั้งต้น (Original Contract)  

และงานเพิ่ม (Add Work) โดยปกติในการท าโครงการขนาดใหญข่องบริษทัฯ มักจะได้รับงานเพิ่มในช่วงระหว่างการด าเนินการ  

ผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2556 มีดังนี้ 

                        ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         (หน่วย:ล้านบาท) 

2556 
งบการเงินรวม 

2555 
งบการเงินรวม 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จ านวน ร้อยะ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,896.4 1,860.5 35.9 1.9 
รายได้จากการให้บริการ 641.8 237.2 404.6 170.6 
รายได้อื่น 156.7 49.2 107.5 218.8 
ต้นทุนการรบัเหมาก่อสร้าง (943.1) (576.5) 366.6 63.6 
ต้นทุนการให้บริการ (344.0) (140.1) 203.9 145.6 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (236.4) (232.8) (3.6) (1.5) 
ต้นทุนทางการเงนิ (0.3) (0.0) (0.3) (100) 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล (235.5) (151.3) 84.2 55.7 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 935.6 1,046.2 (110.6) (10.6) 
  ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้บริษทัใหญ่ 918.1 1,032.5 (114.4) (11.1) 

 
โดยก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 ลดลงจ านวน 110.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ทั้งนี้รายได้จาก
การรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจ านวน  35.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9   รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจ านวน 404.6 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 170.6  ซ่ึงมาจากการให้บริการควบคุมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรการซ่อมบ ารุง (Maintenance) ในโครงการ ใน
ต่างประเทศเป็นหลัก ส่วนรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 107.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 218.8   
ทั้งนี้ในส่วนต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 366.6  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.6 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ต้นทุนงานส่วน
เพิ่มที่ยังไม่ได้ส่งมอบ  ส่วนต้นทุนจากการให้บริการเพิ่มขึ้น 203.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.6  เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ
รายได้ที่เพิ่มขึ้น  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 3.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ1.5   ส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น
จ านวน 84.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.7 
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ก าไรขั้นต้นและและก าไรสุทธ ิ

อัตราก าไรขึ้นต้น และอัตราก าไรสุทธิ เปรียบเทียบระหว่างปี 2555  - 2556  

                         
ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้นแบ่งเป็นก าไรจากการก่อสร้างและก าไรจากการให้บริการ 

 
 

ปี 2556 ปี 2555 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ก าไรขั้นต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
(ร้อยละ) 

ก าไรขั้นต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
(ร้อยละ) 

ก าไรขั้นต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
(ร้อยละ) 

ก าไรขั้นต้นจากการก่อสร้าง 953.3 50.3 1,284.0 69.0 (330.7) (25.8) 

ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการ 297.8 46.4 97.1 40.9 200.7 206.7 

ก าไรขั้นต้นรวม 1,251.1 49.3 1,381.1 65.8 (130.0) (10.4) 

 
ก าไรขั้นต้นรวมในปีบัญชี 2556 อยู่ที่จ านวน 1,251.1 ล้านบาท หากคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น บริษัทฯ มีอัตราก าไรขึ้นต้นรวม
เท่ากับร้อยละ 49.3  ลดลงเท่ากับ 130.0 ล้านบาทหรือลดลงที่อัตราร้อยละ 10.4  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 สาเหตุการลดลงของ
ก าไรขั้นต้นเนื่องมาจาก ในปี 2556 บริษัทมีก าไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 953.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.3 ของ

2555 2556 

 2,146.8  

 2,694.8  

 946.6  

 1,523.5   1,381.2  
 1,251.2   1,046.2  935.6  

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างป ี2555 - 2556 

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไรขั้นต้น ก าไรสุทธิ 

2555 2556 

54.4% 

65.8% 38.7% 
48.2% 

อัตราก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรสุทธิ  

ก าไรขั้นต้น ก าไรสุทธิ 
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รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงลดคงจากปี 2555 เป็นจ านวน 330.7 ล้าบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.8  ซ่ึงการที่ก าไรขั้นต้นมี
ความผันผวนและลดลง เนื่องมาจากการมีการบันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายต้นทุนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับมูลค่างานจากงาน
ส่วนเพิ่ม (Add Work) ที่ได้ด าเนินการในระหว่างปีและยังไม่ถึงก าหนดเวลาการส่งมอบ  จึงปรากฎเป็นก าไรขั้นต้นลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 1,171.4 ล้านบาท ก าไรลดลงจ านวน 26.2 ล้าน
บาท มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ านวน  918.1 ล้านบาท ลดลงจ านวน 114.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2555 โดยสาเหตุที่ท าให้ก าไรของบริษัทฯ ลดลง อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ การบันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนการก่อสร้างของ
งานส่วนเพิ่ม (Add Work) ที่ได้ด าเนินการในระหว่างปีและยังไม่ถึงก าหนดเวลาการส่งมอบ โดยการเพิ่มของภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเกิดจากในปีที่ผ่านมาโครงการบางส่วนของบริษัทไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจาก BOI  ท าให้บริษัทฯมีอัตราก าไรสุทธิต่อ
หุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจาก 3.90 บาท เป็น 3.01 บาท และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) เป็น 
40.2% ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 23.0%  ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) อยู่ที่ 34.3%  ลดลงจากปี 
2555 เท่ากับ 10.3%  ผลมาจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์สุทธิ ในการจัดหาที่ดินและสร้างโรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก 
จ านวน 116.34 ล้านบาท ในขณะที่อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 1.0 เท่ากับปีที่แล้ว   

รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากจากแยกตามผลิตภัณฑ์ ที่ส าคัญประกอบด้วย รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น 

             

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

ประเภทรายได้ หน่วย : ล้านบาท % ของรายได้รวม 

1. รายได้จากการรับเหมากอ่สร้าง 1,896.3 70.4% 

2. รายไดจ้ากการให้บริการ 641.8 23.8% 

3.  รายได้อื่น 156.7 5.8% 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 2,695.0 100.0% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง คือ รายได้ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าในการรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ประกอบด้วย  งาน
โครงสร้างเหล็ก  งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ และงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์   ส่วนรายได้จากการให้บริการ ได้แก่ 
รายได้ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการตามสัญญาซ่อมบ ารุง (Maintenance) เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

70.4% 

23.8% 

5.8% 

รำยได้จ ำแนกตำมผลิตภัณฑ์ 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น 
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รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง   
ในปีบัญชี  2556  บริษัทฯ มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  เท่ากับ  1,896.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 35.9 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.9  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 70.4   ของรายได้รวมของบริษัท   โดย
จ าแนกรายได้ตามผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
1) งานโครงสร้างเหล็ก จ านวน 685.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 14.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.1 รายได้จากงาน
โครงสร้างเหล็ก คิดเป็นร้อยละ 36.1 ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง หรือคิดเป็นร้อยละ 25.4 ของรายได้รวม 

2) งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ  จ านวน 999.9 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 715.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
251.6 รายได้จากงานประกอบและติดตั้งระบบท่อ คิดเป็นร้อยละ  52.7 ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง หรือคิดเป็นร้อยละ 
37.1 ของรายได้รวม 
3) งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  จ านวน 211.1 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2555  เท่ากับ 664.9 ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 
75.9 รายได้จากงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง   หรือคิดเป็นร้อยละ 
7.1 ของรายได้รวม 
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณในแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับงานของลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากการด าเนินงานบริษัทฯ อยู่ใน
รูปแบบโครงการเป็นหลัก ซ่ึงงานแต่ละโครงการจะสัดส่วนของงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่แตกต่างกัน 

รายได้จากการให้บริการ   
รายได้จากการให้บริการ  เพิ่มขึ้นเท่ากับ 404.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  170.6  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 รายได้จากให้บริการ  
คิดเป็นร้อยละ  23.8 ของรายได้รวม   โดยส่วนนึงเป็นรายได้จากการให้บริการควบคุมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโครงการใน
ต่างประเทศ และอีกส่วนนึงเป็นรายได้จากการให้บริการซ่อมบ ารุง (Maintenance) เครื่องจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทย่อย 

รายได้อื่น 

รายได้อื่น เพิ่มขึ้นเท่ากับ 107.5 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  โดยรายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่เป็น
รายได้จากเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับและก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้อื่น คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของรายได้รวม 

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างและบริการ 

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างและการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย วัสดุประกอบการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรง และโสหุ้ยการ
ผลิต ในปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างและการให้บริการจ านวน 1,287.1  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.5 
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเท่ากับ 570.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.6  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  โดยจ าแนกตาม
โครงสร้างผลิตภัณฑ ์

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง  จ านวน 943.1  ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ  366.6 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2555  ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 49.7 ของรายได้จากการรับเหมาของบริษัทฯ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 62.3  ของต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม   

ต้นทุนจากการให้บริการ 

ต้นทุนจากการให้บริการ  จ านวน 344.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 204.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 145.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2555   ต้นทุนจากการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 53.6  ของต้นทุนจากรายได้การให้บริการ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7  ของต้นทุน
ค่าใช้จ่ายรวม 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าเส่ือมราคา เป็น
ต้น ในปีบัญชี 2556  จ านวน  36.4  ล้านบา   ลดลงเ ่ากับ 64. ล้านบา   หรือคิดเป็นร้อยละ .46  เมื่อเปรียบเ ียบกับปี 3555  
โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเล็กน้อย 

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจ านวน 84.2 ล้านบาท  โดยการเพิ่มของภาษีเงินได้นิติบุคคลเกิดจากใน   ปีที่ผ่านมาโครง การ
บางส่วนไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจาก BOI 

ฐานะทางการเงิน 

โครงสร้างทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

หน่วย : ล้านบาท เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
2556 2555  จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,172.8 1,878.0 294.8 15.7 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 784.1 627.7 156.6 24.9 

รวมสินทรัพย์ 2,956.9 2,505.7 451.2 18.0 

หนี้สิน     

หนี้สินหมนุเวียน 511.6 253.1 258.5 102.1 

หนี้สินไม่หุมนเวียน 38.9 32.6 6.3 19.3 

รวมหนี้สิน 550.5 285.7 264.9 92.7 

ส่วนของผู้ถืหุน้     

ส่วนของบรษิัทใหญ ่ 2,372.5 2,191.2 181.3 8.3 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 33.9 28.9 5.0 17.4 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 2,406 4 2,220.1 186.3 8.4 

