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ส่วนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

1.  ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
  

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียน
ก่อตัง้เป็นบริษัทจํากดัเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2517 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลาถึง 39 ปีเศษ มีประสบการณ์มายาวนานในวงการ
ธุรกิจการทําเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในประเทศ จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาและ
เจ้าของโครงการตา่งๆ  

บริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินประเภท (Diaphragm Wall) งานฐานราก และงาน
โครงสร้างพืน้ฐาน โดยในปี 2555 มีสดัส่วนของงานจากภาคเอกชนเป็นสดัสว่นร้อยละ 52.59 สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 47.41 
มาจากภาครัฐบาล งานในภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานกังาน อาคารชดุ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ผู้ รับเหมาช่วง
งานราชการ เช่น งานรถไฟฟ้า ในส่วนของภาครัฐบาล เช่น อาคารจอดรถใต้ดิน, ทางลอดถนน, งานถนน งานสะพาน งาน
อาคาร เป็นต้น ซึ่งงานท่ีรับมาอาจเป็นการประมลูงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือประมลูงานโดยการรับเหมาช่วง 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีบริการปรับปรุงคณุภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก  

 ในกลุม่บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย  

ช่ือบริษัท สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 50% 

กิจการร่วมค้า ซีฟโก้และประยรูชยั (1984)  45% 

กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 30% 

- บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว 10 ล้านบาท เพ่ือ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสงู  

- กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยรูชยั (1984) โดยมีสดัส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 45 เพ่ือรับเหมาก่อสร้างถนนไมตรี
จิตและถนนคลองเก้า กบัทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจบุนัได้ดําเนินโครงการดงักล่าวเสร็จแล้ว ทัง้นีบ้ริษัทไม่มี
นโยบายจะใช้กิจการร่วมค้าดงักลา่วประมลูงานอ่ืน ๆ อีกในอนาคต 

- กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสดัสว่นร่วมค้าอยู่ร้อยละ 30 เพ่ือรับเหมาก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ กบัถนน
สขุมุวิท 103 (อดุมสขุ) กบัทางกรุงเทพมหานคร ซึง่เร่ิมก่อสร้างในปี 2552 

ในช่วงตัง้แต่ปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,447.29 ล้านบาท 1,576.60 ล้านบาท และ 1,541.83 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99 เท่ากนัทัง้ 3 ปี รายได้เม่ือแบ่งตาม
สายผลติภณัฑ์ในช่วงตัง้แตปี่ 2553 ถึง 2555 พบว่า รายได้เสาเข็มเจาะและกําแพงดิน มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 53,  ร้อยละ 
69 และร้อยละ 68 รายได้ส่วนนีใ้นปี 2555 ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2554 ซึ่งสาเหตมุาจากการรับงาน โดยในปี 2555 
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งานท่ีรับเข้ามาส่วนใหญ่เป็นงานไม่รวมค่าวสัดจุะได้เฉพาะค่าแรง ซึ่งถ้ารวมค่าวสัดแุล้ว มลูค่างานในส่วนนีจ้ะเพ่ิมขึน้กว่าปี 
2554 มากซึ่งแสดงว่าสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูงและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ท่ีใช้เสาเข็มเจาะมีปริมาณเพิ่ม
ขึน้มาตลอด 3 ปี เน่ืองมาจากการลงทนุในภาครัฐเก่ียวกบัการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทนุของ
ภาคเอกชน  รายได้งานโยธามีสดัส่วนประมาณร้อยละ 45  ร้อยละ30 และร้อยละ 30 ของรายได้รวมและรายได้ส่วนงาน
ก่อสร้างโยธาในมือได้ลดลงมาจากการส่งมอบท่ีแล้วเสร็จจนถือว่าไม่เป็นส่วนท่ีมีสาระสําคญั ปรับปรุงคณุภาพดิน บริการ
ทดสอบเสาเข็ม และรายได้บริการอ่ืน 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 ถึง 2555 บริษัทมี(ขาดทนุ)เท่ากบั (58.88) ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (57.87)  
ล้านบาท และกําไรสทุธิ 145.65 ล้านบาท ในปี 2554 ขาดทุนลดลงจากปี 2553 เป็นจํานวนเล็กน้อย ส่วนในปี 2555 มีผล
กําไรเพิ่มมากขึน้กว่าปี 2554 เป็นจํานวนมากเน่ืองจากปี 2555 มีกําไรขัน้ต้นสงูกว่าปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 203 รวมทัง้บริษัท
ฯ สามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึน้กวา่ปี 2554  

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 มีมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 160 
ล้านบาท และเพิ่มทนุจํานวน 55 ล้านบาท (หุ้นสามญั 55 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท)  โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 50 ล้านหุ้น 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และส่วนท่ีเหลือสํารองไว้เพ่ือการรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่กรรมการและพนกังาน จํานวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ
เท่ากบั 5 บาทต่อหุ้น อาย ุ3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญั
แสดงสทิธิให้กบักรรมการและพนกังานของบริษัท 

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 เป็นวันใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น
สามญั ในครัง้ท่ี 1 นี ้

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวันใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษัทครัง้ท่ี 2 ผลของการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น
สามญัในครัง้ท่ี 2 นี ้

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 เป็นวันท่ีใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 3 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏว่ามีผู้ ใช้สิทธิจํานวน 20 ราย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ใช้สทิธิครัง้นี ้1,518,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการ
ใช้สิทธิครัง้นี ้1,518,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3,482,000 
หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นีจํ้านวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 
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เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 4 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีใช้สิทธิครัง้นี ้2,002,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร 
เพ่ือการใช้สิทธิครัง้นี ้2,002,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
1,480,000 หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จํานวนเงินรวม 10,010,000 
บาท  

เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 5 ซึ่งเป็นครัง้สดุท้าย ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 130 ราย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้ในครัง้นี ้1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือการใช้สิทธิในครัง้นีจํ้านวน 
1,480,000 หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีจํ้านวนเงินรวม 7,400,000 
บาท 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวลั บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุน
สมัพนัธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2009 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้รับรางวลั บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุน
สมัพนัธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2010   

เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2554 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ได้ขายเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าSeafco-Ryobi Pte.Ltd. 
ทัง้หมดให้กบัผู้ ร่วมลงทนุตา่งประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับผลกําไรจากการขายเงินลงทนุจํานวน 4.91 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 10.9 
ล้านบาท โดยบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 

เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั ได้ลดทนุจดทะเบียนจาก 10.9 ล้านบาท ลดลงเหลือ 
10 ล้านบาท โดยบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จํากดั ถือ
หุ้นร้อยละ 25 และบริษัท อลัเทม็เทค จํากดัถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสงู 

 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555  บริษัท ซีฟโก้ จํากดัและบริษัท ประยรูชยั(1984) จํากดัร่วมค้าได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
ร่วมค้า 
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2.  ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษัท 
 

: บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 

ช่ือภาษาองักฤษ : SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMTIED 
 

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 
 

: บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างงานปฐพี เช่น การก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด
ใหญ่  กําแพงกนัดิน งานฐานรากของโครงสร้างงานฐานรากและการปรับปรุงคณุภาพ
ดินและงานก่อสร้างโยธาตา่งๆ 
 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 
 

: 144 ถนนพระยาสเุรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
 กรุงเทพมหานคร 10510 

   
เลขทะเบียนบริษัท 
 

: 0107547000257 

โทรศพัท์ 
 

: (662) 919-0090-7 

โทรสาร 
 

: (662) 919-0098, 518-3088 

โฮมเพจของบริษัท 
 
E-mail address  : 

: www.seafco.co.th 
 
seafco@seafco.co.th 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้บริหารระดบัสงู 
ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทและเป็นผู้บริหารหลกัของบริษัท ทัง้ 2 คน ซึง่ได้แก่ นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์  ประเวศว

รารัตน์ เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใต้ดินกว่า 37 ปี จึงเป็นท่ี
รู้จักและยอมรับโดยทัว่ไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนเจ้าของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นคณุสมบติัท่ีมีส่วน
สําคญัในการติดตอ่กบัลกูค้า   
 อย่างไรก็ตามบริษัทได้เลง็เห็นถึงความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทัง้ 2 คนดงักลา่ว โดยมีการเตรียมความพร้อมของ
บคุลากรในแต่ละแขนงเพ่ือให้สามารถขึน้มารองรับงานของผู้บริหารระดบัสงูได้ เช่น การสรรหาบคุลากรมืออาชีพเข้ามาช่วย
บริหารงาน การริเร่ิมให้มีการสร้างสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารระดบักลางและระดบัปฏิบติัการของบริษัทกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุ
งานและระดบัปฏิบติัการของลกูค้าท่ีเป็นทัง้หน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือให้สามารถรักษาสมัพนัธ์อนัดีของผู้บริหารรุ่น
ตอ่ไป ซึง่ได้สรรหาบคุลากรเข้ามาแทน ซึง่ผลงานก็เป็นท่ีน่าพอใจ 

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาวิศวกร 
ธุรกิจของบริษัทต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดําเนินการ

ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่หมายถงึวิศวกรในระดบัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จดัการโครงการ 
(Project Manager) และวิศวกรผู้ควบคมุงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสญูเสียบคุลากรเหลา่นีไ้ปยอ่ม
สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 

อย่างไรก็ตามผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จดัการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผู้
ควบคมุงาน (Project Engineer) ของบริษัทสว่นใหญ่ร้อยละ 90 ล้วนมีอายงุานกบับริษัทประมาณนานกว่า 10 ปี ขึน้ไป ทัง้นี ้
เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง  ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมการสมัมนาทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจงูใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได้  เพ่ือรักษา
บคุลากรให้ทํางานกบับริษัท   และเพ่ือลดปัญหาดงักลา่ว บริษัทได้ดําเนินการให้สถาบนัการศกึษาต่างๆ สง่นกัศกึษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าฝึกงานท่ีบริษัทเป็นประจําทกุปี ทําให้มีบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากสถาบนัต่างๆ ดงักลา่วให้ความสนใจ
ท่ีจะร่วมงานกับบริษัทต่อไป และบริษัทยงัมีการมอบทุนการศึกษาให้กบัสถาบนัต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of 
Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นต้น  

3.3 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
ความเส่ียงจากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญา โดยเฉพาะเร่ืองการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดําเนินงานของบริษัท ขาดสภาพคล่องในการทํางานได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบาย
ในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมลูของลกูค้าอ่ืน
เพิ่มเติม หรือมีการเรียกเก็บเงินลว่งหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทําเสร็จ และบริษัทฯ ยงัได้รับ
ความสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินตา่ง ๆ เพ่ือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในกรณีท่ีบริษัทขาดสภาพคลอ่งได้ 

3.4 ความเส่ียงจากเปล่ียนแปลงราคาวตัถดิุบท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
ลกัษณะการรับงานของบริษัทสามารถจําแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาค่าแรงงานและค่าวตัถดิุบ และ (2) 

งานท่ีรับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอย่างเดียว  ในกรณีท่ีบริษัทรับงานประเภทท่ี (1) ซึ่งต้องรับผิดชอบทัง้การก่อสร้างและการ
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จดัซือ้วตัถดิุบนัน้ ทําให้มีความเสี่ยงเร่ืองต้นทนุการดําเนินงานสงูขึน้จากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถุดิบ   
เน่ืองจากบริษัทจะต้องเสนอราคารับเหมาล่วงหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงาน      อย่างไรก็ตามผลกระทบดงักล่าวอาจไม่สงูมากนกั
เม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ืน ๆ เน่ืองจาก 

 ลกัษณะของงานส่วนใหญ่ท่ีบริษัท รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทํางานค่อนข้างสัน้ คือโดยเฉล่ียประมาณ  3-5 
เดือน ตอ่โครงการ  ทําให้บริษัทสามารถควบคมุราคาวสัดท่ีุต้องใช้ในการก่อสร้างได้  

 วตัถหุลกัมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น ซึ่งบริษัทเป็นลกูค้ารายใหญ่ของผู้จดัจําหน่ายวสัดุ
ดงักลา่ว ทําให้สามารถเจรจาต่อรองโดยอาศยัความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบรายใหญ่ และกําหนดราคา
คงท่ีในระยะเวลาหนึ่งๆได้ นอกจากนีใ้นกรณีท่ีราคาวัสดุผันผวนมาก บริษัทอาจซือ้วัตถุดิบทัง้จํานวนท่ีบริษัท
ประมาณวา่จะต้องใช้ในงานท่ีรับจ้างไว้แล้ว และกําหนดให้ผู้จดัจําหน่ายทยอยสง่วสัดใุห้บริษัทเม่ือจะมีใช้งานจริง 

 นํา้มนัดีเซล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตวัซึ่งมีผลกระทบด้านต้นทนุของบริษัท บริษัทได้ให้ความสําคญัใน
เร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมากและติดตามความผนัผวนของราคาอยา่งใกล้ชิด หากแนวโน้นของราคาเพิ่มสงูขึน้ซึง่มีผลกระทบ
กบัต้นทนุดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพิ่มขึน้ในการรับงานตอ่ไปเพ่ือชดเชยต้นทนุท่ีเหมาะสม และคํานึงถึง
ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดประกอบด้วย 

3.5 ความเส่ียงจากการดําเนินงานไมเ่สร็จตามกําหนดหรืองานไม่ได้คณุภาพตามท่ีกําหนด 
 โดยทั่วไปงานก่อสร้างท่ีบริษัทดําเนินการอยู่นัน้จะมีค่าปรับในกรณีท่ีมีการดําเนินงานล่าช้ากว่าท่ีกําหนดซึ่งปกติมี
อตัราร้อยละ 0.01 ของมลูค่างานต่อวนั และมีการกําหนดค่าปรับสงูสดุเป็นจํานวนวนัหรือเป็นร้อยละของมลูค่างานในกรณีท่ี
งานท่ีส่งมอบไม่ได้มาตรฐานตามแบบท่ีกําหนด ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวเกิดขึน้ บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขให้
ถกูต้อง สง่ผลให้ต้นทนุสงูขึน้และเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึน้  อย่างไรก็ตามหากความลา่ช้าของการดําเนินงานนัน้มิได้
มีสาเหตมุาจากบริษัท อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงแบบการก่อสร้าง หรือสถานท่ีท่ีรับมอบไม่พร้อมท่ีจะสามารถดําเนินการได้ 
หรือสภาพดินฟ้าอากาศไมเ่อือ้อํานวย โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูนและเกิดอทุกภยันํา้ท่วม ซึง่การปฏิบติัการของผู้ รับเหมาก่อสร้าง
จะเป็นไปด้วยความยากลําบากถ้าไม่มีการวางแผนงานท่ีดีพอนัน้ บริษัทจะสามารถเจรจาและชีแ้จงให้ผู้ ว่าจ้างทราบและ
สามารถขอยืดเวลาการดําเนินงานออกไปได้ ทัง้นีใ้นระยะท่ีผ่านมาในสว่นของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน บริษัทยงัไม่
เคยถกูปรับอนัมีสาเหตมุาจากการสง่งานลา่ช้า เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จึงสามารถ
วางแผนการทํางานและเตรียมมาตรการป้องกนัปัญหาและอปุสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ลว่งหน้า โดยการเตรียมความพร้อมทัง้
ในเร่ืองเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการทํางาน จํานวนของวิศวกรผู้ควบคมุงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิค
การก่อสร้างแบบใหม่ๆ    
 ในส่วนงานโยธาท่ีรับจากหน่วยงานราชการ บริษัทได้มีการวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลางาน
ก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัการถกูปรับจากงานลา่ช้า ถงึแม้ในปีท่ีผา่นมาจะถกูปรับบ้างก็ตาม 

3.6 ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหมข่องภาครัฐ 
 การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ขึน้มา ซึ่งมีส่วนกระทบกับการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบ

เก่ียวกบัใบอนญุาตสิง่แวดล้อม ซึง่มีผลทําให้การออกใบอนญุาตก่อสร้างออกมาช้า จะทําให้ต้นทนุในการก่อสร้างเปล่ียนไปใน
อตัราท่ีสงูขึน้ แต่ในการประกอบธุรกิจเข็มเจาะและกําแพงกนัดินของบริษัท งานท่ีรับเข้ามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 
เดือน ดงันัน้ผลกระทบจะเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ การป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษัทจะรับงานโดยจะต้องมีการตรวจสอบถึง
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ขัน้ตอนการดําเนินการขอใบอนญุาต ว่าดําเนินการไปถึงขัน้ตอนไหนแล้ว ก่อนบริษัทจะตดัสินใจทําการรับงานเพ่ือจะนํามา
วางแผนดําเนินการในการควบคมุต้นทนุการผลติให้ได้ตามเป้าหมาย 

3.7 ความเส่ียงจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้าและบริษัทอ่ืน 
 โดยท่ีบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทอ่ืนจํานวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะ

สอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจของกลุม่บริษัท ท่ีประกอบด้วยการลงทนุและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการ
จะมีผู้ ร่วมลงทนุแตกตา่งกนัไป อยา่งไรก็ตามกิจการร่วมค้าท่ีจดัตัง้ขึน้สว่นใหญ่จะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินโครงการเพียงไม่ก่ี
โครงการ และเม่ือโครงการนัน้แล้วเสร็จ ก็จะเลิกกิจการร่วมค้า ในแง่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุจะจํากดัเท่ากบัเงิน
ลงทนุในแต่ละองค์กร ซึง่ในการลงทนุแต่ละครัง้บริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษัท
อย่างรอบคอบ รวมทัง้ยงัพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีจะได้รับในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทในกลุ่มท่ีได้ลงทนุไปแล้วในส่วนใหญ่มีผล
ประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ 

