บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น
รายไดคางรับ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
แกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
วัสดุคงเหลือ
งานระหวางกอสราง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

6
7

1,172,370,193
295,108,410

1,684,819,566
68,605,128

1,110,214,221
280,421,794

1,627,999,325
63,500,000

5.2, 8
8

112,894,596
66,449,879

110,351,117
191,327,577

97,678,733
48,591,911

5,199,180
110,351,117
157,999,360

5.2
9

131,474,233
14,524,037
8,528,211
87,683,246
18,542,144
1,907,574,949

6,005,568
97,779,244
11,552,025
50,778,275
12,696,017
2,233,914,517

131,354,836
13,856,432
8,528,211
87,683,246
17,092,253
1,795,421,637

97,779,244
11,552,025
50,778,275
12,234,848
2,137,393,374

11
12
13

171,168,783
417,196,056
97,915,345
60,652
686,340,836
2,593,915,785

283,570,232
188,149,206
27,508
471,746,946
2,705,661,463

170,718,688
4,972,619
409,574,474
97,915,345
45,651
683,226,777
2,478,648,414

283,570,232
699,950
181,598,506
27,508
465,896,196
2,603,289,570

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนา 3

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
รายไดรับลวงหนา
ภาษีเงินไดและคาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน
ป 2553 หุนสามัญจํานวน 2,250,000 หุน
ป 2552 หุนสามัญจํานวน 500,000 หุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
ป 2553 หุนสามัญจํานวน 2,250,000 หุน
ป 2552 หุนสามัญจํานวน 500,000 หุน
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

5.2
5.2
10

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

8,364,430
36,926,807
4,272,669
2,820,319
1,145,691,190
126,613,097
27,366,116
1,352,054,628

47,714,311
23,462,397
1,197,749,176
292,209,214
48,273,614
1,609,408,712

8,122,153
32,987,002
4,272,669
2,820,319
1,145,691,190
117,570,716
26,155,599
1,337,619,648

59,494,099
18,929,736
1,197,749,176
267,799,241
47,732,783
1,591,705,035

225,000,000

50,000,000

225,000,000

50,000,000

225,000,000

50,000,000

225,000,000

50,000,000

5,000,000
985,402,033
1,215,402,033
26,459,124
1,241,861,157
2,593,915,785

5,000,000
1,015,642,251
1,070,642,251
25,610,500
1,096,252,751
2,705,661,463

5,000,000
911,028,766
1,141,028,766
1,141,028,766
2,478,648,414

5,000,000
956,584,535
1,011,584,535
1,011,584,535
2,603,289,570

15

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หนา 4

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

รายได
รายไดจากการรับเหมากอสราง
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

1,698,391,647
684,828,682
32,637,581
2,415,857,910

1,435,879,426
538,848,505
12,953,345
1,987,681,276

1,698,391,647
543,935,268
32,087,316
2,274,414,231

1,435,947,846
407,680,762
19,491,242
1,863,119,850

คาใชจาย
ตนทุนจากการรับเหมากอสราง
ตนทุนจากการใหบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

757,926,811
210,644,724
110,860,926
1,079,432,461
1,336,425,449
1,336,425,449
(141,544,374)
1,194,881,075

659,322,047
150,079,400
143,104,405
952,505,852
1,035,175,424
(73,415)
1,035,102,009
(314,836,054)
720,265,955

759,872,081
98,575,186
108,612,583
967,059,850
1,307,354,381
1,307,354,381
(132,910,150)
1,174,444,231

671,714,113
58,409,312
136,275,728
866,399,153
996,720,697
996,720,697
(303,378,212)
693,342,485

สวนที่เปนของบริษัทใหญ

1,189,759,782

712,188,914

1,174,444,231

693,342,485

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

5,121,293
1,194,881,075

8,077,041
720,265,955

1,174,444,231

693,342,485

854.85
1,391,781

1,424.38
500,000

843.84
1,391,781

1,386.68
500,000

การแบงปนกําไรสุทธิ

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนา 5

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้อหุนเพิ่มจากผูถือหุนสวนนอย
เพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

17

15
17

ทุนที่ออก
จัดสรรเพื่อ
และชําระแลว
สํารองตามกฎหมาย
50,000,000
5,000,000
5,000,000
50,000,000
50,000,000
175,000,000
225,000,000

5,000,000
5,000,000

ยังไมไดจัดสรร
1,040,953,337
(737,500,000)
712,188,914
1,015,642,251

สวนของผูถือหุน
สวนนอย
17,533,459
8,077,041
25,610,500

รวม
1,113,486,796
(737,500,000)
720,265,955
1,096,252,751

1,015,642,251
(1,220,000,000)
1,189,759,782
985,402,033

25,610,500
(4,272,669)
5,121,293
26,459,124

1,096,252,751
(4,272,669)
175,000,000
(1,220,000,000)
1,194,881,075
1,241,861,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนา 6

