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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน  

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทประจําปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2547 – 2549 ไดแก นางสุวิมล  กฤตยา

เกียรณ ผูสอบบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982  สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสําหรับ

ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาไดใหความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

12.1.2 ตารางงบการเงิน (เอกสารแนบ 3) 
 

Financal Statement

 
 
 
12.2   คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน 

การดําเนนิงานและฐานะการเงิน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 ในชวงตั้งแตป 2547 ถึง 2549 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 994 ลานบาท 1,099 ลานบาท และ 2,313 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนรายไดจากการรับจาง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 98 รอยละ 99 และรอยละ 99 ตามลําดับ ทั้งนี้

หากพิจารณาโครงสรางรายไดจากการรับจาง ซึ่งสวนใหญเปนงานเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดิน และงานกอสราง

โครงสรางพบวารายไดจากงานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินมีสัดสวนประมาณ รอยละ 83 รอยละ 77 และรอย

ละ 73 ตามลําดับ รายไดรวมของป 2549 เมื่อเทียบกับป 2548 จะเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 112 โดยที่มาจากในป 2549 ไดมีการรับ

งานมากขึ้น รวมทั้งการสงมอบงานมากขึ้น และมีรายไดจากสายการผลิตภัณฑใหมเขามา คือรายไดงานฐานราก และรายได

งานปรับปรุงคุณภาพดิน คิดเปนรอยละ 14.75 ของรายไดรวม 

 ในสวนของกําไรสุทธิ กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 81 ลานบาท 67 ลานบาท และ 163 ลานบาท ในสวนของกําไร

สุทธิจะเห็นวา กําไรสุทธิของป 2549 เพิ่มมากกวาป 2548 ถึงรอยละ 143 อัตรากําไรสุทธิเทากับ รอยละ 8 รอยละ 6 และรอย

ละ 7 ตามลําดับ 
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12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

(ก)   รายได 

รายไดของกลุมบริษัทประกอบดวยรายไดจากการรับจาง ไดแก รายไดคาบริการเสาเข็มเจาะ รายไดงานกําแพงดิน 

รายไดคากอสรางงานโครงสราง รายไดบริการทดสอบเสาเข็ม รายไดคาบริการอื่นๆ และรายไดอื่นนอกเหนือจากการ

ดําเนินงาน เชน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน, ดอกเบี้ยรับและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน  

ป  2547 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 994  ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการรับจางจํานวน 979 ลานบาท และ

รายไดอื่นอีก 15 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 98   และรอยละ 2  ของรายไดรวม ตามลําดับ  สาเหตุที่รายไดจากการ

รับจางเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 110 เมื่อเทียบจากป 2546 เนื่องจากการรับงานในป 2547 เปนการรับงานรวมคาวัสดุและ

คาแรงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 ของรายไดจากการรับจาง   รายไดจากการรับจางของกลุมบริษัทสวนใหญเปนรายไดงานเสาเข็ม

เจาะและรายไดงานกําแพงดินเทากับ 828 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ  83  ของรายไดรวม  นอกจากนี้ยังมีรายได

งานโครงสรางและงานฐานรากเทากับ  42  ลานบาท และ 98 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ  4 และ 10 ของรายไดรวม  

ป 2548 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 1,099 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการรับจางจํานวน 1,085 ลานบาทและ

รายไดอื่นอีก 14 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวน 99 และรอยละ 1 ของรายไดรวม ตามลําดับ สาเหตุที่รายไดรับจางเพิ่มขึ้น

ประมาณรอยละ 10 เมื่อเทียบจากป 2547 เนื่องจากการรับงานในป 2548 มีการรับงานกอสรางโยธาเพิ่มมากขึ้นโดย ป 2547 

มีรายไดงานกอสรางโยธารอยละ 14 และป 2548 รอยละ 19 ของรายไดรวม และการรับงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน

ลดลงป 2547 รับงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินรอยละ 83 ในป 2548 รอยละ 78 ของรายไดรวม 

สําหรับป 2549 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 2,314 ลานบาท โดยประกอบดวยรายไดจากการรับจาง 2,303 ลานบาท 

และรายไดอื่นอีก 11 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 99.5 และรอยละ 0.5 ของรายไดรวมตามลําดับ โครงสรางรายได

ตามสายผลิตภัณฑ ประกอบดวยรายไดงานเสาเข็มเจาะ รอยละ 69, รายไดงานกําแพงกันดินรอยละ 5,  รายไดงานกอสราง