3.8 ความเส่ียงจากการถกูฟ้องร้อง 
 ในการทํางานก่อสร้างต่างๆ นัน้อาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตไุด้หลายประการ เช่น ความเสียหาย
ข้างเคียงท่ีอยู่ใกล้หรือติดกบัสถานท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึง
อาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ เสียหาย เช่น เจ้าของสถานท่ีข้างเคียงหรือเจ้าของโครงการ ได้ ซึง่อาจสง่ผลเสียหายให้กบับริษัท 
 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในกรณีของการถกูฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษัทจะเร่ิมเข้าสถานท่ีก่อสร้างได้มีการทําประกนัภยัความ
เสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากสาเหตขุองการก่อสร้าง รวมทัง้ได้มีการทํา Pre survey ก่อนเร่ิมงานเสมอ และในส่วนของ
เจ้าของโครงการบริษัทได้มีการวาง Bond ประกนัผลงานให้กบัเจ้าของโครงการไว้ประมาณ 1 – 2 ปี แล้วแต่กรณี ในอดีตท่ี
ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ  จากเจ้าของโครงการเน่ืองจากคุณภาพในการทํางานของบริษัทเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ในสว่นของการถกูฟ้องร้องจากเจ้าของสถานท่ีข้างเคียงนัน้มีบ้าง แตก็่ไมมี่ผลเสียหายกบัทางบริษัทเพราะได้มี
การทําประกนัภยัไว้รองรับและความเสียหายนีเ้กิดหากมี ก็มีเพียงเลก็น้อย 

3.9 ความเส่ียงในการท่ีไมส่ามารถหางานใหมม่ารองรับโครงการท่ีใกล้ทําเสร็จได้ 
 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินในแต่ละโครงการใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้จากการหางานโครงการใหมม่ารองรับงานเก่าท่ีใกล้เสร็จ  
 บริษัทมีสว่นแบ่งในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินประมาณร้อยละ 30 ถือว่ามีสว่นแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสดุ ซึ่ง
ถ้ามีงานใหม่ๆ เกิดขึน้บริษัทมีโอกาสได้รับงานสงูกว่าคู่แข่งรวมทัง้บริษัทมีช่ือเสียงมามากกว่า 37 ปี จึงรู้ถึงสภาพการแข่งขนั
ได้เป็นอย่างดีและบริษัทได้ขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึน้ เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานด้านถนนและ
อโุมงค์  

3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากร  
ตามท่ีการเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างได้เพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ท่ีรัฐบาลได้มีประกาศปรับค่าแรงขัน้ต่ําเป็นวนัละ 300 

บาทในทุกจังหวัดทัว่ประเทศทําให้แรงงานจํานวนมากกลบัภูมิลําเนา จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจ
ก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ดําเนินการขึน้ทะเบียนขอรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานกบัทางกรมการจดัหางาน รวมทัง้ส่งเสริมรับ
นกัศึกษาฝึกงานจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เข้าฝึกงานกบัทางบริษัท เพ่ือจะได้คดัสรรนกัศึกษาเหล่านัน้เข้าร่วมทํางานกบั
บริษัท และยงัมีการสนบัสนนุมอบทนุการศึกษาให้กบันกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจะได้รับนกัศึกษาท่ีได้รับทนุ
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นัน้เข้ามาทํางานกบับริษัทหลงัจากจบการศกึษา รวมทัง้บริษัทได้ทําการออกโครงการ ESOP-2 เพ่ือเป็นแรงจงูใจกรรมการและ
พนกังานของบริษัท ให้มีความตัง้ใจในการทํางานและมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท 
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4. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

4.1 ความเป็นมา  การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีสําคญั 
ปี 2517 - จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทจํากัด ภายใต้ช่ือ “บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 

COMPANY LIMITED)” เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2517  ด้วยทนุจดทะเบียน 3 ล้านบาท (เรียกชําระ 1.5 ล้านบาท)  
มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยกลุม่วิศวกรท่ีทํางานให้กบัหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเลง็เห็นศกัยภาพ
ของธุรกิจเสาเข็มเจาะ ซึง่งานในช่วงแรกจะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดเลก็ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นผู้ประกอบการไทยราย
แรกท่ีนําเทคโนโลยีเสาเข็มเจาะแบบ 3 ขา เข้ามาใช้ในประเทศไทย 

ปี 2523 - ร่วมทนุกบั Stent Foundations Limited ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงด้านเข็มเจาะขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษ 
จดัตัง้บริษัทช่ือ Stent Seafco Ltd. ด้วยทนุจดทะเบียน 3 ล้านบาท  โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  51 เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในรับงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่สําหรับอาคารสูงและโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่  
ในขณะท่ีบริษัทจะรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเลก็เท่านัน้  ซึง่ต่อมาบริษัทร่วมทนุดงักล่าวได้เปล่ียนช่ือเป็น 
Balfour Beatty Thai Ltd. และขยายงานก่อสร้างอาคารสงูและงานโยธาอ่ืนๆ  

ปี 2530 - ขายเงินลงทนุใน Balfour Beatty Thai Ltd. ให้แก่ Stent Foundations  อย่างไรก็ตามบริษัทได้ซือ้เคร่ืองจกัรด้วย   
วิธีการผ่อนชําระและรับโอนพนักงานของบริษัทร่วมทุนทัง้หมดมาเป็นพนักงานของบริษัท ส่งผลให้บริษัท
สามารถรับงานทัง้เสาเข็มเจาะขนาดเลก็และขนาดใหญ่ได้เอง  

ปี 2532 - บริษัทได้ทําข้อตกลงกบั Soletanche Bachy Group ของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงด้านความเช่ียวชาญงาน
ก่อสร้างกําแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซึง่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยบริษัทจะรับหน้าท่ี
ในการหาและรับงานโครงการต่างๆ  ในขณะท่ี Soletanche จะรับหน้าท่ีเป็นผู้ รับช่วงก่อสร้างงานกําแพง D- 
Wall  ซึง่ในเวลาตอ่มาทัง้ 2 บริษัทต่างแยกรับงานด้วยตนเอง โดยอาจจะมีการร่วมงานในโครงการใหญ่เป็นครัง้
คราว 

ปี 2534 
 
 

- ลงทนุในบริษัท ซีฟโก้ เอน็เตอร์ไพร้ซ์ จํากดั จํานวน 6,900 หุ้นในราคาหุ้นละ 1,000  บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  
 1,000 บาท) หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 23 (ทนุชําระแล้ว 30 ล้านบาท) เพ่ือดําเนินธุรกิจให้เช่าเคร่ืองจกัร อาคาร 
 ชดุ และท่ีดิน   
- บริษัทลงทนุในบริษัท อี.ดี.อี. จํากดั จํานวน 980 หุ้นในราคาหุ้นละ 1,000 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000   
  บาท) หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.50 (ทนุชําระแล้ว 4 ล้านบาท) เพ่ือ ดําเนินธุรกิจรับจ้างทดสอบเสาเข็ม   

ปี 2537 - จดทะเบียนเปล่ียนช่ือภาษาองักฤษจาก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เป็น  
  SEAFCO COMPANY LIMITED 
- ในระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษัทมีการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมอยา่งตอ่เน่ือง จนกระทัง่มีทนุชําระแล้วเทา่กบั 120  
  ล้านบาท และเปล่ียนมลูคา่ตามบญัชีจากหุ้นละ 1,000 บาท เป็น หุ้นละ 100 บาท 

ปี 2540 
 
 
 

- เปิดหน่วยงานวิจัยและพฒันา (R&D) เพ่ือทําการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะโดยใช้
เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพิ่มกําลงัในการรับนํา้หนักบรรทุกให้สงูมากขึน้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุน ด้วยการนําวัสดุโพลี
เมอร์มาใช้ในการขุดเจาะแทนการใช้ผงดินเบ็นโทไนท์ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างลงได้และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้อย่างมากด้วย  และมีการพัฒนาเข็มรูปแบบต่างๆ  และวิธีการเจาะ  เพ่ือให้
เหมาะกบังานโครงสร้างประเภทตา่งๆ 
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ปี 2543 - บริษัทได้ทําสญัญาร่วมค้ากบับริษัท ประยรูชยั (1984) จํากดั ด้วยเงินลงทนุ 0.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 80 ของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า เพ่ือดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการทางลอดกลับรถยนต์
บริเวณถนนพฒันาการกบักรุงเทพมหานคร 

ปี 2546 - บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ คือบริษัท ซีฟโก้ เอน็เตอร์ไพร้ซ์  จํากดั และบริษัท       
  อี.ดี.อี. จํากดั เน่ืองจากไมไ่ด้เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 
- บริษัทได้ลงทนุในบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั จํานวน 99,940 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้    
  หุ้นละ 10 บาท) หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.94 ของทนุชําระแล้ว 1 ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจรับเหมา 
  ก่อสร้างทัว่ไป 

ปี 2547 - บริษัทเปล่ียนมลูคา่ตามบญัชีจากหุ้นละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และมีการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมอีก 90  
  ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท  สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเป็น 210 ล้านบาท และชําระแล้ว 160 ล้านบาท 
-  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
- บริษัทลดทนุจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 210 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท และเพิ่มทนุ จํานวน 55 ล้านบาท ใน
ราคาหุ้นละ  1 บาท ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 50 ล้านหุ้น และสว่นท่ีเหลือ 5 ล้านหุ้น สํารองไว้เพ่ือการรับรองการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังาน 

-  ออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท 5 ล้านหน่วย เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2547 
ปี 2548 - เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 เป็นวนัใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญัใน ครัง้ท่ี 1 นี ้

ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวนัใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริษัท ครัง้ท่ี 2 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสทิธิ เป็นหุ้นสามญัในครัง้ท่ี 2 นี ้

- เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2549 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท ครัง้ท่ี 3 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 20 ราย จํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในครัง้นี ้1,518,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 
หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใช้สทิธิครัง้นี ้1,518,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้จํานวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 

ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 4 ผลของการใช้สิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในครัง้นี ้
2,002,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีคงเหลืออยู่ 1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการ
ใช้สิทธิครัง้นี ้2,002,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 1,480,000 
หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จํานวนเงินรวม 10,010,000 
บาท 

- เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2550 บริษัทได้ลงนามร่วมลงทนุกบั RYOBI KISO (S) PTE.LTD.จดัตัง้ SEAFCO – 
RYOBI PTE.LTD. ขึน้ท่ีประเทศสิงค์โปร์ โดยมีสดัสว่นในการลงทนุในนาม บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ถืออยู่
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ปี 2554 
 
 
 
ปี 2555 
 
 
 

ในอตัราร้อยละ 47.50 RYOBI KISO (S) PTE.LTD. ถืออยู่ในอตัรา 47.50 และอีกร้อยละ 5 ในนาม LSM 
SEAFCO – RYOBI PTE.LTD. จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลในประเทศสิงค์โปร์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2550 โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการรับงานก่อสร้างกําแพงกนัดินท่ีประเทศสงิค์โปร์ 

- เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 ได้ร่วมจัดตัง้กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมค้าในนาม บริษัท 
ชยันนัท์การค้าวตัถกุ่อสร้าง (2524) จํากดั มีสดัส่วนร่วมค้าอตัราร้อยละ 40 บริษัท ประยรูชยั (1984) จํากดั มี
สดัส่วนร่วมค้าอตัราร้อยละ 30 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มีสดัส่วนร่วมค้าอตัราร้อยละ 30 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการทางลอด ศรีนครินทร์ – ถนนสขุมุวิท 103 (อดุมสขุ) 

- เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2550 ได้ร่วมจดัตัง้กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูรชยั (1984) โดยมีสดัส่วนร่วมค้าใน
นามของ บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด มีสดัส่วนร่วมค้าอตัราร้อยละ 55 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มี
สดัสว่นร่วมค้าอตัราร้อยละ 45 เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อประปาโครงการก่อสร้างถนน
ไมตรีจิตรและคลองเก้า 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 5 (ครัง้สดุท้าย) ผลของการใช้สทิธิจํานวน 130 ราย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้
นี ้จํานวน 1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือการใช้สิทธิครัง้นีจํ้านวน 1,480,000 หุ้น ซึ่งเป็น
จํานวนหุ้นท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
จํานวน 7,400,000.00 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2554 ได้ขายเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า Seafco-Ryobi Pte.Ltd.  ทัง้หมดให้กบัผู้ ร่วมลงทนุ
ในตา่งประเทศ โดยได้รับผลกําไรจากการขายเงินลงทนุจํานวน 4.91 ล้านบาท 

- เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 ได้เพิ่มเงินลงทนุในบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั จาก 1 ล้านบาทมาเป็น 
10.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 55 

- เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั ได้ลดทนุจดทะเบียนจาก 10.9 ล้านบาท ลงมา
เหลือ 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จํากดั ถือ
หุ้นร้อยละ 25 และบริษัท อลัเทม็เทค จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสงู 

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555  บริษัท ซีฟโก้ จํากดัและบริษัท ประยรูชยั(1984) จํากดัร่วมค้าได้จดทะเบียนเลิก
กิจการร่วมค้า 

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ รับก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทัง้จากภาคราชการและภาคเอกชน  

บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกั (Main 
Contractor) ภาพรวมของงานท่ีบริษัทให้บริการสามารถสรุปด้ดงันี ้

 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 

 งานกําแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 

 งานปรับปรุงคณุภาพดิน (Soil Improvement) 

 งานก่อสร้างโยธา ซึง่รวมถงึงานฐานรากตา่งๆ และงานก่อสร้างอาคาร 

 งานบริการทดสอบตา่งๆ 
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4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้า และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีการลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า ดงันี ้

ช่ือบริษัท/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 
1. บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 50 

ของทนุจดทะเบียนและ
เรียกชําระแล้ว 
10 ล้านบาท 

มีนโยบายท่ีจะดําเนินธรุกิจรับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง
อาคารสงู โดยปัจจบุนัรับงานก่อสร้างฐานรากจํานวน 2 
โครงการ 

3. กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์  30 
ของทนุจดทะเบียนและ

เรียกชําระแล้ว  

เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท กบั บริษัท ชยันนัท์การค้า 
(2524) จํากดั สดัส่วนร่วมค้าร้อยละ 40 และบริษัท ประยูร
ชัย (1984) จํากัด สดัส่วนร่วมค้าร้อยละ 30 จัดตัง้ขึน้เม่ือ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง โครงการทางลอดศรีนครินทร์ – ถนนสขุุมวิท 103 
(อดุมสขุ) 

4. กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และ ประยรูชยั 
(1984) * 

45 
ของทนุจดทะเบียนและ

เรียกชําระแล้ว 
 

เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท และบริษัท ประยูรชัย 
(1984) จํากัด จัดตัง้เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อประปา 
โครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและคลองเก้า ปัจจบุนัไม่ได้
ดําเนินธุรกิจอะไร และไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมค้านี ้
ประมลูงานอ่ืนอีกในอนาคต 

 *  บริษัทจําเป็นต้องถือหุ้นในกิจการร่วมค้าเป็นระยะเวลา อีก 2 ปีนบัจากวนัท่ีสง่มอบงาน ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญากบั 
   กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการคํา้ประกนัผลงาน หลงัจากนัน้ บริษัทจะทําการปิดกิจการของกิจการร่วมค้าตอ่ไป 

4.4 โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท แยกตามสายผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการรับจ้าง       
รายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน 766.92 52.99 1,085.74 68.87 1,042.26 67.60 
รายได้งานก่อสร้างโยธา 646.10 44.64 470.56 29.85 466.27 30.24 
รายได้ค่าบริการทดสอบเสาเข็ม 0.28 0.02 0.27 0.02 2.12 0.14 
รายได้ค่าบริการอ่ืนๆ 26.51 1.83 13.60 0.86 12.41 0.80 
                   รวมรายได้จากการรับจ้าง 1,439.81 99.48 1,570.16 99.59 1,523.06 98.78 

รายได้อ่ืนๆ 7.48 0.52 6.44 0.41 18.78 1.22 
รวมรายได้ 1,447.29 100.00 1,576.60 100.00 1,541.83 100.00 

 

4.5 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทยงัคงนโยบายการเป็นผู้ นําด้านงานเสาเข็มเจาะ  กําแพงกนัดิน  และงานฐานราก  ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัทเล็งเห็น

ถึงการขยายตวัอย่างมากของงานอสงัหาริมทรัพย์และงานโครงสร้างพืน้ฐานในอนาคต ซึ่งทกุโครงการจําเป็นต้องใช้เสาเข็ม  
และงานฐานราก   
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บริษัทรับงานก่อสร้างสาธารณปูโภคประเภท Deep Cement - Soil Mixing ซึง่เป็นงานปรับปรุงคณุภาพดิน โดยการ
ผสมซีเมนต์กับดินเพ่ือทําให้ดินท่ีอ่อนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีดีย่ิงขึน้ มีเสถียรภาพมากขึน้  เหมาะกับงานโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีมีสภาพดินอ่อน เช่น งานสร้างถนนซึง่จะช่วยป้องกนัการทรุดตวัของดิน งานก่อสร้างเข่ือน ซึง่จะช่วยป้องกนัการเกิด
การเลื่อนไหลของดิน เป็นต้น  บริษัทคาดว่าในอนาคตงานปรับปรุงคณุภาพดินดงักล่าวจะได้รับความนิยมมากขึน้ เน่ืองจาก
สภาพดินในกรุงเทพและปริมณฑลมีลกัษณะค่อนข้างอ่อน  ประกอบกบับริษัทมีเคร่ืองจกัรและศกัยภาพท่ีสามารถดําเนินการ
ได้  บริษัทจงึมีนโยบายท่ีจะขยายงานด้านนีเ้พิ่มเติม 

นอกจากนีบ้ริษัทรับงานก่อสร้างฐานราก ซึ่งเป็นงานต่อเน่ืองจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน โดยท่ีงานใน
ประเภทนีไ้ม่จําเป็นต้องลงทนุเก่ียวกบัเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร เพราะใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรประเภทเดียวกบัท่ีบริษัทมีอยู่
แล้ว เพียงแตส่ร้างทีมงานขึน้มาใหมเ่ทา่นัน้ รวมทัง้ขยายงานเพิ่มในการรับงาน ก่อสร้างอาคารท่ีไมส่งู 
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5. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

5.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
ธุรกิจของบริษัท สามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะของผลติภณัฑ์และประเภทงานท่ีทํา ดงันี ้

5.1.1 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles) 
งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากสว่นสําคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพืน้ฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชัน้