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

17

15
17

ทุนที่ออก
จัดสรรเพื่อ
และชําระแลว
สํารองตามกฎหมาย
50,000,000
5,000,000
50,000,000
5,000,000
50,000,000
175,000,000
225,000,000

5,000,000
5,000,000

ยังไมไดจัดสรร
1,000,742,050
(737,500,000)
693,342,485
956,584,535

รวม
1,055,742,050
(737,500,000)
693,342,485
1,011,584,535

956,584,535
(1,220,000,000)
1,174,444,231
911,028,766

1,011,584,535
175,000,000
(1,220,000,000)
1,174,444,231
1,141,028,766

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนา 7

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิ
เปนเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคา
(กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
รายไดคางรับ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
วัสดุคงเหลือ
งานระหวางกอสราง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
รายไดรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

1,336,425,449

1,035,102,009

1,307,354,381

996,720,697

36,110,789
(1,114,440)
-

(12,245,534)
27,884,495
(1,745,259)
3,144
73,415

33,584,169
(240,834)
-

(12,245,534)
25,452,232
265,314
3,144
-

1,371,421,798

1,049,072,270

1,340,697,716

1,010,195,853

(2,543,479)
124,877,698
(33,694,989)
(2,972,012)
(8,528,211)
(36,904,971)
(97,915,345)
(2,821,689)
(33,144)

37,276
460,758,501
74,202,482
(11,552,025)
(32,487,490)
28,962,052
232,700

5,199,180
12,672,384
109,407,449
(33,575,592)
(2,304,407)
(8,528,211)
(36,904,971)
(97,915,345)
(1,832,967)
(18,143)

14,014,884
460,287,620
74,202,482
(11,552,025)
(32,487,490)
23,752,011
178,700

(39,349,881)
13,464,410
2,820,319
(52,057,986)
(140,565)
(20,907,498)
1,214,714,455

(32,313,257)
(91,933,799)
(157,081,261)
485,251,176
31,722,925
19,979,188
1,824,850,738

(51,371,946)
14,057,266
2,820,319
(52,057,986)
12,844,035
(21,577,184)
1,191,611,597

(20,533,469)
(88,461,109)
(157,081,261)
485,251,176
30,582,688
22,766,334
1,811,116,394
หนา 8

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวของกันลดลง
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการขายอุปกรณและยานพาหนะ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
1,191,611,597
1,811,116,394
(299,007,148)
(297,433,289)
892,604,449
1,513,683,105

2553
1,214,714,455
(310,024,364)
904,690,091

2552
1,824,850,738
(73,415)
(304,344,678)
1,520,432,645

(226,503,282)

(63,605,128)

(216,921,794)

(63,500,000)

6,005,568
112,401,449
9,953,400
(273,996,599)
(372,139,464)

382,916,523
(6,005,138)
10,601,358
(47,234,452)
276,673,163

112,851,544
2,471,940
(263,791,243)
(365,389,553)

383,195,506
(6,005,138)
168,224
(34,146,850)
279,711,742

175,000,000
(1,220,000,000)
(1,045,000,000)
(512,449,373)
1,684,819,566
1,172,370,193

(737,500,000)
(737,500,000)
1,059,605,808
625,213,758
1,684,819,566

175,000,000
(1,220,000,000)
(1,045,000,000)
(517,785,104)
1,627,999,325
1,110,214,221

(737,500,000)
(737,500,000)
1,055,894,847
572,104,478
1,627,999,325

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนา 9

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2537
ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง ใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณและใหคําปรึกษาทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ผูถือหุน
รายใหญของบริษัทไดแก บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 65 บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 97 หมูที่ 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สํานักงานสาขา 1 ตั้งอยูเลขที่ 153 หมูที่ 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สํานักงานสาขามาดากัสการ ตั้งอยูเลขที่ LOT VA 46 TSIADANA AMPASANIMALO - 101 ANTANANARIVO - MADAGASCAR
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น ของกลุ ม บริ ษั ท ได จั ด ทํ า ขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สินรวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและ
สิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว
เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินจึงไดมีการแปลงบการเงินภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่น
ในนโยบายการบัญชี
งบการเงินรวมนี้ไดรวมบัญชีตาง ๆ ของบริษัทยอย ซึ่งบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมดังตอไปนี้
อัตราสวนรอยละที่ถือโดยบริษัท

จัดตั้งขึ้น

วันที่เริ่มมีอํานาจ

ชื่อกิจการ

ในประเทศ

ควบคุม

2553

2552

บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
ประกอบธุรกิจรับจางงานซอมบํารุงทุกประเภท

ไทย

ป 2545

75

70

บริษัทยอย

รายการบัญชีที่สําคัญระหวางบริษัท และบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด
และบริษัทยอยขางตน

หนา 10

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง
ก) แมบทการบัญชี
แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
26 พฤษภาคม 2553
ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งประกาศโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่
1 มกราคม 2556 และกลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชมีดงั ตอไปนี้
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องการนําเสนองบการเงิน
เรื่องสินคาคงเหลือ
เรื่องงบกระแสเงินสด
เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่องสัญญากอสราง
เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่องสัญญาเชา
เรื่องรายได
เรื่องผลประโยชนของพนักงาน
เรื่องตนทุนการกูยืม
เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เรื่องการบัญ ชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก
จากงาน
เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา
เรื่องกําไรตอหุน

