
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
	 หน้า 58� 	
	

14. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1 งบการเงนิ  

14.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทประจําปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 ถงึ 2555 ได้แก่ นางวิไลรัตน์ โรจน์-
นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาเลขท่ี 3104 สํานกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ และในปี 2554 ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท สอบบญัชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั โดยรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีสําหรับระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาได้ให้ความเหน็แบบ
ไมมี่เง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

14.1.2 ตารางงบการเงนิ (เอกสารแนบ 3) 
 
 
 
 
14.2   คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

การดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

ในช่วงตัง้แต่ปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 1,447.29 ล้านบาท 1,576.60 ล้านบาท และ 1,541.83 ล้าน
บาท ตามลําดบั โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99 เท่ากนัทัง้ 3 ปี รายได้เม่ือแบ่งตามสาย
ผลิตภณัฑ์ในช่วงตัง้แต่ปี 2553 ถึง 2555 พบว่า รายได้เสาเข็มเจาะและกําแพงดิน มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 53,  ร้อยละ 69 
และร้อยละ 68 รายได้สว่นนีใ้นปี 2555 ลดลงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัปี 2554 ซึง่สาเหตมุาจากการรับงาน โดยในปี 2555 งานท่ี
รับเข้ามาส่วนใหญ่เป็นงานไม่รวมค่าวสัดจุะได้เฉพาะค่าแรง ซึง่ถ้ารวมค่าวสัดแุล้ว มลูค่างานในส่วนนีจ้ะเพิ่มขึน้กว่าปี 2554 
มากซึง่แสดงว่าสภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างอาคารสงูและสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ท่ีใช้เสาเข็มเจาะเร่ิมเพิ่มขึน้มาตลอด 3 ปี 
เน่ืองมาจากการลงทนุในภาครัฐเก่ียวกบัการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทนุของภาคเอกชน  รายได้
งานโยธามีสดัส่วนประมาณร้อยละ 45  ร้อยละ30 และร้อยละ 30 ของรายได้รวมและรายได้ส่วนงานก่อสร้างโยธาในมือได้
ลดลงมาจากการส่งมอบท่ีแล้วเสร็จจนถือว่าไม่เป็นส่วนท่ีมีสาระสําคัญ ปรับปรุงคุณภาพดิน บริการทดสอบเสาเข็ม และ
รายได้บริการอ่ืน อีกร้อยละ 1 ทัง้ 3 ปี 

กําไรขัน้ต้นของปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 77.80 ล้านบาท 87.74 ล้านบาท และ 265.46 ล้านบาท 
ตามลําดบั ในปี 2554 เพิ่มขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 13 สาเหตมุาจากรายได้เสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน เพิ่มขึน้จากปี 2553 
ซึง่รายได้ของเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกว่างานโยธา ส่วนในปี 2555 สงูกว่าปี 2554 ร้อยละ 203 
สาเหตุเพราะมีการตัง้ประมาณการผลขาดทุนในส่วนของงานโยธาไว้แล้วทัง้หมดในปี 2554 ซึ่งผลงานในส่วนนีจ้ึงไม่มี
ผลกระทบในปี 2555 

สําหรับกําไร(ขาดทนุ)สทุธิของปี 2553 ถงึ 2555 บริษัทมี(ขาดทนุ)เทา่กบั (58.88) ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (57.87)  ล้าน
บาท และกําไรสทุธิ 145.65 ล้านบาท ในปี 2554 ขาดทนุลดลงจากปี 2553 เป็นจํานวนเลก็น้อย สว่นในปี 2555 มีผลกําไรเพิ่ม
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มากขึน้กว่าปี 2554 เป็นจํานวนมากเน่ืองจากปี 2555 มีกําไรขัน้ต้นสูงกว่าปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 203 รวมทัง้บริษัทฯ 
สามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึน้กวา่ปี 2554  