 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน  2,956.9  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน  451.2  

ล้านบาท หรือร้อยละ 18.0  โดยมีสาเหตุมาจาก  
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สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จ านวน 294.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7  สาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้  

การค้าจ านวน 72.0 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่น 199.0 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

เพิ่มขึ้น 630.3 ล้านบาท   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

จ านวน 156.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0  สาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจ าติดภาระการค้ าประกัน

จ านวน 101.9 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส านักงานสุทธิ  จ านวน 116.3 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลง

ของรายการรับคืนภาษีรอเรียกคืนจากประเทศสิงคโปร์จ านวน 59.3 ล้านบาท  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญ เนื่องจากบริษัทฯน าเงินฝากประจ าติดภาระการค้ าประกันงานก่อสร้าง ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส านักงานและ 

เกิดจากการลงทุนในการจัดหาที่ดินและสร้างอาคารโรงงานส าหรับประกอบโครงสร้าง เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัท

ฯ และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัท 

โครงสร้างเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.23 เท่า เพิ่มขึ้น จากปี 2555 ที่เท่ากับ 0.12 มี

โครงสร้างหนี้สินรวมร้อยละ 18.2 โดยการเพิ่มขึ้นส่วนมากของบริษัทเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซ่ึงประกอบด้วยส่วนของเงินทุน

หมุนเวียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะรายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซ่ึงรายการดังกล่าวบริษัทฯ มิได้มีภาระดอกเบี้ยแต่อย่าง

ใด 

หนี้สิน   

ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 2556 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สิน จ านวน 550.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2555 จ านวน 264.9 

ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 92.7  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 258.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.2 

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้อื่นจ านวน 84.3 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากการท าธุรกรรมของบริษัทฯ   การเพิ่มขึ้น

ของรายได้รับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าจ านวน 38.9 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นตามการเรียกเก็บเงิน

จากลูกค้าของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงของรายได้รับล่วงหน้าขึ้นอยู่กับการด าเนินการของโครงการ ซ่ึงบริษัทฯมีการเรียกเก็บ

เงินล่วงหน้าจากโครงการในต่างประเทศ เพิ่มสูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ านวน 125.2 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 2,406.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 186.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 8.4  จาก

ก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 110.7 ล้านบาท จากผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ าปี 2556 จ านวน 935.6 ล้านบาท และ

ในระหว่างปีการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสุทธิ (SRICHA – WA) จ านวน 

1.97 ล้านหุ้น และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจ านวน 36.3  ล้านบาท   
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สภาพคล่องทางการเงิน 

สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ 425.4  ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกมาจากปี 2555 จ านวน  1,337.3 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิคงเหลือปลายงวดเท่ากับ 

912.0 ล้านบาท 

แม้ว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ระดับ 912.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนมาก 

(ปี 2555 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 1,337.3 ล้านบาท)  แต่มิได้เป็นถึงปัญหาด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด ซ่ึงจะ

เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องยังอยู่ในระดับเกินกว่า 1 เท่า คือเท่ากับ 4.3 เท่า  ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 7.4 เท่า และมี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.5 เท่า ซ่ึงถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความสามารถในการช าระหนี้สินสภาพคล่องทั้งหมด

จากสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมดได้ 
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ   
งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่  
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ        
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ   
การควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด    
วันเดียวกันของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการน ามาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 
นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จ ากัด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

สินทรัพย์ หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 911,974,325 1,337,333,624 706,321,360 811,552,046 1,295,538,977 648,850,384

เงินลงทุนช่ัวคราว 9 39,736,071 239,695,794 330,824,678 34,319,515 234,568,139 325,807,243

ลูกหนี้การคา้ 10 309,142,601 237,192,671 188,352,777 259,252,802 143,662,175 119,795,400

ลูกหนี้อ่ืน 11 245,794,916 46,794,967 288,483,277 245,265,660 46,394,709 287,770,001

มูลคา่งานท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเกบ็ 12 630,296,922 -                     114,545,353 630,296,922 -                     114,545,353

วัสดคุงเหลือ 35,898,306 17,024,926 11,778,115 32,112,313 14,348,192 9,462,848

         รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 2,172,843,141 1,878,041,982 1,640,305,560 2,012,799,258 1,734,512,192 1,506,231,229

    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ้าท่ีติดภาระค้า้ประกนั 13 104,999,713 3,139,995 35,854,584 104,999,713 2,959,995 35,674,584

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 -                     -                     -                     9,081,387 9,081,387 9,081,387

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 -                     -                     -                     -                     -                     -                     

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 16 594,364,440 478,101,386 362,009,073 586,332,347 468,972,277 353,586,562

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 17 59,571,306 60,728,053 61,884,986 59,571,306 60,728,053 61,884,986

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 18 17,475,949 17,231,636 3,228,359 15,267,387 14,806,264 2,956,587

ภาษีเงินไดร้อขอคนื 19 -                     59,291,024 59,291,024 -                     59,291,024 59,291,024

สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 6 , 20 7,417,883 8,086,303 3,587,234 6,845,463 7,703,136 3,193,988

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 300,095 1,157,058 622,687 290,095 1,147,058 155,143

        รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 784,129,386 627,735,455 526,477,947 782,387,698 624,689,194 525,824,261

รวมสินทรัพย์ 2,956,972,527 2,505,777,437 2,166,783,507 2,795,186,956 2,359,201,386 2,032,055,490

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556
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31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การคา้ 22 49,519,717 40,980,104 46,602,846 48,753,834 34,303,064 34,893,222

เจ้าหนี้อ่ืน 23 218,378,615 134,057,501 149,774,448 203,985,419 123,151,349 144,023,111

หนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน

สว่นทีค่รบกา้หนดช้าระภายในหนึ่งปี 24 2,273,702 795,593 214,330 1,616,206 166,078 -                     

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและ

รายไดค้า่กอ่สร้างรับล่วงหน้า 12 47,850,262 8,888,618 627,352,827 47,850,262 8,888,618 627,352,827

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 193,600,798 68,385,493 194,112,644 186,491,111 57,864,962 182,483,650

        รวมหนี้สนิหมุนเวียน 511,623,094 253,107,309 1,018,057,095 488,696,832 224,374,071 988,752,810

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 24 2,874,534 1,104,953 226,631 2,196,900 311,240 -                     

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 36,049,206 31,472,231 20,580,937 31,769,385 28,192,629 18,347,994

ประมาณการรับประกนัผลงานของโครงการ -                     -                     25,000,000 -                     -                     25,000,000

        รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 38,923,740 32,577,184 45,807,568 33,966,285 28,503,869 43,347,994

รวมหนี้สิน 550,546,834 285,684,493 1,063,864,663 522,663,117 252,877,940 1,032,100,804

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 26

     ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000

     ทนุทีอ่อกและช้าระแล้ว

2556 : หุ้นสามัญ 305,223,200 หุ้น

(2555 : หุ้นสามัญ 303,250,000 หุ้น) มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 305,223,200 303,250,000 225,000,000 305,223,200 303,250,000 225,000,000

สว่นเกนิมูลคา่หุ้น 26 1,101,209,757 1,064,865,000 -                     1,101,209,757 1,064,865,000 -                     

สา้รองใบสา้คญัแสดงสทิธกิารซือ้หุ้น

สว่นทียั่งไม่ไดใ้ช้ตามโครงการ ESOP 25,704,049 18,656,000 -                     25,704,049 18,656,000 -                     

กา้ไรสะสม

จัดสรรเพ่ือทนุสา้รองตามกฎหมาย 30 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000

ยังไม่ไดจั้ดสรร 888,695,408 777,966,477 820,489,671 788,721,241 693,099,972 743,954,686

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 20,665,592 (4,547,526) -                     20,665,592 (4,547,526) -                     

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 2,372,498,006 2,191,189,951 1,076,489,671 2,272,523,839 2,106,323,446 999,954,686

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ้านาจควบคมุ 33,927,687 28,902,993 26,429,173 -                     -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,406,425,693 2,220,092,944 1,102,918,844 2,272,523,839 2,106,323,446 999,954,686

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,956,972,527 2,505,777,437 2,166,783,507 2,795,186,956 2,359,201,386 2,032,055,490

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท
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2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมากอ่สร้าง 1,896,351,039 1,860,513,397 1,896,351,039 1,860,513,397

รายไดจ้ากการให้บริการ 641,790,944 237,200,159 374,295,831 9,008,066

รายไดเ้งินปนัผล 7.2 -                            -                            37,500,000 33,750,000

รายไดอ่ื้น 31 156,703,323 49,154,318 152,991,793 47,897,602

          รวมรายได้ 2,694,845,306 2,146,867,874 2,461,138,663 1,951,169,065

ค่าใช้จา่ย

ต้นทนุจากการรับเหมากอ่สร้าง 943,082,115 576,473,710 943,082,115 577,864,323

ต้นทนุจากการให้บริการ 344,013,184 140,061,354 163,904,184 6,185,932

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 236,362,688 232,786,525 232,868,971 208,230,390

          รวมคา่ใช้จ่าย 1,523,457,987 949,321,589 1,339,855,270 792,280,645

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,171,387,319 1,197,546,285 1,121,283,393 1,158,888,420

ต้นทนุทางการเงิน (256,499)                   (35,666)                     (175,988)                   (6,243)                       

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,171,130,820 1,197,510,619 1,121,107,405 1,158,882,177

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33 (235,524,915) (151,310,993) (218,133,856) (134,737,891)

ก าไรส าหรับปี 935,605,905 1,046,199,626 902,973,549 1,024,144,286

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 25,213,118 (4,547,526)                25,213,118 (4,547,526)                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 960,819,023 1,041,652,100 928,186,667 1,019,596,760

การแบ่งปันก าไร

สว่นทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 918,081,211 1,032,475,806 902,973,549 1,024,144,286

สว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ้านาจควบคมุ 17,524,694 13,723,820 -                            -                            

935,605,905 1,046,199,626 902,973,549 1,024,144,286

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 943,294,329 1,027,928,280 928,186,667 1,019,596,760

