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14. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

14.1 งบการเงิน  

14.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญช ี

ผูสอบบัญชีสาํหรับงบการเงินของบริษัทประจําปสิ้นสดุวันที่  31 ธันวาคม 2551 ถึง 2553 ไดแก นางวิไลรัตน โรจน

นครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาเลขที่ 3104 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และในป 2554 ไดเปลีย่นช่ือเปน บริษัท สอบบัญชี ดี 

ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสาํหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมาไดใหความเห็นแบบ

ไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

14.1.2 ตารางงบการเงิน (เอกสารแนบ 3) 
 
 
 
 
14.2   คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

การดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 ในชวงตั้งแตป 2551 ถึง ป 2553 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 1,621.65 ลานบาท 1,826.92 ลานบาท และ 1,461.88 

ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนรายไดจากการรับจาง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99 ของทุกป ทั้งนี้หากพิจารณา

โครงสรางรายไดจากการรับจาง ซ่ึงสวนใหญเปนงานเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดิน และงานกอสรางโยธา พบวารายได

จากงานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดิน มสีัดสวนประมาณ รอยละ 69 รอยละ 43 และรอยละ 53 ตามลําดับ ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมการกอสรางอาคารสงู เริ่มฟนตัว รายไดรวมของป 2553 เมื่อเทียบกบัป 2552 ลดลงรอยละ 20 

รายไดที่ลดลงมาจาก บริษัทรับงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน สวนใหญรับงานเฉพาะคาแรงไมรวมคาวตัถดุิบหลกั และ

งานในสวนงานโยธาลดลงเนื่องจากสงมอบงานไดนอยกวาป 2552 

 ในสวนของกําไรสุทธิ กลุมบริษทัมีกําไร(ขาดทนุ)สุทธิในชวงระหวางป 2551 ถึงป 2553 เทากับ 12 ลานบาท  52 

ลานบาท และขาดทุน (59) ลานบาท ในสวนของกําไรสุทธิจะเห็นวากําไรสทุธิของป 2553 ลดลงรอยละ 214 เมื่อเทียบกับป 

2552 อัตรากําไรสุทธิของป 2551 และป 2552 เทากับรอยละ 1 และรอยละ 3 ตามลาํดับ ในป 2553 มีอัตรากําไร(ขาดทุน)

สุทธิรอยละ (4) มาจากการปรบัประมาณการตนทุนใหมลดลง เนื่องมาจากสงมอบงานในสวนของงานโยธาไดต่ํากวาแผนที่

วางไว 

 

14.2.1  การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

(ก)   รายได 

Financal Statement
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รายไดของกลุมบริษัทประกอบดวยรายไดจากการรับจาง ไดแก รายไดคาบริการเสาเข็มเจาะ รายไดงานกําแพงกันดิน 

รายไดคากอสรางงานโครงสรางโยธา งานฐานราก รายไดบริการทดสอบเสาเข็ม รายไดคาบริการอื่นๆ และรายไดอ่ืน

นอกเหนือจากการดําเนินงาน เชน กําไรจากการจําหนายทรัพยสนิ, ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน เปนตน  

ป 2551 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 1,622 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยรายไดจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน รอยละ  

69 รายไดงานกอสรางโยธา รอยละ 20 รายไดงานฐานราก รอยละ 5 รายไดปรับปรุงคุณภาพดิน รอยละ 2 รายไดคาบรกิาร

ทดสอบเสาเข็ม รอยละ 7 รายไดบริการอื่น รอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2550 มีรายไดรวมลดลงรอยละ 13 เกิดการชะลอตัวของ

ภาคอสังหาริมทรัพย ตอเนื่องจากป 2550 อันมีผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับผลพิษ

เศรษฐกิจจากตางประเทศเริ่มมาจากสหรัฐอเมรกิา สงผลใหโครงการตางๆ ออกมานอย จึงเกิดการแขงขันทางการตลาดที่

รุนแรงตามมาดวย 

ป 2552 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 1,826.92 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยรายไดจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 

รอยละ 43 รายไดงานกอสรางโยธา รอยละ 37 รายไดงานฐานรากรอยละ 13 รายไดปรับปรุงคุณภาพดิน รอยละ 13 รายได

