บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
วัสดุคงเหลือ
งานระหว่างก่อสร้าง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ภาษีเงินได้รอขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

706,321,360 1,172,370,193 648,850,384 1,110,214,221
330,824,678 295,108,410 325,807,243 280,421,794
188,352,777 179,344,475 119,795,400 146,270,644
2,226,316
3,664,818
2,168,324
2,528,555
114,545,353
114,545,353
201,670,400 131,474,233 201,539,841 131,354,836
11,778,115
14,524,037
9,462,848
13,856,432
8,528,211
8,528,211
76,665,828
87,683,246
76,665,828
87,683,246
7,920,733
14,877,326
7,396,008
14,563,698
1,640,305,560 1,907,574,949 1,506,231,229 1,795,421,637

35,854,584 171,168,783
35,674,584 170,718,688
9,081,387
4,972,619
362,009,073 354,154,851 353,586,562 346,533,269
61,884,986
63,041,205
61,884,986
63,041,205
59,291,024
97,915,345
59,291,024
97,915,345
3,851,046
60,652
3,111,730
45,651
522,890,713 686,340,836 522,630,273 683,226,777
2,163,196,273 2,593,915,785 2,028,861,502 2,478,648,414

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 3

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการรับประกันผลงานของโครงการ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2554
2553
46,602,846
116,116,176

19
10

19
20

45,291,237
78,038,310

214,330
202,030
7,679,983
2,820,319
627,352,827 1,145,691,190
194,112,644
52,847,456
25,978,289
26,723,125
1,018,057,095 1,351,613,667

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
34,893,222
110,775,480

41,109,155
71,758,190

7,679,983
2,820,319
627,352,827 1,145,691,190
182,483,650
50,085,195
25,567,648
26,155,599
988,752,810 1,337,619,648

226,631
440,961
20,580,937
18,347,994
25,000,000
25,000,000
45,807,568
440,961
43,347,994
1,063,864,663 1,352,054,628 1,032,100,804 1,337,619,648

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 4

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
2554 : หุน้ สามัญ 310,000,000 หุน้ หุน้ ละ 1 บาท
2553 : หุน้ สามัญ 2,250,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
2554 : หุน้ สามัญ 225,000,000 หุน้ หุน้ ละ 1 บาท
2553 : หุน้ สามัญ 2,250,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

21
310,000,000

225,000,000

310,000,000

225,000,000

225,000,000

225,000,000

225,000,000

225,000,000

31,000,000
5,000,000
31,000,000
5,000,000
816,902,437 985,402,033 740,760,698 911,028,766
1,072,902,437 1,215,402,033 996,760,698 1,141,028,766
26,429,173
26,459,124
1,099,331,610 1,241,861,157 996,760,698 1,141,028,766
2,163,196,273 2,593,915,785 2,028,861,502 2,478,648,414

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 5

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น
รวมรายได้

2,588,919,285
243,244,295
56,793,112
2,888,956,692

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

2,585,319,285
14,906,910
30,750,000
54,025,143
2,685,001,338

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

ค่ าใช้ จ่าย
ต้น้ ทุนจากการรัับเหมาก่่อสร้้าง
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

1,122,787,164
168,715,286
212,204,858
1,503,707,308
1,385,249,384
(31,264)
1,385,218,120
(267,233,222)
1,117,984,898
1,117,984,898

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
1,194,881,075

1,124,396,892
8,183,460
197,880,711
1,330,461,063
1,354,540,275
1,354,540,275
(248,543,898)
1,105,996,377
1,105,996,377

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
1,174,444,231

ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

1,107,764,849

1,189,759,782

1,105,996,377

1,174,444,231

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

10,220,049
1,117,984,898

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

1,105,996,377

1,174,444,231

4.92
225,000,000

8.55
139,178,082

4.92
225,000,000

8.44
139,178,082

การแบ่ งปันกําไร

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กาไรสวนทเปนของบรษทใหญ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 6

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้ อหุน้ เพิ่มจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลของบริ ษทั ย่อยจ่ายให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

21
23

22
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนทีอ่ อก
จัดสรรเพือ่
และชําระแล้ว
สํ ารองตามกฎหมาย
50,000,000
5,000,000
175,000,000
225,000,000
5,000,000

ยังไม่ ได้ จดั สรร
1,015,642,251
(1,220,000,000)
1,189,759,782
985,402,033

รวม
องค์ ประกอบอืน่
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ วนได้ เสี ยที่
ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริษทั ใหญ่
ไม่ มอี าํ นาจควบคุม
1,070,642,251
25,610,500
(4,272,669)
175,000,000
(1,220,000,000)
1,189,759,782
5,121,293
1,215,402,033
26,459,124

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

225,000,000
-

5,000,000
26,000,000
-

985,402,033
(26,000,000)
(1,250,264,445)
1,107,764,849

-

1,215,402,033
(1,250,264,445)
1,107,764,849

26,459,124
10,220,049

1,241,861,157
(1,250,264,445)
1,117,984,898

225,000,000

31,000,000

816,902,437

-

1,072,902,437

(10,250,000)
26,429,173

(10,250,000)
1,099,331,610

หน้า 7

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

21
23

22
23

ทุนทีอ่ อก
จัดสรรเพือ่
และชําระแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
50,000,000
5,000,000
175,000,000
225,000,000
5,000,000
225,000,000
225,000,000

5,000,000
26,000,000
31,000,000

ยังไม่ ได้ จดั สรร
956,584,535
(1,220,000,000)
1,174,444,231
911,028,766
911,028,766
(26,000,000)
(1,250,264,445)
1,105,996,377
740,760,698

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
-

รวม
1,011,584,535
175,000,000
(1,220,000,000)
1,174,444,231
1,141,028,766
1,141,028,766
(1,250,264,445)
1,105,996,377
996,760,698

