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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน  

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทประจําปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2549 – 2550 ไดแก นางสุวิมล  กฤตยา

เกียรณ ผูสอบบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 ในป 2551 ไดแก นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาเลขท่ี 3104

สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมาไดใหความเห็นแบบไม

มีเง่ือนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

12.1.2 ตารางงบการเงิน (เอกสารแนบ 3) 
 

Financal Statement

 
 
 
12.2   คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน 

การดําเนนิงานและฐานะการเงิน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 ในชวงต้ังแตป 2549 ถึง 2551 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 2,314 ลานบาท 1,862 ลานบาท และ 1,622 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนรายไดจากการรับจาง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99 ของทุกป ทั้งนี้หากพิจารณาโครงสรางรายได

จากการรับจาง ซึ่งสวนใหญเปนงานเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดิน และงานกอสรางโครงสรางพบวารายไดจากงาน

ประเภทเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินมีสัดสวนประมาณ รอยละ 73 รอยละ 72 และรอยละ 69 ตามลําดับ รายไดรวม

ของป 2551 เม่ือเทียบกับป 2550 จะลดลง รอยละ 13 โดยที่มาจากในป 2551 มาจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและ

การเมืองรวมทั้งเศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลกอนัเร่ิมมาจากสหรัฐอเมริกา ทําใหการลงทุนในอสังหาริมทรัพยชะลอตัวลง 

 ในสวนของกําไรสุทธิ กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 163 ลานบาท 23 ลานบาท และ 12 ลานบาท ในสวนของกําไร

สุทธิจะเห็นวา กําไรสุทธิของป 2551 ลดลง เทียบกับป 2550 รอยละ 49 อัตรากําไรสุทธิเทากับ รอยละ 7 รอยละ 1 และรอยละ 

1 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิของป 2551 และ ป 2550 อยูที่อัตรารอยละ 1 เทากัน สาเหตุมาจากทั้ง 2 ป มีปญหาเก่ียวกับ

ราคาของวัตถุดิบผันผวนมากโดยเฉพาะราคาเหล็กรวมท้ังราคาน้ํามัน 

12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
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(ก)   รายได 

รายไดของกลุมบริษัทประกอบดวยรายไดจากการรับจาง ไดแก รายไดคาบริการเสาเข็มเจาะ รายไดงานกําแพงดิน 

รายไดคากอสรางงานโครงสราง รายไดบริการทดสอบเสาเข็ม รายไดคาบริการอื่นๆ และรายไดอื่นนอกเหนือจากการ

ดําเนินงาน เชน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน, ดอกเบ้ียรับและกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน เปนตน  

ป 2549 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 2,314 ลานบาท โดยประกอบดวยรายไดจากการรับจาง 2,303 ลานบาท และรายได

อื่นอีก 11 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 99.5 และรอยละ 0.5 ของรายไดรวมตามลําดับ โครงสรางรายไดตามสาย

ผลิตภัณฑ ประกอบดวยรายไดงานเสาเข็มเจาะ รอยละ 69, รายไดงานกําแพงกันดินรอยละ 5,  รายไดงานกอสรางโยธารอย

ละ 7, รายไดบริการทดสอบเสาเข็ม รอยละ 1, รายไดบริการอื่น ๆ รอยละ 4, รายไดงานฐานราก รอยละ 13 และรายไดงาน

ปรับปรุงคุณภาพดินรอยละ 1 ของรายไดรวมตามสายผลิตภัณฑ รายไดรวมของป 2549 เม่ือเทียบกับป 2548 จะโตขึ้นถึง รอย

ละ 112 โดยที่มาจากในป 2549 ไดมีการรับงานมากขึ้น รวมท้ังการสงมอบงานมากขึ้น และมีรายไดจากสายผลิตภัณฑใหม

เขามาดวย คือรายไดงานฐานราก และรายไดงานปรับปรุงคุณภาพดิน 

ป 2550 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 1,862 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรายไดจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินรอยละ 

72 รายไดงานกอสรางโยธา รอยละ 8 รายไดจากงานฐานรากรอยละ 12 รายไดปรับปรุงคุณภาพดิน รอยละ 2 รายไดทดสอบ

เสาเข็ม รอยละ 1 รายไดบริการอื่น รอยละ 4 และรายไดอื่น 0.38 เม่ือเทียบกับรายไดรวมของป 2549 จะลดลงรอยละ 20 