ทดสอบเสาเข็มรอยละ 0.5 และรายไดบริการอื่นรอยละ 3 เมื่อเทยีบกับรายไดรวมของป 2551 เพิ่มข้ึนรอยละ 13 โดยรายไดที่

เพิ่มขึ้นเปนการขยายฐานรายไดของบริษัทไปสวนของรายไดงานกอสรางโยธา และงานฐานรากที่เขามาชดเชยรายได ในสวน

ของงานประเภทเสาเข็มเจาะ และงานกําแพงกันดินที่ลดลง 

ป 2553 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 1,461.88 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินรอย

ละ 53 รายไดงานกอสรางโยธา รอยละ 44 รายไดงานฐานรากรอยละ 0.24 รายไดปรับปรุงคณุภาพดินรอยละ (0) รายได

ทดสอบเสาเข็มรอยละ 0.20 และรายไดบริการอืน่ รอยละ 2 เมือ่เทียบกับป 2552 รายไดลดลงรอยละ 20 เนื่องจากรายไดใน

สวนเสาเข็มเจาะและกําแพงดินในป 2553 รับงานเฉพาะคาแรงไมรวมวตัถุดิบหลกัเปนสวนใหญ 

(ข)   ตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนงานรับจาง   

ตนทุนงานรับจางประกอบดวย คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาจางแรงงาน คาเชื้อเพลิง คาเสื่อมราคา และคาใชจายใน

การผลติอ่ืนๆ 

ตนทุนงานรับจางป 2552 เทากับ 1,627.51 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2551 เทากับ 1,485.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ  

9.54 คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนของป 2552 เทากับรอยละ 9 และในป 2551 เทากับรอยละ 7 อัตรากําไรข้ันตนของป 2552 สูง

กวาป 2551 เทากับรอยละ 2 เนื่องจากการควบคุมตนทุนดีขึ้นกวาป 2551 รวมทั้งราคาวตัถุดิบและราคาน้าํมันไมผันผวน

เหมือนป 2551 

ตนทุนงานรับจางป 2553 เทากับ 1,383.74 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2552 เทากับ 1,627.51 ลานบาท ลดลงรอยละ 

19 คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนของป 2552 เทากับรอยละ 5 และในป 2552 เทากับรอยละ 10 อัตรากําไรชั้นตนลดลงกวาป 2552 

เทากับรอยละ 50 เนื่องจากตนทุนสวนของงานกอสรางโยธาเพิ่มมากขึ้น 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

 - 55 -  

คาใชจายในการบริหารและอื่น ๆ 

คาใชจายในการขายและบริหารของป 2551 เทากับ 95.51 ลานบาท เทียบกับป 2550 เทากับ 98.22 ลานบาท ลดลง

รอยละ 3 ในป 2551 บริษัทไดมกีารควบคมุคาใชจายไดดีขึ้นกวาป 2550 

คาใชจายในการขายและบริหารของป 2552 เทากับ 84.12 ลานบาท เทียบกับป 2551 เทากับ 95.51 ลานบาท ลดลง

รอยละ 12 ซึ่งบริษัทมีการควบคมุคาใชจายไดดกีวาป 2551 

คาใชจายในการขายและบริหารของป 2553 เทากับ 96.98 ลานบาท เทียบกับป 2552 เทากับ 84.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น

กวาป 2552 เทากับรอยละ 15 เพิ่มขึ้นมาจากเงนิเดือนพนักงานที่มีจํานวนพนักงานเพิ่มข้ึนและเงินเกษียณอาย ุ

หนี้สูญ 

 ในป 2551 มีหนี้สูญ จํานวน 351,011 บาท ซึ่งเกิดจากการตั้งประมาณการคา K ที่จะไดรับจากหนวยงานราชการสูง

กวาที่ไดรับเขามาจริง 

 ในป 2552 มีการตั้งหนี้สูญจํานวน 19.50 ลานบาท เทากับรอยละ 1 ของรายไดรับจางรวม ซึ่งเกิดจากการตั้งสาํรอง

หนี้สูญจํานวน 12.01 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการตัง้สํารองหนี้สูญของลูกคารายหนึง่ ซ่ึงบริษัทคาดวาจะสามารถเรยีกชําระคืนได

จากลกูหนี้รายดงักลาว จํานวน 1.7 ลานบาทเปนการตั้งประมาณคา K ที่จะไดรับจากหนวยงานราชการสูงกวาที่ไดรับเขามา