โยธารอยละ 7, รายไดบริการทดสอบเสาเข็ม รอยละ 1, รายไดบริการอื่น ๆ รอยละ 4, รายไดงานฐานราก รอยละ 13 และ

รายไดงานปรับปรุงคุณภาพดินรอยละ 1 ของรายไดรวมตามสายผลิตภัณฑ รายไดรวมของป 2549 เมื่อเทียบกับป 2548 จะโต

ขึ้นถึง รอยละ 112 โดยที่มาจากในป 2549 ไดมีการรับงานมากขึ้น รวมทั้งการสงมอบงานมากขึ้น และมีรายไดจากสาย

ผลิตภัณฑใหมเขามาดวย คือรายไดงานฐานราก และรายไดงานปรับปรุงคุณภาพดิน 

(ข)   ตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนงานรับจาง   

ตนทุนงานรับจางประกอบดวย คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาจางแรงงาน คาเชื้อเพลิง คาเสื่อมราคา และคาใชจายใน

การผลิตอื่นๆ 

ป  2547 กลุมบริษัทมีตนทุนงานรับจางจํานวน 816  ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 82  ของรายไดจากการ

รับจาง  ซึ่งเมื่อเทียบกับป 2546 กลุมบริษัทมีตนทุนงานรับจางเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 110 สาเหตุจากเหตุผลดังกลาวใน

รายไดจากการรับจาง 
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ป 2548 กลุมบริษัทมีตนทุนงานรับจางจํานวน 923 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84 ของรายไดรวมจากการรับจาง ซึ่ง

เมื่อเทียบกับป 2547 กลุมบริษัทมีตนทุนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ  13 สาเหตุมาจากรายไดงานโครงสรางโยธาเพิ่มมากขึ้น

ประมาณรอยละ 46 ซึ่งตนทุนงานกอสรางโยธาจะสูงกวางานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 

ตนทุนงานรับจางป 2549 มีสัดสวนตอรายไดจากการรับจางเทากับรอยละ 85.73 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2548 ที่มี

สัดสวนเทากับรอยละ 84.02 เนื่องจากโครงสรางของรายไดตามสายผลิตภัณฑเปล่ียนไปโดยมีการรับงานในสวนของรายได

งานฐานรากและรายไดงานปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งรายไดในสองสวนนี้ มีตนทุนที่สูงกวารายไดหลักของบริษัท คือรายไดงาน

เสาเข็มเจาะและรายไดกําแพงกันดิน 

คาใชจายในการบริหารและอื่น ๆ 

ป 2547 – 2548 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารและอื่นๆเทากับ 65 ลานบาทและ 79 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวน รอยละ 7 ของรายไดรวม สําหรับสาเหตุที่คาใชจายในการบริหารและอื่นๆ ของป 2548 เพิ่มขึ้นจากป 2547 เนื่องจาก

มีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานในอัตราเฉลี่ยรอยละ 14 

สําหรับป  2549 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารและอื่นๆ เทากับ 99 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 ของ

รายไดรวม  ซึ่งเปนสัดสวนที่ลดลงจากป 2548 เนื่องจากในป 2549 มีรายไดที่สูงขึ้น และบริษัทสามารถควบคุมคาใชจายไมให

สูงขึ้นตามรายได 

(ค)   กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ 

ป 2548 กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 161 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 15 ซึ่งลดลงจากป 

2547 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 17 ซึ่งเกิดจากในป 2548 มีการรับงานกอสรางโยธาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับป 2547 

โดยที่อัตรากําไรขั้นตนของงานกอสรางโยธานั้นต่ํากวางานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน กําไรสุทธิในป 2547 รอยละ 8 และ

ป 2548 รอยละ 6 สาเหตุมาจากกําไรขั้นตนลดลงสวนคาใชจายในการขายและบริหารของป 2547 และป 2548 อยูในอัตรา

รอยละ 7 ของรายไดรวมเทากัน  

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 เนื่องจากกลุมบริษัทมีอัตราคาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลงจากรอยละ 7 ในป 2548 มาเปนรอยละ 4 ในป 

2549 

(ง)   ผลตอบแทนผูถือหุน 

ณ ส้ินป 2547 และ 2548 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 26 ในป 2547 และรอยละ 14 ในป 

2548 สาเหตุมาจากกําไรสุทธิของกลุมบริษัทลดลงจาก 81 ลานบาทในป 2547 มาเปน 67 ลานบาทในป 2548 และสวนของผู

ถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 469 ลานบาทในป 2547 มาเปน 498 ลานบาทในป 2548 
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 ณ ส้ินป 2548 และ 2549 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 14 และรอยละ 29  เนื่องจากกําไร

สุทธิของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 67 ลานบาท ในป 2548 มาเปน 163 ลานบาทในป 2549 และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 

498 ลานบาทในป 2548 มาเปน 612 ลานบาทในป 2549 

12.2.2 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

12.2.3 ตารางสรุปสินทรัพยรวมและหนี้สินของกลุมบริษัท 

รายการ ณ สิ้นป 2547 ณ สิ้นป 2548 ณ สิ้นป 2549 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพยรวม 692.73 100.00 945.68 100.00 1,538.93 100.00 

หนี้สินรวม 224.14 32.36 447.63 47.33 927.33 60.25 

สวนของผูถือหุน 468.59 67.64 498.05 52.67 611.60 39.75 

เงินกูรวม 35.12 5.07 208.52 22.05 259.95 16.90 

• เงินกูระยะสั้น 34.90 5.04 164.56 17.40 229.64 14.92 

• เงินกูระยะยาว 0.22 0.03 43.96 4.65 30.31 1.98 

สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2547 และ 2548 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 693 ลานบาท และ 946 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา

เพิ่มขึ้นจากป 2547 เทากับรอยละ 37 ซึ่งสวนใหญ สินทรัพยรวมจะประกอบดวยลูกหนี้การคา และสินทรัพยถาวร อันไดแก 

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้สาเหตุหลักที่บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นสูงนั้นเปนผลจากการ

เพิ่มขึ้นของรายไดจากการรับจางซึ่งแปรผันไปตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้น 

 อยางไรก็ตาม ณ ส้ินป 2547-2548 พบวา บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 42 วัน เปน 71 วัน เหตุผล

ดังกลาวมาจากกลุมบริษัทมีลูกหนี้คงเหลือปลายป 2548 เปนหนวยงานราชการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนวยงานราชการจะใชเวลาใน

การเรียกเก็บชําระประมาณ 90 วัน 

 ณ ส้ินป 2547 และ 2548 กลุมบริษัทมีมูลคาของสินทรัพยถาวรสุทธิ 247 ลานบาท และ 356 ลานบาทตามลําดับ 

ทั้งนี้สาเหตุหลักที่บริษัทมีมูลคาของสินทรัพยดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้นมาจากการซื้อเครื่องจักร เพื่อรองรับงานใหมที่

เพิ่มขึ้น และทดแทนเครื่องจักรเดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน 

 ณ ส้ินป 2548 และ 2549 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 946 ลานบาท และ 1,539 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราที่

เพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณรอยละ 63 ซึ่งสวนใหญสินทรัพยรวมประกอบดวย ลูกหนี้การคา และสินทรัพยถาวร อันไดแก 

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร โดยไดซื้อเครื่องจักรเพิ่มเขามาเพื่อขยายกําลังการผลิตที่มีปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้สาเหตุหลักที่

บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นสูงนั้น เปนผลจากการสงมอบงานไดในปริมาณที่มากขึ้น และเร็วขึ้น อยางไรก็ตามรายไดจากการ

บริการจะผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจ 
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 อยางไรก็ตาม ณ ส้ินป 2548 และ 2549 พบวาบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียที่ลดลงจาก 71 วัน เปน 60 วัน ทําให

การหมุนเวียนของเงินสดดีขึ้นกวาป 2548 

 ณ ส้ินป 2548 และ 2549 กลุมบริษัทมีมูลคาของสินทรัพยถาวรสุทธิ 356 ลานบาท มาเปน 426 ลานบาท 

ตามลําดับ ทั้งนี้สาเหตุหลักที่บริษัทมีมูลคาของสินทรัพยดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้นมาจากการซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับ

งานใหมที่เพิ่มขึ้น และทดแทนเครื่องจักรเดิมเพื่อปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาการตั้งสํารองหนี้สูญทุกๆไตรมาส และเปนแตละรายไป โดยอัตราที่จะใชตั้งสํารองฯ 

คือรอยละ 10 - 20 ของลูกหนี้ที่คางชําระนานกวา 6 เดือน และรอยละ 50 ของลูกหนี้ที่คางชําระนานกวา 12 เดือน สําหรับ

ลูกหนี้ที่อยูระหวางการฟองรองคดีและคาดวาไมสามารถชําระหนี้ไดนั้น กลุมบริษัทจะทําการตัดเปนรายการหนี้สูญ ทั้งนี้ 