หนา 11

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ตอ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่องการรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน
(ปรับปรุง 2552)
ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
ฉบับที่ 15
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่องภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
ทั้งนี้ ฝา ยบริหารไดพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อ อกและ
ปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตองบการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
กลุมบริษัทสรุปไดดังนี้

หนา 12

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้
(ก) ตนทุนการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการคิด
คาเสื่อมราคาประจําป
(ข) การกําหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ
(ค) มู ล ค า คงเหลื อ ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ ต อ งมี ก ารประมาณด ว ยมู ล ค า ที่ กิ จ การคาดว า จะได รั บ ในป จ จุ บั น
จากสิน ทรั พย นั้ น หากมี อ ายุ แ ละสภาพที่ ค าดว า จะได รั บ ในปจ จุ บั น เมื่ อ สิ้น สุ ด อายุ ก ารใหป ระโยชน นอกจากนี้
ตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตใหกิจการเลือกปรับไปขางหนาสําหรับปที่เริ่มนํามาถือปฏิบัติ
กลุมบริษัทเลือกที่จะใชทางเลือกดังกลาว ซึ่งฝายบริหารพิจารณาแลวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีไทย เรื่องผลประโยชนของพนักงานใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรื อ หลั งวั นที่ 1 มกราคม 2554 กลุม บริ ษัท จึง ยังไมไ ด บั นทึ กบัญ ชีผ ลประโยชนห ลั ง ออกจากงานภายใต โ ครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว ผลประโยชนระยะยาวอื่น และผลประโยชนเมื่อเลิกจางจนกวาจะเกิดคาใชจายขึ้น ซึ่งตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหตองทยอยรับรูคาใชจายและประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานตามระยะเวลา
ตั้งแตวันที่พนักงานเริ่มใหบริการ ซึ่งกําหนดใหมีขอสมมติฐานในการคํานวณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อ
ประเมินภาระผูกพันและคาใชจายของผลประโยชนระยะยาว รวมถึงกําหนดใหใชวิธีการคิดลดผลประโยชนเนื่องจาก
กําหนดเวลาการจายชําระผลประโยชนดังกลาวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่พนักงานไดใหบริการเปนเวลานาน
ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานและยังไมสามารถสรุปผลไดใน
ขณะนี้
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีส ภาพคลองสูง
ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน”
ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุล
4.2 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาตามใบแจงรายการ หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นป มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็คือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได
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4.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของวัสดุคงเหลือ
คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
4.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของสิทธิ
ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาวได
ถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทยอยดังกลาวไดขาย
ออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัทตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
นโยบายการบั ญ ชี สํ า หรั บ บริ ษั ท ย อ ยจะเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ใช น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั บ กลุ ม บริ ษั ท ในการจั ด ทํ า
งบการเงินรวม ขอมูลเกี่ยวกับสวนของผูถือหุนสวนนอยไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดิน แสดงในงบดุลดวยราคาทุนเดิม
หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
สิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
คอมพิวเตอร