ดินออ่นแตจํ่าเป็นต้องใช้เสาเข็มเพ่ือรองรับนํา้หนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแข็งแรง หรือใช้กบับริเวณพืน้ท่ีท่ีไม่สะดวกใน
การใช้เสาเข็มตอก  นอกจากนีเ้สาเข็มเจาะสามารถทําให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํา้หนักอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างท่ีมีระดบั
ความสงูมากๆ โดยไม่ก่อให้ดินเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัสิ่งก่อสร้างข้างเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใช้เสาเข็มตอก  
การใช้เสาเข็มเจาะยังสามารถลดขนาดของฐานรากให้เล็กกว่ากรณีใช้เสาเข็มตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  
แรงสัน่สะเทือนท่ีเกิดขึน้กบักรณีท่ีใช้เสาเข็มตอก  รูปแบบเสาเข็มเจาะท่ีใช้จะขึน้อยู่กบัสภาพใต้ดิน  ดงันัน้จะต้องมีการสํารวจ
สภาพใต้ดินก่อน จึงจะสามารถออกแบบเสาเข็มเจาะให้เหมาะกบัสภาพใต้ดินขณะเดียวกนัก็สามารถรับนํา้หนกับรรทกุของ
โครงสร้างได้ตามท่ีกําหนด  

เสาเข็มเจาะ สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเข็ม ดงันี ้
1. เสาเข็มเจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเข็มท่ีสามารถรับนํา้หนกัตัง้แต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลาง 350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ขึน้อยู่กบัสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  
เหมาะกบังานโครงสร้างท่ีมีระดบัความสงูไม่เกิน 10ชัน้  ถ้าต้องการให้สามารถรองรับนํา้หนกัได้มากขึน้  จะต้อง
เพิ่มจํานวนเสาเข็มมากขึน้  ทําให้ต้องใช้พืน้ท่ีฐานรากมากขึน้ตามลําดบั  ในการก่อสร้างเข็มเจาะขนาดเลก็ บริษัท
ใช้เคร่ืองเจาะแบบก้านหมนุ (Rotary Drilling Rig) ขนาดเล็ก และระบบสามขา (Tripod Rig) ซึ่งมีขนาดท่ี
กระทดัรัด 

การใช้เข็มเจาะขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบคือ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหว่างการ
ก่อสร้างน้อยมาก อีกทัง้เคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกระทดัรัดทําให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและสามารถทํางานได้ใกล้ตวั
อาคารมากหรืออาจทํางานภายในตวัอาคารได้ 
2. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ คือเสาเข็มท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 600 มิลลิเมตร ปัจจุบันบริษัท
สามารถก่อสร้างได้ถึงขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษัทสามารถก่อสร้างให้มีความยาวได้มากกว่า 
60 เมตร และรับนํา้หนกัได้เกิน 1,500 ตนัต่อต้น เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทกุระดบัความสงู  การท่ี
เสาเข็มมีความยาวมาก จะทําให้แรงเสียดทานรอบเสาเข็มช่วยรับนํา้หนกัได้สว่นหนึ่ง นอกจากแรงแบกทานรองรับ
ท่ีใต้ปลายเสาเข็มซึ่งรับนํา้หนกัส่วนใหญ่เอาไว้  ขนาดของเสาเข็มจะขึน้อยู่กับแรงรับนํา้หนกัของสิ่งปลกูสร้างท่ี
ได้รับการออกแบบไว้  ในกรณีงานโครงสร้างท่ีต้องรองรับนํา้หนกัมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะได้เปรียบเสาเข็ม
เจาะขนาดเลก็และเสาเข็มตอก เน่ืองจากเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะใช้พืน้ท่ีฐานรากน้อยกว่าเสาเข็มเจาะขนาดเลก็
และเสาเข็มตอก 

เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักําแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษัท จะ
สามารถช่วยร่นระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสงูท่ีมีห้องใต้ดินลึกให้สัน้ลงได้ โดยการนําเทคนิคการก่อสร้าง
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ระบบก่อสร้างจากบนลงลา่ง (Top - Down Construction)  โดยผู้ ก่อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จําเป็นต้องรอให้งาน
ก่อสร้างใต้ดินเสร็จสิน้ก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบนดินได้  บริษัทจะก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตัง้
เสาเหลก็ขนาดใหญ่ไว้ท่ีหวัเสาเข็มให้ปลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิมไว้ ซึง่เสาเหลก็ดงักลา่วจะสามารถรองรับ
นํา้หนักอาคารเหนือดินได้ความสูงระดับหนึ่ง  ทําให้ผู้ ก่อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้างอาคารต่อไปได้เลย
หลงัจากท่ีงานเสาเข็มและงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ต้องรองานขดุดินฐาน
รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษัทรับทําส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็ม
เจาะขนาดเล็กด้วยเช่นกัน  แต่มีเง่ือนไขว่าต้องเป็นงานท่ีใช้เสาเข็มตัง้แต่ 300 ต้นขึน้ไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะ
เสาเข็มเจาะขนาดเลก็เพียงอยา่งเดียว  เพ่ือให้คุ้มกบัคา่ใช้จ่ายในการเปิดหน่วยงาน 

5.1.2 งานกําแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล์ (Diaphragm Wall)  
กําแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองานโครงสร้างใต้ดินอีกประเภทหนึง่ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั  เป็นเทคนิคการทํา

กําแพงกนัดินท่ีไม่ต้องใช้ Sheet Pile  สามารถกนันํา้ใต้ดินได้ดี  และสามารถดดัแปลงมาใช้กบัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้าง
ใต้ดินและโครงสร้างระบบ Top-down  ได้ดี    กําแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภท
หนึ่งท่ีบริษัทนํามาใช้ ซึ่งทําให้สามารถขุดเจาะลงไปในพืน้ท่ีเมืองซึ่งมีสิ่งก่อสร้างหนาแน่น และพืน้ท่ีซึ่งคบัแคบในระดบัท่ีลึก
มาก การก่อสร้างสามารถก่อสร้าง กําแพงกนัดินซึ่งมีความหนาตัง้แต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างขึน้โดยเสริมเหล็กและเท
คอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุไว้ล่วงหน้าด้วยวิธีการเทคอนกรีตใต้นํา้ (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกําแพงซึง่มีรูปทรงและ
มิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไว้เพ่ือรองรับตวัอาคารด้านบนโครงสร้างชัน้ใต้ดินท่ีอาคารต่างๆมีอยู่ในปัจจบุนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้าง
โดยใช้เทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลกึสงูสดุเฉล่ียประมาณ 2 ชัน้เท่านัน้ แต่การใช้เทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําให้
สามารถก่อสร้างชัน้ใต้ดินได้ลกึกว่า 3 ชัน้ ซึ่งบริษัทเป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชัน้ใต้ดินได้ลกึถึง 6 ชัน้ คือการสร้างชัน้ใต้ดิน
อาคารโรงแรมแกรนด์ไชน่า บริเวณหวัมมุส่ีแยกราชวงศ์ 

5.1.3 งานก่อสร้างโยธา 
นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน  บริษัทยงัให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอ่ืนๆ และงานโครงสร้างใต้ดินแบบ

ครบวงจร รวมถงึ  

    งานปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น งานฉีดซีเมนต์ (Jet Grouting)  งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD 
เป็นงานฐานรากท่ีใช้วิธีการปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภาพมากขึน้ เพ่ือป้องกันการ
ทรุดตวัของดินในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํา้เปลา่ภายใต้แรงดนัสงูมากลงไปตามแกนเพ่ือกดั
เซาะชัน้ดินให้เกิดช่องว่างขึน้ในชัน้ดินรูปทรงกลมตามขนาดท่ีออกแบบไว้แล้วอดัฉีดนํา้ปูนลงไปแทนท่ีช่องว่าง
ดงักล่าว การก่อสร้าง Jet Grouting อาจก่อสร้างเป็นต้น หรือเป็นกลุ่มก็ได้ขึน้อยู่กบัวิธีการออกแบบ ส่วนงาน 
Deep Cement-Soil Mixing เป็นการฉีดนํา้ปนูภายใต้แรงดนัต่ําลงไปตามแกนของก้านเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดงึ
ขึน้ในชัน้ดินเพ่ือคลกุเคล้านํา้ปนูให้เข้ากบัชัน้ดินอ่อนเพ่ือทําให้แข็งตวัขึน้การก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นต้นเด่ียวหรือ
เป็นกลุ่มได้เช่นกนั สําหรับงาน PVD เป็นการนําท่อแผ่นไยสงัเคราะห์กดฝังลงไปในชัน้ดินอ่อน แล้วปล่อยทิง้ไว้
เพ่ือให้นํา้ในเนือ้ดินออ่นถกูดดูซมึและไหลผา่นทอ่แผน่ใยสงัเคราะห์ขึน้สูผิ่วดิน ทําให้ดินสญูเสียนํา้และยบุตวัลงจน
แน่นขึน้ ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างขึน้บนผิวดินในภายหลงัจึงไม่เกิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชัน้ดิน
ออ่นทัว่ไปท่ีไมไ่ด้รับการปรับปรุงคณุภาพ  
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    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัความสงูไม่มากนกั เน่ืองจากงานอาคารสงู ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดตุกแตง่ทัง้ภาย ใน และภายนอก 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอโุมงค์ลอดถนนทางแยก 

 งานก่อสร้างฐานรากชัน้ใต้ดิน เป็นการก่อสร้างชัน้ใต้ดินของอาคารซ่ืงจะดําเนินการหลงัจากได้ทําการก่อสร้าง
เสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบด้วย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใช้เข็มเหลก็พืด (Sheet Pile) หรือ
กําแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) จากนัน้จะทําการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํา้ยนั เพ่ือขดุดินให้ได้ตาม
ความลกึตามแบบกําหนด จากนัน้ทําการหลอ่คอนกรีตฐานราก, พืน้, กําแพง, เสา พร้อมทัง้ทําการรือ้ถอนระบบคํา้
ยนัชัว่คราวโดยปกติแล้วจะดําเนินการก่อสร้างจนถงึพืน้ชัน้ 1 หรือระดบัดินเดิม 

5.1.4 งานบริการทดสอบต่างๆ เช่น งานบริการทดสอบความสมบรูณ์ (Integrity Test)  งานบริการตรวจสอบการขดุเจาะ 
(Drilling Monitoring)  งานบริการทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนกัของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงาน
ตรวจวดัคา่จากอปุกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Instrumentation) 

5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

5.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  

    บริษัทจะเน้นการรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสําคญัต่อความ
แข็งแรงของสิ่งปลกูสร้าง  เม่ือการดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างแล้วเสร็จ  หากมีสิ่งท่ีจะต้องแก้ไขงานฐานราก 
สืบเน่ืองจากงานก่อสร้างฐานรากท่ีไมไ่ด้คณุภาพตามท่ีกําหนด ซึง่อาจเป็นผลให้ฐานรากไม่สามารถรองรับนํา้หนกั
บรรทกุของโครงสร้างได้ จะเป็นเหตท่ีุยุ่งยากและสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายในการแก้ไขมากหรือในบางกรณีอาจแก้ไข
ไมไ่ด้เลย  ดงันัน้บริษัทจงึเน้นการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง  เพ่ือให้ได้งาน
ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  อนัจะเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ ท่ีรับงานก่อสร้างโครงสร้างต่อจากงาน
ของบริษัท 

    บริษัทดําเนินนโยบายสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้างทัง้ภาคราชการและ
ภาคเอกชน รวมทัง้ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงาน  เน่ืองจากผู้ออกแบบเป็นบคุคลแรกท่ีทราบเก่ียวกบัรายละเอียด
ของโครงการก่อสร้างต่างๆท่ีจะมีขึน้ในประเทศไทย  จากประสบการณ์อันยาวนาน และการมีสายสัมพันธ์กับ
ผู้ ออกแบบ  ทําให้ผู้ ออกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มักจะขอข้อมูลหรือขอคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบ
โครงสร้างฐานรากจากบริษัทเพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างของตนท่ีดแูลอยู่  บริษัทจึงมกัจะทราบก่อนว่าจะมี
โครงการก่อสร้างใหม่โครงการใดบ้าง  และบริษัทก็มักจะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้างต่างๆเกือบ
ทัง้หมด  บริษัทจงึได้รับงานทําตลอดทัง้ปี 

    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กับบุคลากร ทําให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพัฒนากระบวนการทํางานให้สามารถลดการสูญเสีย  
ขณะเดียวกนัก็เกิดประสิทธิผลสงูสดุในการทํางาน บริษัทได้ส่งพนกังานเข้าอบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานรวมทัง้ได้ร่วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาสง่พนกังานเข้ารับทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโท ท่ีสถาบนัแห่งนี ้และบริษัท ได้
มอบทนุการศึกษาให้กบัสถาบนั AIT เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบ
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ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมอบ
ทนุการศกึษาให้กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรนานาชาติ) 

    บริษัทสามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมา
ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องมีเงินคํา้ประกนังานต่างๆ หลายขัน้ตอนจนกว่าจะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่ง
มอบงาน  มีผู้ รับเหมาก่อสร้างหลายรายต้องประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํา้ประกนัเพ่ือประมลู
งานต่างๆ  แต่ด้วยนโยบายในการดํารงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัการปฏิบติัท่ีดีต่อสถาบนัการเงิน  ทําให้
บริษัทสามารถลดอปุสรรคในเร่ืองการขอวงเงินให้เพียงพอตอ่การรับงานของบริษัท 

    บริษัทมีความพร้อมด้านเคร่ืองจักร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบํารุงรักษาอย่างเข้มงวด และมีการพฒันาอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถรับงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนในการ
บริหารเคร่ืองจกัรอย่างมีประสิทธิภาพ  ทําให้บริษัทอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะรับงานได้หลายงานในเวลาเดียวกนั  ซึ่ง
จะทําให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้ปฏิบติัหน้าท่ีและบคุคลภายนอก เช่น มีการติดตัง้
กําแพงกนัฝุ่ นและกนัเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรอย่างดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวน
ขณะปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองล้างล้อรถยนต์อตัโนมติัเพ่ือล้างล้อรถบรรทกุวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอก
บริเวณก่อสร้างทําให้ลดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและสิง่สกปรกบนพืน้ผิวถนนใกล้บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซึ่ง
ขึน้อยู่กับสภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทําให้กลุ่มบริษัทมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะพึ่ง
เพียงแตต่ลาดภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปได้ยาก กลุม่บริษัทจงึมองและศกึษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วย
รองรับโดยเฉพาะในเขตอาเซียน  

5.2.2 กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
ลกัษณะงานของบริษัทสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานักงาน 

อาคารชดุ โรงแรม ศนูย์สรรพสินค้า เป็นต้น และงานภาครัฐบาล อนัได้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น งานฐานราก
อาคารราชการ  งานฐานรากโครงการก่อสร้างพืน้ฐาน เช่น ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และ
รถไฟฟ้าใต้ดิน  เป็นต้น  อยา่งไรก็ตามบริษัทไมไ่ด้เน้นรับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหนึง่อยา่งใด  

5.2.3 คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
      บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัคณุภาพและบริการให้เป็นท่ีพอใจของลกูค้า ทําการส่งมอบงานทนักําหนด โดยมีการ
จดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนท่ีจะเร่ิมเข้างาน มีการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าบนพืน้ฐานของความซ่ือตรง
และผลประโยชน์ร่วมกนั ทําให้ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากลกูค้า 

5.2.4 การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชนและหน่วยงานราชการ 
  บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัชมุชนใกล้เคียงท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปปฏิบติังานโดยมาตรการควบคมุวดัปริมาณเสียงและ
ความสัน่สะเทือนไม่ให้เกินกําหนดข้อบงัคบัของหน่วยงานราชการ และมีการสํารวจบ้านของชมุชนใกล้เคียง โดยบริษัทได้จดั
จ้างผู้ ท่ีชํานาญเข้าสํารวจก่อนการเร่ิมงาน และปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบของหน่วยงานราชการโดยเคร่งครัด 
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5.2.5 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดินซึง่เป็นสว่นสําคญัในการวางรากฐานสําหรับการก่อสร้างอาคาร

และโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่จะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศของทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยจําแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนย์สรรพสินค้า และงาน
โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับ ทางยกระดบั อโุมงค์ลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน เน่ืองจากการรับเหมางานฐาน
รากประเภทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และกําแพงกันดินต้องอาศัยเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทํางานท่ี
ยาวนานถึง 37 ปี โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีความเช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุ้นเคยของดินในประเทศ
ไทยมากกว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง และความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ รับเหมาหลกั ผู้ออกแบบ 
ลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของโครงการ และผู้จดัจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง จึงได้รับความเช่ือถือจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทําให้บริษัทฯ สามารถ
ประมลูงานแข่งขนักบัคูแ่ข่งท่ีมีอยูใ่นตลาดมีเพียงไมก่ี่รายได้ 

ท่ีมาจากฝ่ายธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้สรุปสภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างไว้ดงันี ้
“ ปี 2554 ธุรกิจก่อสร้างชะลอตวัลง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี ปัญหาอทุกภยัได้สร้างความเสียหายแก่ท่ี

อยูอ่าศยัและโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ ในวงกว้างในพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล เส้นทางคมนาคมขนสง่ถกู
ตดัขาดไม่สามารถลําเลียงวสัดกุ่อสร้างมาใช้ในงานก่อสร้างได้ ทําให้งานก่อสร้างต่าง ๆ ต้องหยดุชะงกัลง สง่ผลให้มลูค่าการ
ก่อสร้างรวมทัง้ประเทศเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 1.5 โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐหดตวัลงสงูถึงร้อยละ 8.9 กอปรกบัราคาสินค้า
วสัดกุ่อสร้างอตัราดอกเบีย้ นํา้มนัเชือ้เพลิง และค่าจ้างแรงงาน ปรับสงูขึน้จากปี 2553 ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาในการดําเนินธุรกิจ 

ปี 2555-2556 ธุรกิจก่อสร้างกระเตือ้งขึน้ จากแรงผลกัดนัสําคญัในการลงทนุภาครัฐร่วมกบัภาคเอกชน บูรณะฟืน้ฟู
โครงสร้างพืน้ฐานและท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีท่ีผ่านมา รวมทัง้การวาง
โครงสร้างบริหารจดัการนํา้เพ่ือป้องกนันํา้ท่วมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนีโ้ครงการลงทนุขนาดใหญ่คาดว่าจะมี
การเร่งรัดดําเนินการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนในเขตกทม.และปริมณฑล รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสงู 
โครงการท่าเรือนํา้ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสวุรรณภูมิระยะท่ี 2 ส่งผลให้มลูค่าการ
ก่อสร้างรวมทัง้ประเทศขยายตวัร้อยละ 8.4 และ 9.8 ตามลําดบั อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยงัคงเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ 
อาทิ ราคานํา้มนัเชือ้เพลงิ วสัดกุ่อสร้าง และค่าจ้างแรงงานท่ีแนวโน้มสงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับเพิ่ม
คา่ก่อสร้าง” 

