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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียนก่อตั้งเป็น

บริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2517 จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลาถึง 40 ปี และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 
18 มีนาคม 2547 บริษทัมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการทาํเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ในประเทศ จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ
โดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษาและเจา้ของโครงการต่าง ๆ 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากหุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 
215,000,000 บาท เป็นจาํนวนหุ้นสามัญ 333,250,000 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 333,250,000 บาท โดยได้เรียกชําระค่าหุ้นแล้ว  
268,730,194 หุน้ เป็นมูลค่า 268,730,194 บาท 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั โดยมีหุน้สามญั 50,000 หุน้ มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท มูลค่า 5,000,000 บาท และไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 50,000 หุ้น หุน้ละ 50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
2,500,000 บาท โดยไดถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษทัน้ีจะดาํเนินการรับงานก่อสร้างและรับงานเสาเขม็เจาะและกาํแพง
กนัดินท่ีต่างประเทศ โดยปัจจุบนัไดเ้ร่ิมรับงานแลว้น้ีในประเทศพม่า 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียร์มา) จาํกดั ข้ึนท่ี
ประเทศพม่า โดยมีหุน้สามญัจาํนวน 4,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10,000 kyat  เป็นจาํนวนเงิน  4,500,000 kyat ไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้
จาํนวนหุน้สามญั 4,500 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน  4,500,000 kyat  โดยจะดาํเนินการรับงานบริการก่อสร้างและรับงานบริการเสาเขม็เจาะ
และรับงานบริการกาํแพงกนัดินท่ีประเทศพม่า ซ่ึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการรับงานแลว้  

ในกลุ่มบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2556 

2 

 

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 
 วสัิยทศัน์   เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างชั้นนาํแห่งอาเซียน 

  (TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASEAN) 
 ภารกจิ  บริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพและความชาํนาญ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  
   (TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT MANAGEMENT  
 SAFETY AND ENVIRONMENT) 

กลยุทธ์  เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
1. รับงานบริการเสาเข็มเจาะและกาํแพงกันดิน รวมทั้งงานก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศโดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
2. เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 
3. บริหารงานโครงการโดยยดึหลกัการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงสภาวะส่ิงแวดลอ้ม

และความปลอดภยั ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพงานไดม้าตรฐาน 
4. หาตลาดใหม่เพ่ิมเติมในประชาคมอาเซียน 
5. พฒันาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยู่เสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขนัดา้น

ราคา 
6. พฒันาศกัยภาพในดา้นทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างการบริหารจดัการขององค์กรเพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 
7. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองจกัร เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 
 1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

ปี 2517 - จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัจาํกัด ภายใต้ช่ือ “บริษทั ซีฟโก้ จาํกดั (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 
COMPANY LIMITED)” เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2517  ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลา้นบาท (เรียกชาํระ 1.5 ลา้นบาท)  
มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท โดยกลุ่มวิศวกรท่ีทาํงานให้กบัหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเล็งเห็นศกัยภาพ
ของธุรกิจเสาเขม็เจาะ ซ่ึงงานในช่วงแรกจะเป็นงานเสาเขม็เจาะขนาดเลก็ ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูป้ระกอบการไทยราย
แรกท่ีนาํเทคโนโลยเีสาเขม็เจาะแบบ 3 ขา เขา้มาใชใ้นประเทศไทย 

ปี 2523 - ร่วมทุนกบั Stent Foundations Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงดา้นเข็มเจาะขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษ 
จดัตั้งบริษทัช่ือ Stent Seafco Ltd. ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลา้นบาท  โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  51 เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นรับงานเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่สาํหรับอาคารสูงและโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่  ในขณะ
ท่ีบริษทัจะรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเท่านั้น  ซ่ึงต่อมาบริษทัร่วมทุนดงักล่าวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Balfour 
Beatty Thai Ltd. และขยายงานก่อสร้างอาคารสูงและงานโยธาอ่ืนๆ  