จํานวนป
10
10 - 20
5 - 10
5
5
5

เมื่อมีการขายหรือเลิกใชงานสินทรัพย กลุมบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยนั้นออกจาก
บัญชีและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเหลานั้นในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิด
ในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการ
จําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้น
อยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญ ชีของสินทรัพยเมื่อ มีความเปนไปไดคอ นขางแนที่ประโยชนเชิง เศรษฐกิจ
ในอนาคตที่จะไหลเขาสูกลุมบริษัทจะมีมูลคาสูงเกินกวามาตรฐานการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตน
เมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู
ของสินทรัพยที่เกี่ยวของ
งานระหวางกอสรางแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไมมีการตัดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพยนั้นจะแลวเสร็จและพรอมที่จะ
ใชงานไดตามวัตถุประสงค
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4.6 การดอยคาของสินทรัพย
กลุมบริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืนหรือเมื่อ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น
แล ว แต ร าคาใดจะสู ง กว า ) โดยที่ ก ารประเมิ น จะพิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย แ ต ล ะรายการหรื อ พิ จ ารณาจากหน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา
ในงบกําไรขาดทุน กลุมบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนๆ โดย
บันทึกเปนรายไดอื่นเมื่อมีขอบงชี้วารายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหมดไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่
ลดลง
4.7 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นใหเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลง
คาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที
4.8 การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
งบการเงินของสาขาในตางประเทศที่นํามาจัดทํางบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชสกุลเงินอารีอารีมาดากัสการเปนหนวย
เงินตราซึ่งใชในการรายงาน รายการในงบกําไรขาดทุนของสาขาในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตาง
จากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินของสาขาในตางประเทศไดบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
4.9 การรับรูรายไดและตนทุน
รายไดจากการรับเหมากอสราง
บริษัทบันทึกรายไดจากการรับเหมากอสรางตามอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จ อัตราสวนของงานกอสรางที่
ทําเสร็จคํานวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นแลวจนถึงวันสิ้นงวดกับตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวา
จะใชในการกอสรางตามสัญญา บริษัทจะตั้งสํารองเผื่อผลขาดทุนจากงานกอสรางทันทีที่ทราบวาจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น
รายไดที่รับรูแลวในงวดที่รายงาน สําหรับสวนที่เกินกวารายไดที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “มูลคางานที่เสร็จ
แตยังไมเรียกเก็บ” และสําหรับเงินที่บริษัทเรียกเก็บสวนที่เกินกวารายไดที่รับรูแลวในงวดที่รายงานแสดงไวเปน “รายได
รับลวงหนา” ในงบดุล
ตนทุนจากการรับเหมากอสรางประกอบดวย คาวัสดุ คาแรงงานทางตรง และโสหุยในการกอสราง สวนคาใชจายทั่วไป
และคาใชจายในการบริหาร บริษัทถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ตน ทุน ที่เ กิด ขึ้น ในระหวา งปซึ่ง เกี่ย วขอ งกับ กิจ กรรมในอนาคตตามสัญ ญาไมไ ดร วมอยูใ นตน ทุน คา กอ สรา งและ
จะแสดงเปน “งานระหวางกอสราง” ในงบดุล
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการแกลูกคารับรูเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว
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4.10 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานธุรกิจเปนสวนประกอบที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการโดยที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจาก
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจอื่น สวนงานภูมิศาสตรเปนสวนประกอบที่
จั ด หาผลิ ต ภั ณฑ ห รื อ ให บ ริก ารภายใต ส ภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ ที่ เฉพาะเจาะจงซึ่ ง ผลิ ต ภั ณฑ แ ละบริ ก ารที่ ใ ห มี
ความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ แ ตกต า งไปจากความเสี่ ย งและผลตอบแทนของส ว นประกอบที่ ดํ า เนิ น งานภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอื่น
4.11 ภาษีเงินได
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายจริงตามประมวลรัษฎากร
4.12 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางป
4.13 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืม ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินไดรอเรียกคืน หนี้สินทางการเงินที่แสดงใน
งบดุลประกอบดวย เจาหนี้การคา เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน เจาหนี้เงินประกันผลงานและภาษีเงินไดและคาใชจายคางจาย
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ กลุมบริษัทไมไดใช
เครื่องมือทางการเงินอื่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
4.14 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืน
บันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว
4.15 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวา
จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย
และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและ
บุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ
กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับ
บุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
5. รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
5.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา
ลั กษณะความสั มพั นธ และนโยบายในการกํ าหนดราคาระหว างบริ ษั ท กั บ บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ทย อ ย บุ ค คลและกิ จการ
ที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทใหญ
บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ศรีราชาโยโกฮามา จํากัด
บริษัท ศรีราชาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท เอสซีซี ปารค จํากัด
บริษัท จีแอล ออนไลน จํากัด
บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด
บริษัท ทีมเวิรค โซลูชั่น จํากัด
บริษัท แอทเน็ท จํากัด
บริษัท เอสจีเทค จํากัด
บริษัท เซลิคอน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ศรีราชาการาจ จํากัด
บริษัท เค ซี บี เอส สโตร จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
นายคนธีร เขมาภิรัตน

เปนผูถือหุนของบริษัทและกรรมการรวมกัน
ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุนรวมกัน
ผูถือหุนรวมกัน
กรรมการเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัท
กรรมการและผูถือหุนบริษัท
กรรมการและผูถือหุนบริษัท
เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัท

หนา 17

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
นโยบายราคาสําหรับรายการคาที่มีสาระสําคัญ
การกําหนดราคากับบริษัทใหญ บริษัทยอย
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน :
เงินใหกูยืม
การค้ําประกันและการใชหลักประกัน
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
คาเชารับ
จําหนายทรัพยสิน
ซื้อวัสดุประกอบการ
คาเชาจายและการใชบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ซื้อทรัพยสิน

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 ตอป
ไมคิดคาธรรมเนียม
ราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาปกติที่ใหกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงรวมกันในสัญญา
ราคาปกติที่ใหกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่ซื้อจากบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงรวมกันในสัญญา
ราคาปกติที่จายแกบุคคลภายนอก
ราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระ /
ตนทุนจริงบวกอัตรากําไร

5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2553
2552
ลูกหนี้การคา
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
เงินตน
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
ดอกเบี้ยคางรับ
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้อื่น
บริษัท ศรีราชาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท เอสซีซี ปารค จํากัด
บริษัท แอทเน็ท จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