จากผลวิจยัของธนาคารกรุงไทยจะเห็นว่าตลาดอตุสาหกรรมก่อสร้างในปี 2556 จะยงัขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 2555 
เกิดจากแรงผลกัดนัทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนโดย Backlog ในปี 2555 มีอยู่จํานวน 1,568.06 ล้านบาท โดยในปี 2554 มีอยู่
จํานวน 1,102 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.29 ในปี 2556 บริษัทจะขยายตลาดไปประเทศพม่า ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้ส่ง
ผู้บริหารไปศึกษาตลาดท่ีประเทศพม่าแล้วเห็นว่าเป็นตลาดใหม่ท่ีน่าจะเข้าไปทําการตลาด เพราะอาคารสงูมีจํานวนไม่มาก
เหมือนกบักรุงเทพมหานครเม่ือประมาณ 20 ปีก่อน โดยคาดว่าตลาดทางด้านอาคารสงูจะต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว เม่ือมีการ
เปิดประเทศของพมา่ซึง่จะเป็นตลาดใหมท่ี่ดี 

5.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
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5.3.1 กําลงัการผลิต 
งานรับเหมาทําฐานรากโครงการก่อสร้างต้องอาศัยเคร่ืองจักรและความชํานาญของวิศวกรและผู้ ควบคุมงานใน

ปริมาณท่ีต่างๆ กันขึน้กับประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชัดเจนถึงกําลงัการผลิตของบริษัท  อย่างไรก็ตาม
สามารถสรุปเป็นปัจจยัสําคญัท่ีเป็นเคร่ืองกําหนดกําลงัการผลติของบริษัท ดงันี ้

    ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร และจํานวนเคร่ืองจกัรแตล่ะประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษัทประกอบด้วยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 23 ชดุ เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกําแพง D-

Wall จํานวน 17 ชดุ และเคร่ืองจกัรสําหรับงานปรับปรุงคณุภาพดิน 2 ชดุ ท่ีได้รับการดแูลตรวจสภาพและปรับแต่ง
ตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเข็มเจาะได้ถึง 23 หน่วยงาน งานกําแพง D-Wall ได้ถึงจํานวนประมาณ 17 
หน่วยงานและงานปรับปรุงคณุภาพดิน จํานวน 2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได้   นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีโรงงานซ่อม
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  ซึ่งใหญ่พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนได้พร้อมกนัครัง้ละ 7 คนั  ทําให้เคร่ืองจกัรของบริษัท
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

    จํานวนวิศวกร 
 บริษัทมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทํางานร่วมกบับริษัทมาเป็นเวลานาน

โดยเฉล่ียแล้วมีอายงุานประมาณ 12 ปี ซึง่สามารถจําแนกประเภทวิศวกรตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ดงันี ้

 
วิศวกร 

จํานวน (คน) 
ปี 2554 ปี 2555 

1. วิศวกรระดบัผู้จดัการโครงการ 5 5 
2. วิศวกรงานออกแบบด้านธรณีเทคนิค 2 1 
3. วิศวกรระดบัผู้ควบคมุงานสนาม 40 37 

รวมทัง้สิน้ 47 43 

จํานวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักลา่วข้างต้น  ทําให้บริษัทสามารถรับงานได้ครัง้ละ 23 งานในเวลา
เดียวกนั   

    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 
บริษัทจําเป็นต้องมีวงเงินคํา้ประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดย
ปกติการรับงานของบริษัทจะต้องมีการออกหนงัสือคํา้ประกนั 3 ประเภท ดงันี ้

1. หนงัสือคํา้ประกนัการประมลู (Bid Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูคา่สญัญา 
2. หนงัสือคํา้ประกนัสญัญา (Performance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูค่าสญัญา เพ่ือเป็น

การประกนัการทํางานท่ีบริษัทต้องให้ไว้กบัลกูค้าตลอดอายขุองโครงการ 
3. หนงัสือคํา้ประกนัผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูค่าสญัญา  เพ่ือเป็น

การคํา้ประกนัผลงานตอ่ไปอีก 1-2 ปี หลงัสง่มอบงาน 

นอกจากนี ้บางงานอาจมีการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า  ดงันัน้บริษัทจะต้องมีการออกหนงัสือคํา้ประกนัว่าบริษัทได้รับ
เงินลว่งหน้าในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีบริษัทต้องออกในการรับงานหนึ่งๆ คิด
เป็นมลูค่าร้อยละ 10 – 20 ของมลูค่างาน ดงันัน้วงเงินคํา้ประกนัท่ีบริษัทมีกบัสถาบนัการเงินต่างๆ จึงนบัได้ว่าเป็นปัจจยัท่ี
กําหนดถึงความสามารถในการรับงานของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํา้ประกนัไม่เพียงพอในการรับ
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งาน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีวงเงินคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 6 แห่ง จํานวน 1,100 ล้านบาท ซึง่เพียงพอ
ให้บริษัทสามารถรับงานได้ประมาณ 3,500 ล้านบาทตอ่ปี 

 
5.3.2 ขัน้ตอนการรับงาน  และขัน้ตอนการทํางาน  

อนมุติั 

การรับงานแบบเหมาช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและสาํรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศกึษาแบบและสาํรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาตอ่เจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู เจรจาตอ่รองราคา 

เจรจาตอ่รองราคา ลงนามในสญัญาจ้าง 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรท่ีต้องใช้ในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสําหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอตอ่ผู้ จ้าง

ผู้ จ้างพิจารณาอนมุติั 

ไมอ่นมุติั 

สัง่ซือ้วตัถดิุบ โดยกําหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว้ 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 

ดําเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กําหนด 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกชําระเงินเป็นระยะ ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ
ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

ทําแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 

สง่มอบงานและเรียกชําระเงินงวดสดุท้าย 
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วตัถดิุบและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ 

วตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทใช้ในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหล็กเส้น และเบนโทไนท์  ซึ่ง
บริษัทสัง่ซือ้วตัถดิุบเหล่านีจ้ากผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผู้จดัจําหน่ายท่ีบริษัทติดต่อเป็นประจําเพียงไม่ก่ีราย  ซึ่ง
บริษัทเช่ือมั่นในความมีช่ือเสียงของผู้ จัดจําหน่าย  ราคาสามารถแข่งขันได้ในตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษัทอย่าง
สม่ําเสมอและตรงตามท่ีกําหนดไว้   

ปริมาณวตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทใช้ในระยะ  3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้
รายการวตัถดิุบ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 ปริมาณ 

 
ล้าน
บาท 

% ของ
มลูคา่
วตัถดิุบ
รวม 

ปริมาณ 

 
ล้าน
บาท 

% ของ
มลูคา่
วตัถดิุบ
รวม 

ปริมาณ 

 
ล้าน 
บาท 

% ของ
มลูคา่
วตัถดิุบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 148,684 
(ลบ.ม.) 

184.54 27.14 129,679 
(ลบ.ม.) 

208.78 27.37 115,320 
(ลบ.ม.) 

195.86 39.78 

เหลก็เส้น (2) 9,539 
ตนั 

186.11 27.35 8,018 
ตนั 

179.41 23.52 4,018 
ตนั 

88.63 18 

เบนโทไนต์ (1) 2,831 
ตนั 

19.67 2.89 2,866 
ตนั 

19.72 2.59 2,126 
ตนั 

14.63 2.97 

โพลิเมอร์ (1) 18 
ตนั 

3.54 0.52 24 
ตนั 

4.69 0.62 12.62 
ตนั 

2.51 0.51 

นํา้มนัดีเซล 2,696,427 
ลิตร 

66.90 18.38 2,814,858 
ลิตร 

75.43 9.89 2,431,270 
ลิตร 

66.96 13.60 

รวม  460.76 76.28  488.03 63.90  368.59 74.87 

หมายเหต ุ: (1) เบนโทไนท์และโพลิเมอร์ คือ วตัถดิุบท่ีใช้สําหรับการขดุเจาะพืน้ดินเพ่ือให้แนวดินคงรูปและง่ายตอ่การขดุเจาะ ปัจจบุนั
มีการนําโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์สาํหรับงานบางประเภท   

  (2) ในปี 2553 และ 2554 วสัดคุอนกรีตและเหลก็เส้นลดลงเน่ืองจากบางโครงการผู้ว่าจ้างเป็นผู้จดัหาให้ 

 
ท่ีผา่นมานโยบายการรับงานของบริษัทจะรับเฉพาะคา่แรงและคา่เคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยให้ลกูค้าเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่า

วตัถุดิบหลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบเหล่านีเ้ป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการ
ก่อสร้างเสาเข็มเจาะหรือกําแพง D-Wall มีระยะเวลาสัน้ ทําให้ไม่สามารถบวกกําไรจากวตัถตุ้นทนุวสัดดิุบหลกัได้มากนกั อีก
ทัง้มีความเส่ียงในเร่ืองการรับเงินคา่วตัถดิุบหลกัจากลกูค้าบางรายไม่ตรงตามกําหนดท่ีบริษัทจะต้องจ่ายชําระค่าวตัถดิุบหลกั
ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกค้ามากขึน้ ถ้าลูกค้ามี
คณุภาพดี บริษัทอาจลดความเส่ียงจากการชําระเงินลา่ช้าหรือไม่ชําระเงินได้ สําหรับลกูค้ารายดงักลา่วบริษัทก็จะรับงานชนิด
ท่ีรวมคา่วตัถดิุบด้วย เพ่ือขยายการรับงานและมีกําไรจากลกูค้าให้เพิ่มมากขึน้ 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้นแล้ว  วตัถดิุบอีกประเภทท่ีบริษัทใช้มากและเป็นวสัดสุิน้เปลืองท่ีเม่ือใช้งาน
เสร็จก็ต้องกําจดัทิง้ ได้แก่ เบนโทไนท์ (ซึง่ปัจจบุนัเปล่ียนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มากขึน้)   ปัจจบุนับริษัทใช้เบนโทไนท์ท่ีผลิตทัง้
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จากในประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตัราส่วนท่ีผลิตจากในประเทศสงูกว่าทัง้นีเ้พ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  
และคณุภาพก็เป็นท่ียอมรับ  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ริเร่ิมในการนําโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์ในงานบาง
ประเภท  Polymer เป็นวตัถดิุบนําเข้าจากต่างประเทศ  ย่อยสลายง่ายกว่าและมีคณุภาพดีกว่ามาก ถึงแม้ราคาต่อหน่วยจะ
แพงกวา่เบนโทไนท์ แตป่ริมาณทัง้หมดท่ีใช้นัน้น้อยกวา่เบนโทไนท์ จงึช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทนุรวมได้  

ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทมิได้พึง่พิงผู้จดัจําหน่ายรายใดรายหนึง่ท่ีมีสดัสว่นเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัท 
เง่ือนไขการชําระเงินและอํานาจในการตอ่รอง 

    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในการชําระเงินในการสัง่ซือ้วสัดจุากผู้จดัจําหน่าย คือ ชําระภายใน 30 - 90 วนั หลงัจากได้รับ
สนิค้า โดยผู้จดัจําหน่ายจะต้องนําของมาสง่ท่ีบริเวณก่อสร้าง 

    อํานาจในการตอ่รอง 
- บริษัทเป็นลกูค้ารายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้วสัดคุรัง้ละจํานวนมาก ทําให้ได้รับสว่นลดมากกวา่ลกูค้าทัว่ไป 
- ร้านค้าและผู้จดัจําหน่ายวสัดกุ่อสร้างมีอยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้บริษัทไม่จําเป็นต้องผกูขาดซือ้จากร้านใดร้าน

หนึง่โดยเฉพาะ จงึสามารถเฉล่ียการซือ้วสัดไุด้ 
- การท่ีบริษัทติดต่อกบัร้านค้าและผู้จดัจําหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชําระหนีไ้ม่เคยมีปัญหา แม้

ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจไมดี่ ทําให้ได้รับเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 

 บริษัทได้ทํา Supply chain ผา่นทางธนาคารในการซือ้วตัถดิุบบางรายการ 
ราคาเฉล่ียวตัถดิุบหลกัในปี 2553 – 2555 

วตัถดิุบ 2553 2554 2555 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลกูบาศก์เมตร) 1,241.18 1,609.95 1,698.45 
เหลก็เส้น (บาทตอ่กิโลกรัม) 19.51 22.38 22.06 
เบนโทไนท์  แบบผง (บาทตอ่กิโลกรัม) 6.95 6.87 6.88 
โพลีเมอร์  (บาทตอ่กิโลกรัม) 197.36 196.92 198.67 
นํา้มนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 24.81 26.80 27.54 

ปัจจบุนับริษัทมิได้มีการนําเข้าวตัถดิุบจากต่างประเทศ โดยจะซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศและตวัแทนจําหน่ายจาก
ต่างประเทศในประเทศ  อย่างไรก็ตามบริษัทยงัมีความจําเป็นต้องนําเข้าอะไหล่เคร่ืองจักรบางประเภทซึ่งไม่มีจําหน่ายใน
ประเทศ  

 
5.3.3 ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

การดําเนินงานของบริษัทมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้อยู่
อาศยับริษัทใกล้เคียงกบัโครงการก่อสร้างบ้าง  ทัง้นีปั้ญหาท่ีพบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นต้น  ซึ่งบริษัทได้
ดําเนินการตา่งๆเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักลา่ว ดงันี ้

    บริษัทจะจดัให้มีการติดตัง้กําแพงกนัฝุ่ นและเสียงล้อมรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผู้
อยูอ่าศยับริเวณใกล้เคียง 

    บริษัทมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแตง่เคร่ืองจกัรอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือให้เคร่ืองจกัรเดินเคร่ืองได้ล่ืนไม่ก่อให้เกิด
เสียงดงัมากจนเกินไปขณะทํางาน 
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    บริษัทมีเคร่ืองล้างล้อรถยนต์อัตโนมัติ  เพ่ือใช้ล้างล้อรถยนต์บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะวิ่งออกจากบริเวณ
ก่อสร้างเพ่ือให้ล้อรถสะอาด  ไมทํ่าให้พืน้ถนนปนเปือ้นเศษดินและหิน 

    บริษัทมีนโยบายดําเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของ
กรุงเทพฯ ซึง่ระบไุว้ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํางานเร่งดว่นนอกเวลาท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทจะทําการขอผ่อนผนัจาก
กรุงเทพฯเพ่ือยดึเวลาการทํางานเป็นแตล่ะกรณีไป  

    บริษัทมีการสร้างมิตรสมัพนัธ์กับผู้อยู่อาศยัใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทัง้มีการชีแ้จงให้ทราบถึงเวลาและ
ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  และดําเนินการแก้ไขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง 

ทัง้นีบ้ริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

5.3.4 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) เลง็เห็นถึงความสําคญัของการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม ตลอดระยะเวลานานกว่า 
30 ปี ท่ีบริษัทได้จดัทําโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคม กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท ตัง้แต่ปี 
2550 จนถงึปัจจบุนัดงันี ้
   ปี 2555 

 ด้วยสถาบนัพลงัจิตตานภุาพ วดัธรรมมงคล ถนนสขุุมวิท 101 ร่วมกบับมจ.ซีฟโก้ เปิดสอนหลกัสตูรครูสมาธิภาค
ปกติ ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงัค์ สิรินธโร (พระธรรมมงคลญาณ) รุ่น วิสทุธิธรรม(ติงสโม) หลกัสตูร 6 เดือน ณ 
ห้องประชุมใหญ่บริษัทฯ เลขท่ี 144 ถนพระยาสเุรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
10510 เร่ิมเรียนวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555 เวลาเรียน วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 18.00-20.30น. ให้ผู้สนใจเรียนโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-29190090-4 ต่อ 203,220,100 หรือทาง e-mail address : 
seafco@seafco.co.th โดยบริษัทใช้ห้องประชมุใหญ่เป็นห้องเรียนในเวลาเย็น จดุประสงค์การเปิดสอนหลกัสตูรครู
สมาธิดงักล่าว เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังาน, ประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่สํานกังานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพฒันาจิตใจ
ด้วยการทําสมาธิอนัเป็นการทําให้สงัคมน่าอยูแ่ละบคุคลมีเมตตาตอ่กนั 

 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) โดยนางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้ ช่วย
ผู้จดัการใหญ่ ได้มอบทนุการศึกษาให้แก่นกัศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดทนุทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัจํานวน 3 ทนุๆละ 10,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท 

 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
“บริจาคของให้แก่น้องๆ ในชมุชนหนองสมณะ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์(สาขาภาคเหนือ 1) เป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท 

 บริษัทฯ ได้มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัศึกษาท่ียากจน คณะสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั ในปีการศกึษา 2555 จํานวน 1 รายเป็นจํานวนเงิน 84,000 บาท 

   ปี 2554 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2554 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม โดยทีมงาน Seafco Spirit ได้
เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวไทย ทางทีมงานจึงได้จดัซือ้จดัหาของอปุโภคบริโภคนํามาแพ็คเป็นถงุเพ่ือ
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นําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอยุธยา ซึ่งเหล่าพนักงานก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ได้จัดรถรับ-ส่ง
ประชาชนท่ีถกูนํา้ทว่ม บริเวณใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของบริษัทด้วย 

 เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2554 ทางบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ได้สนบัสนนุทีวีจอแอลซีดีขนาด 24 นิว้ จํานวน 1 เคร่ือง
แก่งานจราจรสถานีตํารวจนครบาลคนันายาว ซึง่ก่อนหน้านีไ้ด้สนบัสนนุการปรับปรุงตู้ควบคมุสญัญาไฟจราจร กม.
8 รวมถงึภายในตู้ ด้วย 

 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) โดยนายณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้าสํานกังาน
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทภาค
ภาษาองักฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมอบแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 
สวุรรณวิทยา ท่ีภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ทางผู้ แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั ได้ขอเข้าพบผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้องท่ีดแูลนกัศึกษาฝึกงานของทางสถาบนั เพ่ือเป็นการขอบคณุท่ีทาง
บริษัทได้รับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด และเพ่ือทราบถึงปัญหาของการฝึกงาน รวมทัง้เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดและคําแนะนําเพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัทําหลกัสตูรให้ตรงกบัความต้องการของหน่วยงานตอ่ไป 