จริง และอีก 5.79 ลานบาทเปนการตั้งประมาณรายไดในป 2551 สูงเกินไป 

 ในป 2553 มีการตั้งสํารองหนี้สญู จํานวน 8.92 ลานบาท เทากับรอยละ 0.6 ของรายไดรับจางรวม ซึ่งเกิดจากการตั้ง

สํารองหนี้สูญของลูกคารายหนึง่ ซ่ึงคางชําระนานเกิน 12 เดือน ซึ่งบริษัทคาดวาจะเรียกชําระคืนได 

(ค)   กําไรข้ันตนและกําไรสุทธ ิ

ในป 2552 และป 2551 กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตน 157.93 ลานบาท และ 104.07 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 52 สาเหตุ

บริษัทควบคมุตนทุนการผลติไดดีขึน้ และมีกําไรสุทธิ 51.51 และ 11.61 เพิ่มขึ้นรอยละ 343.53 หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิ

เทากับรอยละ 3 และรอยละ 1 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทสามารถควบคมุคาใชจายในการขายและบริหารไดดีขึ้น 

ในป 2553 เทียบกับป 2552 มีกําไรขั้นตนเทากบั 70.64 ลานบาท และ 176.70 ลานบาท ลดลงรอยละ 60 สาเหตุจาก

ตนทุนในสวนงานกอสรางโยธาเพิ่มข้ึน และมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิ (58.88) ลานบาท และ 51.51 ลานบาท ลดลงรอยละ 214 

เนื่องจากตนทุนในสวนของการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 

(ง)   ผลตอบแทนผูถอืหุน 

 ณ สิ้นป 2550 และป 2551 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 3.8 และ รอยละ 1.9 หรือลดลงรอย

ละ 49 อันเปนผลมาจากกลุมบริษัทมีกาํไรสุทธิลดลง จาก 22.73 ลานบาท เหลือ 11.61 ลานบาทในป 2550 

 ณ สิ้นป 2551 และป 2552 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 1.9 และรอยละ 7.9 เพิ่มขึ้นรอยละ 

316 อันเปนผลมาจากกลุมบริษทัมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 51.51 ลานบาท จาก 11.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 343.53 
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 ณ สิ้นป 2552 และป 2553 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถอืหุนเทากับรอยละ 7.9 และรอยละ (10.1) ลดลงรอย

ละ 228 เปนผลมาจากกลุมบริษทัมีผลขาดทนุสทุธิในป 2553 เทากับ (58.88) ลานบาท และกําไรสุทธิในป 2552 51.51 ลาน

บาท ลดลงรอยละ 20 
 การวิเคราะหฐานะทางการเงนิ 

14.2.2 ตารางสรุปสินทรัพยรวมและหนี้สินของกลุมบริษทั 

รายการ ณ สิ้นป 2551 ณ สิ้นป 2552 ณ ส้ินป 2553 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรพัยรวม 1,500.74 100.00 1,640.12 100.00 1,518.20 100 

หนี้สินรวม 897.90 59.83 986.10 60.12 933.95 61.52 

สวนของผูถือหุน 602.84 40.17 654.02 39.87 584.25 38.48 

เงินกูรวม 463.86 30.91 410.22 25.01 559.33 36.84 

• เงินกูระยะสัน้ 438.45 29.22 361.22 22.02 429.33 28.28 

• เงินกูระยะยาว 25.41 1.69 49.00 0.03 130.00 8.56 

สินทรัพย 

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

เพิ่มขึ้น รอยละ 5.52 ซึ่งสวนใหญประกอบดวยลูกหนีก้ารคา และสินทรัพยถาวร 

 ณ สิ้นป 2551 และป 2552 กลุมบริษัทมสีินทรัพยรวมเทากับ 1,500.74 ลานบาท และ 1,640.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 9.29 ซ่ึงสวนใหญที่เพิ่มข้ึนเปนลูกหนี้การคา 

 ณ สิ้นป 2552 และป 2553 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,640.12 ลานบาท และ 1,518.20 ลานบาท ลดลง

รอยละ 9.29 ซ่ึงสวนใหญลดลงในสวนของลูกหนีก้ารคา 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาการตั้งสํารองหนี้สูญทุกๆไตรมาส และเปนแตละรายไป โดยอตัราที่จะใชตั้ง