สว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ้านาจควบคมุ 17,524,694 13,723,820 -                            -                            

960,819,023 1,041,652,100 928,186,667 1,019,596,760

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน          29

กา้ไรสว่นทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 3.01                          3.89                          2.96                          3.86                          

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 29

กา้ไรสว่นทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 2.98                          3.83                          2.93                          3.80                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท
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องคป์ระกอบอ่ืนของ

สา้รองใบสา้คญั สว่นของผู้ถอืหุ้น

แสดงสทิธกิารซือ้หุ้น กา้ไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ทุนท่ีออก สว่นเกนิ สว่นท่ียังไม่ไดใ้ช้ จัดสรรเพ่ือ ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่น รวม สว่นไดเ้สยีท่ี

หมายเหตุ และชา้ระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามโครงการ ESOP ทุนสา้รองตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ัดสรร จากการแปลงคา่งบการเงิน สว่นของบริษัทใหญ่ ไม่มีอ้านาจควบคมุ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  2555 - ตามท่ีรายงานไว้เดมิ 225,000,000            -                         -                           31,000,000                816,902,437              -                                       1,072,902,437         26,429,173              1,099,331,610         

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชเีกีย่วกบั

ภาษีเงินได้ 6 -                           -                         -                           -                            3,587,234                  -                                       3,587,234                -                           3,587,234                

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - หลงัปรับปรุง 225,000,000            -                         -                           31,000,000                820,489,671              -                                       1,076,489,671         26,429,173              1,102,918,844         

เพ่ิมทุน 26 78,250,000              1,064,865,000        -                           -                            -                            -                                       1,143,115,000         -                           1,143,115,000         

ใบสา้คญัแสดงสทิธสิว่นท่ีรับรู้เป็นคา่ใชจ้่าย 27 -                           -                         18,656,000              -                            -                            -                                       18,656,000              -                           18,656,000              

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                         -                           -                            (1,074,999,000)         -                                       (1,074,999,000)        -                           (1,074,999,000)        

กา้ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา้หรับปี -                           -                         -                           -                            1,032,475,806           (4,547,526) 1,027,928,280         13,723,820              1,041,652,100         

เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้สว่นไดเ้สยีท่ีไม่มีอ้านาจควบคมุ -                           -                         -                           -                            -                            -                                       -                           (11,250,000)             (11,250,000)             

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 303,250,000            1,064,865,000        18,656,000              31,000,000                777,966,477              (4,547,526)                           2,191,189,951         28,902,993              2,220,092,944         

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  2556 - ตามท่ีรายงานไว้เดมิ 303,250,000            1,064,865,000        18,656,000              31,000,000                769,880,174              (4,547,526)                           2,183,103,648         28,902,993              2,212,006,641         

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชเีกีย่วกบั

ภาษีเงินได้ 6 -                           -                         -                           -                            8,086,303                  -                                       8,086,303                -                           8,086,303                

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - หลงัปรับปรุง 303,250,000            1,064,865,000        18,656,000              31,000,000                777,966,477              (4,547,526)                           2,191,189,951         28,902,993              2,220,092,944         

เพ่ิมทุน 26 1,973,200                36,344,757             (16,119,457)             -                            -                            -                                       22,198,500              -                           22,198,500              

ใบสา้คญัแสดงสทิธสิว่นท่ีรับรู้เป็นคา่ใชจ้่าย 27 -                           -                         23,167,506              -                            -                            -                                       23,167,506              -                           23,167,506              

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                         -                           -                            (807,352,280)            -                                       (807,352,280)           -                           (807,352,280)           

กา้ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา้หรับปี -                           -                         -                           -                            918,081,211              25,213,118                           943,294,329            17,524,694              960,819,023            

เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้สว่นไดเ้สยีท่ีไม่มีอ้านาจควบคมุ -                           -                         -                           -                            -                            -                                       -                           (12,500,000)             (12,500,000)             

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 305,223,200            1,101,209,757        25,704,049              31,000,000                888,695,408              20,665,592                           2,372,498,006         33,927,687              2,406,425,693         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

บาท

สว่นของบริษัทใหญ่

กา้ไรสะสม
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องคป์ระกอบอ่ืนของ

สา้รองใบสา้คญั สว่นของผู้ถอืหุ้น

แสดงสทิธกิารซือ้หุ้น กา้ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนทีอ่อก สว่นเกนิ สว่นท่ียังไม่ไดใ้ช้ จัดสรรเพ่ือ ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่น

หมายเหตุ และชา้ระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามโครงการ ESOP ทุนสา้รองตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ัดสรร จากการแปลงคา่งบการเงิน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  2555 - ตามท่ีรายงานไว้เดมิ 225,000,000 -                           -                           31,000,000 740,760,698 -                                         996,760,698

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชเีกีย่วกบั

ภาษีเงินได้ 6 -                           -                           -                           -                             3,193,988 -                                         3,193,988

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - หลงัปรับปรุง 225,000,000 -                           -                           31,000,000 743,954,686 -                                         999,954,686

เพ่ิมทุน 26 78,250,000 1,064,865,000 -                           -                             -                            -                                         1,143,115,000

ใบสา้คญัแสดงสทิธสิว่นท่ีรับรู้เป็นคา่ใชจ้่าย 27 -                           -                           18,656,000 -                             -                            -                                         18,656,000

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           -                             (1,074,999,000) -                                         (1,074,999,000)

กา้ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา้หรับปี -                           -                           -                           -                             1,024,144,286 (4,547,526) 1,019,596,760

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 303,250,000 1,064,865,000 18,656,000 31,000,000 693,099,972 (4,547,526) 2,106,323,446

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม  2556 - ตามท่ีรายงานไว้เดมิ 303,250,000 1,064,865,000 18,656,000 31,000,000 685,396,836 (4,547,526) 2,098,620,310

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชเีกีย่วกบั

ภาษีเงินได้ 6 -                           -                           -                           -                             7,703,136 -                                         7,703,136

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - หลงัปรับปรุง 303,250,000 1,064,865,000 18,656,000 31,000,000 693,099,972 (4,547,526)                             2,106,323,446

เพ่ิมทุน 26 1,973,200 36,344,757 (16,119,457)             -                             -                            -                                         22,198,500

ใบสา้คญัแสดงสทิธสิว่นท่ีรับรู้เป็นคา่ใชจ้่าย 27 -                           -                           23,167,506 -                             -                            -                                         23,167,506

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           -                             (807,352,280) -                                         (807,352,280)

กา้ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา้หรับปี -                           -                           -                           -                             902,973,549 25,213,118 928,186,667

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 305,223,200 1,101,209,757 25,704,049 31,000,000 788,721,241 20,665,592 2,272,523,839

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

กา้ไรสะสม

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

บาท



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

กา้ไรกอ่นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,171,130,820 1,197,510,619 1,121,107,405 1,158,882,177

รายการปรับกระทบกา้ไรเป็นเงินสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดา้เนินงาน

คา่เสือ่มราคา                       42,317,225 35,373,244 39,577,155 33,250,563

คา่ตัดจ้าหน่าย 2,116,652 535,626 1,899,842 529,226

กา้ไรจากการจ้าหน่ายอุปกรณ์ (1,350,637)          (1,109,098)          (1,350,637)          (1,109,098)          

กลับรายการคา่เผ่ือภาษีไม่ไดรั้บคนื 59,291,024 -                      59,291,024 -                      

ขาดทุนจากการตัดจ้าหน่ายทรัพย์สนิ 367,799 590,423 367,799 -                      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,727,062 10,891,294 3,726,843 9,844,635

ประมาณการรับประกนัผลงานของโครงการ -                      (25,000,000) -                      (25,000,000)

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP 23,167,506 18,656,000 23,167,506 18,656,000

คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 256,499 35,666 175,988 6,243

กา้ไรจากกจิกรรมดา้เนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง

        ในสนิทรัพย์และหนี้สนิดา้เนินงาน 1,302,023,950 1,237,483,774 1,247,962,925 1,195,059,746

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหนี้การคา้ (71,949,930) (48,839,894) (115,590,627) (23,866,775)

ลูกหนี้อ่ืน (198,999,949)      40,017,910 (198,870,951) 39,835,451

มูลคา่งานท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเกบ็ (630,296,922) 114,545,353 (630,296,922) 114,545,353

ลูกหนี้เงินประกนัผลงาน -                      201,670,400 -                      201,539,841

วัสดคุงเหลือ (18,873,380) (5,246,811) (17,764,121) (4,885,344)

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,616,086 586,192 18,616,086 128,647

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้าหนี้การคา้ 8,539,613 (5,622,742) 14,450,770 (590,158)

เจ้าหนี้อ่ืน 84,455,739 (15,914,277)        80,968,697 (21,069,093)        

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายไดค้า่กอ่สร้างรับล่วงหน้า 38,961,644 (618,464,209) 38,961,644 (618,464,209)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย (150,087) -                      (150,087) -                      

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 532,326,764 900,215,696 438,287,414 882,233,459

จ่ายภาษีเงินได้ (127,400,311) (282,657,777) (106,409,157) (264,986,290)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 404,926,453 617,557,919 331,878,257 617,247,169

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

71 

 

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 199,959,723 91,128,884 200,248,624 91,239,104

เงินฝากประจ้าท่ีติดภาระค้า้ประกนั (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (101,859,718) 32,714,589 (102,039,718) 32,714,589

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษัทร่วม -                      (6,600)                 -                      (6,600)                 

เงินสดรับจากการจ้าหน่ายอุปกรณ์ 3,759,262 1,770,037 3,759,262 1,770,037

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1) (156,413,173)      (149,892,313)      (155,231,024)      (147,669,208)      

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,360,965)          (14,538,903)        (2,360,965)          (12,378,903)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน            (56,914,871) (38,824,306) (55,623,821) (34,330,981)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายช้าระหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (795,592)             (243,754)             (166,078)             -                      

จ่ายเงินปันผลให้สว่นไดเ้สยีท่ีไม่มีอ้านาจควบคมุ (12,500,000)        (11,250,000)        -                      -                      

จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 2) (807,486,907)      (1,074,795,069)   (807,486,907)      (1,074,795,069)   

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 22,198,500 1,173,750,000 22,198,500 1,173,750,000