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนสเุหร่าสามวา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึน้ เพ่ือให้นักเรียนทราบถึง
หน้าท่ีและตระหนกัถงึความรับผิดชอบ ความสําคญัของตนเองตลอดถงึความหว่งใยท่ีผู้ ใหญ่มอบให้แก่เด็ก ๆ ซึง่ทาง
บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในข้อนี ้จึงร่วมให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนในการจัด
กิจกรรม โดยได้มอบสิง่ของเป็นของขวญัให้แก่เดก็ ๆ ด้วย 

 ปี 2553 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินเพ่ือสมทบทนุสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบทุนสนับสนนุการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 160,000 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 

 ปี 2552 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT มอบทนุการศกึษาช่ือ “ทนุการศกึษา สพุจน์ ทศันนิพนัธ์ (ซึง่เป็นผู้
ก่อตัง้บริษัท) สําหรับนักศึกษาต่างประเทศ” ซึ่งเป็นทุนต่อเน่ือง จากปี 2551 จํานวน 1 ทุน เป็นจํานวนเงิน 
268,000.00 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัแก่สถานสงเคราะห์เดก็หญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เน่ืองในวนั
เดก็แหง่ชาติ 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกบัสนบัสนนุเคร่ืองจกัรกลพร้อมเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการขดุสระกกัเก็บนํา้สําหรับ
ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กบัทางสํานกังานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 
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ปี 2551 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT คดัเลือกนกัศกึษาเพ่ือมอบทนุการศกึษาช่ือ        “ทนุการศกึษา สุ
พจน์ ทศันนิพนัธ์ สําหรับนกัศกึษาตา่งประเทศ” ซึง่เป็นการมอบทนุการศกึษาต่อเน่ืองจากปี 2550 เป็นจํานวน 1 ทนุ 
เป็นเงิน 521,500.00 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มอบทนุการศึกษา
ระดบัปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ 
เป็นจํานวนเงิน 281,000.00 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคให้กับสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือเป็นค่าจัดหาวัสดุ
อปุกรณ์เพ่ือการศกึษาเป็นจํานวนเงิน 600,000.00 บาท  

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสนบัสนนุโครงการอบรม ครัง้ท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้บริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ ให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ส่ือมวลชนกีฬา เพ่ือสนบัสนุนโครงการคณุภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ิน
ทรุกนัดาร 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนนุโครงการสง่เสริมการสร้างสรรค์ผลงานของผู้พิการ ครัง้ท่ี 5 จํานวน
เงิน 50,000 บาท ระหวา่งวนัท่ี 20-27 มกราคม 2551 ให้สมาคมคนพิการทกุชนิด จงัหวดันครปฐม 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินจํานวน 30,000 บาท เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2551 สนบัสนนุโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยั ผ่านคุณมนตรี แสนวิเศษ ผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอ
ลมิปิค(สอวน.) ครัง้ท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัและอาหารเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในบ้านพกัพนกังาน บางชนั 
2 จํานวน 35 คน 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชดุ แก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนสเุหร่าสามวา ถนนหทยัราษฎร์ 
คลองสามวา กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเดก็ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชดุ แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี 
กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

5.4 งานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีงานท่ียงัไม่ได้สง่มอบจํานวน 19 โครงการ คิดเป็นมลูค่างานทัง้สิน้ 1,568.06 ล้าน

บาท 
สรุปงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ลําดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแล้วเสร็จ 

1. ก่อสร้างถนนพฒันาการไปสวนหลวง ร.9 โครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2556 
2. สะพานข้ามแยกถนนอ่อนนชุ โครงสร้าง ไตรมาส 1 ปี 2556 
3. MRT Blue Line Contrat 4 Park and Ride เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
4. MRT Blue Line Contrat 2 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
5. สะพาน คอร. ข้ามทางรถไฟ-บางปะอิน (สว่นท่ีทําไปแล้ว) เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 4 ปี 2556 
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ลําดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแล้วเสร็จ 
6. U-PLACE เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ปี 2556 
7. อาคารผู้ปราบมาร เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ปี 2556 
8. อาคารคณุยายหนึง่ไม่มีสอง เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
9. โรงแรมเมอร์เคียว มกักะสนั เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ปี 2556 

10. THE CREST SUKHUMVIT 34 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2556 
11. The MRT Green Line Samutprakarn Section, Contract 1 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 
12. โนเบิล เพลินจิต คอนโดมิเนียม เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
13. The MRT Green Line Samutprakarn Section, Contract 1

(สว่น Depot) 
เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 

14. โครงการอทุยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมทุรปราการ เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2556 
15. Silk Plac Laksi เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
16. HQ Sansiri เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
17. Sirat- Ring Road Expressway เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
18. คอนโดมิเนียมพทัยา สาย 2 (พทัยากลาง) จงัหวดัชลบรีุ เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
19. ม.หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ถ.บางนา - ตราด กม.18) เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,568.06 ล้านบาท 
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6. การวจัิยและพัฒนา 
 
ฝ่ายวศิวกรรม 

ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญของบริษัทฯ นัน้ควบคุมและกํากับดูแลโดย นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝ่ายวิศวกรรมนัน้
ประกอบไปด้วยวิศวกรปฐพีท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป จํานวน 5 คน และ เจ้าหน้าท่ีเทคนิคและวิศวกรรม จํานวน 4 
คน 
 
ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ แบง่การให้บริการออกเป็น 3 สว่นหลกัๆ คือ 

 การจดัเตรียมใบเสนอราคาทางด้านเทคนิคและการออกแบบเบือ้งต้นให้แก่ลกูค้า 

 การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากลกึและสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นของโครงสร้าง 

 การสนบัสนนุด้านเทคนิคสําหรับทีมงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายประมาณราคา 
 
รายการสรุปโครงการสาํคัญและกจิกรรมที่ฝ่ายวศิวกรรมได้มีส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2555 

โครงการ บริการจากฝ่ายวศิวกรรม 
โครงการมหานคร งานเตรียมรายละเอียดแบบก่อสร้างงานกําแพงกนัดิน 

ติดตัง้อปุกรณ์ทดสอบตา่งๆ และการสนบัสนนุด้าน
เทคนิค 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา่ พระราม 9 การสนบัสนนุด้านเทคนิค 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง สญัญา 2 งานเตรียมรายละเอียดแบบก่อสร้างงานกําแพงกนัดิน 

และการสนบัสนนุด้านเทคนิค 
โครงการอ่ืนๆ งานเตรียมเอกสารวิธีการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบ

ก่อสร้าง  
 
ฝ่ายงานวจัิยและพัฒนา 

ฝ่ายงานวิจยัและพฒันา ได้รับการกํากบัดแูลโดยตรงจาก นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซีฟ
โก้ จํากดั (มหาชน) และได้มีส่วนสําคญัในการสร้างผลงานและสร้างช่ือเสียงให้แก่บริษัทฯ โดยได้สนบัสนนุกิจกรรมวิจยัและ
พฒันาแก่วงการวิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกด้วย อีกหนึ่งในความสําเร็จของฝ่ายงานวิจัยและ
พฒันา คือการมีสว่นร่วมในการตีพิมพ์บทความวิจยัทางวิศวกรรม ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศในหลายภมิูภาคทัว่โลก 

1. การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2555 
บริษัทฯ ตระหนกัว่าการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นสิ่งสําคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หนึ่งในเป้าหมายท่ีสําคญัของ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนานัน้ก็คือการเพิ่มกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนําผลวิจัยท่ีดีท่ีสดุออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้ฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม 
กําแพงกันดิน และวิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ การค้นพบสิง่ใหม่ๆ  จากงานวิจยัจํานวนมากของฝ่ายวิจยัและพฒันา ได้ถกูเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานสมัมนาและการ
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ประชุมทางด้านวิชาการ ท่ีจดัขึน้โดยสถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2554 ฝ่ายวิจยัและ
พฒันาได้ส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการและงานสมัมนา ซึ่งประกอบด้วยบทความท่ีตีพิมพ์ในต่างประเทศ
จํานวน 4 บทความและ บทความเป็นภาษาไทยสง่ตีพิมพ์ภายในประเทศ จํานวน 8 บทความ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

Papers Published in International Conferences in 2012 
Name of Papers Name of Conferences / 

Seminars 
Authors 

Barrette for High-rise Buildings and 
Heavy Structures in Bangkok  Sub-soil 

Geotechnical Seminar on 
Foundation 2012, the 
Engineering Institute of 
Thailand 

Narong Thasnanipan, Zaw Zaw 
Aye, Thayanan Boonyarak, 
Phongpat  Kitpayuck,  
Nutthapon Thasnanipan 

Diaphragm Wall Support Deep 
Excavation in Bangkok 

Geotechnical Seminar on 
Foundation 2012, the 
Engineering Institute of 
Thailand 

Narong Thasnanipan, , Zaw Zaw 
Aye, Aung Win Maung 
Thayanan Boonyarak, Phongpat  
Kitpayuck, Nutthapon 
Thasnanipan 

Underpass Construction in Congestive 
Area of Bangkok 

Geotechnical Seminar on 
Foundation 2012, the 
Engineering Institute of 
Thailand 

Zaw Zaw Aye, Thayanan 
Boonyarak, Phongpat  
Kitpayuck, Sedtha 
Mahasantipiya, Nutthapon 
Thasnanipan, 

Keynote Lecture 
Climate Change and Safety of  
Underground Infrastructures 
 

International Tunnelling and 
Underground Space 
Association – Committee on 
Operational Safety and 
Underground Facilities  
(ITA COSUF) Workshop and 
General Assembly, 22 June 
2012, Rome, Italy 

Zaw Zaw Aye 
 

Special Lecture  
Deep Excavation Works for Major 
Construction Projects 

Special Seminar on 
Infrastructural Development 
Experience from Neighboring 
Country, Myanmar 
Engineering Society, Yangon, 
Myanmar 
12 July 2012  

Zaw Zaw Aye 
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Name of Papers Name of Conferences / 
Seminars 

Authors 

Special Lecture  
Deep Excavation Works for Major 
Construction Projects 

Special Seminar on Design 
and Construction of  
Tall Buildings  
Myanmar Engineering Society, 
Yangon, Myanmar 
15 September 2012  

Zaw Zaw Aye 
 

 

2. กจิกรรมพเิศษทางวชิาชีพวศิวกรรม 
นอกเหนือจากงานวิจยัภายในบริษัทและการเข้าร่วมในงานประชมุทางวิชาการแล้ว ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท ซีฟ

โก้ จํากดั (มหาชน) ยงัได้มีสว่นสนบัสนนุกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ ได้เป็นท่ีปรึกษาให้คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอโุมงค์ วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย (วสท.) สําหรับงานประชุมอุโมงค์โลกปี 2555 และการประชุมสามัญประจําปีของ
คณะกรรมการสมาคมอโุมงค์โลกครัง้ท่ี 38 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้สนบัสนนุให้นายซอว์ซอว์เอย์ เข้าร่วมการเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจดั
งานประชมุอโุมงค์โลกปี 2555 ท่ีได้จดัขึน้ท่ีศนูย์ประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 18 – 
23 พฤษภาคม 2555 ซึง่การจดังานครัง้นีถื้อว่าเป็นงานท่ีใหญ่ท่ีสดุสําหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.) 

3. งานบรรยายพเิศษจัดโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลัยต่างๆ  
นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่  และท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็นผู้บรรยายพิเศษด้านงานขุดดินลึก งาน
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ในงานสมัมนาและงานประชมุทางวิชาการตา่งๆ ทัว่ประเทศ 
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7. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
7.1 ทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีทัง้สิน้ 
515.25 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

 
รายการทรัพย์สิน 

 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูคา่สทุธิ
ตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

มลูคา่ของ
หลกัประกนั* 
(ล้านบาท) 

 
วงเงินกู้  

(ล้านบาท) 

1. ท่ีดิน เจ้าของ 57.77 186 474 
(วงเงินเดียวกบั
ท่ีดินบางสว่น) 

2. อาคาร เจ้าของ 24.06 24 

3.  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 399.14 308.06 81.79 
4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 13.76 - - 
7. ยานพาหนะ เจ้าของ 19.78 38.35 20.46 
8. สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 0.74 - - 

รวม  515.25   

*  สินทรัพย์ท่ีมีภาระผกูพนัเป็นสว่นหนึง่ของหลกัทรัพย์คํา้ประกนัท่ีมีตอ่สถาบนัการเงิน ซึง่มลูค่าของหลกัประกนัถกูประเมินโดยสถาบนั

การเงินท่ีปลอ่ยวงเงินกู้หรือผู้ประเมินอิสระ   
 

7.2 ใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทได้ขึน้ทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประมลูงานรับเหมาก่อสร้างงานของหน่วยงานราชการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ผู้ รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประเภทงานทาง (ชัน้ 1) และประเภทงานอาคาร (ชัน้ 1) 
โดยทะเบียนมีอายนุบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 และหมดอายวุนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ทัง้นีบ้ริษัทสามารถ
ย่ืนความจํานงขอตอ่อายกุารขอเป็นผู้ รับจ้างเหมางานก่อสร้างดงักลา่วได้ก่อนถงึเวลาของการหมดอาย ุ

2. บริษัทได้รับบตัรจากกรมทรัพยากรนํา้อนัแสดงว่าบริษัทมีสิทธิขอซือ้รายละเอียดเอกสารประกวดราคาและ
รูปแบบเพ่ือเข้าเสนอราคารับงานอนุรักษ์ฟืน้ฟูและพฒันาแหล่งนํา้ โดยเป็นผู้ มีคุณสมบติัเบือ้งต้นในการ
จ้างก่อสร้าง ชัน้ท่ี 1 บตัรออก ณ วนัท่ี 11 ตลุาคม 2554 และหมดอายวุนัท่ี 30 กนัยายน 2557  

7.3  นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 
ในกรณีท่ีบริษัทจะทําการลงทนุในโครงการตา่งๆ บริษัทอาจพิจารณาการลงทนุดงักลา่วโดยบริษัทเอง หรือจดัตัง้บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า โดยจะจํากดัเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองหรือตอ่เน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท สําหรับกิจการ
ร่วมค้านัน้ บริษัทจะพิจารณาจัดตัง้ร่วมกับพันธมิตรรายอ่ืนเป็นแต่ละกรณีไป  ทัง้นีโ้ครงการลงทุนต่างๆจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุติัตามท่ีกําหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้าคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของยอดสินทรัพย์
รวม ตามรายละเอียดการลงทนุ ดงันี ้
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การลงทนุในบริษัทยอ่ย                              หน่วย : ล้านบาท 
ช่ือบริษัทย่อย สดัสว่นการลงทนุ ทนุชําระแล้ว มลูคา่เงินลงทนุ 

บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 50% 10 5 

 
การลงทนุในกิจการร่วมค้า                 หน่วย : ล้านบาท 

ช่ือกิจการร่วมค้า ช่ือโครงการ สดัสว่นการลงทนุ ทนุชําระแล้ว มลูคา่เงินลงทนุ  
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ การก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ 

– ถนนสขุมุวิท 103 (อดุมสขุ) 
30.00% - - 

กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และ
ประยรูชยั (1984) 

การก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและ
คลองเก้า 

45.00% - - 

 
สําหรับการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปร่วมในการบริหารงาน พร้อมทัง้เป็นผู้ กําหนด

นโยบายในการบริหารงานและด้านการเงินของบริษัทยอ่ย 
สําหรับการลงทนุในกิจการร่วมค้า บริษัทจะทําหน้าท่ีเป็นแกนนําในการประมลูงานและดําเนินการก่อสร้าง  ทัง้นีบ้ริษัท

ไม่มีนโยบายท่ีจะใช้กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ ประยรูชยั และกิจการร่วมค้าซีฟโก้และประยรูชยั (1984) ในการเข้าร่วมประมลูงาน
ใหมแ่ตอ่ยา่งใด 
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8. โครงการในอนาคต 

ในช่วงต้นปี 2556 มีโครงการก่อสร้าง ท่ีบริษัท ฯ ได้เสนอราคาประมลูดงันี ้

 
ลาํดับ ช่ือโครงการ 

1 อาคารนวตักรรม,การจดัการ,การทอ่งเท่ียว มหาวิทยาลยับรูพา 
2 WIRE CONDO (รัชดา ซ.19) 
3 I Condo เกษตร 
4 I Condo เพชรเกษม 39 
5 งานกําแพงกนัเสียงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
6 Sansiri 93 
7 อาคารโรงงานนิคมไฮเทค จงัหวดัอยธุยา 
8 เดอะเบสขอนแก่น 
9 อโุมงค์ทางลอด แยกสามกอง จงัหวดัภเูก็ต 
10 The Trust Condo (พทัยาใต้) 
11 คอนโด LIB 1 ลาดพร้าว 20 
12 เดอะ เฮอริเทจ โฮเทล ปณุณวิถี 
13 อาคารผู้ ป่วยนอก-ผู้ ป่วยใน สถาบนัราชประชามาสยั (พระประแดง) 
14 Flour Mill Building 
15 เซน็ทรัลพลาซา Banana 
16 Sukhumvit Soi 6 
17 มิราจ 27 
18 M200 Hotel, Pattaya 
19 ตกึคอม พทัยา 
20 โครงการทางหลวงหมายเลขพิเศษ 7 มาบตาพดุ 
21 อาคารสํานกังาน ซ.รัชดาภิเษก 20  
22 สถานีจ่ายสบูนํา้ราษฎร์บรูณะ 
23 The Trust งามวงศ์วาน 
24 The Promise 
25 รัฐสภาแหง่ใหม่ 

  
รวมมลูคา่งานเสาเข็มเจาะท่ีย่ืนเสนอราคาในต้นปี 2556 รวม 25 โครงการ มีมลูค่าประมาณ 1,512.12 ล้านบาท 
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9. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีบริษัทเป็นคูค่วามหรือคู่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงันี ้