-

-

-

5,199,180

-

5,800,000

-

-

-

205,568
6,005,568

-

-

-

15,083
230,402
835,320
1,080,805

-

15,083
230,402
835,320
1,080,805
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บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินทดรองจาย
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
เจาหนี้การคา
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ศรีราชาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท เอสจีเทค จํากัด
บริษัท แอทเน็ท จํากัด
บริษัท เค ซี บี เอส สโตร จํากัด
รวม
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
เจาหนี้อื่น
บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ศรีราชาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท จีแอล ออนไลน จํากัด
บริษัท เซลิคอน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ศรีราชาโยโกฮามา จํากัด
บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด
บริษัท ทีมเวิรค โซลูชั่น จํากัด
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

3,882,009

8,364,430
8,364,430
4,272,669
10,000
1,500
12,000,000
12,011,500

39,519,500
39,359
8,155,452
47,714,311
-

-

3,882,009
85,000

8,037,153
8,122,153
4,272,669

42,800
99,800
53,500
5,350
1,552,428
1,284
12,000,000
13,755,162

12,000,000
12,000,000

12,048,134
39,419,700
39,359
7,986,906
59,494,099
42,800
42,800
5,350
12,000,000
12,090,950

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงินรวมมีดังนี้
บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2553

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน

5,800,000

-

(5,800,000)

-
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บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
5.3 รายไดและคาใชจายกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการกั บบริ ษั ทใหญ บริ ษั ทยอย บุคคลและกิ จการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ที่มีสาระสําคัญโดยสรุปมีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
รายไดจากการใหบริการ
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ศรีราชาการาจ จํากัด
รวม
รายไดจากการขาย
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ศรีราชาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท เอสซีซี ปารค จํากัด

2553

2552

-

-

-

11,858
144,253
156,111

รวม
รายไดคาเชาทรัพยสิน
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
จําหนายทรัพยสิน

-

บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
ซื้อวัสดุประกอบการ
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ศรีราชาโยโกฮามา จํากัด
บริษัท แอทเน็ท จํากัด
บริษัท เซลิคอน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด
บริษัท เค ซี บี เอส สโตร จํากัด

-

รวม

130,509,377
29,580
78,840
48,928,050
179,545,847

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

26,434
26,434

12,510,864
12,510,864

26,105,965
26,434
26,132,399

25,656
373,161
398,817

511
11,858
144,253
156,622

1,881,695
25,656
373,161
2,280,512

562,361

5,897,316

72,500
17,689,755
57,754,399
26,290
55,880
75,526,324

-

900,000

7,481,460
130,066,489
29,580
78,540
47,831,545
185,487,614

12,443,707
17,689,755
57,754,399
26,290
55,880
87,970,031
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บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
การรับบริการ
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด
บริษัท ศรีราชาโยโกฮามา จํากัด
บริษัท แอทเน็ท จํากัด
บริษัท เซลิคอน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท เอสจีเทค จํากัด
บริษัท เค ซี บี เอส สโตร จํากัด

2553

2552

-

-

398,261

244,497
16,540
858,355

1,978,635
2,300
82,701
281,220
32,040
2,376,896

8,409,573
93,319
324,000
8,826,892

24,323,200
87,500
24,410,700

1,020,000
7,800,827
93,319
324,000
9,238,146

4,282,316
24,323,200
87,500
28,693,016

40,000

240,000
49,600
609,000
891,674
1,070,050
89,500
52,800
21,196
14,760
3,038,580

40,000

240,000
49,600
489,000
468,680
1,070,050
89,500
52,800
21,196
9,660
2,490,486

244,497
16,540
289,345

รวม
คาใชจายในการบริหาร
บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ศรีราชาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท จีแอล ออนไลน จํากัด
บริษัท ศรีราชาโยโกฮามา จํากัด
บริษัท แอทเน็ท จํากัด
บริษัท เซลิคอน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ทีมเวิรค โซลูชั่น จํากัด
บริษัท ศรีราชา การาจ จํากัด
บริษัท เอสจีเทค จํากัด
บริษัท พริ้นติ้ง 108 จํากัด
บริษัท เค ซี บี เอส สโตร จํากัด
รวม

240,000
199,348
900
115,097
19,800
93,272
708,417

569,010
2,300
82,701
281,220
32,040

28,308

รวม
คาเชา
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ศรีราชาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท เอสจีเทค จํากัด
บริษัท เอสซีซี ปารค จํากัด
บริษัท เค ซี บี เอส สโตร จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

28,308
-

-

120,000
-

115,097
19,800
92,832
387,729

หนา 21

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
2553
ซื้อทรัพยสิน
บริษัท แอทเน็ท จํากัด
บริษัท เซลิคอน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ศรีราชาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท เค ซี บี เอส สโตร จํากัด
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
นายคนธีร เขมาภิรัตน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

2552

7,254,180
17,980
31,418,019
670,000
156,000,000
42,000,000
237,360,179

1,856,100
1,856,100

21,000
17,980
31,418,019
670,000
156,000,000
42,000,000
230,126,999

-

คาตอบแทนกรรมการและผูถือหุน
ในระหวางป 2552 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูถือหุนเปนจํานวนเงิน 50.0 ลานบาท
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บาท