เงินสดจ่ายสา้หรับต้นทุนการจัดจ้าหน่ายหุ้น -                      (30,635,000)        -                      (30,635,000)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (798,583,999) 56,826,177 (785,454,485) 68,319,931

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 25,213,118 (4,547,526) 25,213,118 (4,547,526)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (425,359,299) 631,012,264 (483,986,931) 646,688,593

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,337,333,624 706,321,360 1,295,538,977 648,850,384

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 911,974,325 1,337,333,624 811,552,046 1,295,538,977

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1. เงินสดจ่ายในการซือ้ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าระหว่างปี (160,199,956)      (151,559,986)      (158,556,902)      (148,140,284)      

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมขึ้น 3,786,783 1,667,673           3,325,878 471,076              

 เงินสดจ่ายในการซือ้ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (156,413,173)      (149,892,313)      (155,231,024)      (147,669,208)      

2. เงินสดจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่าย (807,352,280)      (1,074,999,000)   (807,352,280)      (1,074,999,000)   

เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (134,627) 203,931              (134,627) 203,931              

เงินสดจ่ายเงินปันผล (807,486,907)      (1,074,795,069)   (807,486,907)      (1,074,795,069)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์และให้ค าปรึกษาทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ได้แก่ บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้ 

ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานสาขา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 3 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ส านักงานสาขามาดากัสการ์ ตั้งอยู่เลขที่ LOT VA 46 TSIADANA AMPASANIMALO – 101 ANTANANARIVO – MADAGASCAR  

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

งบการเงินได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่น
ในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทมีอ านาจในการควบคุมดังต่อไปนี้ 

 
 จัดตั้งขึ้น วันที่เริ่มมีอ านาจ สัดส่วนการถือหุ้น 

ช่ือบริษัท ในประเทศ ควบคุม โดยบรษิัท (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย     

บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ไทย ปี 2545 75.0 
ประกอบธุรกิจรับจ้างงานซ่อมบ ารุงทุกประเภท    

บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด ไทย 31 มีนาคม 2554 100.0 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเครื่องมือช่างและ    

เครื่องจักรทุกชนดิ    



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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รายการบัญชีที่ส าคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยข้างต้น 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ       
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง
บัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้  

มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 12   
 
ภาษีเงินได้ 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ เปิด เผยข้อมูล เกี่ ยวกับ                  

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8  

 
ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบบัที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ด าเนินงาน 
 ฉบบัที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม ่
 ฉบบัที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 – ภาษีเงินได ้

มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชี
และภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่มบริษัทได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่า
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้ 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที ่มีสภาพคล่องสูง            
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน” ภายใต้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราวประกอบด้วยเงินฝากประจ าที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึง
บริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทนุค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.3 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งรายการ หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ 
วันสิ้นปี มูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้ 

4.4 วัสดุคงเหลือ  

วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  ราคาทุนของวัสดุคงเหลือ ค านวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการ
ออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษัทย่อย  บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกน ามา
รวมในการจัดท างบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทย่อยดังกล่าวได้ขายออกไป 
รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัทตลอดจนก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว นโยบาย
การบัญชีส าหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายการบัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัทในการจัดท างบการเงินรวม  

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมหมายถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญของกลุ่มบริษัท กล่าวคือมีอ านาจในการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการด าเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย
ดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม หากบริษัทร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนได้
เสียในเงินลงทุนดังกล่าวเพียงเท่ากับศูนย์เท่านั้น 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนเดิม หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

 จ านวนป ี
ส่วนปรับปรงุที่ดนิ 10 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 10 – 20 
เครื่องจักรและอปุกรณ์ 5 – 10 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 – 10 
คอมพิวเตอร ์ 5 

เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้งานสินทรัพย์  กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นออกจาก
บัญชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจ านวนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้
ดีขึ้นอย่างส าคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่จะไหลเข้าสู่กลุ่มบริษัทจะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้น เมื่อได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง  

ก าไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีและได้รวมอยู่ในการค านวณก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

งานระหว่างก่อสร้างแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเส่ือมราคาจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
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4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือ
ทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการและต้นทุนการ
กู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะรวม
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่ซ้ือหรือมีการก่อสร้างและจะ
หยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคัญ หรือระหว่างที่การด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
หยุดชะงักลง 
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ     
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ที่ดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา คา่เส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะค านวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปัน
ส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชนด์ังนี้ 
                              ส่วนปรับปรุงที่ดนิ                           10 ปี 
                              อาคารและส่ิงปลูกสร้าง                  20 ปี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเจาะจงทีซ้ื่อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อตน้ทุนในการ
ได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงที่น ามาใช้งานได้ตามประสงค์  ตัดจ าหน่ายวิธีเส้นตรงตลอด
อายุประมาณการให้ประโยชน์ 5 ปี 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
กลุ่มบริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรือ     เมื่อ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่
ราคาใดจะสูงกว่า)  โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ  โดย
บันทึกเป็นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่ารายการขาดทุนจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์หมดไปหรือยังคงมีอยู่แต่เปน็ไปในทางที่ลดลง 

4.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ  
ส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้แปลงค่าให้เป็นเงิน
บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ายช าระที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.12 การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

งบการเงินของสาขาในต่างประเทศทีน่ ามาจัดท างบการเงินได้จัดท าขึ้นโดยใช้สกุลเงินอารีมาดากัสการ์ซ่ึงเป็นหน่วยเงินตราซ่ึง
ใช้ในการด าเนินงาน การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่
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มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุล
เงินที่ใช้น าเสนองบการเงินดังนี้ 
 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันทีข่องแต่ละงบแสดงฐานะ

การเงินนั้น 
 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพือ่ให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว  

ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า)   จะบันทึกใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท   
เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่า       
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  

กลุ่มบริษัทค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน   โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ซ่ึงได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม                   
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน  

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ 

โครงการผลประโยชน์ EMPLOYEE STOCK OPTIONS PLAN (ESOP) 
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2555 บริษัทได้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นตามโครงการ Employee Stock Options Plan 
(ESOP) จ านวน 6,750,000 หน่วยให้กับพนักงานของบริษัท ใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น  มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิ
เท่ากับ 10.3212 บาทต่อหนึ่งสิทธิ มูลค่ายุติธรรมค านวนโดยใช้วิธีแบบจ าลองทางการเงินแบบทวินาม (Binomial Option-
Pricing Model) ข้อมูลน าเข้าแบบจ าลองได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันให้สิทธิ (13 กรกฏาคม 2555) ในราคาหุ้นละ 19.40 บาท  ราคาใช้
สิทธิ (Strike Price) หุ้นละ 11.25 บาท  ความผันผวนที่คาดหวัง (Expected volatility) ซ่ึงค านวนจากข้อมูลย้อนหลังของราคา
หุ้นของกิจการที่คล้ายกันเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ให้สิทธิในอัตราร้อยละ 49 ภายใต้อายุการใช้สิทธิเป็นเวลา 3 ปี และอัตรา
ดอกเบี้ยปลอดความเส่ียง (Risk-free Interest rate) ร้อยละ 3.141 - 3.286 ต่อปี และอัตราเงินปันผลร้อยละ 5 

มูลค่ายุติธรรมของโครงการใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นที่ให้แก่พนักงานได้ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของโครงการเป็นเวลา 3 ปี 

4.15 การรับรู้รายได้และต้นทุน 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทบันทึกรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จ อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท า
เสร็จค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันส้ินปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ใน
การก่อสร้างตามสัญญา บริษัทจะตั้งส ารองเผื่อผลขาดทุนจากงานก่อสร้างทันทีที่ทราบว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น รายได้ที่รับรู้
แล้วในปีที่รายงาน ส าหรับส่วนที่เกินกว่ารายได้ที่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ” 
และส าหรับเงินที่บริษัทเรียกเก็บส่วนที่เกินกว่ารายได้ที่รับรู้แล้วในงวดที่รายงานแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน  

 ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วย  ค่าวัสดุ  ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไปและ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทถือเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีซ่ึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตตามสัญญาไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนค่าก่อสร้างและจะแสดง

เป็น “งานระหว่างก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได้จากการให้บริการ 
 รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว โดยอ้างอิงตามขั้นของความส าเร็จของงานที่ท าเสร็จ 

4.16 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17 ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่างปี 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 

4.18 เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว 
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้รอเรียกคืน หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มบริษัทไม่ได้
ใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย 

4.19 ประมาณการหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทกึประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปน็ไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพันในปจัจุบันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึก
เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายช าระประมาณการหนี้สินไปแล้ว 
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4.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคัญที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
กลุ่มบริษัท โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่
เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายุลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้ค้างช าระ 
 สัญญาเช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น 
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

โครงการผลประโยชน์ EMPLOYEE STOCK OPTIONS PLAN (ESOP) 
มูลค่ายุติธรรมของโครงการใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นที่ให้แก่พนักงานค านวณโดยใช้วิธีแบบจ าลองทงการเงินแบบ      
ทวินาม (Binomial Option-Pricing Model) ได้ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของโครงการเป็นเวลา     
3 ปี 
การรับรู้รายได้ 
กลุ่มบริษัทบันทึกรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท าเสร็จ อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท า
เสร็จค านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันส้ินปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้
ในการก่อสร้างตามสัญญา 

4.21 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่า จะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ
กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือ 
พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 
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4.22 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี  
ซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

5. มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 

  วันที่มีผลบงัคบัใช้ 
มาตรฐานการบัญช ี   
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่

ยกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจทีใ่ห้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบงัคบัใช้ 
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ  

6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจาก         
กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้  
 บาท 

 งบการเงินรวม 
  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

 ตามที่รายงาน 
ไว้เดิม 

รายการ
ปรับปรุง 

ตามที่  
ปรับปรุงใหม ่

ตามที่รายงาน 
ไว้เดิม 

รายการ
ปรับปรุง 

ตามที่    
ปรับปรุงใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสุทธิ - 8,086,303 8,086,303 - 3,587,234 3,587,234 
ก าไรสะสม 769,880,174 8,086,303 777,966,477 816,902,437 3,587,234 820,489,671 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

