บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
วัสดุคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ภาษีเงินได้รอขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
5
6
7
8

9
10
11
12
13

1,168,478,527
146,752,567
106,781,462
5,658,706
25,549,267
215,143,216
14,806,635
76,547,414
12,994,552
1,772,712,346

706,321,360
330,824,678
188,352,777
2,226,316
114,545,353
201,670,400
11,778,115
76,665,828
7,920,733
1,640,305,560

1,098,891,376
141,680,611
44,079,997
5,598,277
25,549,267
214,967,241
12,286,100
76,547,414
12,582,750
1,632,183,033

648,850,384
325,807,243
119,795,400
2,168,324
114,545,353
201,539,841
9,462,848
76,665,828
7,396,008
1,506,231,229

20,054,385
363,392,379
61,597,510
59,291,024
4,794,171
509,129,469
2,281,841,815

35,854,584
362,009,073
61,884,986
59,291,024
3,851,046
522,890,713
2,163,196,273

19,874,385
9,081,387
355,177,036
61,597,510
59,291,024
4,413,989
509,435,331
2,141,618,364

35,674,584
9,081,387
353,586,562
61,884,986
59,291,024
3,111,730
522,630,273
2,028,861,502

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการรับประกันผลงานของโครงการ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
14

8
17

15

22,291,525
77,557,915

46,602,846
116,116,176

17,849,879
71,680,305

34,893,222
110,775,480

217,405
8,651,668
443,501,282
215,501,966
400,500,000
13,096,268
1,181,318,029

214,330
7,679,983
627,352,827
194,112,644
25,978,289
1,018,057,095

8,651,668
443,501,282
203,195,713
400,500,000
12,952,950
1,158,331,797

7,679,983
627,352,827
182,483,650
25,567,648
988,752,810

171,126
21,356,860
27,800,000
49,327,986
1,230,646,015

226,631
20,580,937
25,000,000
45,807,568
1,063,864,663

18,957,607
27,800,000
46,757,607
1,205,089,404

18,347,994
25,000,000
43,347,994
1,032,100,804

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
หุน้ สามัญ 310,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 225,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
16
310,000,000

310,000,000

310,000,000

310,000,000

225,000,000

225,000,000

225,000,000

225,000,000

31,000,000
765,807,667
1,021,807,667
29,388,133
1,051,195,800
2,281,841,815

31,000,000
816,902,437
1,072,902,437
26,429,173
1,099,331,610
2,163,196,273

31,000,000
680,528,960
936,528,960
936,528,960
2,141,618,364

31,000,000
740,760,698
996,760,698
996,760,698
2,028,861,502

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5

(ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
บาท
งบการเงินรวม
2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น
รวมรายได้

529,590,357
61,522,407
25,527,700
616,640,464

563,581,189
62,386,775
11,290,100
637,258,064

529,590,357
2,052,640
24,952,265
556,595,262

563,581,189
9,510,711
30,750,000
11,088,667
614,930,567

ค่ าใช้ จ่าย
ต้น้ ทุนจากการรัับเหมาก่่อสร้้าง
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

140,500,012
38,660,348
58,168,156
237,328,516
379,311,948
(5,894)
379,306,054
(26,941,864)
352,364,190
352,364,190

331,358,277
43,568,303
37,083,212
412,009,792
225,248,272
(8,969)
225,239,303
(31,368,188)
193,871,115
193,871,115

142,268,446
1,465,776
48,813,881
192,548,103
364,047,159
364,047,159
(23,778,897)
340,268,262
340,268,262

331,613,277
5,204,826
36,384,424
373,202,527
241,728,040
241,728,040
(27,164,061)
214,563,979
214,563,979

ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

349,405,230

191,337,491

340,268,262

214,563,979

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2,958,960
352,364,190

2,533,624
193,871,115

340,268,262

214,563,979

1.55
225,000,000

0.85
225,000,000

1.51
225,000,000

0.95
225,000,000

การแบ่ งปันกําไร

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กํกาไรสวนทเปนของบรษทใหญ
าไรส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 6

(ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
บาท
ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลของบริ ษทั ย่อยจ่ายให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปันผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

17

17

ทุนที่ออก
จัดสรรเพื่อ
และชําระแล้ว สํารองตามกฎหมาย
225,000,000
5,000,000
17,500,000
-