สาเหตุจาการขออนุญาตส่ิงแวดลอม (EIA) ออกมาชากวากําหนด จึงทําใหใบอนุญาตในการกอสรางชาตามเปนผลใหบริษัท

เขาเร่ิมงานชากวากําหนด ทําใหการสงมอบงานไมเปนไปตามแผนการ รวมทั้งในป 2550 เกิดการชะลอตัวของภาค

อสังหาริมทรัพยทําใหมีโครงการตางๆ ออกมานอยซึ่งมีผลทําใหเกิดการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงตามมาดวย 

ป 2551 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 1,622 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรายไดจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน รอยละ  

69 รายไดงานกอสรางโยธา รอยละ 20 รายไดงานฐานราก รอยละ 5 รายไดปรับปรุงคุณภาพดิน รอยละ 2 รายไดคาบริการ

ทดสอบเสาเข็ม รอยละ 7 รายไดบริการอื่น รอยละ 3 เม่ือเทียบกับป 2550 มีรายไดรวมลดลงรอยละ 13 เกิดการชะลอตัวของ

ภาคอสังหาริมทรัพย ตอเนื่องจากป 2550 อันมีผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับผลพิษ

เศรษฐกิจจากตางประเทศเริ่มมาจากสหรัฐอเมริกา สงผลใหโครงการตางๆ ออกมานอย จึงเกิดการแขงขันทางการตลาดที่

รุนแรงตามมาดวย 

(ข)   ตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนงานรับจาง   

ตนทุนงานรับจางประกอบดวย คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาจางแรงงาน คาเชื้อเพลิง คาเส่ือมราคา และคาใชจายใน

การผลิตอื่นๆ 

ตนทุนงานรับจางป 2549 เทากับ 1,983.39 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 86 ของรายไดรับจางรวม ตนทุนงานรับจาง

ป 2550 เทากับ 1,650.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 89 ของรายไดรับจางรวม ซึ่งเม่ือเทียบตนทุนรับจางของป 2550 กับป 

2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ของรายไดรับจางรวม ซึ่งเกิดจากการรับมอบพ้ืนที่จากผูวาจางชากวากําหนด ทําใหตนทุนในสวนของ
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ตนทุนงานรับจางป 2550 เทากับ 1,650.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89 ของรายไดรับจางรวม ตนทุนรับจางป 2551 

เทากับ 1,485.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92 ของรายไดรับจางรวม เปนผลใหตนทุนงานรับจางป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 

รอยละ 10 สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนของวัตถุดิบที่สําคัญสูงขึ้นมาก เชน ตนทุนของคอนกรีต สูงขึ้นจากป 2550 คิวละ 213 

บาท เหล็กเสนสูงขึ้นตันละ 9,480 บาท รวมท้ังราคาน้ํามันดีเซล สูงขึ้นลิตรละ 6 บาท เปนตน 

คาใชจายในการบริหารและอื่น ๆ 

สําหรับป  2549 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารและอื่นๆ เทากับ 99 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 ของ

รายไดรวม  ซึ่งเปนสัดสวนท่ีลดลงจากป 2548 เน่ืองจากในป 2549 มีรายไดที่สูงขึ้น และบริษัทสามารถควบคุมคาใชจายไมให

สูงขึ้นตามรายได 

คาใชจายในการขายและบริหารของป 2549 เทากับ 95.86 ลานบาท และในป 2550 เทากับ 98.21 ลานบาท ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากป 2549 เทากับรอยละ 2.46 คาใชจายในการขายและบริหารสวนใหญเปนคาใชจายท่ีคงท่ี สวนนอยที่เปน

คาใชจายท่ีผันแปรไปตามรายไดรวมที่เกิดขึ้น 

คาใชจายในการขายและบริหารของป 2551 เทากับ 95.51 ลานบาท เทียบกับป 2550 เทากับ 98.22 ลานบาท ลดลง

รอยละ 3 ในป 2551 บริษัทไดมีการควบคุมคาใชจายไดดีขึ้นกวาป 2550 

หนี้สูญ 

 ในป 2549 มีหนี้สูญจํานวน 3.09 ลานบาท ในป 2550 มีอยูจํานวน 47.14 ลานบาท เทากับรอยละ 3 ของรายได

รับจางรวม ซึ่งเกิดจากการต้ังสํารองหนี้สูญของลูกคารายหนึ่ง ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถเรียกชําระคืนไดจากลูกหน้ีราย