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 8

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและ
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
ค่าเผือ่ การไม่ได้รับคืนในภาษีเงินได้รอขอคืน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการรับประกันผลงานของโครงการ
ค่าความนิยมตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 29)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดําเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
วัสดุคงเหลือ
งานระหว่างก่อสร้าง
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอขอคืน
ภาษีเงินได้รอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

1,385,218,120

1,336,425,449

1,354,540,275

1,307,354,381

6,600
41,659,455

36,110,789

6,600
39,010,036

33,584,169

2,812,153
59,291,024
20,580,937
25,000,000
79,742
31,264

(1,114,440)
-

2,812,153
59,291,024
18,347,994
25,000,000
-

(240,834)
-

1,534,679,295

1,371,421,798

1,499,008,082

1,340,697,716

2,995,470
1,438,502
(114,545,353)
(70,196,167)
3,261,942
8,528,211
11,017,418
(20,666,703)
7,424,482
(3,790,394)

122,334,219
1,531,893
(33,694,989)
(2,972,012)
(8,528,211)
(36,904,971)
(97,915,345)
(4,353,582)
(33,144)

26,475,244
360,231
(114,545,353)
(70,185,005)
4,393,584
8,528,211
11,017,418
(20,666,703)
7,167,690
(3,066,079)

127,279,013
451,032
(33,575,592)
(2,304,407)
(8,528,211)
(36,904,971)
(97,915,345)
(2,283,999)
(18,143)

(13,356,215)
42,343,934
4,859,664
(518,338,363)
(779,999)
874,875,724

(25,885,471)
(30,511,726)
2,820,319
(52,057,986)
8,820,672
1,214,071,464

(6,215,933)
43,283,358
4,859,664
(518,338,363)
(587,950)
871,488,096

(37,314,680)
(17,553,822)
2,820,319
(52,057,986)
8,820,673
1,191,611,597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
874,875,724 1,214,071,464
(31,264)
(126,881,225) (310,024,364)
747,963,235
904,047,100

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
871,488,096 1,191,611,597
(116,145,444) (299,007,148)
755,342,652
892,604,449

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
(35,716,268) (226,503,282)
(45,385,449) (216,921,794)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บุคคล
6,005,568
ที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกันลดลง
135,314,199
112,401,449
135,044,104
112,851,544
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีในบริ ษทั ย่อย
ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 29)
6,297,101
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม 1)
(8,381,436)
(8,381,436)
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
2,227,623
9,953,400
2,227,623
2,471,940
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม 2)
(53,036,812) (273,353,608)
(49,946,886) (263,791,243)
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
46,704,407
(371,496,473)
33,557,956
(365,389,553)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(202,030)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
175,000,000
175,000,000
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(10,250,000)
เงินปันผลจ่าย
(1,250,264,445) (1,220,000,000) (1,250,264,445) (1,220,000,000)
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(1,260,716,475) (1,045,000,000) (1,250,264,445) (1,045,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
(466,048,833) (512,449,373) (461,363,837) (517,785,104)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
1,172,370,193 1,684,819,566 1,110,214,221 1,627,999,325
648,850,384 1,110,214,221
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
706,321,360 1,172,370,193
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
1. เงินสดจ่ ายเพือ่ ลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2. เงินสดจ่ ายเพือ่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ปรับปรุ ง หนี้ สินภายใต้ส้ ัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(4,108,768)
(4,272,668)
(8,381,436)

(4,272,669)
4,272,669
-

(4,108,768)
(4,272,668)
(8,381,436)

(4,272,669)
4,272,669
-

(53,036,812)
(53,036,812)

(273,996,599)
642,991
(273,353,608)

(49,946,886)
(49,946,886)

(263,791,243)
(263,791,243)
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยดําเนิ นธุ รกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ให้เช่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์และให้คาํ ปรึ กษาทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
ได้แก่ บริ ษทั ศรี ราชา โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ งถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 65 บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตําบลสุ รศักดิ์ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
สํานักงานสาขา 1 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 153 หมู่ที่ 3 ตําบลสุ รศักดิ์ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
สํานักงานสาขามาดากัสการ์ ตั้งอยูเ่ ลขที่ LOT VA 46 TSIADANA AMPASANIMALO – 101 ANTANANARIVO – MADAGASCAR
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการครั้ งที่ 17/2554 เมื่ อ วันที่ 26 ตุ ล าคม 2554 และมติ ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยมีมติให้ใช้ชื่อจดทะเบียนของ
บริ ษทั ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายหลังจากการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เป็ น “บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน)” และ “Sriracha Construction Public Company Limited” ตามลําดับ บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยซึ่ งกําหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้ สินรวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าวตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้
กระทําไปในปั จจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่าง
อื่นในนโยบายการบัญชี
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่าง ๆ ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมดังต่อไปนี้
จัดตั้งขึ้น วันที่เริ่ มมีอาํ นาจ สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยบริ ษทั (ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั

ในประเทศ

ควบคุม

2554

2553

ไทย

ปี 2545

75.0

75.0

ไทย

31 มีนาคม 2554

100.0

-

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
ประกอบธุรกิจรั บจ้ างงานซ่ อมบํารุ งทุกประเภท
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหน่ ายเครื่ องมือช่ างและ
เครื่ องจักรทุกชนิด

รายการบัญชีที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
“บริ ษทั ” หมายถึ ง บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรั คชัน่ จํากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรั คชัน่ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยข้างต้น
เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
3. การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ องการนําเสนองบการเงิน
เรื่ องสิ นค้าคงเหลือ
เรื่ องงบกระแสเงินสด
เรื่ องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เรื่ องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ องสัญญาก่อสร้าง
เรื่ องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ องสัญญาเช่า
เรื่ องรายได้
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ องกําไรต่อหุน้
เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
3. การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่ อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ องการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มบริ ษทั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออก
และปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ ซ่ ึ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไปและไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ องภาษีเงินได้
เรื่ องการบัญ ชี สําหรั บเงิ นอุ ด หนุ นจากรั ฐบาล และการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ขณะนี้ ผบู้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
4. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 3 กลุ่มบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั ต่อไปนี้