14.2.1  การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
(ก)   รายได้ 

รายได้ของกลุม่บริษัทประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้าง ได้แก่ รายได้คา่บริการเสาเข็มเจาะ รายได้งานกําแพงกนัดิน 
รายได้คา่ก่อสร้างงานโครงสร้างโยธา งานฐานราก รายได้บริการทดสอบเสาเข็ม รายได้คา่บริการอ่ืนๆ และรายได้อ่ืน
นอกเหนือจากการดําเนินงาน เช่น กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน, ดอกเบีย้รับ และกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น  

ปี 2553 กลุม่บริษัทมีรายได้รวม 1,447.29 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินร้อยละ 
52.99 รายได้งานก่อสร้างโยธาร้อยละ 44.64 รายได้ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.02 และรายได้บริการอ่ืนร้อยละ 2.35 

ปี 2554 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,576.60 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน ร้อยละ 
68.87 รายได้งานก่อสร้างโยธาร้อยละ 29.85 รายได้ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.02 และรายได้บริการอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.27 

ปี 2555 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,541.83 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินร้อยละ 
67.60 รายได้งานก่อสร้างโยธาร้อยละ 30.24 รายได้ทดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.14 และรายได้อ่ืน ๆ ร้อยละ 2.02 

รายได้ปี 2553 เทียบกบัปี 2554 มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 ในส่วนของโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภณัฑ์นัน้ 
เห็นว่ารายได้ในส่วนงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.57 และในส่วนของรายได้งานก่อสร้างโยธาลดลง
ร้อยละ 27.17 ซึง่รายได้ในสว่นของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินเพิ่มขึน้มาจาก มีการสง่มอบงานได้มากขึน้และตลาดใน
ส่วนของธุรกิจก่อสร้างมีการขยายตวัมากขึน้กกว่าปี 2553 ในส่วนท่ีงานก่อสร้างโยธาลดลงมาจากการส่งมอบท่ีแล้วเสร็จปิด
โครงการในปี 2553 

รายได้ปี 2555 เทียบกบัปี 2554 มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 2.2 ในส่วนของโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภณัฑ์นัน้ไม่
แตกตา่งกนัมากนกั แตใ่นสว่นของรายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน ในปี 2554 มีอยู่ร้อยละ 68.87 ของรายได้รวมและ
ในปี 2555 มีอยู่ร้อยละ 67.60 ซึ่งในปี 2555 ลดลงเล็กน้อย แต่เม่ือพิจารณาแล้วการรับงานในส่วนนีแ้ตกต่างกนั เพราะในปี 
2554 ส่วนใหญ่เป็นการรับงานรวมค่าวสัดหุลกัพร้อมค่าแรงดําเนินการ แต่ในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นการรับงานเฉพาะค่าแรง
ดําเนินการ จึงทําให้มีรายได้ต่ําลงจากปี 2554 แต่เม่ือพิจารณาแล้วถ้ามีการบวกเพิ่มค่าวสัดหุลกัเข้าไปแล้วจะทําให้รายได้ใน
สว่นนีเ้พิ่มขึน้มากกวา่ปี 2554 

ในสภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของปีท่ีผา่นมามีไมม่ากเพราะในตลาดอตุสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตวัอย่าง
มากทัง้ภาครัฐและเอกชน จงึทําให้สภาพการแข่งขนัไมรุ่นแรง 
 ส่วนแบ่งตลาด 

จากการทําการรวบรวมงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ ท่ีประกอบธุรกิจรับทําเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินทัง้ท่ีอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จากกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็มีข้อจํากัดอยู่ไม่สามารถแยกรายได้แต่ละ
ผลติภณัฑ์ได้อย่างชดัเจน แต่ก็พอจะนํามาพิจารณาได้ซึง่เม่ือพิจารณาตัง้แต่ปี 2552 ถึงปี 2554 บริษัทยงัเป็นผู้ นําในธุรกิจทํา
เสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน ในปี 2552 มีรายได้ร้อยละ 42 ของมลูค่าตลาดรวมท่ี 1,525 ล้านบาท ในปี 2553 มีรายได้ร้อย
ละ 30 ของมลูคา่ตลาดรวมท่ี 1,891 ล้านบาท และในปี 2554 มีรายได้ร้อยละ 28 ของมลูคา่ตลาดรวมท่ี 2,761 ล้านบาท 
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 (ข)   ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 

