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14. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1 งบการเงนิ  

14.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทประจําปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2550 ได้แก่ นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 

ผู้สอบบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2982 ในปี 2551-2552 ได้แก่ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาเลขท่ี 3104

สํานกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ โดยรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีสําหรับระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาได้ให้ความเหน็แบบไม่

มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

14.1.2 ตารางงบการเงนิ (เอกสารแนบ 3) 
 
 
 
 
14.2   คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

การดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

 ในช่วงตัง้แตปี่ 2550 ถงึ ปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 1,862.03 ล้านบาท 1,621.65 ล้านบาท และ 1,826.92 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99 ของทกุปี ทัง้นีห้ากพิจารณา

โครงสร้างรายได้จากการรับจ้าง ซึง่สว่นใหญ่เป็นงานเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดิน และงานก่อสร้างโยธา พบวา่รายได้

จากงานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดิน มีสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 72 ร้อยละ 69 และร้อยละ 44.17 ตามลําดบั 

ซึง่แสดงให้เหน็ว่าอตุสาหกรรมการก่อสร้างอาคารสงู ยงัไมฟื่น้ตวั รายได้รวมของปี 2552 เม่ือเทียบกบัปี 2551 เพิ่มขึน้ร้อยละ 

13 โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึน้เป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัทไปในสว่นของรายได้งานก่อสร้างโยธา และงานฐานราก ท่ีเข้ามา

ชดเชยรายได้ในสว่นของงานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดินท่ีลดลง 

 ในสว่นของกําไรสทุธิ กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิในช่วงระหวา่งปี 2550 ถงึปี 2552 เทา่กบั 23 ล้านบาท 12 ล้านบาท 

และ 52 ล้านบาท ในสว่นของกําไรสทุธิจะเหน็วา่กําไรสทุธิของปี 2552 เพิ่มขึน้ร้อยละ 344 เม่ือเทียบกบัปี 2551 อตัรากําไร

สทุธิของปี 2550 และปี 2551 เทา่กบัร้อยละ 1  ในปี 2552 มีอตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3 มาจากการควบคมุต้นทนุ

และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารดีขึน้ โดยเฉพาะราคาของวตัถดิุบไมผ่นัผวนมากเหมือนปีก่อน รวมทัง้ราคานํา้มนั 

14.2.1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

Financal Statement
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(ก)   รายได้ 

รายได้ของกลุม่บริษัทประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้าง ได้แก่ รายได้คา่บริการเสาเข็มเจาะ รายได้งานกําแพงกนัดิน 

รายได้คา่ก่อสร้างงานโครงสร้างโยธา งานฐานราก รายได้บริการทดสอบเสาเข็ม รายได้คา่บริการอ่ืนๆ และรายได้อ่ืน

นอกเหนือจากการดําเนินงาน เช่น กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน, ดอกเบีย้รับ และกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น  

ปี 2550 กลุม่บริษัทมีรายได้รวม 1,862 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินร้อยละ 

72 รายได้งานก่อสร้างโยธา ร้อยละ 8 รายได้จากงานฐานรากร้อยละ 12 รายได้ปรับปรุงคณุภาพดิน ร้อยละ 2 รายได้ทดสอบ

เสาเข็ม ร้อยละ 1 รายได้บริการอ่ืน ร้อยละ 4 และรายได้อ่ืน 0.38 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมของปี 2549 จะลดลงร้อยละ 20 

สาเหตจุาการขออนญุาตสิง่แวดล้อม (EIA) ออกมาช้ากวา่กําหนด จงึทําให้ใบอนญุาตในการก่อสร้างช้าตามเป็นผลให้บริษัท

เข้าเร่ิมงานช้ากวา่กําหนด ทําให้การสง่มอบงานไมเ่ป็นไปตามแผนการ รวมทัง้ในปี 2550 เกิดการชะลอตวัของภาค

อสงัหาริมทรัพย์ทําให้มีโครงการตา่งๆ ออกมาน้อยซึง่มีผลทําให้เกิดการแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรงตามมาด้วย 

ปี 2551 กลุม่บริษัทมีรายได้รวม 1,622 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน ร้อยละ  