การนําเสนองบการเงิน
การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

หน้า 13

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
การนําเสนองบการเงิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
ภายใต้ขอ้ กําหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ งบการเงินประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น
้
 งบกระแสเงินสดและ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทั้งนี้ เป็ นผลให้กลุ่มบริ ษทั แสดงการเปลี่ยนแปลงของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ดังกล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลเปรี ยบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุ งใหม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการนําเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อกําไรต่อหุน้
การบัญชีเกีย่ วกับทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบันทึก
บัญชีตน้ ทุนและค่าเสื่ อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจากการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
(ก) ต้นทุนการรื้ อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสิ นทรัพย์ ต้องถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และมีการคิดค่าเสื่ อมราคา
ประจําปี
(ข) การกําหนดค่าเสื่ อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่ วนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ
(ค) มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ตอ้ งมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั จากสิ นทรัพย์น้ นั หากมีอายุและ
สภาพที่คาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ตอ้ งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้
ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้ นปี
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบตั ิโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กาํ หนดวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐาน การบัญชี
ฉบับปรั บปรุ งใหม่ ดงั กล่าว ยกเว้นการพิจ ารณาต้นทุ นการรื้ อถอน การขนย้ายและบูรณะสถานที่ ซ่ ึ งถื อปฏิ บตั ิ โดยวิธี ปรั บ
ย้อนหลัง
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลื อของ
เครื่ องจักรและยานพาหนะ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการนี้ ทาํ ให้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมี
กําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท และ 2.0 ล้านบาท ตามลําดับ
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
การบัญชีเกีย่ วกับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่ ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ได้บนั ทึกในงบการเงิน ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ซ่ ึ งคํานวณโดย
นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งเดิมกลุ่มบริ ษทั รับรู้ภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในปี ปัจจุบนั และรับรู้หนี้ สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี 2554 การเปลี่ยนแปลงนี้ ทาํ ให้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีกาํ ไรสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเป็ นจํานวน 20.6 ล้านบาท และ 18.3 ล้านบาท ตามลําดับ
5. สรุ ปนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นที่มีส ภาพคล่องสู ง
ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที่ มีขอ้ จํากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงิ นฝากประจําที่ ติดภาระคํ้าประกัน”
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
5.2 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราวประกอบด้วยเงินฝากประจําที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมซึ่ งบริ ษทั ถือเป็ นหลักทรั พย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็ น
รายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
บริ ษทั ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
5.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งรายการ หักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้ นปี มูลค่าของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญก็คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
5.4 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของวัสดุคงเหลือ
คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
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5.5 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหมายถึงบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั กล่าวคือมีอาํ นาจในการเข้า
ไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงิ น และการดําเนิ นงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม
นโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม หากบริ ษทั ร่ วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะ
รับรู ้ส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนดังกล่าวเพียงเท่ากับศูนย์เท่านั้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
5.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ งของสิ ทธิ
ในการออกเสี ยงทั้งหมด หรื อมีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ได้ถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ใหญ่มีอาํ นาจควบคุม จนถึงวันที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้
ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้
แล้ว นโยบายการบัญ ชี สํา หรั บ บริ ษ ัท ย่อ ยจะเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ใช้น โยบายการบัญ ชี เดี ย วกับ กลุ่ม บริ ษ ทั ในการจัดทํา
งบการเงินรวม ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมได้แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
5.7 เงินลงทุนในบริษัทอืน่
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น หมายถึง บริ ษทั ที่กลุ่มบริ ษทั ถือหุ น้ แต่ไม่มีอาํ นาจควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายใด ๆ
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่นถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงในราคาทุนโดยแสดงในมูลค่าสุ ทธิ หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนแสดงรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.8 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน สิ นทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยราคาทุนเดิม หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
คอมพิวเตอร์