สํารองฯ คือรอยละ 10 - 20 ของลูกหนี้ทีค่างชําระนานกวา 6 เดือน และรอยละ 50 ของลูกหนี้ที่คางชําระนานกวา 12 เดือน 

สาํหรับลูกหนี้ทีอ่ยูระหวางการฟองรองคดีและคาดวาไมสามารถชําระหนี้ไดนั้น  

ในป 2550 มีลูกหนีก้ารคาจํานวน 1 ราย ที่ผิดการชําระเปนระยะเวลานานเกิน 12 เดือน มีมูลคาจํานวน 

47,143,823.00 ลานบาท บริษัทจึงทําการตั้งสํารองหนี้สูญทั้งจํานวน รอยละ 100 

ในป 2551 มีการตั้งคา K จากการคํานวณ มากกวาจํานวนคา K ที่ทางราชการจายชําระอยูจํานวน 351,011.18 

บาท จึงไดมกีารตั้งหนี้สูญดวยจํานวนดังกลาว 

ในป 2552 มีการตั้งหนี้สูญจํานวน 19.50 ลานบาท เปนการผิดการชําระเปนระยะเวลานานเกิน 12 เดือน จํานวน 1 

ลานบาท  และอีกจํานวน 1.7 ลานบาท มีการตั้งคา K จากการคาํนวณมากกวาที่ไดรับจริงจากทางราชการ 

ในป 2553 มีการตั้งหนี้สูญจํานว 8.92 ลานบาท เปนการผิดการชําระหนี้เกิน 12 เดือน จํานวน 1 ราย 
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ลูกหนีก้ารคาของกลุมบริษัทสามารถจําแนกตามอายุหนี้คางชําระไดดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) ณ สิ้นป 2550 ณ สิ้นป 2551 ณ สิ้นป 2552 ณ ส้ินป 2553 

ลูกหนี้ท่ียังไมครบกําหนดชาํระ 113.84 142.58 194.42 82.70 

นอยกวา 3 เดือน 78.88 77.60 63.70 50.15 

3 เดือน ถึง 6 เดือน 46.41 8.03 5.82 58.24 

มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 13.63 3.50 15.22 20.51 

มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 84.67 91.24 85.53 65.45 

รวม 337.44 322.95 364.69 277.05 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 72.96 (71.21) (62.32) (70.23) 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 264.48 251.74 302.37 206.82 

ลูกหนี้ท่ียังไมไดเรียกชําระ 305.33 329.29 456.51 328.84 

สภาพคลอง 

 ป 2551 กลุมบริษัทมีอตัราสวนสภาพคลอง 0.85 เทา ในป 2550 มีอัตราสวนอยู 0.84 เทา เมื่อพิจารณาแลวสภาพ

คลองของทั้ง 2 ป ใกลเคยีงกัน โดยป 2551 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดเพิม่ขึ้น 17.08 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ที่มี

กระแสเงินสดตดิลบอยู (44.48) ลานบาท และสําหรับกลุมบริษัทในป 2551 และป 2550 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

เทากับ 70.23 ลานบาท และ (17.67) ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 501 และมีกระแสเงินสดจากการลงทุนเทากับ (100.29) 

ลานบาท และ (149.53) ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 33 มีกระแสเงินสดจากการหาแหลงเงินทุน 46.28 ลานบาท และ 122.62 

ลานบาท ซ่ึงลดลงรอยละ 62  

 เมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน พบวาในป 2551 กลุมบริษัทมีอตัราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.50 

ซึ่งเพิ่มจากป 2550 เล็กนอยโดยมีอตัราสวนหนี้สนิตอทุนเทากับ 1.36 

 ในป 2552 กลุมบริษัทมีอัตราสภาพคลอง 0.97 เทา ในป 2551 มีอัตราสวนอยู 0.85 เทา ซ่ึงมีสภาพคลองของป 

2552 ดีข้ึนกวาป 2551 รอยละ 14.12 โดยป 2552 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 10.76 ลานบาท มีผลทําใหเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2552 เทากับ 41.21 ลานบาท ในป 2551 กลุมบริษัทมกีระแสเงินสดเพิม่ขึ้น 17.08 ลานบาท 

และมีผลทําใหเงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2551 เทากับ 30.44 ลานบาท เปนผลทําใหสภาพคลองของป 