ปี 2530 - ขายเงินลงทุนใน Balfour Beatty Thai Ltd. ใหแ้ก่ Stent Foundations  อยา่งไรก็ตามบริษทัไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรดว้ย   
วิธีการผ่อนชาํระและรับโอนพนักงานของบริษทัร่วมทุนทั้งหมดมาเป็นพนักงานของบริษทั ส่งผลให้บริษทั
สามารถรับงานทั้งเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และขนาดใหญ่ไดเ้อง  
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ปี 2532 - บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงกบั Soletanche Bachy Group ของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงดา้นความเช่ียวชาญงาน

ก่อสร้างกาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซ่ึงเขา้มาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยบริษทัจะรับหนา้ท่ี
ในการหาและรับงานโครงการต่างๆ  ในขณะท่ี Soletanche จะรับหนา้ท่ีเป็นผูรั้บช่วงก่อสร้างงานกาํแพง D- Wall  
ซ่ึงในเวลาต่อมาทั้ง 2 บริษทัต่างแยกรับงานดว้ยตนเอง โดยอาจจะมีการร่วมงานในโครงการใหญ่เป็นคร้ังคราว 

ปี 2534 
 
 

- ลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์ จาํกดั จาํนวน 6,900 หุน้ในราคาหุน้ละ 1,000  บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  
 1,000 บาท) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23 (ทุนชาํระแลว้ 30 ลา้นบาท) เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร อาคาร 
 ชุด และท่ีดิน   
- บริษทัลงทุนในบริษทั อี.ดี.อี. จาํกดั จาํนวน 980 หุน้ในราคาหุน้ละ 1,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000   
  บาท) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.50 (ทุนชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท) เพ่ือ ดาํเนินธุรกิจรับจา้งทดสอบเสาเขม็   

ปี 2537 - จดทะเบียนเปล่ียนช่ือภาษาองักฤษจาก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เป็น  
  SEAFCO COMPANY LIMITED 
- ในระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัมีการเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่มีทุนชาํระแลว้เท่ากบั 120  
  ลา้นบาท และเปล่ียนมูลค่าตามบญัชีจากหุน้ละ 1,000 บาท เป็น หุน้ละ 100 บาท 

ปี 2540 
 
 
 

- เปิดหน่วยงานวิจยัและพฒันา (R&D) เพ่ือทาํการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะโดยใช้
เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมกาํลงัในการรับนํ้ าหนกับรรทุกให้สูงมากข้ึนโดยไม่ตอ้งเพ่ิมตน้ทุน ดว้ยการนาํวสัดุโพลี
เมอร์มาใช้ในการขุดเจาะแทนการใช้ผงดินเบ็นโทไนท์ ซ่ึงจะเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างลงได้และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มลงไดอ้ยา่งมากดว้ย  และมีการพฒันาเข็มรูปแบบต่างๆ  และวิธีการเจาะ  เพ่ือใหเ้หมาะ
กบังานโครงสร้างประเภทต่างๆ 

ปี 2543 - บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมคา้กบับริษทั ประยรูชยั (1984) จาํกดั ดว้ยเงินลงทุน 0.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 80 ของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ เพ่ือดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการทางลอดกลบัรถยนต์บริเวณ
ถนนพฒันาการกบักรุงเทพมหานคร 

ปี 2546 - บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัร่วมทั้ง 2 แห่ง คือบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์  จาํกดั และบริษทั       
  อี.ดี.อี. จาํกดั เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 
- บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั จาํนวน 99,940 หุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาท (มูลค่าท่ีตราไว ้   
  หุน้ละ 10 บาท) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.94 ของทุนชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจรับเหมา 
  ก่อสร้างทัว่ไป 

ปี 2547 - บริษทัเปล่ียนมูลค่าตามบญัชีจากหุน้ละ 100 บาท เป็น หุน้ละ 1 บาท และมีการเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมอีก 90  
  ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท  ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็น 210 ลา้นบาท และชาํระแลว้ 160 ลา้นบาท 
-  แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
- บริษทัลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวน 210 ลา้นบาท เป็น 160 ลา้นบาท และเพ่ิมทุน จาํนวน 55 ลา้นบาท ใน
ราคาหุ้นละ  1 บาท ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 50 ลา้นหุ้น และส่วนท่ีเหลือ 5 ลา้นหุ้น สาํรองไวเ้พ่ือการรับรองการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