จํานวนปี
10
10 - 20
5 - 10
5
5 - 10
5

เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชีและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรั พย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจํานวนที่ จะได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุ นจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ ง
ให้ดีข้ ึ นอย่า งสํา คัญ จะถูก รวมไว้ใ นราคาตามบัญ ชีข องสิ น ทรัพ ย์เ มื่อ มีค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ที่ป ระโยชน์เ ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที่จะไหลเข้าสู่ กลุ่มบริ ษทั จะมีมูลค่าสู งเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสิ นทรัพย์ที่มีไว้
ตั้งแต่ตน้ เมื่อได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่
เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีและได้รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน
งานระหว่างก่อสร้างแสดงในราคาทุนโดยที่ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่ อมราคาจนกระทัง่ สิ นทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมที่จะ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
5.9 อสั งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุน
การกูย้ ืม ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น
จะรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกูย้ ืมจะถูกรวมในขณะที่การซื้ อหรื อการ
ก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั ก่อสร้างเสร็ จอย่างมีนยั สําคัญ หรื อระหว่างที่การดําเนิ นการพัฒนาสิ นทรัพย์
ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปัน
ส่ วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
10 ปี
สิ่ งปลูกสร้าง
20 ปี
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5.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของสิ นทรั พย์เมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์อาจจะไม่ได้รับคื นหรื อ
เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั
แล้วแต่ร าคาใดจะสู ง กว่า ) โดยที่ ก ารประเมิ นจะพิ จ ารณาสิ นทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการหรื อ พิ จ ารณาจากหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ
โดยบันทึ กเป็ นรายได้อ่ืนเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์หมดไปหรื อยังคงมี อยู่แต่เป็ นไป
ในทางที่ลดลง
5.11 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที่ เกิ ดขึ้ นให้เป็ นเงิ นบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิด
จากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที
5.12 การแปลงค่ างบการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
งบการเงินของสาขาในต่างประเทศที่ นาํ มาจัดทํางบการเงิ นได้จดั ทําขึ้นโดยใช้สกุลเงินอารี อารี มาดากัสการ์ เป็ นหน่ วย
เงินตราซึ่ งใช้ในการรายงาน รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของสาขาในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของสาขาในต่างประเทศได้บนั ทึกเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ท่ีเช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าจะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
5.14 การรับรู้ รายได้ และต้ นทุน
รายได้จากการรั บเหมาก่อสร้ าง
บริ ษทั บันทึ กรายได้จากการรั บเหมาก่อสร้ างตามอัตราส่ วนของงานก่อสร้ างที่ ทาํ เสร็ จ อัตราส่ วนของงานก่อสร้ างที่
ทําเสร็ จคํานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ นปี กับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะ
ใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา บริ ษทั จะตั้งสํารองเผื่อผลขาดทุนจากงานก่อสร้างทันทีที่ทราบว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น
รายได้ที่รับรู้แล้วในปี ที่รายงาน สําหรับส่ วนที่เกินกว่ารายได้ที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “มูลค่างานที่เสร็ จ
แต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ” และสําหรับเงินที่บริ ษทั เรี ยกเก็บส่ วนที่เกินกว่ารายได้ที่รับรู ้แล้วในงวดที่รายงานแสดงไว้เป็ น “รายได้
รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ ย้ ในการก่อสร้าง ส่ วนค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร บริ ษทั ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี ที่เกิดขึ้น
ต้น ทุน ที่เ กิด ขึ้ น ในระหว่า งปี ซึ่ ง เกี่ย วข้อ งกับ กิจ กรรมในอนาคตตามสัญ ญาไม่ไ ด้ร วมอยูใ่ นต้น ทุน ค่า ก่อ สร้า งและ
จะแสดงเป็ น “งานระหว่างก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การแก่ลกู ค้ารับรู้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลกู ค้าแล้ว โดยอ้างอิงตามขั้นของความสําเร็ จของงานที่ทาํ เสร็ จ
5.15 ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายจริ งตามประมวลรัษฎากร
5.16 กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในระหว่างปี
5.17 เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ เงินประกันผลงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืนและภาษีเงินได้รอเรี ยกคืน หนี้ สินทางการเงินที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงินลงทุน เจ้าหนี้ เงินประกันผลงานและภาษีเงินได้และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสําหรั บรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินอื่น เพื่อลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย
5.18 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมาย
หรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออก
ของทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืน
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชําระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
5.19 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่
จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย
และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลซึ่ งถือหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
6. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
6.1 ลักษณะความสั มพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่
บริ ษทั ศรี ราชา โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชาโยโกฮามา จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชาลิสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั เอสซี ซี ปาร์ค จํากัด
บริ ษทั จีแอล ออนไลน์ จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด
บริ ษทั ทีมเวิร์ค โซลูชนั่ จํากัด
บริ ษทั แอทเน็ท จํากัด
บริ ษทั เอสจีเทค จํากัด

2554

2553

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และ
กรรมการร่ วมกัน

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และ
กรรมการร่ วมกัน

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั และ
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั และ
กรรมการร่ วมกัน
-

-

กรรมการเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน

กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั บี เค วัน ศรี ราชา จํากัด
บริ ษทั เซลิคอน เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นายบุญเครื อ เขมาภิรัตน์
นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์

2554
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 21 และ
กรรมการร่ วมกัน

2553
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 10 และ
กรรมการร่ วมกัน

กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั

นโยบายราคาสําหรับรายการค้าที่มีสาระสําคัญ
การกําหนดราคากับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
การคํ้าประกันและการใช้หลักประกัน
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
ค่าเช่ารับ
ซื้ อวัสดุประกอบการ
ค่าเช่าจ่ายและการใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ซื้ อทรัพย์สิน
ค่าที่ปรึ กษา

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ราคาปกติที่ให้กบั บุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาปกติที่ให้กบั บุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา
ราคาปกติที่ซ้ื อจากบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา
ราคาปกติที่จ่ายแก่บุคคลภายนอก
ราคาประเมินซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ /
ต้นทุนจริ งบวกอัตรากําไร
ราคาที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
6.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
13,244,588
ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั บี เค วัน ศรี ราชา จํากัด
รวม

200,181
200,181

-

-

841,728
200,181
200,181

841,728

เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าสิ นค้ า
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่วงหน้ า

-

4,886,192

-

4,886,192

บริ ษทั ทีมเวิร์ค โซลูชนั่ จํากัด
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด

-

900

-

-

-

8,364,430
8,364,430

85,000
970,088
1,055,088

85,000
8,037,153
8,122,153

4,272,669
4,272,669

2,200
2,200
4,400

4,272,669
4,272,669

รวม
เจ้ าหนีจ้ ากการซื้อเงินลงทุน
นายบุญเครื อ เขมาภิรัตน์
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์
รวม
เจ้ าหนีอ้ นื่
บริ ษทั ศรี ราชาโยโกฮามา จํากัด
บริ ษทั จีแอล ออนไลน์ จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด
บริ ษทั ทีมเวิร์ค โซลูชนั่ จํากัด
นายบุญเครื อ เขมาภิรัตน์
รวม

2,200
2,200
4,400
19,480
15,350
26,001
60,831

10,000

-

1,500
12,000,000
12,011,500

26,001
26,001

12,000,000
12,000,000
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
6.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่มีสาระสําคัญโดยสรุ ปมีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รายได้ จากการให้ บริการ
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั บี เค วัน ศรี ราชา จํากัด

2554

2553

-

-

12,300,000

-

-

2,802,063
157,249
2,959,312

-

-

30,750,000

-

-

59,092

157,249
157,249

รวม
รายได้ เงินปันผล
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชาลิสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั เอสซี ซี ปาร์ค จํากัด
บริ ษทั บี เค วัน ศรี ราชา จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