เงินสด
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย
เงินฝากประเภทฝากประจํา 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
857,993
727,822
113,001,542
114,646,076
900,373,620 1,467,649,000
101,796,668
158,137,038
1,172,370,193 1,684,819,566

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
747,993
617,822
95,934,887
104,684,976
897,040,194 1,457,314,410
116,491,147
65,382,117
1,110,214,221 1,627,999,325

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 0.25 ถึงรอยละ 0.75 ตอป (ป 2552 : รอยละ 0.50 ถึงรอยละ 1.00 ตอป)
7. เงินลงทุนชั่วคราว
บาท

เงินฝากประเภทฝากประจํา 5 เดือน
เงินฝากประเภทฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประเภทฝากประจํา 12 เดือน
หนวยลงทุน
รวม

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
2553
2552
2.00
1.35 - 2.40 0.65 - 0.75
1.12 - 1.35 0.65 - 1.00
-

งบการเงินรวม
2553
2552
10,000,000
218,293,135
55,105,128
16,621,275
13,500,000
50,194,000
295,108,410
68,605,128

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
10,000,000
203,606,519
50,000,000
16,621,275
13,500,000
50,194,000
280,421,794
63,500,000

หนา 22

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
8. ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2552
2553
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5.2)
ยังไมถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน
คางชําระ 7 เดือน ถึง 12 เดือน
คางชําระมากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น

110,988,035
1,906,561
112,894,596

105,988,298
4,273,788
83,031
6,000
110,351,117

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
-

5,199,180

97,678,733
97,678,733

110,351,117
110,351,117

9. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ลูกหนี้เงินประกันผลงานเปนเงินที่ลูกคาหักเงินประกันผลงานในอัตรารอยละ 10 ในแตละสัญญาของจํานวนเงินที่บริษัทเรียกเก็บ
จากลูกคาในแตละงวดโดยลูกคาจะคืนเงินประกันนี้เมื่อโครงการเสร็จตามที่ระบุในสัญญา
10. มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ / รายไดรับลวงหนา
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2553
รวมจํานวนเงินตามที่ไดทําสัญญารับจางกอสรางแลว
มูลคาของงานที่รับรูเปนรายไดแลวจนถึงปจจุบัน
หัก คางวดที่ถึงกําหนดชําระแลว
รายการดังกลาวประกอบดวย
มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
รายไดรับลวงหนา
สุทธิ

5,605,193,990

3,999,531,951

3,991,851,823
(5,137,543,013)
(1,145,691,190)

2,442,400,594
(3,640,149,770)
(1,197,749,176)

(1,145,691,190)
(1,145,691,190)

(1,197,749,176)
(1,197,749,176)

หนา 23

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
11. เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน

เงินฝากประเภทฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากประเภทฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประเภทฝากประจํา 12 เดือน
รวม

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
2553
2552
0.65 - 1.00 0.65 - 0.75
0.88 - 1.63
0.50 - 1.05 0.65 - 1.00

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
52,600,739 62,864,317 52,600,739 62,864,317
450,095
118,117,949 220,705,915 118,117,949 220,705,915
171,168,783 283,570,232 170,718,688 283,570,232

เงินฝากประเภทฝากประจํา 3 เดือนและ 12 เดือน ไดจํานําไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 14
บริษัทยอยนําเงินฝากประจํา 6 เดือน ไปวางค้ําประกันกับธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ําประกันการทํางานตามสัญญาจางกับลูกคา
12. เงินลงทุนในบริษัทยอย

ชื่อบริษัท
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด

ทุนชําระแลว
(บาท)
ประเภทกิจการ
รับจางงานซอม
บํารุงทุกประเภท

1,000,000

บาท
ราคาทุน

เงินลงทุนสัดสวน (รอยละ)

2553

2552

2553

75

70

4,972,619

2552

699,950

หนา 24

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
งบการเงินรวม
บาท
ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดนิ

สิ่งปลูกสราง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตงและ
เครื่องใชสํานักงาน

ยานพาหนะ

คอมพิวเตอร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิ

98,870,995
(3,135,637)
95,735,358

21,520,373
(1,640,456)
19,879,917

132,248,615
(74,852,788)
57,395,827

13,091,143
(8,588,889)
4,502,254

20,262,443
(12,439,875)
7,822,568

4,109,370
(3,499,108)
610,262

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิยกมา
บวก ซือ้ สินทรัพย
หัก โอนเขา (โอนออก)
หัก จําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
มูลคาสุทธิยกไป

