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14. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1 งบการเงนิ  

14.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทประจําปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 ถงึ 2554 ได้แก่ นางวิไลรัตน์ โรจน์-

นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาเลขที่ 3104 สํานกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ และในปี 2554 ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท สอบบญัชี ดี 

ไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั โดยรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีสําหรับระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ให้ความเห็นแบบ

ไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  

14.1.2 ตารางงบการเงนิ (เอกสารแนบ 3) 
 
 
 
 
14.2   คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

การดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

 ในช่วงตัง้แต่ปี 2552 ถึง ปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 1,804.21 ล้านบาท 1,439.90 ล้านบาท และ 1,570.16

ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุกปี ทัง้นีห้ากพิจารณา

โครงสร้างรายได้จากการรับจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดิน และงานก่อสร้างโยธา พบว่ารายได้

จากงานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดิน มีสดัส่วนประมาณ ร้อยละ 43 ร้อยละ 53 และร้อยละ 70 ตามลําดบั ซึง่

แสดงให้เห็นวา่อตุสาหกรรมการก่อสร้างอาคารสงู เร่ิมฟืน้ตวั รายได้รวมของปี 2554 เม่ือเทียบกบัปี 2553 เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 

 ในสว่นของกําไรสทุธิ กลุม่บริษัทมีกําไร(ขาดทนุ)สทุธิในชว่งระหวา่งปี 2552 ถงึปี 2554 เท่ากบั 52 ล้านบาท ขาดทนุ 

(58.88) ล้านบาท และขาดทนุ (57.87) ล้านบาท ในส่วนขาดทนุสทุธิของปี 2554 ลดลงร้อยละ 1.72 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซึ่ง

ผลขาดทนุลดลงเล็กน้อย งานท่ีทําให้ขาดทนุเกิดจากงานในสว่นงานโยธาซึง่ยงัดําเนินการอยู่ยงัไม่แล้วเสร็จ ณ สิน้ปี 2554 มี

ผลงานยงัไม่สง่มอบงานอยู่จํานวน 251 ล้านบาท 

 

14.2.1  การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

(ก)   รายได้ 

รายได้ของกลุม่บริษัทประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้าง ได้แก่ รายได้ค่าบริการเสาเข็มเจาะ รายได้งานกําแพงกนัดิน 

รายได้ค่าก่อสร้างงานโครงสร้างโยธา งานฐานราก รายได้บริการทดสอบเสาเข็ม รายได้ค่าบริการอื่นๆ และรายได้อ่ืน

นอกเหนือจากการดําเนินงาน เชน่ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ, ดอกเบีย้รับ และกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน เป็นต้น  

Financal Statement
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ปี 2552 กลุม่บริษัทมีรายได้รวม 1,826.92 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากงานเสาเขม็เจาะและกําแพงกนัดิน 

ร้อยละ 43 รายได้งานก่อสร้างโยธา ร้อยละ 37 รายได้งานฐานรากร้อยละ 13 รายได้ปรับปรุงคณุภาพดิน ร้อยละ 13 รายได้

ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.5 และรายได้บริการอ่ืนร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมของปี 2551 เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 โดยรายได้ท่ี

เพิ่มขึน้เป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัทไปสว่นของรายได้งานก่อสร้างโยธา และงานฐานรากที่เข้ามาชดเชยรายได้ ในสว่น

ของงานประเภทเสาเขม็เจาะ และงานกําแพงกนัดินท่ีลดลง 

ปี 2553 กลุม่บริษัทมีรายได้รวม 1,461.88 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินร้อย

ละ 53 รายได้งานก่อสร้างโยธา ร้อยละ 44 รายได้งานฐานรากร้อยละ 0.24 รายได้ปรับปรุงคณุภาพดินร้อยละ (0) รายได้

ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.20 และรายได้บริการอ่ืน ร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปี 2552 รายได้ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากรายได้ใน

สว่นเสาเข็มเจาะและกําแพงดินในปี 2553 รับงานเฉพาะคา่แรงไม่รวมวตัถดุิบหลกัเป็นส่วนใหญ่ 

ปี 2554 กลุม่บริษัทมีรายได้รวม 1,576.60 บาท ประกอบด้วยรายได้จากเสาเขม็เจาะและกําแพงกนัดินร้อยละ 68.87 