138,542
618,513
757,055

รวม
รายได้ ค่าเช่ าทรัพย์สิน

11,858
144,253

12,510,864
12,510,864
511
11,858
144,253

138,542
441,428
639,062

156,111

156,622

บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
จําหน่ ายทรัพย์สิน

-

-

1,047,200

562,361

บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
ซื้อวัสดุประกอบการ
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
บริ ษทั แอทเน็ท จํากัด
บริ ษทั เซลิคอน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด

-

-

-

900,000

รวม

35,920,814
25,445
35,946,259

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

51,253,469
800
51,254,269

7,481,460
47,831,545
130,066,489
29,580
78,540
185,487,614
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
การรับบริการ
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
บริ ษทั แอทเน็ท จํากัด
บริ ษทั เอสจีเทค จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด

2554

2553

-

92,919

2,340
95,259

รวม
ค่ าเช่ า
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชาลิสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั เอสซี ซี ปาร์ค จํากัด
รวม
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชา โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั จีแอล ออนไลน์ จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชาโยโกฮามา จํากัด
บริ ษทั เอสจีเทค จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด
บริ ษทั ทีมเวิร์ค โซลูชน่ั จํากัด
รวม

16,540
28,308
337,816

-

57,612
177,000
181,727
69,300
900
485,639

136,666
231,972

569,010
16,540
28,308
337,816

-

382,664

2,340
370,978

324,000
8,409,573
8,733,573

1,020,000
800,000
1,820,000

1,020,000
324,000
7,800,827
9,144,827

153,795

92,832
40,000
120,000

-

800,000
800,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

93,272
40,000
240,000
199,348
115,097
19,800
600
708,417

951,674

12,000
-

115,097
19,800

36,450
-

202,245

387,729
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
ซื้อทรัพย์สิน
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
บริ ษทั แอทเน็ท จํากัด
บริ ษทั เซลิคอน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชาลิสซิ่ ง จํากัด
นายบุญเครื อ เขมาภิรัตน์
นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์
รวม
ค่ าทีป่ รึกษา
บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2553

1,848,680
598,131
2,446,811

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

2,577,497
598,131
3,175,628

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

2,260,000

2,400,000

2,260,000

2,400,000

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 26.6 ล้านบาท และ 13.4 ล้านบาท ตามลําดับ
7. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทฝากประจํา 3 เดือน
ตัว๋ แลกเงินอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

2554
425,333
101,970,956
411,195,268
172,729,803
20,000,000
706,321,360

2553
857,993
113,001,542
900,373,620
138,137,038
20,000,000
1,172,370,193

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
305,334
747,993
72,394,707
95,934,887
409,237,019
897,040,194
166,913,324
96,491,147
20,000,000
648,850,384 1,110,214,221

เงินฝากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2.05 ต่อปี (2553 : ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี )
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
8. เงินลงทุนชั่วคราว
บาท

เงินฝากประเภทฝากประจํา 5 เดือน
เงินฝากประเภทฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประเภทฝากประจํา 12 เดือน
หน่วยลงทุน
รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
2554
2553
2.00
2.10 - 2.45 1.35 - 2.40
1.35 - 2.75 1.12 - 1.35
-

งบการเงินรวม
2554
2553
10,000,000
111,363,649 218,293,135
18,526,404
16,621,275
50,194,000
200,934,625
330,824,678 295,108,410

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
10,000,000
106,346,214 203,606,519
18,526,404
16,621,275
200,934,625
50,194,000
325,807,243 280,421,794

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนคือเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน
9. ลูกหนีก้ ารค้ า
บาท

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.2)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้ การค้า

งบการเงินรวม
2553
2554
168,178,776
112,894,596
66,449,879
20,174,001
188,352,777
179,344,475

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
13,244,588
105,431,723
97,678,733
1,119,089
48,591,911
119,795,400
146,270,644

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2553
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น

151,474,142
16,704,634
168,178,776

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

13,244,588
94,466,722
10,965,001
105,431,723

97,678,733
97,678,733
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
10. มูลค่ างานทีเ่ สร็จแต่ ยงั ไม่ เรียกเก็บ / รายได้ รับล่วงหน้ า
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2554
7,904,414,671

5,605,193,990

6,713,811,526
(7,226,619,000)
(512,807,474)

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

114,545,353
(627,352,827)
(512,807,474)

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

รวมจํานวนเงินตามที่ได้ทาํ สัญญารับจ้างก่อสร้างแล้ว
มูลค่าของงานที่รับรู้เป็ นรายได้แล้วจนถึงปัจจุบนั
หัก ค่างวดที่ถึงกําหนดชําระแล้ว
รายการดังกล่าวประกอบด้วย
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
รายได้รับล่วงหน้า
สุ ทธิ
11. เงินฝากประจําทีต่ ดิ ภาระคํา้ ประกัน

บาท

เงินฝากประเภทฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากประเภทฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประเภทฝากประจํา 12 เดือน
รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
2554
2553
2.05
0.65 - 1.00
1.62 - 2.70 0.88 - 1.63
2.50 - 2.80 0.50 - 1.05

งบการเงินรวม
2554
2553
404,317
52,600,739
180,000
450,095
35,270,267 118,117,949
35,854,584 171,168,783

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
404,317 52,600,739
35,270,267 118,117,949
35,674,584 170,718,688

บริ ษทั นําเงินฝากประจํา 3 เดือนและ 12 เดือน ไปจํานําไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั ย่อยนําเงินฝากประจํา 6 เดือน ไปวางคํ้าประกันกับธนาคารเพื่อออกหนังสื อคํ้าประกันการทํางานตามสัญญาจ้างกับลูกค้า
12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