 

ตามที่รายงาน 
ไว้เดิม 

รายการ
ปรับปรุง 

ตามที่  
ปรับปรุงใหม ่

ตามที่รายงาน 
ไว้เดิม 

รายการ
ปรับปรุง 

ตามที่    
ปรับปรุงใหม ่

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสุทธิ - 7,703,136 7,703,136 - 3,193,988 3,193,988 
ก าไรสะสม 685,396,836 7,703,136 693,099,972 740,760,698 3,193,988 743,954,686 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้  
 บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที่รายงาน
ไว้เดิม 

รายการ
ปรับปรุง 

ตามที่  
ปรับปรุงใหม ่

ตามที่รายงาน 
ไว้เดิม 

รายการ
ปรับปรุง 

ตามที่  
ปรับปรุงใหม ่

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
ภาษีเงินได ้ 155,810,063 (4,499,070) 151,310,993 139,247,039 (4,509,148) 134,737,891 
ก าไรส าหรับป ี 1,041,700,556 4,499,070 1,046,199,626 1,019,635,138 4,509,148 1,024,144,286 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 3.85 0.04 3.89 3.82 0.04 3.86 

รายละเอียดของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุ 20  

7. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
7.1 ลักษณะความสัมพนัธแ์ละนโยบายในการก าหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันมีดังนี้ 

 ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัทใหญ ่  
บริษทั ศรีราชา โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทร่วม  
บริษทั ไทยไทเฮ จ ากัด บริษทัถือหุ้นร้อยละ 21 และกรรมการร่วมกัน 

บริษัทย่อย  
บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการรว่มกัน 
บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการรว่มกัน 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
บริษทั ศรีราชาโยโกฮามา จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษทั ศรีราชาลิสซ่ิง จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษทั เอสซีซี ปาร์ค จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษทั จีแอล ออนไลน์ จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษทั พริ้นติ้ง 108 จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษทั บี เค วัน ศรีราชา จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษทั ทีมเวิรค์ โซลูช่ัน จ ากัด กรรมการร่วมกัน 
บริษทั บุญเทียมพัฒนา จ ากัด กรรมการร่วมกัน 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั   
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษทั 
นายกฤษฎา  โพธิสมภรณ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษทั 
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 นโยบายราคาส าหรับรายการค้าทีม่ีสาระส าคัญ 

การก าหนดราคากบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน : 
การค้ าประกันและการใช้หลักประกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

รายได้จากการให้บริการ ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

          รายได้จากการขาย ราคาปกติทีใ่ห้กับบุคคลภายนอก 

ค่าเช่ารับ ราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา 

ซ้ือวัสดุประกอบการ ราคาปกตทิี่ซื้อจากบุคคลภายนอก 

ค่าเช่าจ่ายและการใช้บริการ ราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ราคาปกติทีจ่่ายแก่บุคคลภายนอก 

ซ้ือทรัพย์สิน ต้นทุนจริงบวกอัตราก าไร 

ค่าที่ปรึกษา ราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา 

7.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
      ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้การค้า     
บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 121,200 2,354,190 

เจ้าหนี้การค้า     
บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 2,539,835 343,388 

บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด - - - 484,184 

รวม - - 2,539,835 827,572 

เจ้าหนี้อื่น     

บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด - - - 51,662 
บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด - - - 400,000 
บริษทั เอสซีซี ปาร์ค จ ากัด 273,850 200,000 273,850 200,000 

บริษทั บุญเทียมพัฒนา จ ากัด 150,000 - 150,000 - 

รวม 423,850 200,000 423,850 651,662 
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7.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่มีสาระส าคัญโดยสรุปมีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการให้บริการ     
บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 6,260,251 6,185,932 

รายได้จากการขาย     

บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด - - - 6,991 

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน     

บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 1,310,400 1,448,400 

รายได้เงินปันผล     

บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด - - 37,500,000 33,750,000 

ซื้อวัสดุประกอบการ     

บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด - - - 10,740,380 

ค่าบริการ     
บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด - - - 633,413 
บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด - - - 105,249 

บริษทั พริ้นติ้ง 108 จ ากัด - 600 - 600 

รวม - 600 - 739,262 

ค่าเช่า     
บริษทั เอสซีซี ปาร์ค จ ากัด 1,643,100 1,200,000 1,643,100 1,200,000 

บริษทั บุญเทียมพัฒนา จ ากัด 1,200,000 - 1,200,000 - 

      รวม 2,843,100 1,200,000 2,843,100 1,200,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด - - - 104,962 
บริษทั จีแอล ออนไลน์ จ ากัด - 30,000 - - 

บริษทั พริ้นติ้ง 108 จ ากัด - 57,310 - 50,310 

รวม - 87,310 - 155,272 

ซื้อทรัพย์สิน     

บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด - - - 1,119,455 

ค่าที่ปรึกษา     

บริษทั ไทยไทเฮ จ ากัด 900,000 1,620,000 900,000 1,620,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นของกรรมการ
และผู้บริหารรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 19.34 ล้านบาท และ 39.0 ล้านบาท ตามล าดับ 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 521,971 424,528 431,971 304,528 
เงินฝากกระแสรายวัน 86,337,735 214,239,675 64,728,360 180,815,521 
เงินฝากออมทรัพย์ 486,380,233 1,013,583,284 483,702,478 1,011,259,712 
เงินฝากประจ าอายุไม่เกิน 3 เดือน 60,377,143 109,086,137 54,331,994 103,159,216 

ตั๋วแลกเงินอายุไม่เกิน 3 เดือน 278,357,243 - 208,357,243 - 

            รวม 911,974,325 1,337,333,624 811,552,046 1,295,538,977 

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 3.10 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนชั่วคราว 

  บาท 

 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
เงินฝากประจ า 6 เดือน 2.00 1.70 - 2.12        5,416,556 5,127,654 - - 
เงินฝากประจ า 12 เดือน 2.00 - 2.15 2.00 - 2.50 34,319,515 133,543,438 34,319,515 133,543,438 
หน่วยลงทนุ - - - 101,024,702 - 101,024,701 
            รวม   39,736,071 239,695,794 34,319,515 234,568,139 

10. ลูกหนี้การค้า 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.2)               - - 121,200 2,354,190 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น               244,911,727 153,651,700 225,427,944 102,056,905 

รายได้ค้างรับ 64,230,874 83,540,971 33,703,658 39,251,080 

รวม 309,142,601 237,192,671 259,252,802 143,662,175 
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      ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ทีค่้างช าระ ไดด้ังนี ้
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 ลูกหนี้การค้า - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน                  
     ยังไม่ครบก าหนดช าระ - - 121,200 2,354,190 

            รวมลูกหนี้การค้า - บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน - - 121,200 2,354,190 

 ลูกหนี้การค้า - บริษทัอื่น                   
     ยังไม่ครบก าหนดช าระ 243,796,408 149,750,123 225,427,944 102,056,905 
     เกินก าหนดช าระน้อยกว่า 3 เดือน 1,115,319 3,901,577 - - 

            รวมลูกหนี้การค้า - บริษทัอื่น  244,911,727 153,651,700 225,427,944 102,056,905 

11. ลูกหนี้อื่น 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี้เงนิคืนภาษจีากต่างประเทศ (หมายเหตุ 19) 173,908,473 - 173,908,473 - 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน - 340,430 - 340,430 
เงินทดรองจ่ายเพื่อโครงการ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 

ลูกหนี้อื่น 31,886,443 6,454,537 31,357,187 6,054,279 

            รวม 245,794,916 46,794,967 245,265,660 46,394,709 

12. มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ / เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 
 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 

รวมจ านวนเงินตามที่ได้ท าสัญญารับจ้างก่อสร้างแล้ว 2,450,078,100 10,162,267,518 

   
มูลค่าของงานที่รบัรู้เป็นรายได้แล้วจนถึงปจัจบุัน 2,188,580,454 8,440,947,400 

หัก  ค่างวดที่ถึงก าหนดช าระแล้ว (1,558,283,532) (8,449,836,018) 

 630,296,922 (8,888,618) 

   
   
   
   
   



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

8

8 

88 

 บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
รายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย     
สินทรัพย์หมุนเวียน   
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 630,296,922 - 

หนี้สินหมุนเวียน   
เงินรบัล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 47,850,262 - 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า - 8,888,618 

รวม 47,850,262 8,888,618 

13. เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค้ าประกัน 

  บาท 

 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 2.00  2.00 420,213 411,995 420,213 411,995 
เงินฝากประจ า 6 เดือน - 2.12 - 180,000 - - 

เงินฝากประจ า 12 เดือน 2.15 - 2.25 2.50 104,579,500 2,548,000 104,579,500 2,548,000 
            รวม   104,999,713 3,139,995 104,999,713 2,959,995 

บริษัทได้ใช้เงินฝากประจ า 3 เดือนและ 12 เดือน เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 21) 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนช าระแล้ว   สัดส่วนการถือหุ้น            ราคาทุน (บาท) 

ช่ือบริษัท  (บาท)  (ร้อยละ) 2556 2555 
บริษทั เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 1,000,000 75.0 4,972,619 4,972,619 
บริษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จ ากัด 1,000,000 100.0 4,108,768 4,108,768 

รวม   9,081,387 9,081,387 
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
ทุนช าระแล้ว     

(บาท) 
สัดส่วนการถือหุ้น      

(ร้อยละ) 

บาท 

2556 2555 

บริษทั ไทยไทเฮ จ ากัด 6,000,000 21.0 606,600 606,600 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน    (606,600) (606,600) 

    สุทธิ   - - 

งบการเงินรวม 

 สัดส่วนการถือหุ้น      
(ร้อยละ) 

บาท 

ราคาทุน มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษัท 2556 2555 2556 2555 

บริษทั ไทยไทเฮ จ ากัด 21.0 606,600 606,600 - - 

บริษัท ไทยไทเฮ จ ากัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรับจ้างก่อสร้าง 
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
งบการเงินรวม 

 บาท 

 