95,735,358
136,038,034
(1,292,141)
230,481,251

19,879,917
63,190,475
5,009,337
(7,045,807)
81,033,922

57,395,827
48,404,639
(8,838,960)
(22,387,896)
74,573,610

4,502,254
1,049,172

610,262
912,403

(1,858,900)
3,692,526

7,822,568
12,077,532
(3,194,748)
16,705,352

(331,297)
1,191,368

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิ

234,909,029
(4,427,778)
230,481,251

89,720,185
(8,686,263)
81,033,922

171,176,840
(96,603,230)
74,573,610

14,140,315
(10,447,789)
3,692,526

32,339,976
(15,634,624)
16,705,352

5,021,773
(3,830,405)
1,191,368

งานระหวางกอสราง
2,203,020

รวม

2,203,020

292,305,959
(104,156,753)
188,149,206

2,203,020
12,324,344
(5,009,337)
9,518,027

188,149,206
273,996,599
(8,838,960)
(36,110,789)
417,196,056

9,518,027

556,826,145
(139,630,089)
417,196,056

-

9,518,027

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดจดจํานองที่ดินซึ่งมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินจํานวน 49.6 ลานบาท (ป 2552 : 49.6 ลานบาท) ไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุ 14
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยู มีราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 56.6 ลานบาท (ป 2552 : จํานวน 44.3 ลานบาท)

หนา 25

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดนิ

สิ่งปลูกสราง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตงและ
เครื่องใชสํานักงาน

ยานพาหนะ

คอมพิวเตอร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิ

98,870,995
(3,135,637)
95,735,358

21,520,373
(1,640,456)
19,879,917

126,670,534
(73,544,141)
53,126,393

11,200,810
(6,979,403)
4,221,407

16,494,177
(10,672,028)
5,822,149

4,109,370
(3,499,108)
610,262

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิยกมา
บวก ซือ้ สินทรัพย
หัก โอนเขา (โอนออก)
หัก จําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
มูลคาสุทธิยกไป

95,735,358
136,038,034
(1,292,141)
230,481,251

19,879,917
63,190,475
5,009,337
(7,045,807)
81,033,922

53,126,393
39,282,816
(2,231,106)
(20,602,339)
69,575,764

4,221,407
887,582

610,262
912,403

(1,764,638)
3,344,351

5,822,149
11,155,589
(2,547,947)
14,429,791

(331,297)
1,191,368

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิ

234,909,029
(4,427,778)
230,481,251

89,720,185
(8,686,263)
81,033,922

163,602,135
(94,026,371)
69,575,764

12,088,392
(8,744,041)
3,344,351

27,649,766
(13,219,975)
14,429,791

5,021,773
(3,830,405)
1,191,368

งานระหวางกอสราง
2,203,020

รวม

2,203,020

281,069,279
(99,470,773)
181,598,506

2,203,020
12,324,344
(5,009,337)
9,518,027

181,598,506
263,791,243
(2,231,106)
(33,584,169)
409,574,474

9,518,027

542,509,307
(132,934,833)
409,574,474

-

9,518,027

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดจดจํานองที่ดินซึ่งมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินจํานวน 49.6 ลานบาท (ป 2552 : 49.6 ลานบาท) ไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุ 14
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยู มีราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 54.2 ลานบาท (ป 2552 : จํานวน 42.1 ลานบาท)

หนา 26

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงิน
315.9 ลานบาท 48.9 ลานเหรียญสิงคโปร และ 10.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเทาเปนเงินไทยจํานวนเงินประมาณ 1,752.5
ลานบาท (ป 2552 : จํานวนเงิน 340.9 ลานบาท 41.5 ลานเหรียญสิงคโปร และ 19.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเทาเปนเงินไทย
จํานวนเงินประมาณ 1,910.4 ลานบาท) ค้ําประกันโดยเงินฝากประจําตามหมายเหตุ 11 ที่ดินตามหมายเหตุ 13 และกรรมการบริษัท
บางทาน
15. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลว
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 50
ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 225 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 2,250,000 หุน มูลคาหุนละ
100 บาท) บริษัทไดจดทะเบียนทุนชําระแลวของหุนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเปนเงิน 225 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,250,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท (ป 2552 : 50 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)
16. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิทุกครั้งที่ประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองดังกลาวจะมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
17. เงินปนผลจาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ในอัตราหุนละ 800 บาท จํานวน 500,000 หุน รวมเปนเงินจํานวน 400.0 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ในอัตราหุนละ 1,640 บาท จํานวน 500,000 หุน รวมเปนเงินจํานวน 820.0 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว
เมื่อเดือนมิถุนายน 2553
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ป 2550 ในอัตราหุนละ 620 บาท จํานวน 500,000 หุน รวมเปนเงินจํานวน 310.0 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ป 2551 ในอัตราหุนละ 855 บาท จํานวน 500,000 หุน รวมเปนเงินจํานวน 427.5 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552
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บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
18. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดแก
บาท

ซื้อวัสดุประกอบการและวัสดุสิ้นเปลือง
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาจางเหมา
คาเชาเครื่องมือ อุปกรณและยานพาหนะ
ภาษีหัก ณ ที่จายตัดจาย
คาเสื่อมราคา
คาธรรมเนียมที่ปรึกษา