ดังกลาวได 

 ในป 2551 มีหนี้สูญ จํานวน 351,011 บาท ซึ่งเกิดจากการต้ังประมาณการคา K ที่จะไดรับจากหนวยงานราชการสูง

กวาที่ไดรับเขามาจริง 

ค)   กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ (

ป 2548 และป 2549 กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 161.50 ลานบาท และ 319.53 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไร

ขั้นตนเทากับรอยละ 14.70 และรอยละ 13.87 โดยมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 67 ลานบาท และ 162.66 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 6 และรอยละ 7 ทั้งนี้กลุมบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทั้งที่มีตนทุนงานรับจางที่

เพิ่มขึ้น เน่ืองจากกลุมบริษัทมีอัตราคาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลงจากรอยละ 7 ในป 2548 มาเปนรอยละ 4 ในป 

2549 

ในป 2549 และป 2550 กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตน เทากับ 319.53 ลานบาท และ 204.07 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 

36.13 หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 14 และ รอยละ 11 ซึ่งลดลงจากปกอน รอยละ 20.70 ซึ่งเกิดจากตนทุนงาน

 

 - 54 -  



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 ในป 2550 และป 2551 กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 204.07 ลานบาท และ 124.23 ลานบาท ลดลงรอยละ 39 

หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 11 และรอยละ 8 ลดลงรอยละ 30 ตนทุนการรับจางสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากตนทุนของ

วัตถุดิบที่สูงขึ้น และมีกําไรสุทธิเทากับ 22.73 ลานบาท และ 11.61 ลานบาท ลดลงรอยละ 49 หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิ

เทากับ รอยละ 1 เทากันทั้ง 2 ป 

(ง)   ผลตอบแทนผูถือหุน 

 ณ ส้ินป 2548 และ 2549 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 14 และรอยละ 26.6  เน่ืองจากกําไร

สุทธิของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 67 ลานบาท ในป 2548 มาเปน 163 ลานบาทในป 2549 และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 

498 ลานบาทในป 2548 มาเปน 612 ลานบาทในป 2549 

 ณ ส้ินป 2549 และป 2550 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบเทนผูถือหุนเทากับรอยละ 26.6 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ 

เน่ืองจากกําไรสุทธิของกลุมบริษัทลดลงจาก 162.66 ลานบาทในป 2549 มาเปน 22.73 ลานบาท ในป 2550 และยังมีผลทํา

ใหสวนของผูถือหุนลดลงจาก 611.60 ลานบาท มาเปน 601.10 ลานบาท ในป 2550 

 ณ ส้ินป 2550 และป 2551 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 3.8 และ รอยละ 1.9 หรือลดลงรอย

ละ 49 อันเปนผลมาจากกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง จาก 22.73 ลานบาท เหลือ 11.61 ลานบาทในป 2550 

 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

12.2.2 ตารางสรุปสินทรัพยรวมและหนี้สินของกลุมบริษัท 

รายการ ณ สิ้นป 2549 ณ สิ้นป 2550 ณ สิ้นป 2551 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพยรวม 1,538.93 100.00 1,422.18 100.00 1,500.74 100.00 

หนี้สินรวม 927.33 60.25 821.08 57.73 897.90 59.83 

สวนของผูถือหุน 611.60 39.75 601.10 42.27 602.84 40.17 

เงินกูรวม 259.95 16.90 396.11 27.85 463.86 30.91 

• เงินกูระยะส้ัน 229.64 14.92 376.02 26.44 438.45 29.22 

• 30.31 1.98 20.09 1.41 25.41 1.69 เงินกูระยะยาว 

สินทรัพย 

 ณ ส้ินป 2549 และป 2550 กลุมบริษัท มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,538.93 ลานบาท และ 1,422.18 ลานบาท หรือคิด

เปนอัตราที่ลดลงจากป 2549 เทากับรอยละ 7.59 ซึ่งสวนใหญของสินทรัพยรวมประกอบดวยลูกหนี้การคา และสินทรัพยถาวร

อันไดแก ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร โดยในป 2550 มีการซ้ือเคร่ืองจักรเขามาเพิ่มรวมทั้งการปรับปรุงเคร่ืองจักรเกาใหมีอายุ