ต้นทนุงานรับจ้าง   
ต้นทนุงานรับจ้างประกอบด้วย คา่วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ค่าเชือ้เพลิง ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายใน

การผลติอ่ืนๆ 
ต้นทนุงานรับจ้างปี 2554 เท่ากบั 1,482.41 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553 เท่ากบั 1,362.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

8.83 เม่ือพิจารณาแล้วต้นทนุงานรับจ้างทัง้ 2 ปี ใกล้เคียงกนั ซึง่รายได้ของปี 2554 สงูกวา่ปี 2553 อยูร้่อยละ 8.2 
ต้นทุนงานรับจ้างปี 2555 เท่ากับ 1,257.60 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 เท่ากับ 1,482.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

15.17 ท่ีลดลงส่วนใหญ่เกิดมาจากลกัษณะการรับค่างานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน ในปี 2555 รับงานเฉพาะค่าแรง
บริการไมร่วมคา่วสัดหุลกัเป็นสว่นใหญ่ 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2554 เทา่กบั 105.40 ล้านบาท เทียบกบัปี 2553 เทา่กบั 104.04 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้กวา่ปี 2553 ร้อยละ 1.31 ลกัษณะของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นเสมือนคา่ใช้จ่ายคงท่ีจะมีจํานวนเงินท่ีเทา่ ๆ 
กนัหรือใกล้เคียงกนั 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2555 เทา่กบั 89.08 ล้านบาท เทียบกบัปี 2554 เท่ากบั 105.40 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 15.48 ท่ีลดลงมาเน่ืองจากบริษัทฯ สามารถบริหารและควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ดีขึน้กวา่ปีก่อน 

หนีส้ญู 

ในปี 2553 มีการตัง้สํารองหนีส้ญูจํานวน 8.92 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 0.6 ของรายได้รับจ้างรวม ซึง่เกิดจากการตัง้
สํารองหนีส้ญูของลกูค้ารายหนึ่ง ซึง่ค้างชําระนานเกิน 12 เดือนซึง่บริษัทคาดวา่จะเรียกชําระคืนได้ 

ในปี 2555 บริษัทไม่มีการตัง้สํารองหนีสู้ญ ส่วนในปี 2554 บริษัทได้มีการตัง้สํารองหนีสู้ญจํานวน 9.84 ล้านบาท 
เท่ากบัร้อยละ 0.63 ของรายได้รับจ้างรวม ซึ่งเป็นการตัง้สํารองหนีส้ญูของลกูค้าซึ่งค้างชําระนานเกิน 12 เดือน และการตัง้
สํารองหนีส้ญูในสว่นนีไ้ด้รับชําระมาแล้วในปี 2555 บางสว่น 

(ค)   กําไรขัน้ต้นและกําไรสทุธิ 
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ในปี 2554 เทียบกบัปี 2553 มีกําไรขัน้ต้นเทา่กบั 87.74 ล้านบาทและ 7.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.77 สาเหตุ
จากมีการสง่มอบงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินเร็วกวา่ปี 2553 และมีผลขาดทนุสทุธิ (57.87) ล้านบาท และ (58.88) 
ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 1.72 สาเหตท่ีุทําให้เกิดผลขาดทนุสทุธิในปี 2553 และ 2554 เพราะบริษัทได้รับงานโครงสร้าง
เก่ียวกบังานถนน สะพานและทางลอดรถยนต์กบัทางกรุงเทพมหานคร เป็นงานท่ีมีกําไรขัน้ต้นต่ําและมีบางโครงการมีผล
ขาดทนุ 