งบการเงินรวม
2553
2552
274,113,025
205,372,435
473,708,348
417,103,489
57,978,323
87,735,169
10,329,417
28,890,532
38,817,623
36,110,789
27,884,495
35,267,573
27,450,546

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
260,900,945
195,943,732
400,938,582
350,484,244
54,049,960
80,823,198
7,614,261
28,397,092
38,817,623
33,584,169
25,452,232
35,267,573
27,450,546

19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางและงานรับจางซอมบํารุง ซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ดังนั้น ฝายบริหารจึงถือวากลุมบริษัทมีสวนงานทางธุรกิจเพียงสวนงานเดียว
ในการนํ า เสนอการจํ า แนกส ว นงานภู มิ ศ าสตร รายได แ ละค า ใช จ า ยตามส ว นงานแยกตามเขตภู มิ ศ าสตร ไ ด กํ า หนดจาก
สถานที่ตั้งของลูกคา
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังตอไปนี้
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บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

รายไดจากการรับเหมากอสราง
รายไดจากการใหบริการ
รวมรายได
ตนทุนจากการรับเหมากอสราง
ตนทุนจากการใหบริการ
รวมตนทุน
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

ในประเทศ
2552
2553
153
154
153
154
(125)
(112)
(112)
(125)
41
29

ลานบาท
ตางประเทศ
2553
2552
1,698
1,435
531
386
2,229
1,821
(758)
(659)
(86)
(38)
(844)
(697)
1,385
1,124

ในประเทศ
2552
2553
21
13
21
13
(20)
(12)
(20)
(12)
1
1

ลานบาท
ตางประเทศ
2553
2552
1,698
1,435
531
386
2,229
1,821
(759)
(671)
(86)
(38)
(845)
(709)
1,384
1,112

กําไรสุทธิ

รวม
2553
1,698
685
2,383
(758)
(211)
(969)

2552
1,435
539
1,974
(659)
(150)
(809)

1,414
33
(111)
1,336
(142)
1,194

1,165
13
(143)
1,035
(315)
720

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไดจากการรับเหมากอสราง
รายไดจากการใหบริการ
รวมรายได
ตนทุนจากการรับเหมากอสราง
ตนทุนจากการใหบริการ
รวมตนทุน
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

รวม
2553
1,698
544
2,242
(759)
(98)
(857)

2552
1,435
407
1,842
(671)
(58)
(729)

1,385
32
(109)
1,308
(133)
1,175

1,113
19
(136)
996
(303)
693
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บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
20. สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับสิทธิพิเศษบางประการจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตร
สงเสริมการลงทุนเลขที่ 1155(2)/2553 ในกิจการผลิตโครงสรางโลหะและอุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งสิทธิพิเศษที่
ไดรับ โดยสังเขปมีดังนี้
ก. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดเวลาหกป
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
ข. ไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกําหนดเวลายกเวนภาษีเงินได
ค. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกเปน
ระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
ง. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ ก. ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในฐานะที่เปนอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนบริษัทตองปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดจากการรับเหมากอสรางจําแนกตามธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัท สรุปไดดังนี้
ลานบาท
2553
ธุรกิจที่ไดรับ ธุรกิจที่ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
การลงทุน
การลงทุน
รายไดจากการรับเหมากอสราง

1,349

349

รวม
1,698

2552
ธุรกิจที่ไดรับ ธุรกิจที่ไมได
การสงเสริม รับการสงเสริม
การลงทุน
การลงทุน
-

-

รวม
-

21. เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการ
เก็งกําไรหรือการคา
21.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงที่กลุมบริษัทจะเผชิญกับความยุงยากในการ
ระดมทุนใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
อาจเกิดจากการที่กิจการไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
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บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
21.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทเชื่อวาความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดของกิจการ กลุมบริษัทมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินอื่นเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
21.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อยางไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่กลุมบริษัทคาดวา
อาจจะมีปญหาดานการชําระเงินแลวผูบริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเพียงพอกับโอกาส
ที่จะเกิดความสูญเสียดังกลาว
21.4 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน อันไดแกเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืม ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินไดรอเรียกคืน เจาหนี้การคา เจาหนี้จากการ
ซื้อเงินลงทุน เจาหนี้เงินประกันผลงานและภาษีเงินไดและคาใชจายคางจายมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
22.1 สัญญาใหบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดรับรูรายไดหรือยังไมไดปฏิบัติงานเปนจํานวนเงิน 1,371.3 ลานบาท
22.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเปนจํานวนเงิน 5.8 ลานบาท และ 9.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
เทียบเทาเปนเงินไทยจํานวนเงินประมาณ 291.6 ลานบาท ค้ําประกันโดยเงินฝากประจําตามหมายเหตุ 11 ที่ดินตามหมายเหตุ 13
และกรรมการบริษัทบางทาน
23. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดํารงธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.09 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : อัตราสวน
หนี้สินตอทุนเปน 1.17 : 1)
24. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
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