การใชงานนานขึ้น ทั้งนี้ลูกหน้ีการคา ณ.ส้ินป 2549 และป 2550 ของกลุมบริษัท เทากับ 246.48 ลานบาท และ 264.48 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราที่ลดลงจากป 2549 เทากับรอยละ 45.17 ซึ่งเกิดจากการต้ังสํารองหน้ีสูญของลูกคารายหนึ่งจํานวน 
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 ณ ส้ินป 2549 และ ป 2550 กลุมบริษัทมีมูลคาของสินทรัพยถาวรสุทธิ 425.80 ลานบาท มาเปน 504.32 ลานบาท 

ซึ่งเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นรอยละ 18.84 สาเหตุหลักท่ีบริษัทมีมูลคาของทรัพยสินดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มาจากการซื้อ

เคร่ืองจักรเพื่อรองรับงานใหมในตางประเทศเพิ่มขึ้นรวมท้ังทดแทนเคร่ืองจักรเดิมเพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานใหดีย่ิงขึ้น 

 ณ ส้ินป 2550 และป 2551 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,422.18 ลานบาท และ 1,500.74 ลานบาท มีอัตราที่

เพิ่มขึ้น รอยละ 5.52 ซึ่งสวนใหญประกอบดวยลูกหน้ีการคา และสินทรัพยถาวร 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาการต้ังสํารองหนี้สูญทุกๆไตรมาส และเปนแตละรายไป โดยอัตราที่จะใชต้ัง

สํารองฯ คือรอยละ 10 - 20 ของลูกหน้ีที่คางชําระนานกวา 6 เดือน และรอยละ 50 ของลูกหน้ีที่คางชําระนานกวา 12 เดือน 

สําหรับลูกหน้ีที่อยูระหวางการฟองรองคดีและคาดวาไมสามารถชําระหนี้ไดนั้น กลุมบริษัทจะทําการตัดเปนรายการหน้ีสูญ 

ทั้งนี้ บริษัทไดทําการตัดหนี้สูญ ณ ส้ินป ป 2548 ไมมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สวนในป 2549 กลุมบริษัทไดต้ังคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญไวจํานวน 3,085,806.87 บาท ซึ่งเปนลูกหน้ีเงินประกันผลงานท่ีเกินกําหนดชําระนาน 12 เดือน จึงต้ังคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญไว รอยละ 100  

ในป 2550 มีลูกหน้ีการคาจํานวน 1 ราย ที่ผิดการชําระเปนระยะเวลานานเกิน 12 เดือน มีมูลคาจํานวน 

47,143,823.00 ลานบาท บริษัทจึงทําการต้ังสํารองหนี้สูญทั้งจํานวน รอยละ 100 

ในป 2551 มีการตั้งคา K จากการคํานวณ มากกวาจํานวนคา K ที่ทางราชการจายชําระอยูจํานวน 351,011.18 

บาท จึงไดมีการต้ังหนี้สูญดวยจํานวนดังกลาว 

ลูกหน้ีการคาของกลุมบริษัทสามารถจําแนกตามอายุหนี้คางชําระไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) ณ สิ้นป 2549 ณ สิ้นป 2550 ณ สิ้นป 2551 

ลูกหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระ 174.24 113.84 142.58 

นอยกวา 3 เดือน 243.41 78.88 77.60 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 31.67 46.41 8.03 

มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 30.43 13.63 3.50 

มากกวา 12 เดือน ข้ึนไป 28.48 84.67 91.24 

รวม 508.23 337.44 322.95 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 25.81 72.96 (71.21) 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 482.41 264.48 251.74 

ลูกหนี้ที่ยังไมไดเรียกชําระ 287.99 305.33 329.29 
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สภาพคลอง 

 ป 2549 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเทากับ 39.87 ลานบาท ในขณะท่ีป 2548 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเทากับ 

13.53 ลานบาท และสําหรับป 2549 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 138.56 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 

2548 ที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 20.16 ลานบาท ในสวนของการใชเงินจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ของป 2549 ใชไป 105.52 ลานบาท ซึ่งสวนใหญใชไปในการดําเนินการซ้ือเคร่ืองจักร เพื่อเขามาขยายกําลังการผลิต สวนในป 

2548 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน อยูจํานวน 74.85 ลานบาท สําหรับป 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

จัดหาเงินอยู 6.8 ลานบาท สวนป 2548 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 68.21 ลานบาท เงินสดรับจากกิจการ

เงินลงทุนซึ่งมาจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและต๋ัวเงินจายระยะส้ัน ในการพิจารณาอัตราสวนสภาพคลอง ป 2549 