รายได้งานก่อสร้างโยธา ร้อยละ 29.85 รายได้ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.02 และรายได้บริการอื่น ๆ ร้อยละ 1.27 เม่ือเทียบกบัปี 

2553 รายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.93 เน่ืองจากบริษัทสง่มอบงานได้เร็วขึน้ 

(ข)   ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย 

ต้นทนุงานรับจ้าง   

ต้นทนุงานรับจ้างประกอบด้วย คา่วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง คา่จ้างแรงงาน คา่เชือ้เพลงิ คา่เสื่อมราคา และคา่ใช้จ่ายใน

การผลติอ่ืนๆ 

ต้นทนุงานรับจ้างปี 2553 เทา่กบั 1,362.09 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2552 เท่ากบั 1,627.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

16.31 อตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2553 เทา่กบัร้อยละ 5.40 และในปี 2552 เทา่กบัร้อยละ 9.79 อตัรากําไรขัน้ต้นลดลงกวา่ปี 

2552 เทา่กบัร้อยละ 50 เน่ืองจากต้นทนุสว่นของงานก่อสร้างโยธาเพิ่มมากขึน้ 

ต้นทนุงานรับจ้างปี 2554 เทา่กบั 1,482.41 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553 เทา่กบั 1,362.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

8.83 อตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2554 เทา่กบัร้อยละ 5.59 และในปี 2553 เทา่กบัร้อยละ 5.40 อตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เล็กน้อย 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารและอ่ืน ๆ 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของปี 2553 เทา่กบั 104.04 ล้านบาท เทียบกบัปี 2552 เทา่กบั 84.12 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้กวา่ปี 2552 เทา่กบัร้อยละ 23.67 เพิ่มขึน้มาจากเงินเดือนพนกังานท่ีมีจํานวนพนกังานเพิ่มขึน้และเงินเกษียณอาย ุ

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของปี 2554 เท่ากบั 105.40 ล้านบาท เทียบกบัปี 2553 เทา่กบั 104.04 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้กวา่ปี 2553 ร้อยละ 1.31 

หนีส้ญู 

 ในปี 2552 มีการตัง้หนีส้ญูจํานวน 19.50 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 1 ของรายได้รับจ้างรวม ซึง่เกิดจากการตัง้สาํรอง

หนีส้ญูจํานวน 12.01 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการตัง้สํารองหนีส้ญูของลกูค้ารายหนึง่ ซึง่บริษัทคาดวา่จะสามารถเรียกชําระคืนได้
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จากลกูหนีร้ายดงักลา่ว จํานวน 1.7 ล้านบาทเป็นการตัง้ประมาณค่า K ที่จะได้รับจากหนว่ยงานราชการสงูกวา่ท่ีได้รับเข้ามา

จริง และอีก 5.79 ล้านบาทเป็นการตัง้ประมาณรายได้ในปี 2551 สงูเกินไป 

 ในปี 2553 มีการตัง้สํารองหนีส้ญู จํานวน 8.92 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 0.6 ของรายได้รับจ้างรวม ซึง่เกิดจากการตัง้

สํารองหนีส้ญูของลกูค้ารายหนึง่ ซึง่ค้างชําระนานเกิน 12 เดือน ซึง่บริษัทคาดวา่จะเรียกชําระคืนได้ 

 ในปี 2554 มีการตัง้สํารองหนีส้ญู จํานวน 9.84 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 0.63 ของรายได้รับจ้างรวม ซึง่สํารองหนี ้

สญูของลกูค้า ซึง่ค้างชําระนานเกิน 12 เดือน ซึง่บริษัทคาดวา่จะเรียกชําระคืนได้ 

(ค)   กําไรขัน้ต้นและกําไรสทุธิ 

ในปี 2553 เทียบกบัปี 2552 มีกําไรขัน้ต้นเทา่กบั 70.64 ล้านบาท และ 176.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 สาเหตจุาก

ต้นทนุในสว่นงานก่อสร้างโยธาเพิ่มขึน้ และมีกําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (58.88) ล้านบาท และ 51.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 214 

เน่ืองจากต้นทนุในสว่นของการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 

ในปี 2554 เทียบกบัปี 2553 มีกําไรขัน้ต้นเทา่กบั 87.74 ล้านบาท และ 77.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.77 สาเหตุ