บริษัทไดทําการตัดหนี้สูญ ณ ส้ินป 2547 เทากับ 947,038 บาท สําหรับป 2548 ไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนในป 

2549 กลุมบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวจํานวน 3,085,806.87 บาท ซึ่งเปนลูกหนี้เงินประกันผลงานที่เกินกําหนดชําระ

นาน 12 เดือน จึงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว รอยละ 100  

ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทสามารถจําแนกตามอายุหนี้คางชําระไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) ณ สิ้นป 2547 ณ สิ้นป 2548 ณ สิ้นป 2549 

ลูกหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระ 40.43 126.05 174.24 

นอยกวา 3 เดือน 94.83 111.73 243.41 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 3.45 34.47 31.67 

มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 0.29 1.95 30.43 

มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 28.69 32.57 28.48 

รวม 167.92 306.78 508.23 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 25.92 25.81 25.81

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 141.99 280.94 482.41

ลูกหนี้ที่ยังไมไดเรียกชําระ 119.03 114.61 287.99 

 

สภาพคลอง 

ป  2547 กระแสเงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 0.69  ลานบาท เปนกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 

20  ลานบาท  สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาในสัดสวนที่มากกวาเจาหนี้การคา ซึ่งเปนผลมาจากราคาวัสดุ

กอสรางโดยเฉพาะอยางยิ่งเหล็กที่ปรับตัวขึ้นอยางมากในชวงไตรมาสแรกของป 2547 สําหรับกิจกรรมลงทุน บริษัทมีเงินสด

สุทธิใชไปจํานวน 111 ลานบาท ลวนแตเปนการจายเงินสดในการซื้อเครื่องจักรใหม และมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหา

เงินจํานวน 132 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากรับเงินสดจากการเพิ่มทุน 234 ลานบาท 

สําหรับป 2548 กระแสเงินสดของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น 13.53 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 4.82 ลานบาท เงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลง 59.50 ลานบาท ลวนแตเปนการลงทุนในซื้อเครื่องจักรใหมเขามา

ทดแทนเครื่องจักรเกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในการรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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เพิ่มขึ้น 68.22 ลานบาทซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูจากสถานการเงินและการออกตั๋วเงินที่เพิ่มขึ้นเขามาลงทุนในการซื้อ

เครื่องจักรเพิ่ม 

 ป 2549 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเทากับ 39.87 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเทากับ 

13.53 ลานบาท และสําหรับป 2549 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 138.56 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 

2548 ที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 20.16 ลานบาท ในสวนของการใชเงินจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ของป 2549 ใชไป 105.52 ลานบาท ซึ่งสวนใหญใชไปในการดําเนินการซื้อเครื่องจักร เพื่อเขามาขยายกําลังการผลิต สวนในป 

2548 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน อยูจํานวน 74.85 ลานบาท สําหรับป 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

จัดหาเงินอยู 6.8 ลานบาท สวนป 2548 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 68.21 ลานบาท เงินสดรับจากกิจการ

เงินลงทุนซึ่งมาจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและตั๋วเงินจายระยะสั้น ในการพิจารณาอัตราสวนสภาพคลอง ป 2549 

เทากับ 1.06 ป 2548 เทากับ 1.18 สําหรับอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วป 2549 เทากับ 0.93 ป  2548 เทากับ 1.06 สภาพ

คลองที่ลดลงแสดงถึงความสามารถในการจัดการทั้งภาระหนี้สินระยะสั้นที่ไมคลองตัวเทาที่ควร 

 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนพบวาป 2549 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอ

ทุนเทากับ 0.93 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 0.43 เทา เนื่องจากมีการกูเงินจากสถาบันการเงิน และ

การออกตั๋วจายระยะสั้นที่เพิ่มมากขึ้น 

รายจายลงทุน  

สรุปรายจายดานการลงทุนของกลุมบริษัท 

รายจายลงทนุ (ลานบาท) ณ สิ้นป 2547 ณ สิ้นป 2548 ณ สิ้นป 2549 

ที่ดิน 2.79 0 0 

อาคารสํานักงาน 2.17 0 0 

เครื่องจักรและอุปกรณ 35.40 112.33 86.23 

เฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน 3.99 3.41 5.08 

ยานพาหนะ 12.60 10.39 9.94 

สินทรัพยระหวางการกอสราง 34.82 23.51 17.13 

รวม 91.77 149.64 118.38 

 