ประเภทกิจการ

เป็ นที่ปรึ กษาเกี่ยวกับ
การรับจ้างก่อสร้าง

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

6,000,000

สัดส่ วนเงินลงทุน(ร้อยละ)
2554
2553

21.0

-

บาท
2554

606,600
(606,600)
-

2553

-
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด

ประเภทกิจการ

เป็ นที่ปรึ กษาเกี่ยวกับ
การรับจ้างก่อสร้าง

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ 2554 2553

ไทย

21.0

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2554
2553

ราคาทุน
2554

2553

606,600

-

-

-

-

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริ ษทั

บาท
ราคาทุน

ทุนชําระแล้ว สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
2554
2553
(บาท)

2554

2553

75.0

75.0

4,972,619

4,972,619

100.0

-

4,108,768
9,081,387

4,972,619

ประเภทกิจการ
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด รับจ้างงานซ่ อมบํารุ ง
ทุกประเภท
1,000,000
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
จําหน่ายเครื่ องมือช่าง
และเครื่ องจักร
ทุกชนิด
1,000,000
รวม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 100
(ดูหมายเหตุ 29)
14. เงินลงทุนในบริษัทอืน่
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

ประเภทกิจการ

เป็ นที่ปรึ กษาเกี่ยวกับ
การรับจ้างก่อสร้าง

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

6,000,000

สัดส่ วนเงินลงทุน(ร้อยละ)
2554
2553

-

10.0

บาท
2554

-

2553

600,000
(600,000)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชี ของหุ ้นทุนของบริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด ที่บริ ษทั ไปลงทุนไว้ (ซึ่ งถือตามงบการเงิน
ที่ตรวจสอบแล้วล่าสุ ด) ตํ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนที่บริ ษทั ได้จ่ายลงทุน บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนแล้วทั้ง
จํานวน
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
15. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุ ทธิยกมา
บวก ซื้ อสิ นทรัพย์
หัก โอนเข้า (โอนออก)
สิ นทรัพย์ได้มาจากการซื้ อกิจการ-สุ ทธิ (หมายเหตุ 29)
หัก จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิยกไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิ

สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

บาท
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

174,487,411
(746,556)
173,740,855

82,069,336
(7,336,223)
74,733,113

171,161,340
(96,602,872)
74,558,468

12,937,607
(9,357,705)
3,579,902

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

6,239,982
(4,920,848)
1,319,134

9,518,027
9,518,027

488,753,679
(134,598,828)
354,154,851

173,740,855
309,990
(539,356)
173,511,489

74,733,113
14,116,870
(8,057,724)
80,792,259

74,558,468
38,705,468
(3,746,523)
(24,918,517)
84,598,896

3,579,902
2,658,354
(204,910)
(1,824,658)
4,208,689

16,705,352
1,964,145
360,421
(950,549)
(4,344,573)
13,734,796

1,319,134
4,800,012
(137,794)
(818,408)
5,162,944

9,518,027
4,598,843
(14,116,870)
-

354,154,851
53,036,812
360,421
(5,039,776)
(40,503,236)
362,009,073

174,797,401
(1,285,912)
173,511,489

96,186,206
(15,393,947)
80,792,259

185,819,171
(101,220,275)
84,598,896

9,031,625
(4,822,936)
4,208,689

33,473,863
(19,739,067)
13,734,796

7,898,825
(2,735,881)
5,162,944

-

507,207,091
(145,198,018)
362,009,073

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์ที่หกั ค่าเสื่ อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมจํานวน 53.2 ล้านบาท (ปี 2553 : จํานวน 56.6 ล้านบาท)
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิ

174,487,411
(746,556)
173,740,855

82,069,336
(7,336,223)
74,733,113

163,586,635
(94,026,013)
69,560,622

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

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

5,037,273
(3,830,763)
1,206,510

9,518,027
9,518,027

474,436,840
(127,903,571)
346,533,269

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุ ทธิยกมา
บวก ซื้อสิ นทรัพย์
หัก โอนเข้า (โอนออก)
หัก จําหน่ายสิ นทรัพย์/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิยกไป

173,740,855
309,990
(539,356)
173,511,489

74,733,113
14,116,870
(8,057,724)
80,792,259

69,560,622
37,417,961
(3,746,523)
(23,325,418)
79,906,642

3,344,351
2,448,732
(204,910)
(1,725,535)
3,862,638

14,429,791
411,535
(950,549)
(3,430,930)
10,459,847

1,206,510
4,759,825
(137,794)
(774,854)
5,053,687

9,518,027
4,598,843
(14,116,870)
-

346,533,269
49,946,886
(5,039,776)
(37,853,817)
353,586,562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิ

174,797,401
(1,285,912)
173,511,489

96,186,206
(15,393,947)
80,792,259

176,956,959
(97,050,317)
79,906,642

7,972,788
(4,110,150)
3,862,638

26,870,622
(16,410,775)
10,459,847

6,655,929
(1,602,242)
5,053,687

-

489,439,905
(135,853,343)
353,586,562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์ที่หกั ค่าเสื่ อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมจํานวน 50.7 ล้านบาท (ปี 2553 : จํานวน 54.2 ล้านบาท)
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
16. อสั งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ทีด่ นิ และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ

สิ่ งปลูกสร้ าง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิ

60,421,618
(3,681,222)
56,740,396

7,650,849
(1,350,040)
6,300,809

68,072,467
(5,031,262)
63,041,205

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุ ทธิยกมา
หัก ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิยกไป

56,740,396
(773,677)
55,966,719

6,300,809
(382,542)
5,918,267

63,041,205
(1,156,219)
61,884,986

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิ

60,421,618
(4,454,899)
55,966,719

7,650,849
(1,732,582)
5,918,267

68,072,467
(6,187,481)
61,884,986

ราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวน 71.4 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินดังกล่าวซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงินจํานวน 49.6 ล้านบาท
ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
17. ภาษีเงินได้ รอขอคืน