ยังไม่ได้จดั สรร
985,402,033
(17,500,000)
(400,214,445)
191,337,491

องค์ประกอบอื่น
รวม
ส่ วนได้เสี ยที่
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม
1,215,402,033
26,459,124
(400,214,445)
191,337,491
2,533,624

รวม
1,241,861,157
(400,214,445)
193,871,115

225,000,000

22,500,000

759,025,079

-

1,006,525,079

(10,250,000)
18,742,748

(10,250,000)
1,025,267,827

225,000,000
225,000,000

31,000,000
31,000,000

816,902,437
(400,500,000)
349,405,230
765,807,667

-

1,072,902,437
(400,500,000)
349,405,230
1,021,807,667

26,429,173
2,958,960
29,388,133

1,099,331,610
(400,500,000)
352,364,190
1,051,195,800

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
หน้า 7

(ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
บาท
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปั นผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

17

ทุนที่ออก
จัดสรรเพื่อ
และชําระแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
225,000,000
5,000,000
17,500,000
225,000,000
22,500,000

17

225,000,000
225,000,000

31,000,000
31,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
911,028,766
(17,500,000)
(400,214,445)
214,563,979
707,878,300
740,760,698
(400,500,000)
340,268,262
680,528,960

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
-

รวม
1,141,028,766
(400,214,445)
214,563,979
955,378,300
996,760,698
(400,500,000)
340,268,262
936,528,960

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 8

(ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
379,306,054
รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
8,695,716
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
775,923
ประมาณการรับประกันผลงานของโครงการ
2,800,000
ค่าความนิยมตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
5,894
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
391,583,587
สิ นทรัพย์ ดําเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้ การค้า
81,571,315
ลูกหนี้อื่น
(3,432,390)
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
88,996,086
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
(13,472,816)
วัสดุคงเหลือ
(3,028,520)
งานระหว่างก่อสร้าง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
118,414
ภาษีเงินได้รอขอคืน
(5,073,819)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(943,125)
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
(24,311,321)
เจ้าหนี้อื่น
(38,551,661)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
971,685
รายได้รับล่วงหน้า
(183,851,545)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(12,882,021)
เงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
277,693,869
(5,894)
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
(5,552,542)
272,135,433
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

225,239,303

364,047,159

241,728,040

10,344,297
91,348
5,141,889
19,400,000
79,742
8,969

8,144,968
609,613
2,800,000
-

9,663,957
91,348
4,586,999
19,400,000
-

260,305,548

375,601,740

275,470,344

42,369,871
(1,951,472)
(58,219,459)
(13,608,983)
3,356,295
8,528,211
174,386
(15,772,967)
(22,798,342)
(424,422)

75,715,403
(3,429,953)
88,996,086
(13,427,400)
(2,823,252)
118,414
(5,186,742)
(1,302,259)

55,658,344
(1,932,387)
(58,219,459)
(13,728,380)
3,608,138
8,528,211
174,386
(15,772,967)
(53,726,868)
(192,877)

24,719,223
(7,266,720)
765,127
(284,829,334)
12,114,489
(52,538,549)
(8,969)
(2,390,382)
(54,937,900)

(17,043,343)
(39,088,575)
971,685
(183,851,545)
(12,614,698)
262,635,561
(3,066,834)
259,568,727

35,974,259
(5,808,361)
765,127
(284,829,334)
12,163,842
(41,867,982)
(2,424,873)
(44,292,855)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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(ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกันลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีในบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้อกิจการ
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม)
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

184,072,111
15,800,199
(6,600)
(9,791,546)
190,074,164

(841,880)
32,302,630
6,297,101
(4,272,669)
511,969
(12,040,529)
21,956,622

184,126,632
15,800,199
(6,600)
(9,447,966)
190,472,265

(822,967)
32,302,630
(4,272,669)
511,969
(9,595,897)
18,123,066

(52,430)
(52,430)
462,157,167
706,321,360
1,168,478,527

(10,250,000)
(400,214,445)
(410,464,445)
(443,445,723)
1,172,370,193
728,924,470

450,040,992
648,850,384
1,098,891,376

(400,214,445)
(400,214,445)
(426,384,234)
1,110,214,221
683,829,987

(6,600)
(6,600)