ณ ส้ินป 2547 -2549 กลุมบริษัทมีรายจายดานการลงทุนในทรัพยสินถาวรเทากับ  92 ลานบาท 150 ลานบาทและ 

118 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในเครื่องจักร เทากับ 35 ลานบาท 112 ลานบาท และ 86 ลานบาท โดยนําเงินที่

ไดมาจากการขายเครื่องจักรเกา หรือกูจากสถาบันการเงินโดยผอนชําระระยะยาว หรือการเชาซื้อ โดยไดเครดิตระยะยาวจาก

ผูขายเครื่องจักร 
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แหลงที่มาของเงินทุน 

ณ ส้ินป 2547 และ 2548 กลุมบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมทั้งส้ิน 35 ลานบาท และ 158 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 5.07 และรอยละ 39 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะส้ัน และระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6-7 ตอป สําหรับป 2547 และ 2548 ค้ําประกันโดยสินทรัพยของ

บริษัทและกรรมการบริษัท 

 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 สาเหตุจากบริษัทสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้การคามาเปน

ระยะเวลากวา 30 ป ในสวนของหนี้สินไมหมุนเวียนซึ่งเกิดจากการกูมาเพื่อลงทุนในเครื่องจักร และไดมีการจายชําระใน

ระหวางป 2549 จึงทําใหยอดหนี้สินไมหมุนเวียนลดลงจากป 2548 

 ป 2549 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 611.60 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2548 ที่มีจํานวน 498.05 ลานบาท ซ่ึง

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 อีกทั้งบริษัทมี

กําไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานของป 2549 ที่มีผลกําไรสุทธิเทากับ 162.66 ลานบาท ทําใหมีกําไรสะสม

ประกอบดวย สํารองตามกฎหมายเทากับ 15.53 ลานบาท และมีกําไรที่ยังไมไดจัดสรรเทากับ 234.48 ลานบาท 

 อนึ่งอัตราสวนหนี้สินในสวนที่มีภาระดอกเบี้ย ตอสวนของผูถือหุนในป 2549 เทากับ 0.93 เทา ซึ่งสูงกวาป 2548 ที่มี

อยูเทากับ 0.43 เทา เนื่องจากไมมีการออกตั๋วเงินระยะสั้นเพิ่มในป 2549 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

ตามงบดุลรวมของกลุมบริษัท ณ ส้ินป 2547 -2549 พบวามีอัตราสวนหนี้สินสวนที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนของ

กลุมบริษัทเทากับ  เทา 0.07 เทาและ 0.42 เทา และ 0.38 เทาตามลําดับ ซึ่งจัดไดวาอยูในระดับปกติตามลักษณะของ

ประเภทธุรกิจ  สาเหตุที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทไดปรับมาอยูในระดับที่ดีขึ้นในชวง 3 ปที่ผานมา

เกิดจากผลดําเนินงานที่ดีขึ้นในแตละป 

1.2.3    ผลกระทบจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะมีตอผูถือหุน (Price Dilution) 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท จะไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ ตอผูถือหุน

ในขณะที่ออกและเสนอขาย  แตจะกอใหเกิดผลตอกระทบผูถือหุนเมื่อไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอราคาตลาดตอหุน (Price Dilution) 
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12.3   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   บริษัทและบริษัทยอย   จายคาตอบแทนการสอบบัญชี   ดังตอไปนี้   

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
ช่ือบริษัทผูจาย ช่ือผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 
บริษัท ซีฟโก และบริษัท ประยูรชัย (1984) 
รวมคา 

นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ 
นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ 
นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ 

480,000 
30,000 
30,000 

รวม  540,000 

คาบริการอื่น    
ช่ือบริษัทผูจาย ประเภทของ ผูใหบริการ คาตอบแทนของงานบริการอื่น 

 งานบริการอื่น  

 

 สวนที่จายไปใน

ระหวางปบัญชี 

สวนที่จะตอง 

จายในอนาคต 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 
 
บริษัท ซีฟโก และบริษัท ประยูรชัย (1984) 
รวมคา 

คาสอบทาน ไตรมาส 
ป 2546 
คาสอบทาน ไตรมาส 
ป 2546 
คาสอบทาน ไตรมาส 
ป 2546 

สํานักงานสอบ 
บัญชี ดีไอเอ 
สํานักงานสอบ 
บัญชี ดีไอเอ 
สํานักงานสอบ 
บัญชี ดีไอเอ 

450,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- 
 
- 
 
- 

รวม   510,000 - 
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

- ไมมี- 
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