69 รายได้งานก่อสร้างโยธา ร้อยละ 20 รายได้งานฐานราก ร้อยละ 5 รายได้ปรับปรุงคณุภาพดิน ร้อยละ 2 รายได้คา่บริการ

ทดสอบเสาเข็ม ร้อยละ 7 รายได้บริการอ่ืน ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปี 2550 มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 13 เกิดการชะลอตวัของ

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ ตอ่เน่ืองจากปี 2550 อนัมีผลสืบเน่ืองจากเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ประกอบกบัผลพิษ

เศรษฐกิจจากต่างประเทศเร่ิมมาจากสหรัฐอเมริกา สง่ผลให้โครงการตา่งๆ ออกมาน้อย จงึเกิดการแข่งขนัทางการตลาดท่ี

รุนแรงตามมาด้วย 

ปี 2552 กลุม่บริษัทมีรายได้รวม 1,826.92 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน 

ร้อยละ 44 รายได้งานก่อสร้างโยธา ร้อยละ 36 รายได้งานฐานรากร้อยละ 13 รายได้ปรับปรุงคณุภาพดิน ร้อยละ 13 รายได้

ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.5 และรายได้บริการอ่ืนร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมของปี 2551 เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 โดยรายได้ท่ี

เพิ่มขึน้เป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัทไปสว่นของรายได้งานก่อสร้างโยธา และงานฐานรากท่ีเข้ามาชดเชยรายได้ ในสว่น

ของงานประเภทเสาเข็มเจาะ และงานกําแพงกนัดินท่ีลดลง 

(ข)   ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 

ต้นทนุงานรับจ้าง   

ต้นทนุงานรับจ้างประกอบด้วย คา่วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง คา่จ้างแรงงาน คา่เชือ้เพลงิ คา่เส่ือมราคา และคา่ใช้จ่ายใน

การผลติอ่ืนๆ 

ต้นทนุงานรับจ้างปี 2550 เทา่กบั 1,650.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของรายได้รับจ้างรวม ต้นทนุรับจ้างปี 2551 

เทา่กบั 1,485.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของรายได้รับจ้างรวม เป็นผลให้ต้นทนุงานรับจ้างปี 2551 เพิ่มขึน้จากปี 2550 

ร้อยละ 10 สาเหตหุลกัเกิดจากต้นทนุของวตัถดิุบท่ีสําคญัสงูขึน้มาก เช่น ต้นทนุของคอนกรีต สงูขึน้จากปี 2550 คิวละ 213 

บาท เหลก็เส้นสงูขึน้ตนัละ 9,480 บาท รวมทัง้ราคานํา้มนัดีเซล สงูขึน้ลติรละ 6 บาท เป็นต้น 
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ต้นทนุงานรับจ้างปี 2552 เทา่กบั 1,627.51 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2551 เทา่กบั 1,485.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ  

9.54 คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2552 เทา่กบัร้อยละ 9 และในปี 2551 เทา่กบัร้อยละ 7 อตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2552 สงู

กวา่ปี 2551 เทา่กบัร้อยละ 2 เน่ืองจากการควบคมุต้นทนุดีขึน้กวา่ปี 2551 รวมทัง้ราคาวตัถดิุบและราคานํา้มนัไมผ่นัผวน

เหมือนปี 2551 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2549 เท่ากบั 95.86 ล้านบาท และในปี 2550 เทา่กบั 98.21 ล้านบาท ซึง่

เพิ่มขึน้จากปี 2549 เทา่กบัร้อยละ 2.46 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีคงท่ี สว่นน้อยท่ีเป็น

คา่ใช้จ่ายท่ีผนัแปรไปตามรายได้รวมท่ีเกิดขึน้ 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2551 เท่ากบั 95.51 ล้านบาท เทียบกบัปี 2550 เทา่กบั 98.22 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 3 ในปี 2551 บริษัทได้มีการควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ดีขึน้กว่าปี 2550 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2552 เท่ากบั 84.12 ล้านบาท เทียบกบัปี 2551 เทา่กบั 95.51 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 12 ซึง่บริษัทมีการควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ดีกวา่ปี 2551 

หนีส้ญู 

 ในปี 2549 มีหนีส้ญูจํานวน 3.09 ล้านบาท ในปี 2550 มีอยู่จํานวน 47.14 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 3 ของรายได้