2552 เพิ่มข้ึนจากป 2551 เล็กนอย 

 เมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน พบวาในป 2552 กลุมบริษัทมีอตัราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.51 

เทา ซ่ึงเทากับป 2551 

 ในป 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสภาพคลอง 0.83 เทา ในป 2552 มีอัตราสวนอยู 0.97 เทา ซ่ึงสภาพคลองของป 2553 

ลดลงรอยละ 14.43 ในป 2553 มีกระแสเงินสดลดลง 17.33 ลานบาท มีผลทําใหเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ สิ้นป 

2553 เทากับ 23.87 ลานบาท ในป 2552 กลุมบริษัทมกีระแสเงินสดเพิม่ข้ึน 10.76 ลานบาท มีผลทําใหเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2552 เทากับ 41.21 ลานบาท ทําใหกระแสเงินสดของป 2553 ลดลงจากป 2552 รอยละ 42.30 
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รายจายลงทุน  

สรุปรายจายดานการลงทุนของกลุมบริษัท 

รายจายลงทนุ (ลานบาท) ณ สิ้นป 2551 ณ สิ้นป 2552 ณ สิ้นป 2553 

ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน - 5.12 4.45 

อาคารสํานักงาน - 10.43 1.41 

เครื่องจักรและอุปกรณ 64.51 (3.64) 147.19 

เฟอรนิเจอรและอุปกรณสาํนักงาน 3.67 1.49 0.28 

ยานพาหนะ 4.16 5.17 9.32 

สินทรพัยระหวางการกอสราง 18.85 (4.05) (7.56) 

รวม 91.19 14.52 155.09 

 

แหลงที่มาของเงินทุน 

 ป 2551 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 897.90 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 872.49 ลานบาท และหนี้สินระยะ

ยาว 25.41 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งมีหนี้สินรวม 821.08 ลานบาท ประกอบดวยหนีส้นิหมุนเวียน 800.99 ลานบาท 

และหนี้สินระยะยาว 20.09 ลานบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนหนี้สินหมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน

กูยมืจากธนาคาร โดยมีสาเหตุจากการซื้อวัตถุดบิโดยเฉพาะเหลก็เปนเงินสดซึ่งเกิดจากการผันผวนของราคาเหล็ก 

 ป 2551 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน 602.84 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2550 ซึ่งมีอยู 601.10 ลานบาท และอัตราสวน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ตอสวนของผูถือหุนในป 2551 และป 2550 อยูในระดับใกลเคียงกันคือ 0.77 และ 0.71 ตามลําดับ 

 ป 2552 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 986.10 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 937.10 ลานบาท และหนี้สนิระยะ

ยาว 49.00  ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2551 มีหนี้สินรวม 897.90 ลานบาท ประกอบดวยหนีส้นิหมุนเวียน 874.55 ลานบาท 

และหนี้สินระยะยาว 23.35 ลานบาท หนี้สินรวมเพิ่มข้ึนเปนหนี้สินประเภทไมมดีอกเบี้ย หนี้สินที่มดีอกเบีย้ลดลงประมาณ 

50.25 ลานบาท 

 ป 2552 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน 654.02 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2551 ที่มีอยู 602.84 ลานบาท และอัตราสวน

หนี้สินที่มดีอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนในป 2552 และป 2551 จะลดลงกวาป 2551 เทากับ 0.63 และ 0.77 ตามลาํดับ 

 ป 2553 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 933.95 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 803.71 ลานบาทและหนี้สินระยะ

ยาว 130.23 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2552 มีหนี้สินรวม 986.10 ลานบาท ประกอบดวยหนีส้นิหมุนเวียน 937.10 ลานบาท

และหนี้สินระยะยาว 130.23 ลานบาท 

 ป 2553 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน 584.25 ลานบาท ซ่ึงต่ํากวาป 2552 ที่มีอยู 654.02 ลานบาท และอัตราสวน

หนี้สินที่มดีอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนในป 2553 และป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2552 เทากับ 0.95 และ 0.63 ตามลาํดับ 
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14.3   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   บริษัทและบริษัทยอย   จายคาตอบแทนการสอบบัญชี   ดังตอไปนี้   

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

 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 
 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 

  
1,180,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
190,000 

 
220,000 

 
220,000 

 

รวม 
  

1,930,000 

 