ที่ดินและ            
ส่วนปรับปรงุ

ที่ดิน 
อาคารและ      
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555         
ราคาทุน 174,797,402 96,186,207 185,032,405 8,666,648 34,350,384 8,183,383 - 507,216,429 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  (1,285,912) (15,393,946) (102,022,980) (4,592,460) (19,011,974) (2,900,084) - (145,207,356) 
มูลค่าสุทธ ิ 173,511,490 80,792,261 83,009,425 4,074,188 15,338,410 5,283,299 - 362,009,073 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555         
มูลค่าสุทธิยกมา 173,511,490 80,792,261 83,009,425 4,074,188 15,338,410 5,283,299 - 362,009,073 
บวก ซื้อสินทรัพย ์ 40,931,656 3,655,010 35,227,362 2,538,011 10,232,056 1,586,202 57,389,689 151,559,986 
หัก   จ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ - - (590,423) - (577,599) (83,340) - (1,251,362) 
        ค่าเสื่อมราคา (549,773) (8,786,300) (16,383,068) (1,725,440) (5,414,880) (1,356,850) - (34,216,311) 
มูลค่าสุทธิยกไป 213,893,373 75,660,971 101,263,296 4,886,759 19,577,987 5,429,311 57,389,689 478,101,386 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555         
ราคาทุน 215,729,058 99,841,217 219,565,219 11,204,659 41,448,927 9,622,803 57,389,689 654,801,572 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,835,685) (24,180,246) (118,301,923) (6,317,900) (21,870,940) (4,193,492) - (176,700,186) 
มูลค่าสุทธ ิ 213,893,373 75,660,971 101,263,296 4,886,759 19,577,987 5,429,311 57,389,689 478,101,386 

 
 
 
 



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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 บาท 

 

ที่ดินและ            
ส่วนปรับปรงุ

ที่ดิน 
อาคารและ      
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส านักงาน 

 
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556         
มูลค่าสุทธิยกมา 213,893,373 75,660,971 101,263,296 4,886,759 19,577,987 5,429,311 57,389,689 478,101,386 
บวก ซื้อสินทรัพย ์ 30,450,000 - 20,600,439 1,780,661 19,564,248 5,951,782 81,972,826 160,319,956 
        รับเข้า (โอนออก) - 16,248,208 1,070,000 - - - (17,438,208) (120,000) 
หัก   จ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ - - (1,736,968) (87,129) (952,327) - - (2,776,424) 
        ค่าเสื่อมราคา (549,631) (9,993,105) (21,222,265) (1,705,287) (5,403,555) (2,286,635) - (41,160,478) 
มูลค่าสุทธิยกไป 243,793,742 81,916,074 99,974,502 4,875,004 32,786,353 9,094,458 121,924,307 594,364,440 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556         
ราคาทุน 246,179,058 116,089,425 235,672,422 12,803,528 57,679,410 15,574,585 121,924,307 805,922,735 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,385,316) (34,173,351) (135,697,920) (7,928,524) (24,893,057) (6,480,127) - (211,558,295) 
มูลค่าสุทธ ิ 243,793,742 81,916,074 99,974,502 4,875,004 32,786,353 9,094,458 121,924,307 594,364,440 

 

 

 

 

 



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ บาท 

 

ที่ดินและ            
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและ   
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555         
ราคาทุน 174,797,402 96,186,207 172,755,812 7,604,911 31,189,996 6,905,579 - 489,439,907 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  (1,285,912) (15,393,946) (96,104,556) (3,879,426) (17,429,506) (1,759,999) - (135,853,345) 

มูลค่าสุทธิ 173,511,490 80,792,261 76,651,256 3,725,485 13,760,490 5,145,580 - 353,586,562 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555         
มูลค่าสุทธิยกมา 173,511,490 80,792,261 76,651,256 3,725,485 13,760,490 5,145,580 - 353,586,562 
บวก ซื้อสินทรัพย์ 40,931,656 3,655,010 33,980,458 2,374,336 8,319,907 1,437,566 57,441,351 148,140,284 
หัก   จ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ - - - - (577,599) (83,340) - (660,939) 
        ค่าเสื่อมราคา (549,773) (8,786,300) (14,701,465) (1,609,674) (5,145,479) (1,300,939) - (32,093,630) 

มูลค่าสุทธิยกไป 213,893,373 75,660,971 95,930,249 4,490,147 16,357,319 5,198,867 57,441,351 468,972,277 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555         
ราคาทุน 215,729,058 99,841,217 206,736,270 9,979,247 36,376,390 8,196,363 57,441,351 634,299,896 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,835,685) (24,180,246) (110,806,021) (5,489,100) (20,019,071) (2,997,496) - (165,327,619) 

มูลค่าสุทธิ 213,893,373 75,660,971 95,930,249 4,490,147 16,357,319 5,198,867 57,441,351 468,972,277 

 
 
 
 
 



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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 บาท 

 

ที่ดินและ            
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและ   
สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556         
มูลค่าสุทธิยกมา 213,893,373 75,660,971 95,930,249 4,490,147 16,357,319 5,198,867 57,441,351 468,972,277 
บวก ซื้อสินทรัพย์ 30,450,000 - 20,131,953 1,747,855 18,618,248 5,807,682 81,921,164 158,676,902 
         รับเข้า (โอนออก) - 16,248,208 1,070,000 - - - (17,438,208) (120,000) 
หัก   จ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ - - (1,736,968) (87,129) (952,327) - - (2,776,424) 
        ค่าเสื่อมราคา (549,631) (9,993,105) (19,427,745) (1,582,183) (4,664,718) (2,203,026) - (38,420,408) 

มูลค่าสุทธิยกไป 243,793,742 81,916,074 95,967,489 4,568,690 29,358,522 8,803,523 121,924,307 586,332,347 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556         
ราคาทุน 246,179,058 116,089,425 222,374,987 11,545,309 51,660,873 14,004,045 121,924,307 783,778,004 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,385,316) (34,173,351) (126,407,498) (6,976,619) (22,302,351) (5,200,522) - (197,445,657) 

มูลค่าสุทธิ 243,793,742 81,916,074 95,967,489 4,568,690 29,358,522 8,803,523 121,924,307 586,332,347 

  

 



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที่ดินและ         
ส่วนปรับปรงุที่ดนิ 

อาคารและ         
ส่ิงปลูกสร้าง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555    
ราคาทุน 60,421,618 7,650,849 68,072,467 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,454,899) (1,732,582) (6,187,481) 
มูลค่าสุทธ ิ 55,966,719 5,918,267 61,884,986 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555    
มูลค่าสุทธิยกมา 55,966,719 5,918,267 61,884,986 
หัก  ค่าเส่ือมราคา (774,193) (382,740) (1,156,933) 

มูลค่าสุทธยิกไป 55,192,526 5,535,527 60,728,053 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    
ราคาทุน 60,421,618 7,650,849 68,072,467 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,229,092) (2,115,322) (7,344,414) 
มูลค่าสุทธ ิ 55,192,526 5,535,527 60,728,053 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556    
มูลค่าสุทธิยกมา 55,192,526 5,535,527 60,728,053 
หัก  ค่าเส่ือมราคา (774,146) (382,601) (1,156,747) 
มูลค่าสุทธยิกไป 54,418,380 5,152,926 59,571,306 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    
ราคาทุน 60,421,618 7,650,849 68,072,467 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,003,238) (2,497,923) (8,501,161) 
มูลค่าสุทธ ิ 54,418,380 5,152,926 59,571,306 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 71.4 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จดจ านองที่ดินดังกล่าวซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 49.4 ล้านบาท ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 21) 

 

 

 

 

 



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   
ราคาทุน 13,337,330 13,065,330 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (10,108,971) (10,108,743) 
มูลค่าสุทธ ิ 3,228,359 2,956,587 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555   
มูลค่าสุทธิยกมา 3,228,359 2,956,587 
บวก  ซ้ือ 14,538,903 12,378,903 
หัก  ค่าตัดจ าหน่าย (535,626) (529,226) 
มูลค่าสุทธยิกไป 17,231,636 14,806,264 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   
ราคาทุน 27,876,233 25,444,233 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (10,644,597) (10,637,969) 
มูลค่าสุทธ ิ 17,231,636 14,806,264 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556   
มูลค่าสุทธยิกมา 17,231,636 14,806,264 
บวก  ซ้ือ 2,360,965 2,360,965 
หัก  ค่าตัดจ าหน่าย (2,116,652) (1,899,842) 
มูลค่าสุทธยิกไป 17,475,949 15,267,387 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
ราคาทุน 30,237,198 27,805,198 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (12,761,249) (12,537,811) 
มูลค่าสุทธ ิ 17,475,949 15,267,387 

19. ภาษีเงินได้รอขอคืน 
 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
ภาษีเงินได้รอขอคนื  - 118,582,048 

หัก ค่าเผื่อภาษีไม่ได้รบัคนื - (59,291,024) 

ภาษีเงินได้รอขอคนื – สุทธ ิ - 59,291,024 

ภาษีเงินได้รอขอคืนเป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักโดยบริษัทลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ ในอัตราร้อยละ  17 ของรายได้จากการ
ให้บริการ 



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บริษัทได้รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนจากประเทศสิงคโปร์เป็นจ านวน 6.77 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สิงคโปร์ เทียบเท่าจ านวนเงิน 173.91 ล้านบาท ที่บริษัทได้ด าเนินการขอคืนในระหว่างปี 2556  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทจึง
ท าการกลับรายการค่าเผื่อภาษีไม่ได้รับคืนและบันทึกส่วนต่างของภาษีเงินได้ที่ได้รับคืนกับภาษีที่ขอคืน จ านวน  114.62 ล้านบาท 
เป็นรายได้อื่น (หมายเหตุ 31) 

20. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิมีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556 2555 2556 2555 

     
ณ วันที่ 1 มกราคม 8,086,303 3,587,234 7,703,136 3,193,988 
ลดในก าไรหรือขาดทนุ (668,420) 4,499,069 (857,673) 4,509,148 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,417,883 8,086,303 6,845,463 7,703,136 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ : 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
1 มกราคม 2556 

เพิ่ม(ลด)ในก าไร   
หรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบญัชี    

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6,213,668 878,590 7,092,258 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญ 3,731,200 1,409,610 5,140,810 

รวม 9,944,868 2,288,200 12,233,068 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี    