รับจ้างรวม ซึง่เกิดจากการตัง้สํารองหนีส้ญูของลกูค้ารายหนึ่ง ซึง่บริษัทคาดวา่จะสามารถเรียกชําระคืนได้จากลกูหนีร้าย

ดงักลา่วได้ 

 ในปี 2551 มีหนีส้ญู จํานวน 351,011 บาท ซึง่เกิดจากการตัง้ประมาณการคา่ K ท่ีจะได้รับจากหน่วยงานราชการสงู

กวา่ท่ีได้รับเข้ามาจริง 

 ในปี 2552 มีการตัง้หนีส้ญูจํานวน 19.50 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 1 ของรายได้รับจ้างรวม ซึง่เกิดจากการตัง้สํารอง

หนีส้ญูจํานวน 12.01 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการตัง้สํารองหนีส้ญูของลกูค้ารายหนึ่ง ซึง่บริษัทคาดวา่จะสามารถเรียกชําระคืนได้

จากลกูหนีร้ายดงักลา่ว จํานวน 1.7 ล้านบาทเป็นการตัง้ประมาณคา่ K ท่ีจะได้รับจากหน่วยงานราชการสงูกวา่ท่ีได้รับเข้ามา

จริง และอีก 5.79 ล้านบาทเป็นการตัง้ประมาณรายได้ในปี 2551 สงูเกินไป 

(ค)   กําไรขัน้ต้นและกําไรสทุธิ 

 ในปี 2550 และปี 2551 กลุม่บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเทา่กบั 204.07 ล้านบาท และ 124.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 

หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 11 และร้อยละ 8 ลดลงร้อยละ 30 ต้นทนุการรับจ้างสงูขึน้ สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุของ

วตัถดิุบท่ีสงูขึน้ และมีกําไรสทุธิเทา่กบั 22.73 ล้านบาท และ 11.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49 หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ

เทา่กบั ร้อยละ 1 เทา่กนัทัง้ 2 ปี 
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ในปี 2552 และปี 2551 กลุม่บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 157.93 ล้านบาท และ 104.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 52 สาเหตุ

บริษัทควบคมุต้นทนุการผลติได้ดีขึน้ และมีกําไรสทุธิ 51.51 และ 11.61 เพิ่มขึน้ร้อยละ 343.53 หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ

เทา่กบัร้อยละ 3 และร้อยละ 1 ตามลําดบั เน่ืองจากบริษัทสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีขึน้ 

(ง)   ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2549 และปี 2550 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบเทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 26.6 และร้อยละ 3.8 ตามลําดบั 

เน่ืองจากกําไรสทุธิของกลุม่บริษัทลดลงจาก 162.66 ล้านบาทในปี 2549 มาเป็น 22.73 ล้านบาท ในปี 2550 และยงัมีผลทํา

ให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 611.60 ล้านบาท มาเป็น 601.10 ล้านบาท ในปี 2550 

 ณ สิน้ปี 2550 และปี 2551 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ 1.9 หรือลดลงร้อย

ละ 49 อนัเป็นผลมาจากกลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิลดลง จาก 22.73 ล้านบาท เหลือ 11.61 ล้านบาทในปี 2550 

 ณ สิน้ปี 2551 และปี 2552 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 1.9 และร้อยละ 7.9 เพิ่มขึน้ร้อยละ 

316 อนัเป็นผลมาจากกลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้ 51.51 ล้านบาท จาก 11.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 343.53 
 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

14.2.2 ตารางสรุปสนิทรัพย์รวมและหนีส้นิของกลุม่บริษัท 

รายการ ณ สิน้ปี 2550 ณ สิน้ปี 2551 ณ สิน้ปี 2552 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 1,422.18 100.00 1,500.74 100.00 1,640.12 100.00 

หนีส้ินรวม 821.08 57.73 897.90 59.83 986.10 60.12 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 601.10 42.27 602.84 40.17 654.02 39.87 