(4,108,766)
(163,903)
(4,272,669)

(6,600)
(6,600)

(4,108,766)
(163,903)
(4,272,669)

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
เงินสดจ่ ายเพือ่ ลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
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 การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่า งกาล รวมถึ งการตี ความและแนวปฏิ บ ัติ ทางการบัญชี ที่ ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ กฏระเบี ยบและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินนี้ มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นงบการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์
หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
งบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ได้รวมบัญชีต่าง ๆ ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมดังต่อไปนี้
จัดตั้งขึ้น วันที่เริ่ มมีอาํ นาจ สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยบริ ษทั (ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั

ในประเทศ

ควบคุม

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ไทย

ปี 2545

75.0

75.0

ไทย

31 มีนาคม 2554

100.0

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

หน้า 11

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
รายการบัญชีที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
“บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรั คชัน่ จํากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั ศรี ราชาคอนสตรั คชัน่ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยข้างต้น
เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินระหว่างกาลจึงได้มีการแปลงบการเงินภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
3. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิในงบการเงินสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
4.1 ลักษณะความสั มพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่
บริ ษทั ศรี ราชา โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ศรี ราชาโยโกฮามา จํากัด
บริ ษทั เอสซี ซี ปาร์ค จํากัด
บริ ษทั จีแอล ออนไลน์ จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด
บริ ษทั บี เค วัน ศรี ราชา จํากัด
บริ ษทั ทีมเวิร์ค โซลูชนั่ จํากัด
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นายบุญเครื อ เขมาภิรัตน์
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 21 และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
นโยบายราคาสําหรับรายการค้าที่มีสาระสําคัญ
การกําหนดราคากับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
การคํ้าประกันและการใช้หลักประกัน
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
ค่าเช่ารับ
ซื้ อวัสดุประกอบการ
ค่าเช่าจ่ายและการใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ซื้ อทรัพย์สิน
ค่าที่ปรึ กษา

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาปกติที่ให้กบั บุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา
ราคาปกติที่ซ้ื อจากบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา
ราคาปกติที่จ่ายแก่บุคคลภายนอก
ต้นทุนจริ งบวกอัตรากําไร
ราคาที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา

4.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด

-

-

416,085

รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด

-

-

187,068

ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั บี เค วัน ศรี ราชา จํากัด

-

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
รวม
เจ้ าหนีจ้ ากการซื้อเงินลงทุน
นายบุญเครื อ เขมาภิรัตน์
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์
รวม

-

200,181
-

42,821
1,724,357
1,767,178

2,200
2,200
4,400

-

13,244,588
-

200,181
85,000
970,088
1,055,088
2,200
2,200
4,400
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
บาท

เจ้ าหนีอ้ นื่
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชาโยโกฮามา จํากัด
บริ ษทั จีแอล ออนไลน์ จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด
บริ ษทั เอสซี ซี ปาร์ค จํากัด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

-

19,480
15,350
26,001
100,000
100,000

รวม

21,380
-

-

26,001
100,000
121,380

60,831

26,001

4.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ที่มีสาระสําคัญโดย
สรุ ปมีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2555

2554

บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รายได้ จากการขาย

-

-

1,465,040

-

บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รายได้ ค่าเช่ าทรัพย์สิน

-

-

6,991

-

บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
ซื้อวัสดุประกอบการ

-

-

372,600

203,000

บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
การรับบริการ
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด

-

1,658,225

35,523,875

รายได้ จากการให้ บริการ

-

รวม

-

129,020
50,506
600
180,126

92,919
600
600

รวม
ค่ าเช่ า
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เอสซี ซี ปาร์ค จํากัด

35,920,814

300,000
300,000

92,919
-

92,919
92,919

-

255,000
300,000
300,000

255,000
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม
2555
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
บริ ษทั จีแอล ออนไลน์ จํากัด
บริ ษทั ศรี ราชาโยโกฮามา จํากัด
บริ ษทั พริ้ นติ้ง 108 จํากัด
บริ ษทั ทีมเวิร์ค โซลูชน่ั จํากัด

บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด

57,612
30,000
58,612

30,000
87,310

รวม
ซื้อทรัพย์สิน
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด
ค่ าทีป่ รึกษา

2554

-

57,310

540,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
48,435

51,912

-

-

50,310

900
147,124

-

400
-

98,745

52,312

1,848,680

319,555

1,245,680

600,000

540,000

600,000

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์
อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 7.3 ล้านบาท และ 6.3 ล้านบาท ตามลําดับ
5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจําอายุไม่เกิน 3 เดือน
ตัว๋ แลกเงินอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
454,760
425,333
334,761
305,334
88,460,951
101,970,956
47,017,265
72,394,707
850,422,259
411,195,268
848,245,027
409,237,019
174,140,557
172,729,803
168,294,323
166,913,324
20,000,000
35,000,000
55,000,000
1,168,478,527
706,321,360 1,098,891,376
648,850,384

เงินฝากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.375 ถึงร้อยละ 3.00 ต่อปี (2554 : ร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2.05 ต่อปี )
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
6. เงินลงทุนชั่วคราว
บาท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2555
เงินฝากประเภทฝากประจํา 6 เดือน 2.12 - 2.55 2.10 - 2.45
เงินฝากประเภทฝากประจํา 12 เดือน 2.45 - 2.85 1.35 - 2.75
หน่วยลงทุน
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
111,418,170 111,363,649
34,328,670
18,526,404
1,005,727 200,934,625
146,752,567 330,824,678

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
106,346,214 106,346,214
34,328,670
18,526,404
1,005,727 200,934,625
141,680,611 325,807,243

7. ลูกหนีก้ ารค้ า
บาท

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.2)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้ การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
416,085
13,244,588
83,598,851
168,178,776
43,476,845
105,431,723
20,174,001
187,068
1,119,089
23,182,611
106,781,462
188,352,777
44,079,997
119,795,400

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน
ค้างชําระ 7 เดือน ถึง 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า – บริ ษทั อื่น

74,041,772
8,757,079
800,000
83,598,851

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

416,085

13,244,588

38,917,845
4,559,000
43,476,845

94,466,722
10,965,001
105,431,723

หน้า 16

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
8. มูลค่ างานทีเ่ สร็จแต่ ยงั ไม่ เรียกเก็บ / รายได้ รับล่วงหน้ า
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
31 มีนาคม 2555
รวมจํานวนเงินตามที่ได้ทาํ สัญญารับจ้างก่อสร้างแล้ว
มูลค่าของงานที่รับรู้เป็ นรายได้แล้วจนถึงปัจจุบนั
หัก ค่างวดที่ถึงกําหนดชําระแล้ว
รายการดังกล่าวประกอบด้วย
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
รายได้รับล่วงหน้า
สุ ทธิ

7,820,232,238

7,904,414,671

7,110,024,024
(7,527,976,039)
(417,952,015)

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

25,549,267
(443,501,282)
(417,952,015)

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

9. เงินฝากประจําทีต่ ดิ ภาระคํา้ ประกัน
บาท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2.05
2.05
2.12
1.62 - 2.70
2.50 - 2.80 2.50 - 2.80

เงินฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
406,385
404,317
180,000
180,000
19,468,000
35,270,267
35,854,584
20,054,385

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
406,385
404,317
19,468,000 35,270,267
19,874,385 35,674,584

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

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

สัดส่ วนการถือหุ น้ (ร้อยละ)
บาท
ทุนชําระแล้ว 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
(บาท)
2555
2554
2555
2554
6,000,000

21.0

21.0

606,600
(606,600)
-

606,600
(606,600)
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด

สัดส่ วนการถือหุ น้
(ร้อยละ)
ราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
21.0

21.0

606,600

606,600

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
-

-

บริ ษทั ไทยไทเฮ จํากัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบกิจการเป็ นที่ปรึ กษาเกี่ยวกับการรับจ้างก่อสร้าง
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอสซี ซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั เค ซี บี เอส สโตร์ จํากัด

บาท
สัดส่ วนการถือหุ น้ (ร้อยละ)
ราคาทุน
ทุนชําระแล้ว 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
(บาท)
2555
2554
2555
2554
1,000,000
75.0
75.0
4,972,619 4,972,619
1,000,000