ค่าเส่ือมราคา (1,858,565) (2,956,620) (4,815,185) 

รวม (1,858,565) (2,956,620) (4,815,185) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี-สุทธ ิ 8,086,303 (668,420) 7,417,883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ่) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
1 มกราคม 2556 

เพิ่ม(ลด)ในก าไร   
หรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบญัชี    

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5,638,525 597,769 6,236,294 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญ 3,731,200 1,409,610 5,140,810 

รวม 9,369,725 2,007,379 11,377,104 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี    

ค่าเส่ือมราคา (1,666,589) (2,865,052) (4,531,641) 

รวม (1,666,589) (2,865,052) (4,531,641) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี-สุทธ ิ 7,703,136 (857,673) 6,845,463 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
1 มกราคม 2555 

เพิ่ม(ลด)ในก าไร 
หรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบญัชี    

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,113,510 2,100,158 6,213,668 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญ - 3,731,200 3,731,200 

รวม 4,113,510 5,831,358 9,944,868 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี    

ค่าเส่ือมราคา (526,276) (1,332,289) (1,858,565) 

รวม (526,276) (1,332,289) (1,858,565) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี-สุทธ ิ 3,587,234 4,499,069 8,086,303 

 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
1 มกราคม 2555 

เพิ่ม(ลด)ในก าไร 
หรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบญัชี    

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,669,598 1,968,927 5,638,525 

ใบส าคัญแสดงสทิธิซ้ือหุน้สามัญ - 3,731,200 3,731,200 

รวม 3,669,598 5,700,127 9,369,725 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
1 มกราคม 2555 

เพิ่ม(ลด)ในก าไร 
หรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2555 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี

ค่าเส่ือมราคา (475,610) (1,190,979) (1,666,589) 

รวม (475,610) (1,190,979) (1,666,589) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี-สุทธ ิ 3,193,988 4,509,148 7,703,136 

งบแสดงฐานะการเงินของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556 2555 2556 2555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 12,233,068 9,944,868 11,377,104 9,369,725 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี (4,815,185) (1,858,565) (4,531,641) (1,666,589) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี-สุทธิ  7,417,883 8,086,303 6,845,463 7,703,136 

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันและวงเงินสินเช่ืออื่น ๆ จากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงิน 
121.3 ล้านบาท (ปี 2555 : จ านวนเงิน 121.3 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยเงินฝากประจ าตามหมายเหตุ 13 ที่ดินตามหมายเหตุ 16 และ
กรรมการบริษัทบางท่าน 

22. เจ้าหนี้การค้า 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.2)               - - 2,539,835 827,572 

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น               49,519,717 40,980,104 46,213,999 33,475,492 

รวมเจ้าหนี้การค้า 49,519,717 40,980,104 48,753,834 34,303,064 
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23. เจ้าหนี้อื่น 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

เจ้าหนี ้– กรมสรรพากร (หมายเหตุ 33) 57,957,687 - 57,957,687 - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               90,914,837 85,745,087 77,860,970 75,700,849 

เจ้าหนี้อื่น               69,506,091 48,312,414 68,166,762 47,450,500 

รวมเจ้าหนี้อืน่ 218,378,615 134,057,501 203,985,419 123,151,349 

24. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
     
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,448,995 2,134,443 4,045,794 510,675 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (300,759) (233,897) (232,688) (33,357) 

รวม 5,148,236 1,900,546 3,813,106 477,318 
หัก ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,273,702) (795,593) (1,616,206) (166,078) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 2,874,534 1,104,953 2,196,900 311,240 

กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินนี้จะโอนเป็นของบริษัทก็ต่อเมื่อได้ช าระเงินงวดสุดท้ายแล้ว 

25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

รายการเปลี่ยนแปลงของภาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม  31,472,231 20,580,937 28,192,629 18,347,994 
ผลประโยชนจ์่ายตามโครงการ (150,087) - (150,087) - 
ต้นทุนบริการปจัจบุัน 3,625,784 2,414,573 2,746,113 1,830,915 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,101,278 689,114 980,730 607,536 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักการ  
    คณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
- 7,787,607 

 
- 

 
7,406,184 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  36,049,206 31,472,231 31,769,385 28,192,629 
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม     
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 1,179,940 3,839,408 1,179,940 3,839,408 
ต้นทุนจากการให้บริการ 1,000,219 1,046,659 - - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,546,903 6,005,227 2,546,903 6,005,227 

รวม 4,727,062 10,891,294 3,726,843 9,844,635 

สมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555   
อัตราคิดลด ร้อยละ 3.9 ต่อป ี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงนิเดอืน ร้อยละ 3.0 - 7.0 ต่อป ี
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0.0 - 40.0 ต่อป ี
อัตรามรณะ อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 

26. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บาท 

 จ านวนหุน้ หุ้นสามัญ  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2555 225,000,000 225,000,000 - 225,000,000 

เพิ่มทุน 78,250,000 78,250,000 1,064,865,000 1,143,115,000 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 303,250,000 303,250,000 1,064,865,000 1,368,115,000 
ใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นทีม่ีการใช้

สิทธิระหว่างป ี
 

1,973,200 1,973,200 36,344,757 38,317,957 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

 

305,223,200 305,223,200 1,101,209,757 1,406,432,957 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 310 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ านวน 310 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และ
บริษัทมีทุนที่ช าระแล้วเป็น จ านวน 305,223,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 305.22 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 
จ านวน 303,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 303.25 ล้านบาท) 
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27. ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 6,750,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท ใบส าคัญแสดงสิทธิมี
อายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออก บริษัทได้ก าหนดราคาการใช้สิทธิในราคา 11.25 บาทต่อหุ้น ภายใต้อัตราการใช้สิทธิใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิได้ทุกๆวันท าการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและเดือน
มกราคมของแต่ละปีภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิดังนี้ 

ครั้งที ่ อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

1 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของส่วนที่ได้รับการจดัสรร 
2 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของส่วนที่ได้รับการจดัสรร 
3 
4 
5 
6 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของส่วนที่ได้รับการจดัสรร 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของส่วนที่ได้รับการจดัสรร 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของส่วนที่ได้รับการจดัสรร 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของส่วนที่ได้รับการจดัสรร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงานมีมูลค่าทั้งส้ิน 55.31 ล้านบาท 
(คิดเป็นจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจ านวน 6.75 ล้านหน่วยในมูลค่ายุติธรรมหน่วยละ 7.979 – 8.341 บาท)  

รายการเคลื่อนไหวของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้  
 หน่วย :  1 ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2556  2555 
ใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นตน้ป ี 6,750,000  - 
ใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นทีอ่อกให้ระหว่างป ี -  6,750,000 
ใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นทีม่ีการใช้สิทธิระหว่างป ี (1,973,200)  - 
ใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นส้ินป ี 4,776,800  6,750,000 
    

ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงาน (บาท) 23,167,506  18,656,000 

28. เงินปันผลจ่าย 
  เงินปนัผลจ่าย เงินปนัผลจ่ายต่อหุน้  

เงินปนัผล อนุมัติโดย (ล้านบาท) (บาทต่อหุ้น) วันที่จ่ายเงินปนัผล 

เงินปนัผลประจ าปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ของบรษิัท เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2555 400.50 1.78 

วันที่ 10 เมษายน 
2555 

เงินปนัผลระหว่างกาลจ่ายจากก าไร
สะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2555 371.25 1.65 

เดือนมิถุนายน 2555 

เงินปนัผลระหว่างกาลจ่ายจากก าไรสุทธิ ที่ประชุมคณะกรรมการ 303.25 1.00 วันที่ 6 กันยายน 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2555 

บริษทั เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2555 

2555 

   รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2555  1,075.00 4.43  
    

 

เงินปนัผลประจ าปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2556 456.35 1.50 

วันที่ 9 พฤษภาคม 
2556 

เงินปนัผลระหว่างกาลจ่ายจากก าไร
สะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2556 351.00 1.15 

วันที่ 12 กันยายน 
2556 

   รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2556  807.35 2.65  

     

29. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวนโดยการหารก าไรที่ เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างปี 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้  
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 918,081,211 1,032,475,806 902,973,549 1,024,144,286 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 304,568,699 265,193,989 304,568,699 265,193,989 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)  3.01 3.89 2.96 3.86 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยดูจากจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดอันได้แก่ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นที่ให้แก่พนักงานของบริษัท (หมายเหตุ 27) บริษัทค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจาก
มูลค่ายตุิธรรมซ่ึงขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่มาพร้อมกับสิทธิเลือกซ้ือหุ้น (ก าหนดจากราคาถัวเฉลี่ย
ของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างปี) การค านวณนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงก าไรแต่อย่างใด 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 918,081,211 1,032,475,806 902,973,549 1,024,144,286 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 304,568,699 265,193,989 304,568,699 265,193,989 
การปรับปรุงส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น 3,529,778 4,465,781 3,529,778 4,465,781 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้ค านวณ 

       ก าไรต่อหุ้นปรับลด 308,098,477 269,659,770 308,098,477 269,659,770 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)  2.98 3.83 2.93 3.80 

30. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษัทได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หลังจากหักขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  ส ารองตาม
กฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได้ 

31. รายได้อื่น 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555 2556  2555 
กลับรายการค่าเผื่อภาษีเงนิไดท้ี่ขอคืนจาก

ต่างประเทศ (หมายเหตุ 19) 114,617,448 - 114,617,448 - 

      รายได้อื่น 42,085,875 49,154,318 38,374,345 47,897,602 

               รวม 156,703,323 49,154,318 152,991,793 47,897,602 

32. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจด
ทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามระเบียบกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรับอนุญาต
แห่งหนึ่ง เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสมทบเข้ากองทุนส่วนที่เป็นของบริษัทในงบการเงินมีจ านวน 1.91 ล้านบาท (2555 : 
จ านวน 1.94 ล้านบาท) 
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33. ภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555 2556  2555 

ภาษีเงินไดป้ัจจุบนั     
      ภาษีเงินได้ส าหรับป ี 156,061,205 155,810,062 138,480,893 139,247,039 