9.1 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 บริษัทเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (“ซีวิล”) มีมลูค่าฟ้องร้องทัง้สิน้ 
15.77 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) ซีวิลว่าจ้างบริษัทก่อสร้างเสาเข็มเจาะ แต่ระหว่างก่อสร้างมีการหยดุรองาน โดยซีวิลมี
ข้อตกลงว่าจะจ่ายค่าหยดุรองานให้บริษัทวนัละ 50,000 บาท แต่ในท่ีสดุซีวิลไม่ได้ชําระเงินค่าก่อสร้างบางส่วน ค่า
ทดสอบเสาเข็ม และค่าหยดุรองานและไม่คืนเงินประกนัผลงานและภาษีมลูค่าเพิ่ม ต่อมาซีวิลได้ขอเจรจาลดหนี ้ซึ่ง
บริษัทได้ออกหนงัสือลดหนีเ้หลือจํานวน 6 ล้านบาท จากหนีท้ัง้หมดจํานวน 12.4 ล้านบาทและซีวิลได้ชําระให้มา
บางสว่นจนเหลือ 4.4 ล้านบาท คดีนีศ้าลฎีกาไมรั่บฎีกาของซีวิล ซึง่อยูใ่นขบวนการบงัคบัคดี  

9.2 เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2551 ถกูฟ้องร่วมกบัผู้ว่าจ้างในคดีแพ่งจาก พลอากาศโท กริช อศัวนนท์ ในข้อหาละเมิดและ
เรียกค่าความเสียหายเป็นเงินรวมประมาณ 14.25 ล้านบาท ว่าได้รับความเสียหายจากการดําเนินงานก่อสร้างของ
บริษัท ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการฟ้องร้องของบุคคลดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อมาเม่ือวันท่ี 2 
มิถนุายน 2553 ศาลชัน้ต้นได้พิพากษายกฟ้อง ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการอทุธรณ์ของโจทก์  

9.3 ในระหว่างปี 2551 บริษัทได้ฟ้องบริษัท อินสไตล์ เอสเตท เอกมยั จํากดั พร้อมกรรมการ พร้อมกรรมการผู้ลงนามใน
เช็คในคดีอาญา ในฐานความผิดร่วมกันออกเช็คเพ่ือชําระหนีท่ี้มีอยู่จริง และบงัคบัได้ตามกฎหมายโดยเจตนาท่ีจะ
ไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค เป็นจํานวนเงิน 46,460,154.85 บาท และฟ้องในคดีแพ่ง ในข้อหาคดีเช็ค จํานวนเงิน 
46,460,154.85 บาท และในข้อหาผิดสญัญา จํานวนเงิน 9,197,316.84 บาท ทัง้จํานวนฟ้องทัง้หมด 55,657,471.69 
บาท บวกดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ในคดีอาญา จําเลยได้ชําระหนีม้าบางส่วนคงเหลืออยู่จํานวน 14.39 ล้านบาท ฝ่าย
บริหารเช่ือวา่จะได้รับการชําระหนีจ้าก บริษัท อินสไตล์ เอสเตท เอกมยั จํากดั ได้ทัง้จํานวนของการฟ้องร้อง 

9.4 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2552 ถกูฟ้องดําเนินคดีแพ่งในฐานจําเลยร่วมจาก นางสาวกมลภ ูจนัทปู ในข้อหาละเมิดเรียก
คา่เสียหาย 43.75 ล้านบาท อ้างวา่ได้รับความเสียหายในตวัอาคาร ก่อให้เกิดมลภาวะเสียงดงัให้เกิดฝุ่ นละอองจํานวน
มากเกินปกติท่ีน่ากลวัอนัตราย และมีความเสียหายเกิดขึน้กบัทรัพย์สนิ, ร่างกาย, อนามยั, เสรีภาพ และสิทธิในการอยู่
อาศยัและสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งคดีนีมี้จําเลยร่วม 3 บริษัท โดยได้ผ่านศาลชัน้ต้นให้จําเลยร่วมชําระเงินจํานวน 
1,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินต้นจํานวนดงักลา่วนบัตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2551 ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของศาลอทุธรณ์ 

9.5 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 ถูกฟ้องดําเนินคดีแพ่งจากบริษัท แนบ๊อบ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จํากัด “(แนบ๊อบ”) ใน
ข้อหาผิดสญัญาและเรียกค่าความเสียหายจํานวน 11.74 ล้านบาท และบริษัทได้ฟ้องแย้งเรียกความเสียหายทัง้หมด 
26.37 ล้านบาท โดยศาลชัน้ต้นพิพากษาให้บริษัทฯ ชําระเงินให้แก่แนบ๊อบจํานวน 9.22 ล้านบาท และให้แนบ๊อบชําระ
เงินให้บริษัทในการฟ้องแย้งจํานวน 1.98 ล้านบาท ในขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ บริษัทได้ดําเนินการบนัทึก
คา่เสียหายจํานวนดงักลา่วเรียบร้อยแล้วทัง้จํานวน 

9.6 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ฟ้องคดีแพ่งบริษัท ดีวีเอ็มเอส จํากัด ในข้อหาผิดสญัญาชําระเงินและเรียก
ค่าเสียหายจํานวน 8.81 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2554 ทางบริษัท ดีวีเอ็มเอส จํากดั ได้ฟ้องแย้งบริษัทฯ 
โดยเรียกค่าเสียหายจํานวน 93.02 ล้านบาท โดยฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะเรียกเก็บชําระหนีไ้ด้ทัง้จํานวน ซึ่งขณะนีอ้ยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของศาลชัน้ต้น และฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะไมก่่อความเสียหายแก่บริษัทในกรณีถกูฟ้องแย้ง 
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9.7 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ถกูฟ้องดําเนินคดีแพ่งจากนายสินจยั อนมุานราชธน ในฐานะจําเลยร่วมในข้อหาละเมิด
เรียกสนิไหมทดแทนจํานวนทนุทรัพย์ 29 ล้านบาท ซึง่ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้น ฝ่ายบริหารเช่ือ
วา่การฟ้องร้องของนายสนิจยั อนมุาราชธน จะไมก่่อความเสียหายแก่บริษัท 

ทัง้นีบ้ริษัทไมมี่คดีหรือข้อพิพาทอ่ืนท่ียงัไมส่ิน้สดุและเป็นคดีท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจํานวนสงูกวา่
ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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10. โครงสร้างเงนิทุน 

10.1  หลกัทรัพย์ของบริษัท 
10.1.1 ทนุจดทะเบียน และทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 

ทนุจดทะเบียน:  215,000,000 บาท (หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว  215,000,000 บาท (หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

10.2 ผู้ ถือหุ้น 
รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของทนุชาํระแล้ว 

1. กลุ่มทศันนิพนัธ์ 64,610,000 30.05 

     1.1  นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ 16,492,000 7.67 
     1.2 นางสาวณฐัฐกานต์ ทศันนิพนัธ์ 14,196,667 6.60 
     1.3 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 11,823,833 5.50 
     1.4 นางภาวนา  ทศันนิพนัธ์ 6,933,333 3.22 
     1.5 นายทศัน์พนัธ์  ทศันนิพนัธ์ 6,800,000 3.16 
     1.6 นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 5,111,700 2.38 
     1.7 นายเดชา  ทศันนิพนัธ์ 985,800 0.46 
     1.8 นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 2,266,667 1.05 

2. กลุ่มประเวศวรารัตน์ 25,151,867 11.70 

     2.1 นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 12,512,000 5.82 
     2.2 นายชยัชนะ ประเวศวรารัตน์ 3,343,334 1.56 
     2.3 นางสาวสภุาภรณ์ ประเวศวรารัตน์ 2,064,266 0.96 
     2.4 นางสาวสรีุพร ประเวศวรารัตน์ 2,018,999 0.94 
     2.5 นางสาวพวงมะลิ ประเวศวรารัตน์ 2,222,634 1.03 
     2.6 นายสเุมธ ประเวศวรารัตน์ 1,910,601 0.89 
     2.7 นายชายฉลาด ประเวศวรารัตน์ 890,000 0.41 
     2.8 นายสง่า ประเวศวรารัตน์ 60,000 0.03 
     2.9 นายเอีย้ง แซปึ่ง 130,033 0.06 

3. นายศกัด์ิชยั สจัจาศิริ 4,000,000 1.86 

4. นายไชยา สกลุชยัวณิชย์ 3,000,000 1.40 

5. นายวิทยา นราธศัจรรย์ 2,700,000 1.26 

6. นายมิตรพนั สถาวรมณี 1,975,900 0.92 

7. นายสรุพล พลูทรัพย์วฒันา 1,860,000 0.87 

8. นายณรงค์ เหมพรหมราช 1,800,000 0.84 

9. นางสาวอญัชนา พานิช 1,750,000 0.81 
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10.3 ข้อจํากดัการถือหุ้นของชาวตา่งชาติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระ

แล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีประมาณร้อยละ 0.10 ของทนุชําระแล้ว 

10.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย

แล้ว  หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 
ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่งๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง 
แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้น หรือ ความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 
บริษัทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแตล่ะบริษัท โดยมิได้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี

แน่นอน แตข่ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทยอ่ย 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของทนุชาํระแล้ว 

10. นายธรรมนญู หวัง่หลี 1,500,000 0.70 

11. นางดวงใจ ไตรบญัญติักลุ 1,450,000 0.67 

12. นายณฐัพล เรืองปัญญาพจน์ 1,400,000 0.65 

13. นายณฏัฐ์ สาธร 1,300,000 0.60 

14. อ่ืน ๆ 102,502,233 47.67 

รวม 215,000,000 100.00 
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11. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
  

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 1 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 2 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานบริหาร 

ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกนัดิน,ปรับปรุง
คณุภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

ฝ่ายงานโครงสร้าง 
 

ฝ่ายงาน 
โครงการพิเศษและงานต่างประเทศ 

ฝ่ายงาน 
วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

ฝ่ายงาน 
ทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายงาน 
บญัชีและการเงิน 

ฝ่ายงานจดัซือ้ 

ฝ่ายงาน IT 

 

ฝ่ายงานคลงัสนิค้า 

 
ฝ่ายงานซ่อมบํารุง 

 

คณะกรรมการ CSR 

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัท 
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11.1 โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นางสาว
ณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงห์โตแก้ว และนายซอร์ ซอร์ เอ้ สองในหกคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ 9 คน ต้องมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทกําหนด 
2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีจํานวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการ

บริษัท บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกบักบั
ตลาดทนุท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคณุสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการ
อิสระ” หมายถงึ กรรมการโดยมีคณุสมบติัดงันี ้
2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ยอ่ย หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
2.2 ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ให้บริการ

ด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

2.3 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน
การเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลกูค้า คู่ค้า ผู้จดัหาวตัถดิุบ เจ้าหนี/้ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนี/้ลกูหนี ้
เงินให้กู้ ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะ
ทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

2.4 ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

3. การแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกําหนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชดัเจน ทัง้นีก้ารเสนอ
ช่ือกรรมการเพ่ือการเลือกตัง้จะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนัน้ และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์ในการคดัสรร 

4. เปิดเผยประวติัของกรรมการทกุคนโดยละเอียดตอ่สาธารณชน และทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพ่ือให้การทําหน้าท่ี

ของคณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระ 
6. คณะกรรมการชดุยอ่ยต้องจดัให้มีการประชมุเป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท 
1. ต้องมีคณุสมบติัไมข่ดัตอ่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
2. มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทํางานท่ีดี 
3. เป็นผู้ ท่ีมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่งพอเพียง 
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4. กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท 
และผา่นการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. ต้องเป็นผู้ ท่ีไมป่ระกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคมุดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตาม

นโยบายของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือมุ่งสู่ผลสงูสดุให้แก่
บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสทิธิผล และเช่ือถือได้ 

4. มีส่วนร่วมในการดําเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสม่ําเสมอ 

5. ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเทา่เทียมกนั 
6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใช้ดลุยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยทุธ์ 

การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตัง้กรรมการและรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ เพ่ือ
เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

7. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม่ําเสมอ 
8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชุม

คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ตลอดจนการให้คําแนะนําแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบติัตนและดําเนินการให้
ถกูต้องตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ อีกทัง้ดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการ
เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้อง 

9. จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษัท 

10. งดซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจ้งข่าวงบ
การเงินอยา่งน้อย 3 วนั 

11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้า เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้
11.1   มีสว่นได้เสียไม่วา่โดยตรง หรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษัททําขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี 
11.2   ถือหุ้น หุ้นกู้  หรือหุ้นบริุมสทิธ์ิในบริษัท และบริษัทในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษัทจดัทําการประเมินผลงานตนเองเป็นประจําทกุ ๆ ปี 
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จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนครัง้ที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 ครัง้ที่ 5 รวม 

นายทชัชะพงศ์         ประเวศวรารัตน์      5 

นายณรงค์               ทศันนิพนัธ์      5 

รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสน์วิวฒัน์      5 

นายสมควร              วฒักีกลุ      5 

นายสมควร              มสูกิอินทร์      5 

นายเผดจ็                 รุจิขจรเดช      5 

นายกมล                  สงิห์โตแก้ว      5 

นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ์      5 

Mr. Zaw Zaw Aye      5 

 
 หมายถงึ เข้าร่วมประชมุ 

 หมายถงึ ไมเ่ข้าร่วมประชมุ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ มีความรู้ 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผู้ มีประสบการณ์ทางด้านการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  
(การบญัชี) จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับ
ผู้ สอบบัญชีภายนอก และผู้ บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และประจําปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นและ
เป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฎิบติังานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบ
บญัชีนัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้การพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพ่ือนําเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
7.1 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ

ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
7.2 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
7.3 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
7.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
8. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
10. จดัให้มีการประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ กบัผู้ตรวจสอบภายนอกอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

 

คณะกรรมการบริหาร  
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกําหนดให้
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีได้กําหนดและแถลงไว้ต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ    
และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผล
การดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุติัไว้ ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนั
การเงิน และดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
	 หน้า 42� 	
	

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 1.  พิจารณากําหนดคณุสมบติัและคดัเลือกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่ง  
  -  กรรมการบริษัทและนําเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษัทเพ่ือนําช่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 
  -  กรรมการบริหารและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้   
 2.  กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั   
 3.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
 ด้านบรรษัทภิบาล 

1. กําหนดนโยบายและจดัทําคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และจดัทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ืออนมุติัให้นําไปปฏิบติัในพนกังานทกุระดบั 

2. กํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด
และตอ่เน่ือง 

3. ทําการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง ข้อพงึปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีตามแบบสากล 

4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึน้ 

5. ให้คําแนะนําแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและคณะทํางานในเร่ืองเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
6. รายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีกบัคระกรรมการทราบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อ

บริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 
7. เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้ทางเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจําปี ให้กบัผู้ ท่ีมีสว่น

ได้เสียตา่ง ๆ ได้รับทราบ 
 ด้านความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงานเพ่ือเสนอ
ตอ่กรรมการของบริษัท 

2. ติดตามการดําเนินการบริหารความเส่ียงตัง้แต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งชีใ้ห้ทราบถึงความเส่ียงรวมทัง้วิเคราะห์ 
ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 

3. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนํากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอในสิ่งท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกบั
นโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
	 หน้า 43� 	
	

เลขานุการบริษัท 
หน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 

1. ให้คําแนะนําแก่กรรมการเก่ียวข้องข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2. ดแูลให้บริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมายข้อบงัคบับริษัท ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. จดัการประชมุตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบักําหนด จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนงัสือนดัประชมุ

คณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมถงึประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีกํากบัดแูล 
5. ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 
6. จดัทําข้อมลูเพ่ือสง่เสริมให้กรรมการเข้าร่วม ฝึกอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการ 
7. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

11.2       การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะดํารง

ตําแหน่งกรรมการและนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ  ในกรณีท่ีแต่งตัง้โดย
ผู้ ถือหุ้นมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  

  ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือท่ีเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือท่ีเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุมีสทิธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด 

3. หากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ี
บริษัทได้รับใบลาออก 

4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้  โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง  และต้องมีผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิออกเสียงเข้าร่วมประชมุ 

5. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง  ถ้า
จํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามสว่นได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการ
ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใด
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จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน  อย่างไรก็ดี กรรมการ
ท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเข้ารับตําแหน่งกรรมการอีกได้ 

6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบติั
และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักลา่วจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทใช้ในการคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร    
1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์

ในการทํางาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทในอดีตท่ีผ่านมา  รวมถึงการไม่มีประวัติการ
กระทําผิดหรือทุจริต โดยผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุในครัง้นัน้ 

2. หากผู้บริหารท่านใดประพฤติหรือปฏิบติัหน้าท่ีไม่เหมาะสม  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้บริหาร
ดงักลา่วพ้นจากตําแหน่งและพิจารณาคดัเลือกผู้บริหารใหมเ่ข้ามาปฏิบติัหน้าท่ีแทน 

3. หากผู้บริหารทา่นใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง  ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ี
ระบใุนใบลาออก และคณะกรรมการจะต้องพิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งท่ีขาดไป อย่างไรก็ดีหากไม่
สามารถคดัสรรผู้ ท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งดงักล่าวได้ในทนัที จะให้มีการเว้นว่างตําแหน่งดงักล่าวไว้ก่อนและ
มอบหมายให้ผู้บริหารทา่นอ่ืนรักษาการแทนไปก่อน 

4. บริษัทไมไ่ด้มีการจํากดัวาระในการทํางานของผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะดํารงตําแหน่งวาระละ 1 ปี 
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11.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
คา่ตอบแทนกรรมการ  
เงินเดือน 

 
1 
 600,000 

 
 
 - 

 
 
 - 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
เงินเดือน 

 
9 
 25,176,000 

 
10 

 24,216,000 

 
11 

 26,083,890 
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ 
คา่เบีย้ประชมุ 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกลุ 
- นายสมควร  มสูิกอินทร์ 
- นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์ 
- นายณรงค์  ทศันนิพนัธ์ 
- นายทรงศกัด์ิ  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแก้ว 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
                          รวม 
เงินโบนสั 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกลุ 
- นายสมควร  มสูิกอินทร์ 
              รวม 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 

640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 
300,000 
220,000 
220,000 
200,000 

- 
3,200,000 

 
160,000 
120,000 
120,000 
400,000 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 

- 
220,000 
220,000 
200,000 
220,000 

3,120,000 
 

- 
- 
- 
- 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 

- 
220,000 
220,000 
200,000 
220,000 

3,120,000 
 

- 
- 
- 
- 

 (ในปี 2553 - 2555 นายเอนก ศรีทบัทิม ได้คา่ตอบแทนในตําแหน่งเลขานกุารบริษัทปีละ จํานวน 220,000 บาท) 