จากมีการสง่มอบงานเข็มเจาะและกําแพงกนัดินเร็วขึน้กวา่ปี 2553 และมีผลขาดทนุสทุธิ (57.87) ล้านบาท และ (58.88) ล้าน

บาท ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 1.72 

(ง)   ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2552 และปี 2553 กลุ่มบริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 7.9 และร้อยละ (10.1) ลดลงร้อย

ละ 228 เป็นผลมาจากกลุม่บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิในปี 2553 เทา่กบั (58.88) ล้านบาท และกําไรสทุธิในปี 2552 51.51 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 20 

 ณ สิน้ปี 2554 เทียบกบัปี 2553 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ (11.3) และร้อยละ (10.1) 

ลดลงร้อยละ 12.60 เป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัทขาดทนุติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 2 

 
 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

14.2.2 ตารางสรุปสนิทรัพย์รวมและหนีส้ินของกลุม่บริษัท 

รายการ ณ สิน้ปี 2552 ณ สิน้ปี 2553 ณ สิน้ปี 2554 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 1,640.12 100.00 1,518.20 100.00 1,540.43 100.00 

หนีส้นิรวม 986.10 60.12 933.95 61.52 1,030.48 66.90 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 654.02 39.87 584.25 38.48 509.96 33.11 

เงินกู้รวม 410.22 25.01 559.33 36.84 587.41 38.13 

• เงินกู้ระยะสัน้ 361.22 22.02 429.33 28.28 484.83 31.47 

• เงินกู้ระยะยาว 49.00 0.03 130.00 8.56 102.58 6.66 
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สนิทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2552 และปี 2553 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,640.12 ล้านบาท และ 1,518.20 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 9.29 ซึง่สว่นใหญ่ลดลงในสว่นของลกูหนีก้ารค้า 

 ณ สิน้ปี 2553 และปี 2554 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,518.20 ล้านบาท และ 1,540.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.46 ซึง่เป็นในสว่นของลกูหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีจะพิจารณาการตัง้สํารองหนีสู้ญทุกๆไตรมาส และเป็นแต่ละรายไป โดยอตัราท่ีจะใช้ตัง้

สํารองฯ คือร้อยละ 10 - 20 ของลกูหนีท้ี่ค้างชําระนานกว่า 6 เดือน และร้อยละ 50 ของลกูหนีท่ี้ค้างชําระนานกว่า 12 เดือน 

สําหรับลกูหนีท่ี้อยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดีและคาดวา่ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้นัน้  

ในปี 2550 มีลกูหนีก้ารค้าจํานวน 1 ราย ท่ีผิดการชําระเป็นระยะเวลานานเกิน 12 เดือน มีมลูคา่จํานวน 

47,143,823.00 ล้านบาท บริษัทจงึทําการตัง้สํารองหนีส้ญูทัง้จํานวน ร้อยละ 100 

ในปี 2551 มีการตัง้คา่ K จากการคํานวณ มากกวา่จํานวนคา่ K ที่ทางราชการจา่ยชําระอยูจํ่านวน 351,011.18 

บาท จงึได้มีการตัง้หนีส้ญูด้วยจํานวนดงักลา่ว 

ในปี 2552 มีการตัง้หนีส้ญูจํานวน 19.50 ล้านบาท เป็นการผิดการชําระเป็นระยะเวลานานเกิน 12 เดือน จํานวน 1 

ล้านบาท  และอีกจํานวน 1.7 ล้านบาท มีการตัง้คา่ K จากการคํานวณมากกว่าท่ีได้รับจริงจากทางราชการ 

ในปี 2553 มีการตัง้หนีส้ญูจํานวน 8.92 ล้านบาท เป็นการผิดการชําระหนีเ้กิน 12 เดือน  

ในปี 2554 มีการตัง้หนีส้ญูจํานวน 9.84 ล้านบาท เป็นการผิดการชําระหนีเ้กิน 12 เดือน  

ลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัทสามารถจําแนกตามอายหุนีค้้างชําระได้ดงันี ้

(หนว่ย: ล้านบาท) ณ สิน้ปี 2552 ณ สิน้ปี 2553 ณ สิน้ปี 2554 

ลกูหนีท่ี้ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 194.42 82.70 139.16 

น้อยกวา่ 3 เดือน 63.70 50.15 116.68 

3 เดือน ถงึ 6 เดือน 5.82 58.24 7.63 

มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 15.22 20.51 8.86 

มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 85.53 65.45 80.11 

รวม 364.69 277.05 352.44 

หกั: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (62.32) (70.23) (81.19) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 302.37 206.82 271.25 