เทากับ 1.03 ป 2548 เทากับ 1.06 สภาพคลองท่ีลดลงแสดงถึงความสามารถในการจัดการทั้งภาระหน้ีสินระยะส้ันที่ไม

คลองตัวเทาท่ีควร 

 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนพบวาป 2549 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอ

ทุนเทากับ 0.93 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 0.43 เทา เน่ืองจากมีการกูเงินจากสถาบันการเงิน และ

การออกต๋ัวจายระยะส้ันที่เพิ่มมากขึ้น 

 ป 2549 กลุมบริษัท มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.03 ในป 2550 มีอัตราสวนเทากับ 0.84 เทา คิดเปนอัตราสวน

ที่ลดลง รอยละ 20.30 สภาพคลองท่ีลดลงแสดงถึงความสามารถในการจัดการภาระหนี้สินที่ไมคลองตัวไดดีเทาที่ควร โดย

สําหรับป 2550 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิเทากับ (44.48) ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาป 2549 ที่มีกระแสเงินสด เพิ่มขึ้น 

39.87 ลานบาท และสําหรับกลุมบริษัทในป 2549 และ 2550 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 138.56 ลานบาท มา

เปน (17.51) ลานบาท  ลดลงในอัตรารอยละ 112.64 ซึ่งเกิดจากการต้ังสํารองหน้ีสูญของลูกคารายหนึ่งจํานวน 47.14 ลาน

บาท และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจาก (105.52) ลานบาท มาเปน (149.58) ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 

41.75 ซึ่งเกิดจากการลงทุนในเคร่ืองจักรเพิ่มมากขึ้น และมีกระแสะเงินสดจากการหาแหลงเงินทุนจาก 6.82 ลานบาท มาเปน 

122.62 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 1,696.88 มาจากการออกตั๋วเงินกูระยะส้ันเพิ่มขึ้นมาเปน 140 ลานบาท ในป 2550 และมี

การรับเงินจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 

จํานวน 17.41 ลานบาท  

 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน พบวาในป 2550 กลุมบริษัท มีอัตราหน้ีสินตอ

ทุนเทากับ 1.36 ลดจากป 2549 เทากับ 1.51 คิดเปนอัตราสวนท่ีลดลงเทากับรอยละ 9.93 

 ป 2551 กลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.83 เทา ในป 2550 มีอัตราสวนอยู 0.82 เทา คิดเปนอัตราสวนที่

เพิ่มขึ้น รอยละ 0.54 เม่ือพิจารณาแลวสภาพคลองของทั้ง 2 ป ใกลเคียงกัน โดยป 2551 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 

17.08 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ที่มีกระแสเงินสดติดลบอยู (44.48) ลานบาท และสําหรับกลุมบริษัทในป 2551 และป 

2550 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 70.23 ลานบาท และ (17.67) ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 501 และมีกระแส

เงินสดจากการลงทุนเทากับ (100.29) ลานบาท และ (149.53) ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 33 มีกระแสเงินสดจากการหาแหลง

เงินทุน 46.28 ลานบาท และ 122.62 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 62  
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 เม่ือพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน พบวาในป 2551 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.50 

ซึ่งเพิ่มจากป 2550 เล็กนอยโดยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.36 

รายจายลงทุน  

สรุปรายจายดานการลงทุนของกลุมบริษัท 

รายจายลงทนุ (ลานบาท) ณ สิ้นป 2549 ณ สิ้นป 2550 ณ สิ้นป 2551 

ที่ดิน 0 - - 

อาคารสํานักงาน 0 1.50 - 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 86.23 84.96 64.51 

เฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน 5.08 1.14 3.67 

ยานพาหนะ 9.94 6.21 4.16 

สินทรัพยระหวางการกอสราง 17.13 39.99 18.85 

รวม 118.38 133.80 91.19 

 

แหลงที่มาของเงินทุน 

 ป 2549 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 927.33 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 897.02 ลานบาท และหนี้สินระยะ

ยาว 30.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีจํานวน 447.63 ลานบาท ประกอบดวย หนี้สินหมุนเวียน 403.67 ลานบาท และ

หนี้สินไมหมุนเวียน 43.96 ลานบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนหนี้สินหมุนเวียน สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา ซึ่ง

บริษัทไดรับความเชื่อถือจากเจาหนี้การคาเปนอยางมาก สาเหตุจากบริษัทสรางความเช่ือถือใหกับเจาหน้ีการคามาเปน