 

11.4 การกาํกับดูแลกจิการที่ด ี
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุทกุฝ่ายจึงได้กําหนดนโยบาย
สนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการ    โดยครอบคลมุหลกัสําคญัดงันี ้

1. นโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือช่วยให้ผู้ลงทนุและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทได้  บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการขึน้  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองกรรมการบริษัท  
ความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ  การเปิดเผยข้อมลู  และการบริหารความเส่ียง  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้
ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาบริษัทจดทะเบียนด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจําปี 2555 กบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือมาประเมินผลงานต่าง ๆ ท่ีควรมีการปรับปรุงแก้ไข ให้มีผลการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีย่ิงขึน้ไป ซึ่งขณะนี ้
อยูใ่นกระบวนการรวบรวมนโยบายตา่ง ๆ ให้เป็นหมวดหมูท่ี่ดีย่ิงขึน้ 
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2. ผู้ ถือหุ้น : สทิธิและความเทา่เทียมกนั 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยได้ระบไุว้ในนโยบายอย่างชดัเจนท่ี

กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสทิธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา 
และในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความ
เหน็ชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลกําไร 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน 
ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุ หรือมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเหน็ ขอคําอธิบายหรือตัง้คําถามได้อยา่งเทา่เทียมกนั 

บริษัทฯ จดัการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขท่ี 144 
ถนนพระยาสเุรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 9 คนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มอบให้
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้
ถือหุ้นลว่งหน้าและแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทก่อนวนัประชมุ 21 วนั รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจดัขึน้ในปี 2554 ได้นําไป
ไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลงัวนัประชุม 14 วนั และให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบนัทึกมติการประชุมไม่
ถกูต้องภายใน 30 วนั หลงัจากท่ีได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สําหรับการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา
เป็นวาระการประชุมและการเสนอช่ือกรรมการเข้ามาทําการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทฯ ได้มีการ
ดําเนินการโดยได้ประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเร่ืองระหว่างเดือน
มกราคม 2555 และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ีระบถุึงขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส ใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2554 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

3. สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกําหนดเป็นนโยบายต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้ใน

นโยบายบรรษัทภิบาลระหว่างบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสีย ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้หน่วยงานรัฐบาล ชมุชนท่ีบริษัท
ฯ ตัง้อยู่ ตลอดจนสงัคมสว่นรวม ได้กําหนดแนวปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม
และความสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั มีหลกัปฏิบติัท่ีสําคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความ
รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดย
กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และ
ปฏิบติัตามแนวทางท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นีเ้พ่ือให้ความมัน่ใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและ
ได้รับการปฏิบติัด้วยดี รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให้ผู้ มีสว่นได้เสีย 5 กลุม่ 
คือ กลุม่ลกูค้า กลุม่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ กลุม่พนกังานและกลุม่ชมุชนใกล้เคียงโดยมีการติดตามและรายงานอยา่งสม่ําเสมอ 

ในสว่นของพนกังาน บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีมีคณุค่าย่ิง จึงกําหนดเป็นนโยบายและ
การปฏิบติัต่อพนกังาน ให้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 
โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ดําเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสญูเสียชีวิตจากอบุติัเหตปุ้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการทํางาน 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
	 หน้า 47� 	
	

บริษัทฯ ยดึมัน่ในการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ทัง้ในด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบ
อ่ืนท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจดัการบคุลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กบัการ
เปิดโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งเตม็ศกัยภาพอยา่งทัว่ถึงและสม่ําเสมอ บริษัทฯ จดัตัง้
คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือทําการประเมินผลงานของพนกังานแต่ละบคุคล เพ่ือความโปร่งใสและขบัเคล่ือนทรัพยากร
ของบริษัทฯ ไปสูอ่นาคตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทําการออก ESOP-2 ให้กบัพนกังานโดยไม่คิด
มลูคา่เป็นจํานวน 10 ล้านหน่วย 

ในส่วนของลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีพัฒนากระบวนการทํางานท่ีจะสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้โดยจะยดึมัน่ในการรักษาและปฏิบติัตามสญัญาท่ีทําไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยการสง่
มอบผลงานท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกบัด้านวิศวกรรม
ปฐพีและการให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์ การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของการปฏิบติังาน 
รวมถึงการให้คําแนะนําการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสงูสดุ นอกจากนีย้ังเน้นถึงการรักษา
ความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบ 

สําหรับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้บริษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบติัต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธะสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ 

สําหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า ท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง
การค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการค้าเสรี ไม่ละเมิดความลบั
หรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลไม่ทุ่มตลาดเพ่ือแข่งแย่งลูกค้า บริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม 

สว่นชมุชนและสงัคมทัว่ไป บริษัทได้ส่งเสริมและปลกูฝังให้เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังาน
ทกุระดบั ไม่กระทําการช่วยเหลือสนบัสนนุหรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทําสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทถือว่าชมุชนเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทท่ีจะเข้าไปร่วมพฒันา โดยบริษัทเข้าไปพฒันาทางด้านจิตใจและสร้างความสํานึกท่ีดีในชมุชนรอบบริษัท  โดยร่วมกบั
สถาบนัจิตตานภุาพ เปิดเป็นสาขาท่ี 47 ในการอบรมในด้านครูสมาธิ ซึง่ได้ทําการอบรมจบไปแล้วจํานวน 2 รุ่น ซึง่จะเป็นการ
พฒันาด้านจิตใจและจิตใต้สํานกึท่ีดีให้กบัชมุชนและพนกังานของบริษัท ซึง่เป็นการพฒันาท่ีอยา่งยัง่ยืน 

เพ่ือสนบัสนนุนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมหรือ ซีเอสอาร์ (CSR) ตามท่ีบริษัท
เช่ือว่าการพฒันาจิตใจจะทําให้สงัคมพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ การกระทําสิ่งท่ีไม่ถกูต้องก็จะสามารถระงบัจิตใจไม่ไปในทางท่ี
ผิดได้ จะไมเ่กิดการลกัขโมยหรือการทําทจุริตตา่ง ๆ ก็จะลดลง และเป็นสงัคมท่ีน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

4. การประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ในปี 2554 บริษัทฯ มีการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง
ประชมุบริษัท เลขท่ี 144 ถนนพระยาสเุรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย
ให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือการ
ตดัสนิใจ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อน
ประชมุ โดยในแตล่ะวาระมีความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชมุมีกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 9 คน 
ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการ
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กําหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และผู้สงัเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
เข้าร่วมประชมุด้วย 
 ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท
ฯ และสอบถามข้อสงสยัต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอ
คําอธิบายเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการจดัทํารายงานการประชมุให้แล้ว
เสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 14 วนันบัจากวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการ
แก้ไขได้ภายใน 30 วนั 

5. ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล     เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนในการอนุมัติ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  
และเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ 56-1 นอกจากนีย้งัมีการดแูล
ให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งผู้บริหารจะไม่มีการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนหรือหลงัการประกาศงบการเงินอยา่งน้อย 30 วนั 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารได้กําหนดนโยบายและชีแ้จงให้พนักงานทุกท่านปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  ผู้ ถือหุ้น และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึก
ให้แก่พนกังานของบริษัท และจะได้รวบรวมจดัทําจริยธรรมธุรกิจเป็นรูปเลม่เพ่ือให้พนกังานทราบถงึแนวทางปฏิบติั 

8. การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ 9 ทา่นประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น 

 กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารจํานวน -  ทา่น 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 3 ทา่น 
 บริษัทมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่

สามารถถ่วงดลุอํานาจในการบริหารงานได้ 
9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

 บริษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่แยกกนัอย่างชดัเจนและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ
คอยถ่วงดลุอํานาจและสอบทานในการบริหาร 

10. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม  และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัท่ีต้องการ และได้มีการขออนมุติัจากผู้



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
	 หน้า 49� 	
	

ถือหุ้นแล้ว คา่ตอบแทนผู้บริหาร  บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และอยู่
ในระดบัท่ีสงูพอท่ีจะดแูลให้ผู้บริหารมีการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

11. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการเป็นประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีการส่งหนงัสือนดัประชุม
พร้อมข้อมลูประกอบวาระการประชมุอย่างชดัเจนให้คณะกรรมการศกึษาก่อนลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ได้มีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือรายงานผลการประชมุ และเก็บรวบรวมไว้เพ่ือให้คณะกรรมการและ
ผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ในรอบปี 2554 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวนทัง้สิน้ 5 ครัง้ มีคณะกรรมการเข้า
ร่วมประชมุโดยพร้อมเพียงกนั 

12. คณะอนกุรรมการ 
 บริษัทได้จัดตัง้คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ดงัตอ่ไปนี ้
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการจดัประชมุและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได้ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 4/2547 ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2547 ลงวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2547 เพ่ือมาพิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพร้อมทัง้พิจารณา
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบักรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 5/2554 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษัท 
โดยให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของบริษัท รวมทัง้ประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 5/2554 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษัท 
โดยให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของบริษัท รวมทัง้ประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

13. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทได้ตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้มา ซึง่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ช่วยในการดําเนินการ
จดัตัง้ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  และกิจการทางการเงินท่ีสําคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแก้ไขจดุอ่อนของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท  เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดี  และมีการปฏิบัติสอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 
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14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี รายงานการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีจะร่วมกันพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยู่เป็นประจํา ในการจดัทํารายงานการเงินคณะกรรมการบริษัทเน้นยํา้
ให้ผู้ จัดทํามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

15. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

และผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จดัให้มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ 
ได้จดัให้มีการส่ือสารไปยงัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุผ่านช่องทางอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทํา
หน้าท่ีส่ือสารโดยตรงกับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงานส่ือสาร
องค์กรทําหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และประชาชนทัว่ไปผ่านส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ซึง่
ได้จัดพบกับนักวิเคราะห์ท่ีเข้ามาบริษัทในปี 2555 จํานวน 5 ครัง้และร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน 
(Opportunity Day) จํานวน 1 ครัง้ 

นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.seafco.co.th เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้
เสียกลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับรู้ข้อมลูอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมลูต่าง ๆ จากหน่วยงานนัก
ลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ คณุณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ ได้ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ  
e-mail: nthasnanipan@hotmail.com 

มาตรการหรือขัน้ตอนอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
มีข้อกําหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยท่ีจะทําธุรกรรมระหว่างกนักบักรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องต้องนํา
ข้อตกลงดงักลา่วไปขออนมุติัจากคณะกรรมการ หรือขออนมุติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทําธุรกรรม แม้ธุรกรรม
ดงักล่าวจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึ่งเดิมฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนัน้จึงขออนุมัติในหลกัการเก่ียวกับข้อตกลงทาง
การค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกบักรรมการหรือผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอาจมีรายการ
ค่าเช่าในทรัพย์สิน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบริการต่างๆ, ให้กู้ ยืมระหว่างกนั, ซือ้ขายวตัถุดิบ จึงขออนุมติัในหลกัการให้ฝ่าย
บริหารสามารถอนมุติัการทําธุรกรรมดงักล่าว โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพึงกระทํากบัคู่สญัญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
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รายการระหว่างกัน 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งซึ่งผู้ สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 23 หน้าท่ี 20-23 ในรายงานงบการเงิน 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
1. ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมลู 

การบริหารงาน การบนัทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากล มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องชดัเจนเป็นปัจจบุนัตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. การปฏิบติัตอ่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งยติุธรรม 

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้พนกังาน ชมุชน และสงัคม
โดยรวมอย่างยติุธรรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย
โดยเท่าเทียมกัน และให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทอาจก่อให้เกิดการรบกวน
ชมุชนท่ีอยูอ่าศยัใกล้เคียงกบับริเวณท่ีปฏิบติังาน บริษัทจงึได้ใช้มาตรการตา่ง ๆ ในการลดผลกระทบดงักลา่ว 

3. การบริหารความเส่ียง 

จดัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน และยดึ
มัน่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ต่าง ๆ และสมัพนัธ์กบักรอบการควบคมุภายในท่ีดี โดยวิเคราะห์ความเส่ียง
ของการดําเนินธุรกิจ กําหนดระดบัความสําคญัของความเส่ียงเพ่ือหามาตรการควบคมุ เพ่ือลดอตัราความเส่ียงให้
เหลือน้อยท่ีสดุ 

4. จดัให้มีคณุธรรมและจริยธรรมในทกุระดบัขององค์กร 

คณุธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจยัสําคญัของหลกัธรรมาภิบาลของบริษัท อนัเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในทกุระดบัของ
องค์กร ตัง้แต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั เน่ืองจากคณะกรรมการเช่ือมัน่ว่า ถ้าองค์กรไม่มีคณุธรรม
และจริยธรรมแล้ว การดําเนินธุรกิจจะไมส่ามารถยัง่ยืนอยูไ่ด้ 

การทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทไมส่นบัสนนุในการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยการอบรมพนกังานทกุระดบัชัน้ไมใ่ห้มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ไม่ว่าใน
การติดตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน และบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกบัสถาบนัพลงัจิตตานภุาพตัง้เป็นสาขาท่ี 47 ใน
การฝึกอบรมครูสมาธิ ซึ่งได้อบรมไปแล้วจํานวน 2 รุ่น ซึ่งจะเป็นการพฒันาจิตใจ โดยจะทําให้สงัคมพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ 
การทําสิง่ท่ีไมถ่กูต้องก็จะสามารถระงบัจิตใจไมไ่ปในทางท่ีผิด จะไม่เกิดการลกัขโมยหรือการทําทจุริตต่าง ๆ ก็จะลดลง บริษัท
ฯ จะนําวิธีการปฏิบติัของภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 

11.5 บุคลากร 

 บริษัทฯ ดําเนินนโยบายรักษาบคุลากรและพฒันาความรู้ให้กบับคุลากร ทําให้มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญและสามารถ
ออกแบบผลติภณัฑ์ในรูปแบบใหม ่ ๆ และพฒันากระบวนการทํางานให้สามารถลดการสญูเสีย และขณะเดียวกนัก็เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุในการทํางาน  
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11.5.1 คา่ตอบแทนและจํานวนพนกังาน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทฯมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 925 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงานหลกั จํานวนพนกังาน 
สายงานโครงการ 771 
สายงานการตลาดและวิศวกรส่วนกลาง  9 
สายงานสนบัสนนุซอ่มบํารุง 65 
สายงานบริหารและสํานกังาน 80 
รวม 925 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้พนกังานในรูปเงินเดือน ในปี 2555 เป็นจํานวน 179.13 ล้านบาท 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนกองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) โดยบริษัทเร่ิมจ่ายเงินสมทบ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2547 ในปี 2556 มีการออกโครงการ ESOP-2 ให้กบัพนกังานจํานวน 10 ล้านหน่วย
โดยไมคิ่ดมลูคา่ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีความสมัพนัธ์ขึน้ภายในบริษัท โดยมีการจดัตัง้กลุม่ SEAFCO SPIRIT ขึน้มาเพ่ือทํากิจกรรมสมัพนัธ์
ภายในหมู่พนกังาน ให้มีความรักในองค์กร รวมทัง้ให้ความรู้เก่ียวกบัการออมทรัพย์เพ่ือให้มีการใช้จ่ายแบบพอเพียง โดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทฯ ได้มีการให้สวัสดิการอาหารกลางวันกับพนักงานท่ีอยู่ภายในสํานักงาน รวมทัง้มีรถรับส่ง
พนกังาน ซึง่บริษัทฯ เลง็เหน็ถงึคา่ครองชีพในปัจจบุนัท่ีสงูขึน้ จงึเข้าช่วยเหลือพนกังานให้มีเงินเหลือจากการใช้จ่าย 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัพลงัจิตตานภุาพ จดัตัง้ครูสมาธิสาขาท่ี 43 ซึง่ได้สนบัสนนุให้พนกังานเข้าอบรมใน
หลกัสตูรครูสมาธิ ซึง่บริษัทฯ เหน็วา่จะได้พฒันาพนกังานให้มีจิตใจท่ีสงบและมีผลกบัการทํางานและในชีวิตสว่นตวั 
11.5.2 การเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานอยา่งมีนยัสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

       ไมมี่ 
11.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

       ไมมี่ 
11.5.4 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยสามารถจําแนกได้เป็น 3 ด้าน ดงันี ้
ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถ 

 บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือทําวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบนัการศึกษา โดยทาง
สถาบันการศึกษาจะเน้นการวิจัยและค้นคว้าด้านวิชาการ ในขณะท่ีบริษัทจะเป็นการค้นคว้าด้านการ
ปฏิบติัการจากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษัทรับจ้างดําเนินการจริง 

 บริษัทจัดส่งผู้ บริหารและวิศวกรเข้าร่วมการประชุมด้านวิชาการท่ีมีจัดขึน้ทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศตลอดเวลา เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลง และการพฒันาการด้านการก่อสร้าง อนัจะทําให้บริษัท
สามารถพฒันาขัน้ตอนและรูปแบบการก่อสร้างตลอดเวลา และในปี 2555 บริษัทฯ ได้สง่ตวัแทนบริษัท คือ 
นายซอว์ ซอว์ เอ้ เข้าร่วมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจดังานประชมุอโุมงค์โลก ท่ีได้จดัประชมุ ณ ศนูย์
ประชมุแหง่ชาติสริิกิตต์ เพ่ือเป็นการพฒันางานวิศวกรรมปฐพีของประเทศเข้าสูร่ะดบัโลก 
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 บริษัทจดัสง่วิศวกรและพนกังานเข้าร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งสม่ําเสมอ 

 บริษัทมีโครงการจดัอบรมพนกังานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในด้านต่างๆ จากภายนอก เพ่ือให้
ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ําเสมอ เช่น การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย การซ่อมบํารุง
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นต้น 

 บริษัทมอบทนุการศึกษาให้กับพนกังานเพ่ือทําปริญญาเอกท่ีจุฬาลงกรณ์ 1 ทนุ ด้านวิศวกรรมปฐพีและ
รวมกับสถาบนั AIT มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมปฐพี ท่ีเป็นนักศึกษาชาวไทย 
จํานวน 2 ทนุ และนกัศกึษาชาวเอเซียใต้จํานวน 1 ทนุ 

 บริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษจํานวน 1 ทุน ด้านสาขาวิชา
วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือมอบ
ทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพีให้กบัพนกังานของบริษัท 

ด้านสขุอนามยั 

 บริษัทจดัให้มีการตรวจสขุภาพของพนกังานเป็นประจําทกุปี โดยจดัร่วมกบัโรงพยาบาล รวมทัง้การตรวจ
สายตา และสารเสพติด ซึง่บริษัทได้รับหนงัสือรับรองว่าเป็น “สถานประกอบการเข้มแข็ง” ท่ีออกโดยศนูย์
ปฏิบติัการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 บริษัทจดัให้มีเคร่ืองแบบท่ีเหมาะสมให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเฉพาะ เช่นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีช่างซึ่งจะต้อง
เข้าไปติดตัง้และปรับแต่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โดยจะไม่อนญุาตผู้ ท่ีไม่ได้สวมเคร่ืองแบบของช่างเข้าไป
ใช้งานเคร่ืองจกัร เพ่ือความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีการสวมหมวก 
และรองเท้า Safety เพ่ือความปลอดภยัระหวา่งปฏิบติังาน 

ด้านความปลอดภยั 

 บริษัทส่งพนกังานเข้ารับการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัวิชาชีพ และหลกัสตูรการรักษาความปลอดภยั
ในการปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ อยา่งสม่ําเสมอ 

 บริษัทจดัให้มีการซ้อมการป้องกนัอคัคีภยั 

 บริษัทจดัให้มีการรายงานเร่ืองอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ระหว่างปฏิบติังาน พร้อมทัง้มาตรการในการแก้ไขและการ
ป้องกนัอบุติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
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12. การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้มาซึง่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ช่วยในการดําเนินการจดัตัง้  
เพ่ือดําเนินการวางระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบภายใน รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทครอบคลมุตัง้แต่ระดบัพนกังานจนถึงระดบับริหาร และมีการกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารแตล่ะรายไว้อย่างชดัเจน ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดย
มิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจ  
 บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท ใน
ด้านต่าง ๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญัแล้ว จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว   นอกจากนีย้งัมีนโยบายควบคมุและตรวจสอบภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 สว่น คือ 
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกบัความเห็น
ของผู้สอบบญัชี  
 นอกจากนี ้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบญัชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพแล้ว พบข้อบกพร่องบ้างแต่ไม่เป็นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัตอ่การแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ในปี 2555 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครัง้ เป็นการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และฝ่าย
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เช่น การสอบทาน
รายงานทางการเงิน การกํากบัดูแลระบบการบริหารความเส่ียง การเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การกํากบัดูแลงานตรวจสอบ
ภายใน โดยกรสอบทานแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงสําคญั การสอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้
มัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย ระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้ รวมทัง้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่า
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นไปตามแบบสากลท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  
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13. รายการระหว่างกัน 
13.1 สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในระหวา่งปี 2555 บริษัทมีการทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทที่เกี่ยวข้องและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ประจําปีตามรายละเอียดได้ดงันี ้

 
บริษัทหรือ

บคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

 
ธรุกิจ 

 
ความสมัพนัธ์ 

 
ลกัษณะของ
รายการ 

มลูคา่ของรายการ  
(พนับาท) 

 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

บจ.เอส.ที.พี. 
แอสเซท 

(“เอส.ที.พี.”) 
 

ให้เช่า
เครื่องจกัร
และ 

อาคารชดุ 

กรรมการและกลุ่มของกรรมการทัง้ 
3 คน ซึ่งได้แก่ นายณรงค์  ทัศน
นิพนัธ์  นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรา
รัตน์   และนายทรงศัก ดิ์   วิสุท ธิ
พิทกัษ์กุล ถือหุ้นในสดัส่วน ร้อยละ 
43  ร้อยละ  10  และร้อยละ  12 
ต า ม ลํ า ดั บ   ต่ อ ม า เ มื่ อ วั น ที่ 
24/12/2546 บริษัทได้ขายเงินลงทนุ
ในเอส.ที.พี.ทัง้หมด (ร้อยละ 25) 
ให้แก่กรรมการและกลุ่มฯ  ทัง้ 3 คน
ดังกล่าว เป็นผลให้กรรมการและ
กลุ่มฯ ถือหุ้ นสัดส่วน ร้อยละ 57 
ร้ อ ย ล ะ  2 8  แ ล ะ  ร้ อ ย ล ะ 1 5 
ตามลําดบั 

คา่เช่าเครื่องจกัร 433 - บริษัทขายอะไหลเ่ครื่องจกัรที่ใช้ในการซอ่มเครื่องจกัรที่เช่ามาโดยราคาที่
เรียกเก็บบวกกําไร อตัราร้อยละ 15 

คา่เช่าที่ดิน 720 -  บริษัทเช่าที่ดิน (พืน้ที่ 10-2-60 ไร่ ตัง้อยู่ที่ ถนนพระยาสเุรนท์ แขวงบางชนั 
เขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร) สําหรับจดัเก็บเครื่องจกัรขนาดใหญ่ 

-  อตัราคา่เช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึง่ตํ่ากว่าอตัราคา่เช่าในตลาด (ราคา
ตลาด 250,000 บาท) โดยนโยบายในการคิดราคาระหวา่งกนัในอนาคต
จะเป็นอตัราที่ไม่สงูไปกวา่ราคาตลาด หากในอนาคตมีการปรับราคาคา่
เช่าที่ดินให้เทียบเคียงกบัราคาตลาด บริษัทจะมีคา่เช่าเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 
190,000 บาท  

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค. 2550) โดยสามารถตอ่สญัญาเมื่อครบกําหนด 
คา่

สาธารณปูโภค 
2,004 -  บริษัทจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดยไม่มีคา่บริการเพิ่มเติม 

 
คา่เช่า

ยานพาหนะ 
168 -  บริษัทจ่ายคา่เช่าในอตัราที่ตํ่ากว่าราคาตลาด  โดยจ่ายคา่เช่าเครื่องเจาะ

เดือนละ 75,000 -120,000 บาท (ราคาตลาด: 150,000 บาท)  และคา่เช่า
เครนเดือนละ 50,000 - 65,000 บาท(ราคาตลาด: 120,000 – 130,000 
บาท)  โดยนโยบายในการคิดราคาระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราที่ไม่
สงูไปกวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2550) โดยสามารถตอ่สญัญาเมื่อครบกําหนด 
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บริษัทหรือ
บคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

 
ธรุกิจ 

 
ความสมัพนัธ์ 

 
ลกัษณะของ
รายการ 

มลูคา่ของรายการ  
(พนับาท) 

 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

บจ. อี.ดี.อี. 
(“อี.ดี.อี.”) 

รับจ้าง
ทดสอบ
เสาเข็ม 

กรรมการ 2 คน ซึ่งได้แก่ นายทชัชะ
พงศ์ ประเวศวรารัตน์ และนายทรง
ศกัดิ์  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ ถือหุ้นในอี.อี.
อีในสัดส่วน  ร้อยละ  9  และ  16 
ต า ม ลํ า ดั บ  ต่ อ ม า เ มื่ อ วั น ที่ 
30/4/2546 กรรมการทัง้ 2 คนได้
ขายเงินลงทุนทัง้หมดให้แก่กลุ่มผู้
ถือหุ้ นเดิมรายอื่นที่เหลือ ซึ่งเป็น
เครือญาติของกรรมการทัง้ 2 คน
ดงักลา่ว 

คา่จ้างในการ
ทดสอบเสาเข็ม 

 
 
 
 
 

3,441 -  อี.ดี.อี.ดําเนินการทดสอบเสาเข็มให้แก่ลกูค้าของบริษัท เนื่องจากความ
จําเป็นที่ต้องมีบริษัทที่เป็นกลางดําเนินการดงักลา่ว 

-  บริษัทจ่ายในอตัราที่ไม่แตกต่างจากลกูค้ารายอื่นของ อี.ดี.อี (ราคา ตลาด) 

คา่
สาธารณปูโภค 

- - บริษัทจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดยไม่มีคา่บริการเพิ่มเติม 

บจ.อลัเท็มเทค  รับจ้างขดุ
ดิน 

เป็นบริษัทฯ ที่ร่วมลงทุนในบริษัท 
ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จํากัด โดยถือ
หุ้นร้อยละ 25 

รับจ้างขดุดิน 46,356 -  บริษัท อลัเท็มเทค จํากดั คิดคา่ดําเนินการขดุดินเท่ากบัราคาตลาด ไม่
แตกตา่งจากลกูค้ารายอื่นของบริษัท อลัเท็มเทค จํากดั  

บริษัท นิว
เทคโนโลยี เอ็นจิ
เนียริ่ง คอน

สตรัคชัน่ จํากดั 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

เป็นบริษัทฯ ที่ร่วมลงทุนในบริษัท 
ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จํากัด โดยถือ
หุ้นร้อยละ 25 

รับเหมาก่อสร้าง 216,390 - บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชัน่ จํากดั คิดคา่รับเหมา
ก่อสร้างในราคาตลาด ไม่แตกตา่งจากลกูค้ารายอื่นของบริษัท นิว
เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชัน่ จํากดั 
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13.2 มาตรการหรือขัน้ตอนอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั 

 มีข้อกําหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยท่ีจะทําธุรกรรมระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้องต้องนําข้อตกลงดงักล่าวไปขออนมุติัจากคณะกรรมการ หรือขออนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทํา
ธุรกรรม แม้ธุรกรรมดงักลา่วจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึง่เดิมฝ่าย
บริหารสามารถอนมุติัรายการดงักล่าวได้เองโดยไม่ต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการ ดงันัน้จึงขออนุมติัในหลกัการเก่ียวกับ
ข้อตกลงทางการค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกบักรรมการหรือผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
อาจมีรายการค่าเช่าในทรัพย์สิน, ค่าสาธารณูปโภค,  ค่าบริการต่างๆ, ให้กู้ ยืมระหว่างกัน, ซือ้ขายวัตถุดิบ จึงขออนุมติัใน
หลกัการให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าว โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึง
กระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

13.3 รายการระหวา่งกนั 

 บริษัทเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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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

Financal Statement
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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 

 

 

 

 

 

 

2010 
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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 
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 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 
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บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 
 
บริษัท ซีฟโก้ และบริษัท ประยรูชยั (1984) ร่วมค้า 
 
กิจการร่วมค้าซีฟโก้และประยรูชยั (1984) 
 
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 
 

 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

  
1,250,000 
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60,000 

 
60,000 

 
110,000 

 

รวม 
  

1,650,000 
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15. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- ไมมี่- 
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16.   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมได้ถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอโดยใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณ
การท่ีดีท่ีสดุในการจดัทําบริษัทมีระบบการควบคมุภายในรวมทัง้ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่าง
มีเหตผุลวา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 
 ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบัญชีและ
คณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความ
เส่ียงโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจําปีแล้ว 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ในการตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดย
ความเหน็ของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้วา่ งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีความเช่ือถือได้ โดยปฏิบัติตามาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 (นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์) (นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์) 
 ประธานกรรมการ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์  หรือนายณรงค์ ทศันนิพนัธ์   เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์  หรือนายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
 ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ** 
1. นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ ประธานกรรมการ  
     
2. นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่  

 
 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
ผู้ รับมอบอํานาจ นายณรงค์  ทศันนิพนัธ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่  
 
  
 
 
  
 
 
**  พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 

ชื่อ-สกุล  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 
ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,  
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100601949645 

66 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
หลกัสตูร IOD  
- Director Accreditation   Program รุ่นที่ 

15/2004 
-   Chairman 2000 
-   Finance for Non – Finance Directors 
-   Director Certification Program รุ่นที่ 

91/2007 

5.82 ไม่มี 2542 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100601048141 

63 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far 
Eastern University, Manila, Philippines  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
หลกัสตูร IOD 
-   Director Accreditation  
    Program รุ่นที่ 15/2004 
-   Finance for Non -Finance  
    Directors 
-   Director Certification      
    Program รุ่นที่ 91/2007 
-  Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009  
-  วิทยาลยัการตลาดทนุรุ่นที่ 12 
 

7.67 บิดาคณุ
ณฐัฐวรรณ ทศัน

นิพนัธ์ 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการ
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายอํานวยการ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100601048192 

33 Msc. of Financial Management, University of 
Exeter, UK 
หลกัสตูร IOD                             
- Director Certification Program  
    รุ่นที่ 116/2009 
 - หลกัสตูร Professional CFO รุ่น 4 
- หลกัสตูร Executive Director Program รุ่นที่ 5 
- Role of the Nomination and Governance 
Committee 1/2011 

5.50 บตุรคณุณรงค์ 
ทศันนิพนัธ์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

นายเผดจ็ รุจิขจรเดช 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการ
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายธรณีเทคนิค 
บตัรประจําตวัประชาชน 
3101400696619 

56 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
หลกัสตูร IOD 
-  Director Accreditation Program  
    รุ่นที่ 14/2004 
-  Director Certification Program  
   รุ่นที่ 91/2007 
 

0.00 ไม่มี 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

นายกมล สิงห์โตแก้ว 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการ
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายงานโครงการ
พิเศษ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3301201062111 
 

48 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
หลกัสตูร IOD  
-  Director Accreditation Program 
    รุ่นที่ 14/2004 
-   Director Certification Program  
    รุ่นที่ 91/2007 

ไม่มี ไม่มี 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

Mr.Zaw Zaw Aye  
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ ช่วย
ผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
 

48 Master Degree  
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2542 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3101203303941 
 

65 ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มาดริก ประเทศสเปน 
ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
มหาวิทยาลยันองซี ประเทศฝรั่งเศส 
 

ไม่มี ไม่มี 2542 – ปัจจบุนั 
 
2547  

รองศาสตราจารย์ (ระดบั 
9) ประจําคณะรัฐศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

นายสมควร มสูิกอินทร์ 
กรรมการตรวจสอบ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100904943490 
 

62 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ (การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูร IOD 
-  Director Accreditation Program  
    รุ่นที่ 21/2004 
-  Director Certification Program  
   รุ่นที่ 97/2007 

ไม่มี ไม่มี 2542 – ปัจจบุนั 
 
 
2547 

กรรมการ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ลเูซน่ เทคโนโลยี่ส์ 
เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากดั / 
ผลิตอปุกรณ์โทรคมนาคม 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

นายสมควร วฒักีกลุ 
กรรมการตรวจสอบ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100200821508 
 

71 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
หลกัสตูร IOD 
-  Director Accreditation Program  
    รุ่นที่   21/2004 
-  Director Certification Program  
   รุ่นที่ 96/2007 

ไม่มี ไม่มี 2542 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2547 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แมเนจเมนท์ 
โซลชูัส่์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จํากดั (MSI) / ที่ปรึกษา
การจดัโครงสร้างองค์กร 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 	 หน้า 70� 	
	 	

ชื่อ-สกุล  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายเอนก ศรีทบัทิม 
กรรมการบริหาร, ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บตัรประจําตวัประชาชน  
5110199035768 

56 ปริญญาโท บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขา
กฎหมายธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- หลกัสตูร IOD 
Company Secretary Program 
-  หลกัสตูร Executive Director Program 
รุ่นที่ 10 
 

0.002 ไม่มี 2541 
2545 
 
 
2546 – 2554 
 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
การเงินและจดัหา 
 
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายอํานวยการ 
 
 
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท อาร์ ซี เอ พฒันา จํากดั/
ซอ่มแซมทรัพย์สิน 
บริษัท บางกอกคริสตนัท์ จํากดั/
ผลิตและจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall  
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

Mr. Aung Win Maung 
กรรมการบริหาร, ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายธรณีเทคนิค 
Australian Passport   
No.L 1432798 

52 MSC. - สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 

ไม่มี ไม่มี  2543-2546 
 
2546- ตลุาคม 
2555 
(ปัจจบุนัลาออก
แล้ว) 

Scientific Officer 
 
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายธรณีเทคนิค 

Roads & Traffics 
Authority (NSW) Australa 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

นายกมล อยู่ยืนพฒันา 
กรรมการบริหาร, ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายโครงสร้าง 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3329900273488 

51 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

ไม่มี ไม่มี 2542 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายโครงสร้าง 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

 
 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 	 หน้า 71� 	
	 	

ชื่อ-สกุล  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นายสมศกัดิ์ ธวชัพงศ์ธร 
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซือ้ 
บตัรประจําตวัประชาชน 
3101500373382 
 

57 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต  
สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

ไม่มี ไม่มี 2532 – 2545 
 
2547 – 2554 
 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 

ผู้ อํานวยการฝ่าย
สํานกังาน 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และ
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายจดัซือ้ 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั 
 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 
 

นายธวชั ผดุผ่อง 
ผู้ อํานวยการซอ่มบํารุง 
บตัรประจําตวัประชาชน 
3100400286282 
 

55 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเครื่องกล 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาวิทยา 
เทเวศร์ (ปัจจบุนัเป็นมหาวิทยาลยัเทคโน 
โลยีราชมงคล) 

ไม่มี ไม่มี 2535 – 2547 
2547 – ปัจจบุนั 

วิศวกรเครื่องกล 
ผู้ อํานวยการฝ่ายซ่อม
บํารุง 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
                             

 	 หน้า 72� 	
	 	

เอกสารแนบ 2 
การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 
 

รายช่ือผู้บริหารและ 
ผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัทฯ บริษัทที่เก่ียวข้อง 
1 2 3 4 5 

1. นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ X, /, // /     
2. นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ /, //, 0 /     
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ /, //      
4. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช /, //      
5. นายกมล สิงห์โตแก้ว /, // /     
6. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ /      
7. นายสมควร วฒักีกลุ /      
8. นายสมควร มสูิกอินทร์ /      
9. นายเอนก ศรีทบัทิม //      
10. นายกมล อยู่ยืนพฒันา //      
11. Mr.Zaw Zaw Aye // /     
12. นายสมศกัด์ิ ธวชัพงศ์ธร //      
13. นายธวชั ผดุผ่อง //      

 
หมายเหตุ:    
 
1. = บจ. ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ 
2. = กิจการร่วมค้าซีฟโก้ ประยรูชยั 
3. = บจ. พฒันาการ มินิออฟฟิศ 
4. = บจ. อี.ดี.อี. 
5. = บจ. เอส.ที.พี. แอสเซท 
 
X = ประธานกรรมการ              
/  = กรรมการ           
// = กรรมการบริหาร       
 0 = กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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