-  ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 5 ลา้นหน่วย เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2547 
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ปี 2548 - เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 เป็นวนัใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัใน คร้ังท่ี 1 น้ี 

ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวนัใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 2 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิ เป็นหุน้สามญัในคร้ังท่ี 2 น้ี 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2549 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 3 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่ามีผูม้าใช้สิทธิจาํนวน 20 ราย จาํนวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในคร้ังน้ี 1,518,000 หน่วย จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 
หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 1,518,000 หุน้ จาํนวนคงเหลือของหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 

ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีขายใหแ้ก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 4 ผลของการใชสิ้ทธิจาํนวน 121 ราย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 
2,002,000 หน่วย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่1,480,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใช้
สิทธิคร้ังน้ี 2,002,000 หุน้ จาํนวนคงเหลือของหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น 
จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวนเงินรวม 10,010,000 
บาท 

- เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2550 บริษทัไดล้งนามร่วมลงทุนกบั RYOBI KISO (S) PTE.LTD.จดัตั้ง SEAFCO – 
RYOBI PTE.LTD. ข้ึนท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ โดยมีสัดส่วนในการลงทุนในนาม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือ
อยูใ่นอตัราร้อยละ 47.50 RYOBI KISO (S) PTE.LTD. ถืออยูใ่นอตัรา 47.50 และอีกร้อยละ 5 ในนาม LSM 
SEAFCO – RYOBI PTE.LTD. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสิงคโ์ปร์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการรับงานก่อสร้างกาํแพงกนัดินท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ 

- เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2550 ได้ร่วมจัดตั้ งกิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมคา้ในนาม บริษทั 
ชยันันท์การคา้วตัถุก่อสร้าง (2524) จาํกดั มีสัดส่วนร่วมคา้อตัราร้อยละ 40 บริษทั ประยูรชยั (1984) จาํกดั มี
สดัส่วนร่วมคา้อตัราร้อยละ 30 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มีสดัส่วนร่วมคา้อตัราร้อยละ 30 เพ่ือประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างโครงการทางลอด ศรีนครินทร์ – ถนนสุขมุวทิ 103 (อุดมสุข) 

- เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 ไดร่้วมจดัตั้งกิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) โดยมีสัดส่วนร่วมคา้ในนาม
ของ บริษทั ประยรูชยั (1984) จาํกดั มีสดัส่วนร่วมคา้อตัราร้อยละ 55 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มีสดัส่วนร่วม
คา้อตัราร้อยละ 45 เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อประปาโครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตร
และคลองเกา้ 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 5 (คร้ังสุดทา้ย) ผลของการใชสิ้ทธิจาํนวน 130 ราย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ัง
น้ี จาํนวน 1,480,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 1,480,000 หุน้ ซ่ึงเป็นจาํนวน
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ปี 2554 
 
 
 
ปี 2555 
 
 
 
 
 
ปี 2556 

หุ้นท่ีเหลืออยู่ทั้งหมด จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวน 
7,400,000.00 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2554 ไดข้ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ Seafco-Ryobi Pte.Ltd.  ทั้งหมดใหก้บัผูร่้วมลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยไดรั้บผลกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 4.91 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 ไดเ้พ่ิมเงินลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั จาก 1 ลา้นบาทมาเป็น 10.9 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 55 

- เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2555 บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนจาก 10.9 ลา้นบาท ลงมา
เหลือ 10 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 บริษทั นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ถือ
หุน้ร้อยละ 25 และบริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555  บริษทั ซีฟโก้ จาํกดัและบริษทั ประยูรชยั(1984) จาํกดัร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจการร่วมคา้ 

- เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยบริษทั
ฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั ทุนจดทะเบียน 4,500,000 kyat โดยบริษทั 
ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ถือหุน้อยูร้่อยละ 90 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถอืหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 
1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 50 

ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาํระแลว้ 

10 ลา้นบาท 

มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงาน
ก่อสร้างอาคารสูง โดยปัจจุบนัรับงานก่อสร้างฐาน
รากจาํนวน 2 โครงการ 

2. กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์  30 
ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาํระแลว้  

เ ป็นกิจการ ร่วมค้าระหว่างบ ริษัท  กับ  บริษัท 
ชยันนัทก์ารคา้ (2524) จาํกดั สัดส่วนร่วมคา้ร้อยละ 
40 และบริษทั ประยรูชยั (1984) จาํกดั สัดส่วนร่วม
คา้ร้อยละ 30 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2550 
เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โครงการทาง
ลอดศรีนครินทร์ – ถนนสุขมุวทิ 103 (อุดมสุข) 
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ช่ือบริษทั/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถอืหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 
3. กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ ประยรู
ชยั (1984) * 

45 
ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชาํระแลว้ 

 

เป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่งบริษทั และบริษทั ประยรู
ชยั (1984) จาํกดั จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 
เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อ
ประปา โครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและคลอง
เก้า  ปัจจุบันไม่ได้ดํา เนินธุรกิจอะไร  และไม่มี
นโยบายจะใชกิ้จการร่วมคา้น้ีประมูลงานอ่ืนอีกใน
อนาคต 

4. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 99.99 
ของทุนจดทะเบียน  

5 ลา้นบาท เรียก
ชาํระแลว้ 2.5 ลา้น

บาท 

มีนโยบายรับงานก่อสร้างและรับงานเสาเข็มเจาะ
และกาํแพงกนัดินท่ีต่างประเทศ 

5. บริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั 90 ของทุนจด
ทะเบียน 4,500,000 

kyat 

มีนโยบายดาํเนินการรับงานก่อสร้างและรับงาน
เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีประเทศพม่า 

 *  บริษทัจาํเป็นตอ้งถือหุน้ในกิจการร่วมคา้เป็นระยะเวลา อีก 2 ปีนบัจากวนัท่ีส่งมอบงาน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดใน
สญัญากบักรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการคํ้าประกนัผลงาน หลงัจากนั้น บริษทัจะทาํการปิดกิจการของกิจการร่วมคา้ต่อไป 

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

-  ไม่มี -  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  บริษทั

สามารถรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกั (Main Contractor) 
ภาพรวมของงานท่ีบริษทัใหบ้ริการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Pile , Barrett Pile) 
 งานกาํแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 
 งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 
 งานก่อสร้างโยธา ซ่ึงรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 
 งานบริการทดสอบต่างๆ 

 
 

2.1.1 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) 
งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากส่วนสําคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน

อ่อนแต่จาํเป็นตอ้งใชเ้สาเขม็เพื่อรองรับนํ้าหนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพื้นท่ีท่ีไม่สะดวกในการใช้
เสาเข็มตอก  นอกจากน้ีเสาเข็มเจาะสามารถทาํให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํ้าหนกัอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีระดบัความสูงมากๆ 
โดยไม่ก่อให้ดินเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้างขา้งเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเ้สาเข็มตอก  การใชเ้สาเข็มเจาะยงั
สามารถลดขนาดของฐานรากใหเ้ลก็กวา่กรณีใชเ้สาเขม็ตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี
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ใชเ้สาเขม็ตอก  รูปแบบเสาเขม็เจาะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภาพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีการสาํรวจสภาพใตดิ้นก่อน จึงจะสามารถออกแบบ
เสาเขม็เจาะใหเ้หมาะกบัสภาพใตดิ้นขณะเดียวกนักส็ามารถรับนํ้าหนกับรรทุกของโครงสร้างไดต้ามท่ีกาํหนด  