100.0

100.0

รวม

4,108,768
9,081,387

4,108,768
9,081,387

12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดมีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้ อทรัพย์สิน
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด

362,009,073
9,791,546
(8,408,240)
363,392,379

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
353,586,562
9,447,966
(7,857,492)
355,177,036

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์ที่หกั ค่าเสื่ อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งาน
อยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมจํานวน 54.9 ล้านบาท และจํานวน 52.4 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2554 : จํานวน
53.2 ล้านบาท และจํานวน 50.7 ล้านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
13. อสั งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ทีด่ นิ และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555
มูลค่าสุ ทธิยกมา
หัก ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิยกไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิ

สิ่ งปลูกสร้ าง

รวม

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

55,966,719
(192,363)
55,774,356

5,918,267
(95,113)
5,823,154

61,884,986
(287,476)
61,597,510

60,421,618
(4,647,262)
55,774,356

7,650,849
(1,827,695)
5,823,154

68,072,467
(6,474,957)
61,597,510

ราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจาํ นวน 71.4 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินดังกล่าวซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงินจํานวน
49.6 ล้านบาท ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
14. เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บาท

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.2)
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
1,767,178
1,055,088
46,602,846
16,082,701
33,838,134
22,291,525
22,291,525
46,602,846
17,849,879
34,893,222
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
15. ภาระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

20,580,937
775,923
21,356,860

18,347,994
609,613
18,957,607

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2555

2554

-

2554

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง

-

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั

603,644

573,662

457,729

435,237

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

172,279

161,794

151,884

146,589

775,923

5,141,889

609,613

4,586,999

1,448,450

รวม

4,406,433

2555

4,005,173

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง

-

1,448,450

-

ต้นทุนจากการให้บริ การ

-

554,890

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

775,923
775,923

รวม

3,138,549
5,141,889

609,613
609,613

3,138,549
4,586,999

16. 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 ือหุ น้ 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
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
 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)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวนเงิน 310 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน
310,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) และบริ ษทั มีทุนที่ชาํ ระแล้วเป็ นจํานวนเงิน 225 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 225,000,000
หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
17. เงินปันผลจ่ าย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ น้ ละ 1.78 บาท จํานวน
225,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 400.5 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน 2555
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ
106.67 บาท จํานวน 2,250,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินจํานวน 240.0 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2554 และ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 71.21 บาท
จํานวน 2,250,000 หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 160.21 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554
18. 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 นงานภูมิ ศ าสตร์ รายได้แ ละค่ า ใช้จ่ า ยตามส่ ว นงานแยกตามเขตภูมิ ศ าสตร์ ไ ด้ก าํ หนดจาก
สถานที่ต้ งั ของลูกค้า
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
รวมรายได้
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนจากการให้บริ การ
รวมต้นทุน
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน

ในประเทศ
2554
2555
54
89
61
53
142
115
(58)
(81)
(39)
(38)
(119)
(97)
18
23

ล้านบาท
ต่างประเทศ
2555
2554
476
475
9
476
484
(82)
(250)
(5)
(82)
(255)
394
229

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

รวม
2555
530
61
591
(140)
(39)
(179)
412

2554
564
62
626
(331)
(43)
(374)
252

363
1,231

419
1,167

19. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ภายหน้ า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า ดังนี้
19.1 บริ ษทั มีสัญญาให้บริ การกับลูกค้าซึ่ งยังไม่ได้รับรู้รายได้หรื อยังไม่ได้ปฏิบตั ิงานเป็ นจํานวนเงิน 710.2 ล้านบาท
19.2 กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การจํานวน 15.9 ล้านบาท และ 12.8 ล้านบาท ตามลําดับ
19.3 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวนเงิน 1.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เที ยบเท่าเงิ นบาทประมาณ 58.5 ล้านบาท และจํานวน 17.2 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําตามหมายเหตุ 9
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนตามหมายเหตุ 13 และกรรมการบริ ษทั บางท่าน
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ) และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
20. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดํารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 งบการเงินระหว่างกาลรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 1.17 : 1 (งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ
กิจการ : อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 1.29 : 1)
21. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ น้ ละ 1.65 บาท
จํานวน 225 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 371.25 ล้านบาท
22. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
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