เงินกู้ รวม 396.11 27.85 463.86 30.91 410.22 25.01 

• เงินกู้ ระยะสัน้ 376.02 26.44 438.45 29.22 361.22 22.02 

• เงินกู้ ระยะยาว 20.09 1.41 25.41 1.69 49.00 0.03 

สนิทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2549 และ ปี 2550 กลุม่บริษัทมีมลูค่าของสนิทรัพย์ถาวรสทุธิ 425.80 ล้านบาท มาเป็น 504.32 ล้านบาท 

ซึง่เป็นอตัราท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.84 สาเหตหุลกัท่ีบริษัทมีมลูคา่ของทรัพย์สนิดงักลา่วเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง มาจากการซือ้

เคร่ืองจกัรเพ่ือรองรับงานใหมใ่นตา่งประเทศเพิ่มขึน้รวมทัง้ทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมเพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสทิธิภาพในการ

ทํางานให้ดีย่ิงขึน้ 

 ณ สิน้ปี 2550 และปี 2551 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,422.18 ล้านบาท และ 1,500.74 ล้านบาท มีอตัราท่ี

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.52 ซึง่สว่นใหญ่ประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้า และสนิทรัพย์ถาวร 

 ณ สิน้ปี 2551 และปี 2552 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,500.74 ล้านบาท และ 1,640.12 ล้าน เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 9.29 ซึง่สว่นใหญ่ท่ีเพิ่มขึน้เป็นลกูหนีก้ารค้า 
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กลุม่บริษัทมีนโยบายท่ีจะพิจารณาการตัง้สํารองหนีส้ญูทกุๆไตรมาส และเป็นแตล่ะรายไป โดยอตัราท่ีจะใช้ตัง้

สํารองฯ คือร้อยละ 10 - 20 ของลกูหนีท่ี้ค้างชําระนานกวา่ 6 เดือน และร้อยละ 50 ของลกูหนีท่ี้ค้างชําระนานกวา่ 12 เดือน 

สําหรับลกูหนีท่ี้อยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดีและคาดวา่ไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้นัน้  

ในปี 2550 มีลกูหนีก้ารค้าจํานวน 1 ราย ท่ีผิดการชําระเป็นระยะเวลานานเกิน 12 เดือน มีมลูคา่จํานวน 

47,143,823.00 ล้านบาท บริษัทจงึทําการตัง้สํารองหนีส้ญูทัง้จํานวน ร้อยละ 100 

ในปี 2551 มีการตัง้คา่ K จากการคํานวณ มากกวา่จํานวนค่า K ท่ีทางราชการจ่ายชําระอยู่จํานวน 351,011.18 

บาท จงึได้มีการตัง้หนีส้ญูด้วยจํานวนดงักลา่ว 

ในปี 2552 มีการตัง้หนีส้ญูจํานวน 19.50 ล้านบาท เป็นการผิดการชําระเป็นระยะเวลานานเกิน 12 เดือน จํานวน 1 

ล้านบาท  และอีกจํานวน 1.7 ล้านบาท มีการตัง้คา่ K จากการคํานวณมากกวา่ท่ีได้รับจริงจากทางราชการ 

ลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัทสามารถจําแนกตามอายหุนีค้้างชําระได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) ณ สิน้ปี 2550 ณ สิน้ปี 2551 ณ สิน้ปี 2552 

ลกูหนีท่ี้ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 113.84 142.58 194.42 

น้อยกวา่ 3 เดือน 78.88 77.60 63.70 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 46.41 8.03 5.82 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 13.63 3.50 15.22 

มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 84.67 91.24 85.53 

รวม 337.44 322.95 364.69 

หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 72.96 (71.21) (62.32) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 264.48 251.74 302.37 

ลกูหนีท่ี้ยงัไม่ได้เรียกชําระ 305.33 329.29 456.51 

สภาพคลอ่ง 

 ปี 2549 กลุม่บริษัท มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.03 ในปี 2550 มีอตัราสว่นเทา่กบั 0.84 เท่า คิดเป็นอตัราสว่น

ท่ีลดลง ร้อยละ 20.30 สภาพคลอ่งท่ีลดลงแสดงถงึความสามารถในการจดัการภาระหนีส้นิท่ีไมค่ลอ่งตวัได้ดีเทา่ท่ีควร โดย

สําหรับปี 2550 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิเทา่กบั (44.48) ล้านบาท ซึง่ต่ํากวา่ปี 2549 ท่ีมีกระแสเงินสด เพิ่มขึน้ 