ภาษีเงินได้รอขอคืน
หัก ค่าเผือ่ การไม่ได้รับคืน
ภาษีเงินได้รอขอคืน - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
118,582,048
97,915,345
(59,291,024)
59,291,024
97,915,345

ภาษีเงินได้รอขอคืนเป็ นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักโดยบริ ษทั ลูกค้าในประเทศสิ งคโปร์ ในอัตราร้อยละ 17 ของรายได้
จากการให้บริ การ บริ ษทั อยู่ในระหว่างดําเนิ นการยื่นเรื่ องขอคื นภาษี ดงั กล่าว เพื่อความระมัดระวัง บริ ษทั ได้บนั ทึ กค่าเผื่อ
การไม่ได้รับคืนสําหรับภาษี เงิ นได้รอขอคืนไว้ในบัญชี เป็ นจํานวนเงิ น 59.3 ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าจะสามารถ
ขอคืนภาษีเงินได้รอขอคืนทั้งหมดได้ในอนาคตในจํานวนที่ไม่ต่าํ กว่ามูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
หน้า 31

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
18. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษ ัท มี วงเงิ นกู้ยืมระยะสั้ นและวงเงิ นสิ นเชื่ ออื่ น ๆ จากสถาบันการเงิ นในประเทศหลายแห่ ง
เป็ นจํานวนเงิน 213.3 ล้านบาท และ 1.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ปี 2553 : จํานวนเงิน 315.9 ล้านบาท 48.9 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
และ 10.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําตามหมายเหตุ 11 ที่ดินตามหมายเหตุ 16 และกรรมการบริ ษทั
บางท่าน
19. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
งบการเงินรวม
บาท
2553

2554
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

499,248
(58,287)
440,961
(214,330)
226,631

748,872
(105,881)
642,991
(202,030)
440,961

กรรมสิ ทธิ์ในสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินนี้จะโอนเป็ นของบริ ษทั ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายแล้ว
20. ภาระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ 4
กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

17,625,730
2,955,207
20,580,937

งบการเงินเฉพาะกิจการ
16,020,692
2,327,302
18,347,994
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
บาท
งบการเงินรวม
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

17,625,730

16,020,692

2,307,823

1,740,948

647,384

586,354

20,580,937

18,347,994

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง

5,793,800

5,793,800

ต้นทุนจากการให้บริ การ

2,219,560

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

12,567,577
20,580,937

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

รวม

12,554,194
18,347,994

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 4.1 ต่อปี
ร้อยละ 3.0 - 7.0 ต่อปี
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0.0 - 40.0 ต่อปี
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง สําหรับปี 2553
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง สําหรับปี 2554
เป็ นต้นไป

21. ทุนจดทะเบียนและทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการครั้ งที่ 17/2554 เมื่ อ วันที่ 26 ตุ ล าคม 2554 และมติ ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิดงั นี้
 มีมติอนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นจากเดิมหุ ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (จากเดิมหุ ้นสามัญ 2,250,000 หุ ้น

มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เป็ นหุ น้ สามัญ 225,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) บริ ษทั ได้นาํ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
 มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 225 ล้านบาท (หุ น
้ สามัญจํานวน 225,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)

เป็ น 310 ล้านบาท (หุน้ สามัญจํานวน 310,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) บริ ษทั ได้นาํ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
 มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุ น
้ เพิ่มทุนจํานวน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 78,250,000 หุ ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
- จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6,750,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของกรรมการและพนักงานของบริ ษทั (Employee Stock Options : ESOP)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 50
ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) เป็ น 225 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 2,250,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ
100 บาท) บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวนเงิน 310 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 310,000,000 หุ น้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท (2553 : 225 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 2,250,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) และบริ ษทั มีทุนที่ชาํ ระแล้ว
เป็ นจํานวนเงิน 225 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 225,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท (2553 : 225 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ น้
สามัญจํานวน 2,250,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
22. สํ ารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ กําไรสุ ทธิ
ประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตาม
กฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายปันผลได้ บริ ษทั มีการตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มจํานวน 26 ล้านบาท ในปี 2554
23. เงินปันผลจ่ าย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 377.80 บาท
จํานวน 2,250,000 หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 850.1 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ น้ ละ 71.2 บาท
จํานวน 2,250,000 หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 160.2 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ น้ ละ 106.7 บาท
จํานวน 2,250,000 หุ น้ รวมเป็ นเงินจํานวน 240.0 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 800.0 บาท
จํานวน 500,000 หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 400.0 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ น้ ละ 1,640.0 บาท
จํานวน 500,000 หุ น้ รวมเป็ นเงินจํานวน 820.0 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว ในเดือนมิถุนายน 2553
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
24. กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ในระหว่างปี บริ ษทั ได้มีการปรั บจํานวนหุ ้นสามัญตามสัดส่ วนที่ เปลี่ยนไปของจํานวนหุ ้นที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ต่อหุ น้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21 ให้ถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั แรกของปี 2553 กําไรต่อหุ น้
ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้คาํ นวณขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ของปี ปั จจุบนั
25. เงินกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็ น
กองทุ น จดทะเบี ย นโดยได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากกระทรวงการคลัง ตามระเบี ย บกองทุ น พนัก งานต้อ งจ่ า ยเงิ น สะสมเข้า กองทุ น
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
ผูจ้ ัดการกองทุ นรั บอนุ ญาตแห่ งหนึ่ ง เพื่อบริ หารกองทุ นให้เป็ นไปตามข้อ กําหนดของกฎกระทรวงฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินสมทบเข้ากองทุนส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ในงบการเงินมีจาํ นวน 0.3 ล้านบาท
26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดงั นี้
บาท

ซื้ อวัสดุประกอบการและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าจ้างเหมา
ค่าเช่าเครื่ องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษา

งบการเงินรวม
2553
2554
240,972,376
274,113,025
725,441,734
473,708,348
218,647,448
57,978,323
10,954,619
10,329,417
41,659,455
36,110,789
4,298,819
35,267,573