      ภาษีเงินได้ของปีก่อนเพิ่มเติม 78,795,290 - 78,795,290 - 

รวมภาษีเงินได้ปจัจุบัน 234,856,495 155,810,062 217,276,183 139,247,039 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีซ่ึงเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 668,420 (4,499,069) 857,673 (4,509,148) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 235,524,915 151,310,993 218,133,856 134,737,891 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่       
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555 2556  2555 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 1,171,130,820 1,197,510,619 1,121,107,405 1,158,882,177 

อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 20% 0% - 23% 20% 0% - 23% 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณอัตราภาษ ี 247,273,298 311,523,271 229,775,331 294,975,194 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (78,512,230) (154,875,822) (78,512,230) (154,875,821) 

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 20,782,357 13,299,299 20,608,443 13,118,768 

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ (25,982,220) (6,374,186) (25,890,651) (6,208,602) 
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษเีงินได้ (7,500,000) (7,762,500) (7,500,000) (7,762,500) 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อน 78,795,290 - 78,795,290 - 
ภาษีเงินไดป้ัจจุบนั 234,856,495 155,810,062 217,276,183 139,247,039 
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราว 668,420 (4,499,069) 857,673 (4,509,148) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ 235,524,915 151,310,993 218,133,856 134,737,891 
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บริษัทได้ยื่นขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักโดยบริษัทลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ในระหว่างปี  2552 ถึงปี 2554 จ านวนเงิน 
157.40 ล้านบาท (หมายเหตุ 19) ทั้งจากประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้รับเงินภาษีเงินได้ที่ขอคืนส าหรับปี 2552 จากกรมสรรพากรไทยจ านวน 57.96 ล้านบาท 
ต่อมา ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้รับแจ้งการอนุมัติคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากประเทศสิงคโปร์ที่ขอคืนจ านวนเงิน 173.91 
ล้านบาท โดยบันทึกเป็น “ลูกหนี้อื่น” และได้รับเงินแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 
เนื่องจากการขอคืนภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับคืนจากหนึ่งหน่วยงานจัดเก็บภาษีเท่านั้น  ผู้บริหารจึ ง
ตัดสินใจเลือกที่จะรับคืนภาษีจากประเทศสิงคโปร์เท่านั้น  บริษัทจึงได้บันทึกเงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรไทยจ าน วน 57.96 
ล้านบาท เป็น “เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร” ซ่ึงรวมอยู่ใน “เจ้าหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
สืบเนื่องจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและได้รับคืนเงินภาษีจากประเทศสิงคโปร์ตามที่กล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสาขาในต่างประเทศส าหรับปี 2552 ถึง 2554 มีภาระภาษีที่ต้องช าระเพิ่มเป็นจ านวน 78.80 ล้านบาท และ
เงินเพิ่มจ านวน 26.86 ล้านบาท ซ่ึงบันทึกเป็น “ภาษีเงินได้ค้างจ่าย” และ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ตามล าดับ ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารคาดว่าจะช าระภาษีเงินได้เพิ่มเติมและเงินเพิ่มดังกล่าว       
ในปี 2557 

34. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ซ้ือวัสดุประกอบการและวัสดุสิ้นเปลือง 308,308,869 82,428,864 294,250,633 75,867,498 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 685,505,395 542,101,674 567,679,242 446,148,892 
ค่าจ้างเหมา 430,994,288 265,096,289 430,994,288 247,684,634 
ค่าเช่าเครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ 22,442,727 11,181,662 22,023,112 8,331,028 
ค่าเส่ือมราคา 42,317,225 35,373,244 39,577,155 33,250,562 
ค่าตัดจ าหน่าย 2,116,652 535,626 1,899,842 529,226 

35. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
โดยรายงานภายในที่ผู้บริหารใช้ แบ่งส่วนด าเนินงานตามการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจบริการ และยังแบ่งตามที่อยู่
ของลูกค้า (ตามภูมิศาสตร์) เป็นในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทการด าเนินงานและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับรายงานภายในส าหรับผู้บริหาร  
 ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี ้
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งบการเงนิรวม ล้านบาท 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสร้าง 1,896 416 - 1,444 1,896 1,860 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 277 237 364 - 641 237 

รวมรายได ้ 2,173 653 364 1,444 2,537 2,097 
ต้นทนุจากการรบัเหมาก่อสร้าง (943) (304) - (272) (943) (576) 

ต้นทนุจากการใหบ้ริการ (186) (140) (158) - (344) (140) 

รวมต้นทุน (1,129) (444) (158) (272) (1,287) (716) 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 1,044 209 206 1,172 1,250 1,381 

ข้อมูลอื่น ๆ      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555      
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 592 473 2 5 594 478 
หนี้สินที่มิได้ปันส่วนงาน     542 286 

รายได้ทั้งหมดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทมาจากลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ จ านวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 87 ของยอดรวมรายได้ 

36. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์บางประการจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1155(2)/2553 ในกิจการผลิตโครงสร้างโลหะและอุปกรณ์ส าหรับงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับ โดยสังเขป มีดังนี้ 

ก. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก าหนดเวลาหกปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

ข. ได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

ค. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันน าเข้าครั้งแรก 

ง. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ ก. ไปรวมค านวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจ าแนกตามธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปี ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท 
 2556 2555 
 ธุรกิจที่ได้รับ

การส่งเสริม
การลงทุน 

ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม  
การลงทุน รวม 

ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม
การลงทุน 

ธุรกิจที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม   
การลงทุน รวม 

       
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 957 939 1,896 1,051 809 1,860 

37. เครื่องมือทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็ง
ก าไรหรือการค้า 

33.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงที่ กลุ่มบริษัทจะเผชิญกับความยุ่งยากในการ
ระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจ
เกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

33.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 
กลุ่มบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว 

33.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทคาดว่า
อาจจะมีปัญหาด้านการช าระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสที่
จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว 

33.4 มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้
การค้า รายได้ค้างรับ มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน และภาษีรอเรียกคืน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น                  
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานและภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทและบริษทัมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
34.1 บริษัทมีสัญญาให้บริการกับลูกค้าซ่ึงยังไม่ได้รับรู้รายได้หรือยังไม่ได้ปฏิบัติงานเป็นจ านวนเงิน 261.50 ล้านบาท  
34.2 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการจ านวน 24.96 ล้านบาท 
34.3 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันเพื่อการท างานตามสัญญาจ้างกับลูกค้า เป็นจ านวนเงิน 

348.35 ล้านบาท และค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน 3.40 ล้านบาท หนังสือค้ าประกันดังกล่าวค้ าประกันโดยเงินฝาก
ประจ า (หมายเหตุ 13) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 17) และกรรมการบริษัทบางท่าน 

39. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบรหิารจัดการทุนที่ส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงนิที่เหมาะสมและการด ารงไว้ซ่ึง
ความสามารถในการด ารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.23 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนเป็น 0.23 : 1) 

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปนัผลใน
อัตราหุ้นละ 1.55 บาท รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 474.64 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

41. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
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 บัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับ

ปัจจุบนั บริษทั ศรีราชาคอนสตรคัช่ัน จ ากัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมเรื่องการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) ในการผลิตโครงสร้างโลหะ (Steel Structure) และอุปกรณ์ส าหรับงานอุตสาหกรรม ประเภท4.19 กิจการผลิต

โครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) หรือการซ่อม Platformโดยสิทธิประโยชน์

และเงื่อนไข มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
เลขที่บัตรสง่เสริม     : 1155(2)/ 2553 

วันที่อนุมัตกิาร      : 14 มกราคม พ.ศ. 2553 

ส่งเสริมสิทธิ
ประโยชน์  

  ได้รับอนุญาตน าคนต่างชาตซิึ่งเป็นช่างผีมือหรือผู้ช านาญการ คูส่มรสและบุคคลซึ่งอยูใ่นอุปการะ
เข้ามาในราชอาณาจักร และท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานตามก าหนดระยะเวลาที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

  สิทธิในกำรยกเวน้ภำษีและลดหย่อนภำษี 

  ก. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริม มี   ก าหนดเวลาหกปี นับแต่วันท่ีเริม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ 

  ข. ได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษเีงินได้ไปหัก
ออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่
เกินห้าปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

  ค. ได้รับยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรับวัตถดุิบและวัสดจุ าเป็นทีต่้องน าเขา้มาจากตา่งประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการสง่ออกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี นับแตว่ันน าเข้าครั้งแรก 

  ง. ได้รับยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลาหน่ึงปี นับตัง้แตว่ันท่ีน าเขา้ครั้งแรก 

  จ. ได้รับยกเว้นไมต่้องน าเงินปันผลจากกจิการท่ีได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษเีงินได้นิติ
บุคคลตามข้อ ก. ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษเีงินไดต้ลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 
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เงื่อนไขที่ส าคัญ : ต้องด าเนนิการตามสาระส าคัญทีข่องโครงการที่ได้รบัการส่งเสริม ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

  ก. ชนิดผลิตภัณฑ์ โครงสร้างโลหะ (Steel Structures) และอุปกรณ์ส าหรับงาน อุตสาหกรรม เช่น 
ถังความดัน, ถัง, ระบบท่อ เป็นต้น 

  ข. ขนาดของกิจการ มีก าลังผลิตโครงสร้างโลหะ (Steel Structures) และอุปกรณ์ส าหรับงาน
อุตสาหกรรม เช่น Pressure Vessels, Tank, ระบบท่อ เป็นต้น ปีละประมาณ 20,000 ตัน (เวลา
ท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน : 300 วัน/ปี) 

      
 ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

   ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากร ตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่า
ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือมีค่าใช้จ่ายรวมกันไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท แล้วแต่มูลค่า
ใดต่ ากว่า 

    เครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ และน าเข้ามาภายในวันที่ 10
สิงหาคม พ.ศ. 2555 

   ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดด าเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับ
แต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 

   ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ต้องถือหุ้นรวมทั้งส้ินไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

   มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

   ต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 
หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด าเนินการ 

   ต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ภายใน 15 ปี นับแต่วันเปิดด าเนินการจะย้าย
โรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้ 

   ต้องแจ้งยืนยันการด าเนินการตามโครงการต่อส านักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปีและ
ครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 
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