ระยะเวลากวา 30 ป ในสวนของหน้ีสินไมหมุนเวียนซ่ึงเกิดจากการกูมาเพื่อลงทุนในเคร่ืองจักร และไดมีการจายชําระใน

ระหวางป 2549 จึงทําใหยอดหน้ีสินไมหมุนเวียนลดลงจากป 2548 

 ป 2549 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 611.60 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2548 ที่มีจํานวน 498.05 ลานบาท ซึ่ง

เกิดจากในระหวางป 2549 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกจําหนายใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 1.51 ลาน

หนวย จึงทําใหทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีอยู 210 ลานบาท มาเปน 211.52 ลานบาทในป 

2549 และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 150.07 ลานบาท จากเดิมในป 2548 มีอยูจํานวน 144 ลานบาท อีกท้ังบริษัทมี

กําไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานของป 2549 ที่มีผลกําไรสุทธิเทากับ 162.66 ลานบาท ทําใหมีกําไรสะสม

ประกอบดวย สํารองตามกฎหมายเทากับ 15.53 ลานบาท และมีกําไรที่ยังไมไดจัดสรรเทากับ 234.48 ลานบาท 

 อนึ่งอัตราสวนหน้ีสินในสวนที่มีภาระดอกเบ้ีย ตอสวนของผูถือหุนในป 2549 เทากับ 0.93 เทา ซึ่งสูงกวาป 2548 ที่มี

อยูเทากับ 0.43 เทา เน่ืองจากไมมีการออกต๋ัวเงินระยะส้ันเพิ่มในป 2549 

 ป 2550 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 821.08 ลานบาท ประกอบดวย หนี้สินหมุนเวียน 800.90 ลานบาท และหนี้สินระยะ

ยาวเทากับ 20.09 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2549 ที่มีหนี้สินรวมเทากับ 927.33 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 

897.02 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวเทากับ 30.31 ลานบาท หนี้สินที่ลดลงสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียน ที่ลดลงเปน
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 ป 2550 กลุมบริษัท มีสวนของผูถือหุน 601.10 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาป 2549 ซึ่งมีอยูจํานวน 611.60 ลานบาท สาเหตุ

ของการลดลงเกิดจาก กลุมบริษัทมีผลประกอบการลดลงจากปกอนในอัตราสวนที่ลดลงรอยละ 86.02 รวมท้ังมีการจายปนผล

ไปจํานวน 30.76 ลานบาท จึงทําใหมีกําไรสะสมลดลงดวยจํานวนดังกลาว แตในป 2550 มีการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ออกจําหนายใหแกกรรมการและพนักงาน จํานวน 3.48 ลานหนวย จึงทําใหตนทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว

เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่มีอยู 211.52 ลานบาท มาเปน 215 ลานบาท ในป 2550 และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 164 

ลานบาท จากเดิมในป 2549 มีอยูจํานวน 150.07 ลานบาท 

 อนึ่งอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนในป 2550 เทากับ 0.71 ซึ่งสูงกวาป 2549 ที่มีอยูใน

อัตราสวนเทากับ 0.45 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 56.46 

 ป 2551 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 897.90 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 872.49 ลานบาท และหนี้สินระยะ

ยาว 25.41 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งมีหนี้สินรวม 821.08 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 800.99 ลานบาท 

และหน้ีสินระยะยาว 20.09 ลานบาท หนี้สินที่เพ่ิมขึ้นเปนหนี้สินหมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน

กูยืมจากธนาคาร โดยมีสาเหตุจากการซื้อวัตถุดิบโดยเฉพาะเหล็กเปนเงินสดซึ่งเกิดจากการผันผวนของราคาเหล็ก 

 ป 2551 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน 602.84 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2550 ซึ่งมีอยู 601.10 ลานบาท และอัตราสวน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนในป 2551 และป 2550 อยูในระดับใกลเคียงกันคือ 0.77 และ 0.71 ตามลําดับ 
 
12.3   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   บริษัทและบริษัทยอย   จายคาตอบแทนการสอบบัญชี   ดังตอไปนี้   

ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี 
 
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 
 
บริษัท ซีฟโก และบริษัท ประยูรชัย (1984) รวมคา 
 
SEAFCO-RYOBI PTE LTD. 
 
กิจการรวมคาซีฟโกและประยูรชัย (1984) 
 
กิจการรวมคาศรีนครินทร 
 

 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรตัน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 

  
1,180,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
260,000 

 
150,000 

 
150,000 

   

1,860,000 รวม 
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