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
226,661,786
260,900,945
623,900,995
400,938,582
190,249,039
54,049,960
6,813,303
7,614,261
39,010,036
33,584,169
4,298,819
35,267,573
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
27. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ประกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง งานรั บ จ้า งซ่ อ มบํา รุ ง และจําหน่ ายเครื่ องมื อช่ างและเครื่ องจักรซึ่ งมี ล ัก ษณะ
การดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่ งกันและกันดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงถือว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทางธุรกิจเพียงส่ วนงานเดียว
ในการนํา เสนอการจํา แนกส่ ว นงานภู มิ ศ าสตร์ รายได้แ ละค่ า ใช้จ่ า ยตามส่ ว นงานแยกตามเขตภูมิ ศ าสตร์ ไ ด้ก าํ หนดจาก
สถานที่ต้ งั ของลูกค้า
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ในประเทศ
2553
2554
342
154
234
154
576
(296)
(125)
(163)
(125)
(459)
29
117

ล้านบาท
ต่างประเทศ
2554
2553
2,247
1,698
9
531
2,256
2,229
(827)
(758)
(6)
(86)
(833)
(844)
1,423
1,385

รวม
2554
2,589
243
2,832
(1,123)
(169)
(1,292)

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

กําไรสําหรับปี

1,540
57
(212)
1,385
(267)
1,118

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

ข้ อมูลอืน่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ถาวร - สุ ทธิที่มิได้ปันส่ วนงาน
หนี้สินที่มิได้ปันส่ วนงาน

362
1,064

354
1,352

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
รวมรายได้
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนจากการให้บริ การ
รวมต้นทุน
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
28. สิ ทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษบางประการจากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 ตามบัตร
ส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1155(2)/2553 ในกิจการผลิตโครงสร้างโลหะและอุปกรณ์สําหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่ งสิ ทธิ พิเศษที่
ได้รับ โดยสังเขปมีดงั นี้
ก. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม มีกาํ หนดเวลาหกปี
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ข. ได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้
ค. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ น
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
ง. ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ ก. ไปรวมคํานวณ
เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในฐานะที่เป็ นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนบริ ษทั ต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้จากการรั บเหมาก่อสร้างจําแนกตามธุ รกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
2554
ธุรกิจที่ได้รับ ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม การส่ งเสริ ม
การลงทุน
การลงทุน
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

961

1,624

รวม
2,585

2553
ธุรกิจที่ได้รับ ธุรกิจที่ไม่ได้
การส่ งเสริ ม รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน
การลงทุน
1,349

349

รวม
1,698
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
29. การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ ้นที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ว บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด ประกอบธุ รกิจจําหน่ ายเครื่ องมื อช่างและเครื่ องจักรทุ กชนิ ด และจดทะเบี ยนใน
ประเทศไทย มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้ อเท่ากับ 4.1 ล้านบาท
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้ อกิจการมีดงั ต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ยานพาหนะ และอุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
บวก ค่าความนิยมตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
รวมสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้ อ

บาท
6,297,101
12,003,772
516,020
467,889
360,421
(14,667,824)
(913,191)
(35,162)
4,029,026
79,742
4,108,768

30. เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554 กลุ่ม บริ ษ ทั ไม่มีน โยบายที่จ ะประกอบธุ ร กรรมตราสารทางการเงินที่เ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อ
การเก็งกําไรหรื อการค้า
30.1 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องหรื อความเสี่ ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั จะเผชิญกับความยุง่ ยากในการ
ระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
อาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขายสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ทนั เวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
30.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ กลุ่มบริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
30.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
อาจจะมีปัญหาด้านการชําระเงินแล้วผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญให้เพียงพอกับโอกาส
ที่จะเกิดความสูญเสี ยดังกล่าว
30.4 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน อันได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้า
รายได้ค า้ งรับ มูลค่างานที่ เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ ลูกหนี้ เงิ นประกันผลงาน และภาษีรอเรี ยกคืน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้
จากการซื้ อเงินลงทุน เจ้าหนี้เงินประกันผลงานและภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า ดังนี้
31.1
31.2
31.3
31.4

บริ ษทั มีสัญญาให้บริ การกับลูกค้าซึ่ งยังไม่ได้รับรู้รายได้หรื อยังไม่ได้ปฏิบตั ิงานเป็ นจํานวนเงิน 1,190.6 ล้านบาท
บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่ องกับการจ้างผูร้ ับเหมาช่วงเป็ นจํานวนเงิน 5.9 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การจํานวน 16.0 ล้านบาท และ 13.0 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวนเงิน 1.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 59.5 ล้านบาท และจํานวน 17.2 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําตามหมายเหตุ 11 ที่ดินตาม
หมายเหตุ 16 และกรรมการบริ ษทั บางท่าน

32. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดํารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.97 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : อัตราส่ วน
หนี้สินต่อทุนเป็ น 1.04 : 1)
33. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ น้ ละ 1.65 บาท
จํานวน 2,250,000 หุ น้ รวมเป็ นเงินจํานวน 371.25 ล้านบาท และ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2554 ในอัตราหุน้ ละ 1.78 บาท จํานวน
2,250,000 หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 400.5 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
34. ข้ อมูลเพิม่ เติม
งบการเงินปี 2554 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้เสนอรายงานไว้ต่องบการเงินตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อมาผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ได้มีการแก้ไขและนําเสนองบการเงินใหม่ เพื่อให้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานในปี 2554 การแก้ไขดังกล่าวทําให้รายได้
จากการรั บเหมาก่อสร้ างลดลงจํานวน 148.9 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้ นด้วยจํานวนเดี ยวกัน รายการปรั บปรุ ง
ดังกล่าวมีผลทําให้กาํ ไรสุ ทธิสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจํานวน 148.9 ล้านบาท
35. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
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