39.87 ล้านบาท และสําหรับกลุม่บริษัทในปี 2549 และ 2550 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทา่กบั 138.56 ล้านบาท มา

เป็น (17.51) ล้านบาท  ลดลงในอตัราร้อยละ 112.64 ซึง่เกิดจากการตัง้สํารองหนีส้ญูของลกูค้ารายหนึง่จํานวน 47.14 ล้าน

บาท และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุจาก (105.52) ล้านบาท มาเป็น (149.58) ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 

41.75 ซึง่เกิดจากการลงทนุในเคร่ืองจกัรเพิ่มมากขึน้ และมีกระแสะเงินสดจากการหาแหลง่เงินทนุจาก 6.82 ล้านบาท มาเป็น 

122.62 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 1,696.88 มาจากการออกตัว๋เงินกู้ระยะสัน้เพิ่มขึน้มาเป็น 140 ล้านบาท ในปี 2550 และมี

การรับเงินจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท 

จํานวน 17.41 ล้านบาท  
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 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น พบวา่ในปี 2550 กลุม่บริษัท มีอตัราหนีส้ินตอ่

ทนุเทา่กบั 1.36 ลดจากปี 2549 เทา่กบั 1.51 คิดเป็นอตัราสว่นท่ีลดลงเทา่กบัร้อยละ 9.93 

 ปี 2551 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.85 เทา่ ในปี 2550 มีอตัราสว่นอยู ่0.84 เทา่ เม่ือพิจารณาแล้วสภาพ

คลอ่งของทัง้ 2 ปี ใกล้เคียงกนั โดยปี 2551 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ 17.08 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2550 ท่ีมี

กระแสเงินสดติดลบอยู่ (44.48) ล้านบาท และสําหรับกลุม่บริษัทในปี 2551 และปี 2550 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

เทา่กบั 70.23 ล้านบาท และ (17.67) ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 501 และมีกระแสเงินสดจากการลงทนุเท่ากบั (100.29) 

ล้านบาท และ (149.53) ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 33 มีกระแสเงินสดจากการหาแหลง่เงินทนุ 46.28 ล้านบาท และ 122.62 

ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 62  

 เม่ือพิจารณาอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น พบวา่ในปี 2551 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุเทา่กบั 1.50 

ซึง่เพิ่มจากปี 2550 เลก็น้อยโดยมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเทา่กบั 1.36 

 ในปี 2552 กลุม่บริษัทมีอตัราสภาพคลอ่ง 0.97 เทา่ ในปี 2551 มีอตัราสว่นอยู ่ 0.85 เทา่ ซึง่มีสภาพคลอ่งของปี 

2552 ดีขึน้กวา่ปี 2551 ร้อยละ 14.12 โดยปี 2552 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ 10.76 ล้านบาท มีผลทําให้เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2552 เทา่กบั 41.21 ล้านบาท ในปี 2551 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ 17.08 ล้านบาท 

และมีผลทําให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2551 เทา่กบั 30.44 ล้านบาท เป็นผลทําให้สภาพคลอ่งของปี 

2552 เพิ่มขึน้จากปี 2551 เลก็น้อย 

 เม่ือพิจารณาอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น พบวา่ในปี 2552 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุเทา่กบั 1.51 

เทา่ ซึง่เทา่กบัปี 2551 

รายจ่ายลงทนุ  

สรุปรายจ่ายด้านการลงทนุของกลุม่บริษัท 

รายจ่ายลงทนุ (ล้านบาท) ณ สิน้ปี 2550 ณ สิน้ปี 2551 ณ สิน้ปี 2552 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน - - 5.12 

อาคารสํานกังาน 1.50 - 10.43 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 84.96 64.51 (3.64) 

เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์สํานกังาน 1.14 3.67 1.49 

ยานพาหนะ 6.21 4.16 5.17 

สินทรัพย์ระหวา่งการก่อสร้าง 39.99 18.85 (4.05) 

รวม 133.80 91.19 14.52 

 

แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

 ปี 2550 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวม 821.08 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้นิหมนุเวียน 800.90 ล้านบาท และหนีส้นิระยะ