ลกูหนีท่ี้ยงัไม่ได้เรียกชําระ 456.51 328.84 303.42 

สภาพคลอ่ง 

 ในปี 2553 กลุ่มบริษัทมีอตัราสภาพคลอ่ง 0.83 เทา่ ในปี 2552 มีอตัราสว่นอยู่ 0.97 เท่า ซึง่สภาพคลอ่งของปี 2553 

ลดลงร้อยละ 14.43 ในปี 2553 มีกระแสเงินสดลดลง 17.33 ล้านบาท มีผลทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 

2553 เท่ากบั 23.87 ล้านบาท ในปี 2552 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ 10.76 ล้านบาท มีผลทําให้เงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2552 เทา่กบั 30.44 ล้านบาท ทําให้กระแสเงินสดของปี 2553 ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 42.30 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

 - 59 -  

 ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีอตัราสภาพคล่อง 0.77 เท่า ในปี 2553 มีอตัราส่วนเท่ากบั 0.83 เท่า ซึง่สภาพคล่องของปี 

2554 ลดลงร้อยละ 7.23 ในปี 2553 มีกระแสเงินสดลดลง 11.47 ล้านบาท มีผลทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

สิน้ปี 2554 เท่ากบั 12.40 ล้านบาท โดยในปี 2552 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดลดลง 17.33 ล้านบาท มีผลทําให้เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2553 เท่ากบั 23.87 ล้านบาท ทําให้กระแสเงินสดของปี 2554 ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 

48.07  

รายจ่ายลงทนุ  

สรุปรายจา่ยด้านการลงทนุของกลุม่บริษัท 

รายจ่ายลงทนุ (ล้านบาท) ณ สิน้ปี 2552 ณ สิน้ปี 2553 ณ สิน้ปี 2554 

ท่ีดนิและสว่นปรับปรุงท่ีดิน 5.12 4.45 0.26 

อาคารสาํนกังาน 10.43 1.41 3.92 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (3.64) 147.19 22.94 

เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์สาํนกังาน 1.49 0.28 5.78 

ยานพาหนะ 5.17 9.32 5.32 

สนิทรัพย์ระหวา่งการกอ่สร้าง (4.05) (7.56) (2.04) 

รวม 14.52 155.09 36.18 

 

แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

 ปี 2552 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวม 986.10 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 937.10 ล้านบาท และหนีส้ินระยะ

ยาว 49.00  ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2551 มีหนีส้ินรวม 897.90 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 874.55 ล้านบาท 

และหนีส้ินระยะยาว 23.35 ล้านบาท หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้เป็นหนีส้ินประเภทไม่มีดอกเบีย้ หนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ลดลงประมาณ 

50.25 ล้านบาท 

 ปี 2552 กลุ่มบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 654.02 ล้านบาท ซึง่สงูกว่าปี 2551 ที่มีอยู่ 602.84 ล้านบาท และอตัราสว่น

หนีส้นิที่มีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2552 และปี 2551 จะลดลงกวา่ปี 2551 เทา่กบั 0.63 และ 0.77 ตามลําดบั 

ปี 2553 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวม 933.95 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 800.19 ล้านบาทและหนีส้ินระยะ

ยาว 133.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2552 มีหนีส้ินรวม 986.10 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 937.10 ล้านบาท

และหนีส้ินระยะยาว 130.23 ล้านบาท 

 ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวม 1,030.47 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 900.37 ล้านบาท และหนีส้ิน

ระยะยาว 130.10 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2553 มีหนีส้นิรวม 933.95 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน 800.19 ล้าน

บาทและหนีส้ินระยะยาว 133.75 ล้านบาท 

 ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น 509.96 ล้านบาท ซึ่งตํ่ากว่าปี 2553 ที่มีอยู่ 584.25 ล้านบาท และ

อตัราสว่นหนีส้นิที่มีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2554 , ปี 2553 และปี 2552 เทา่กบั 1.15, 0.95 และ 0.63 ตามลําดบั 
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14.3   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   บริษัทและบริษัทยอ่ย จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ดงัต่อไปนี ้  

ช่ือบริษัทผู้จา่ย 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 

  
1,250,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
220,000 

 
60,000 

 
220,000 

 

รวม 
  

1,870,000 

 