ในปี 2555 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 265.46 ล้านบาท เทียบกบัปี 2554 มีกําไรขัน้ต้นเทา่กบั 87.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2554 ร้อยละ 202.55 เน่ืองจากบริษัทสามารถควบคมุต้นทนุและสง่มอบงานได้ดีกว่า 2554 รวมทัง้ในสว่นของงานโครงสร้าง 
ซึง่เป็นสว่นท่ีมีกําไรขัน้ต้นน้อย รวมถงึขาดทนุขัน้ต้นในบางงาน ได้มีการบนัทกึรับรู้ผลขาดทนุไปแล้วทัง้หมดในปี 2554 

ในปี 2555 บริษัทมีกําไรสทุธิ 145.65 ล้านบาท เทียบกบัปี 2554 มีผลขาดทนุสทุธิ (57.87) ล้านบาท ทําให้บริษัทมี
กําไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 351.69 การท่ีบริษัทมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้เน่ืองมาจากสาเหตตุา่ง ๆ ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น 

(ง) การลงทนุในเคร่ืองจกัร 

 การลงทนุในเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายความสามารถในการผลติ ในปี 2555 ได้มีการลงทนุจํานวน 63.86 ล้านบาท เป็น
เคร่ืองจกัรในการทําเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน สว่นในปี 2554 ได้ทําการลงทนุไปจํานวน 20.71 ล้านบาท และในปี 2553 ได้
ทําการลงทนุ 124.18 ล้านบาทตามลําดบั 

 (จ)   ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2554 เทียบกบัปี 2553 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ (11.3) และร้อยละ (10.1) ลดลง

ร้อยละ 12.60 ซึง่เป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัทขาดทนุติดตอ่กนัทัง้ 2 ปี 
ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 22.2 ในปี 2554 เท่ากบัร้อยละ (11.3) ทําให้มีอตัรา

ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ร้อยละ 295.77 อนัเน่ืองจากปี 2554 กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการท่ีขาดทนุ ในส่วนของอตัรากําไรต่อหุ้น
ของปี 2555 เทา่กบั 0.68 บาทตอ่หุ้น สว่นในปี 2554 เทา่กบั (0.27) บาทตอ่หุ้น 
 
 
 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
	 หน้า 62� 	
	

 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

14.2.2 สรุปสนิทรัพย์รวมและหนีส้นิของกลุม่บริษัท 

 

 

 

 

 

สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์รวมของปี 2553, 2554 และ 2555 เทา่กบั 1,518 ล้านบาท, 1,540 ล้านบาท และ 1,543 ล้านบาท ซึง่มี

จํานวนท่ีใกล้เคียงกนัทัง้ 3 ปี และมีโครงสร้างท่ีใกล้เคียงกนั จะมีสว่นท่ีทําให้สนิทรัพย์เพิ่มขึน้หรือลดลงคือในสว่นของลกูหนี ้
การค้า ซึง่ลกูหนีก้ารค้าสทุธิของทัง้ 3 ปี เทา่กบั 328.84 ล้านบาท 303.42 ล้านบาท และ 257.41 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่
ความสามารถในการเก็บชําระเงินจากลกูหนีก้ารค้าดีขึน้ทกุ ๆ ปี 
หนีส้นิรวม 

หนีส้นิรวมของปี 2553, 2554 และ 2555 เทา่กบั 934 ล้านบาท, 1,030 ล้านบาท และ 888 ล้านบาท ในปี 2553 และปี 
2554 ท่ีมีหนีส้ินเป็นจํานวนมากเกิดจากผลประกอบการท่ีขาดทนุ รวมทัง้มีการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรโดยในปี 2553 ลงทนุ 
180.87 ล้านบาท ปี 2554 ลงทนุ 49.31 ล้านบาท และในปี 2555 ลงทนุไปจํานวน 83.97 ล้านบาท 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นปี 2553 เทา่กบั 584 ล้านบาท ปี 2554 เทา่กบั 510 ล้านบาท และปี 2555 เทา่กบั 656 ล้านบาท ในปี 
2553 และ 2554 มีผลดําเนินงานขาดทนุจงึทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง และมาเพิ่มเป็น 656 ล้านบาทในปี 2555 อนั
เน่ืองจากมีผลการดําเนินงานท่ีมีผลกําไรมากขึน้  

ลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัทสามารถจําแนกตามอายหุนีค้้างชําระได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) ณ สิน้ปี 2553 ณ สิน้ปี 2554 ณ สิน้ปี 2555 

ลกูหนีท่ี้ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 82.70 139.16 168.17 
น้อยกวา่ 3 เดือน 50.15 116.68 72.10 
3 เดือน ถึง 6 เดือน 58.24 7.63 10.28 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 20.51 8.86 0.09 
มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 65.45 80.11 71.96 
รวม 277.05 352.44 322.60 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (70.23) (81.19) (74.07) 
ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 206.82 271.25 248.53 
ลกูหนีท่ี้ยงัไม่ได้เรียกชําระ 328.84 303.42 257.41 
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สภาพคลอ่ง 
ในปี 2554 กลุม่บริษัทมีอตัราสภาพคลอ่ง 0.77 เทา่ในปี 2553 มีอตัราสว่นเทา่กบั 0.83 เทา่ ซึง่ภาพคลอ่งของปี 2554 

ลดลงร้อยละ 7.23 ในปี 2553 มีกระแสเงินสดลดลง 11.47 ล้านบาท มีผลทําให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 
2554 เทา่กบั 12.40 ล้านบาท 

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีอตัราสภาพคล่อง 0.84 เท่า ส่วนในปี 2554 มีอตัราสภาพคล่อง 0.77 เท่า ทําให้สภาพคล่อง
ของปี 2555 ดีกวา่ปี 2554 ร้อยละ 9.09  

ส่วนของกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานในปี 2555 เท่ากบั 170.92 ล้านบาท ในปี 2554 เท่ากบั 9.22 ล้านบาท 
กระแสเงินสดรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 1,753.47 

การท่ีบริษัทมีสภาพคล่องท่ีดีขึน้และมีกระแสเงินสดรับท่ีดีขึน้เน่ืองมาจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2555 ดีขึน้
กวา่ปี 2554 เป็นอยา่งมาก รวมทัง้บริษัทฯสามารถเร่งรัดการเก็บชําระเงินจากลกูหนีมี้ประสทิธิภาพขึน้ 

แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 
ในปี 2554 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวม 1,030.47 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน 900.37 ล้านบาท และหนีส้นิ

ระยะยาว 130.10 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2553 มีหนีส้นิรวม 933.95 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน 800.19 ล้าน
บาทและหนีส้นิระยะยาว 133.75 ล้านบาท 

ปี 2555 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม 887.73 ล้านบาท เป็นหนีส้ินหมนุเวียน 789.23 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาวเท่ากบั 
98.50 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2554 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม 1,030.47 ล้านบาท เป็นหนีส้ินหมนุเวียน 900.37 ล้านบาทและ
หนีส้นิระยะยาว 130.10 ล้านบาท 

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากบั 1.35 เท่า ส่วนในปี 2554 เท่ากบั 2.02 เท่า 
สว่นในปี 2553 เทา่กบั 1.60 เทา่ บริษัทฯ มีสญัญากบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งระบวุ่าให้บริษัทรักษาสภาพของอตัราสว่นนีไ้ว้ท่ี
ไม่เกิน 1.5 เท่า และ Net Gearing ของปี 2555 เท่ากบั 0.74 ปี 2554 เท่ากบั 1.13 เท่าและในปี 2553 เท่ากบั 0.92 เท่า ซึ่ง
แสดงให้เหน็วา่ฐานะการเงินของกลุม่บริษัทดีขึน้มากกวา่ปี 2554 และ 2553 

 
14.3   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   บริษัทและบริษัทยอ่ย จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้  
ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 

 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 
 
บริษัท ซีฟโก้ และบริษัท ประยรูชยั (1984) ร่วมค้า 
 
กิจการร่วมค้าซีฟโก้และประยรูชยั (1984) 
 
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 
 

 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
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