ยาวเทา่กบั 20.09 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2549 ท่ีมีหนีส้นิรวมเทา่กบั 927.33 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 
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897.02 ล้านบาท และหนีส้นิระยะยาวเทา่กบั 30.31 ล้านบาท หนีส้นิท่ีลดลงสว่นใหญ่เป็นหนีส้นิหมนุเวียน ท่ีลดลงเป็น

จํานวนมากเกิดจาก เจ้าหนีก้ารค้า เกิดจากกลุม่บริษัทได้ทําการจ่ายชําระหนี ้ของวตัถดิุบโดยเฉพาะเหลก็เร็วขึน้ จากปี 2549 

เน่ืองจากการผนัผวนของราคาเหลก็ท่ีสงูขึน้มาก 

 ปี 2550 กลุม่บริษัท มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 601.10 ล้านบาท ซึง่ต่ํากวา่ปี 2549 ซึง่มีอยูจํ่านวน 611.60 ล้านบาท สาเหตุ

ของการลดลงเกิดจาก กลุม่บริษัทมีผลประกอบการลดลงจากปีก่อนในอตัราสว่นท่ีลดลงร้อยละ 86.02 รวมทัง้มีการจ่ายปันผล

ไปจํานวน 30.76 ล้านบาท จึงทําให้มีกําไรสะสมลดลงด้วยจํานวนดงักลา่ว แตใ่นปี 2550 มีการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีออกจําหน่ายให้แก่กรรมการและพนกังาน จํานวน 3.48 ล้านหน่วย จงึทําให้ต้นทนุท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว

เพิ่มขึน้จากปี 2549 ท่ีมีอยู่ 211.52 ล้านบาท มาเป็น 215 ล้านบาท ในปี 2550 และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจํานวน 164 

ล้านบาท จากเดิมในปี 2549 มีอยูจํ่านวน 150.07 ล้านบาท 

 อนึง่อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2550 เทา่กบั 0.71 ซึง่สงูกวา่ปี 2549 ท่ีมีอยูใ่น

อตัราสว่นเทา่กบั 0.45 เทา่ ซึง่เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 56.46 

 ปี 2551 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวม 897.90 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน 872.49 ล้านบาท และหนีส้นิระยะ

ยาว 25.41 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2550 ซึง่มีหนีส้นิรวม 821.08 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 800.99 ล้านบาท 

และหนีส้นิระยะยาว 20.09 ล้านบาท หนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้เป็นหนีส้ินหมนุเวียน ท่ีเพิ่มขึน้จากหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงิน

กู้ ยืมจากธนาคาร โดยมีสาเหตจุากการซือ้วตัถดิุบโดยเฉพาะเหลก็เป็นเงินสดซึง่เกิดจากการผนัผวนของราคาเหลก็ 

 ปี 2551 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 602.84 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2550 ซึง่มีอยู ่601.10 ล้านบาท และอตัราสว่น

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2551 และปี 2550 อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนัคือ 0.77 และ 0.71 ตามลําดบั 

 ปี 2552 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวม 986.10 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน 937.10 ล้านบาท และหนีส้นิระยะ

ยาว 49.00  ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2551 มีหนีส้นิรวม 897.90 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 874.55 ล้านบาท 

และหนีส้นิระยะยาว 23.35 ล้านบาท หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้เป็นหนีส้นิประเภทไมมี่ดอกเบีย้ หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ลดลงประมาณ 

50.25 ล้านบาท 

 ปี 2552 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 654.02 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2551 ท่ีมีอยู ่602.84 ล้านบาท และอตัราสว่น

หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2552 และปี 2551 จะลดลงกวา่ปี 2551 เทา่กบั 0.63 และ 0.77 ตามลําดบั 
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14.3   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552   บริษัทและบริษัทยอ่ย   จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี   ดงัตอ่ไปนี ้  

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 
 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 
 
บริษัท ซีฟโก้ และบริษัท ประยรูชยั (1984) ร่วมค้า 
 
SEAFCO-RYOBI PTE LTD. 
 
กิจการร่วมค้าซีฟโก้และประยรูชยั (1984) 
 
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 
 

 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

  
1,060,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
220,000 

 
220,000 

 

รวม 
  

1,680,000 

 