เสาเขม็เจาะ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเขม็ ดงัน้ี 
1. เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเข็มท่ีสามารถรับนํ้ าหนกัตั้งแต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  เหมาะกบังานโครงสร้างท่ีมีระดบัความ
สูงไม่เกิน 10ชั้น  ถา้ตอ้งการใหส้ามารถรองรับนํ้ าหนกัไดม้ากข้ึน  จะตอ้งเพ่ิมจาํนวนเสาเขม็มากข้ึน  ทาํใหต้อ้งใชพ้ื้นท่ีฐานรากมาก
ข้ึนตามลาํดบั  ในการก่อสร้างเขม็เจาะขนาดเล็ก บริษทัใชเ้คร่ืองเจาะแบบกา้นหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนาดเลก็ และระบบสาม
ขา (Tripod Rig) ซ่ึงมีขนาดท่ีกะทดัรัด 

การใชเ้ขม็เจาะขนาดเลก็มีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหว่างการก่อสร้างนอ้ยมาก อีก
ทั้งเคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกะทดัรัดทาํใหเ้คล่ือนยา้ยไดง่้ายและสามารถทาํงานไดใ้กลต้วัอาคารมากหรืออาจทาํงานภายในตวัอาคาร
ได ้

2. เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่  
เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ คือเสาเขม็ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสามารถก่อสร้างไดถึ้ง

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษทัสามารถก่อสร้างใหมี้ความยาวไดม้ากกวา่ 60 เมตร และรับนํ้าหนกัไดเ้กิน 1,500 ตนั
ต่อตน้ เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกระดบัความสูง  การท่ีเสาเขม็มีความยาวมาก จะทาํใหแ้รงเสียดทานรอบเสาเขม็ช่วยรับ
นํ้าหนกัไดส่้วนหน่ึง นอกจากแรงแบกทานรองรับท่ีใตป้ลายเสาเขม็ซ่ึงรับนํ้าหนกัส่วนใหญ่เอาไว ้ ขนาดของเสาเขม็จะข้ึนอยูก่บัแรง
รับนํ้ าหนกัของส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้ ในกรณีงานโครงสร้างท่ีตอ้งรองรับนํ้ าหนกัมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะ
ไดเ้ปรียบเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และเสาเขม็ตอก เน่ืองจากเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีฐานรากนอ้ยกวา่เสาเขม็เจาะขนาดเลก็และ
เสาเขม็ตอก 

เทคโนโลยีในการทาํเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักาํแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสามารถช่วยร่น
ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสูงท่ีมีหอ้งใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยการนาํเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top - 
Down Construction)  โดยผูก่้อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จาํเป็นตอ้งรอใหง้านก่อสร้างใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบน
ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเสาเหลก็ขนาดใหญ่ไวท่ี้หวัเสาเขม็ใหป้ลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิม
ไว ้ซ่ึงเสาเหล็กดงักล่าวจะสามารถรองรับนํ้าหนกัอาคารเหนือดินไดค้วามสูงระดบัหน่ึง  ทาํให้ผูก่้อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้าง
อาคารต่อไปไดเ้ลยหลงัจากท่ีงานเสาเขม็และงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ตอ้งรองานขดุดินฐาน
รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษทัรับทาํส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กดว้ย
เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นงานท่ีใชเ้สาเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว  
เพ่ือใหคุ้ม้กบัค่าใชจ่้ายในการเปิดหน่วยงาน 

2.1.2  งานกาํแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล ์(Diaphragm Wall)  
กาํแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองานโครงสร้างใตดิ้นอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  เป็นเทคนิคการทาํ

กาํแพงกนัดินท่ีไม่ตอ้งใช ้Sheet Pile  สามารถกนันํ้ าใตดิ้นไดดี้  และสามารถดดัแปลงมาใชก้บัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใตดิ้น
และโครงสร้างระบบ Top-down  ไดดี้    กาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภทหน่ึงท่ีบริษทั
นาํมาใช ้ซ่ึงทาํให้สามารถขดุเจาะลงไปในพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างหนาแน่น และพื้นท่ีซ่ึงคบัแคบในระดบัท่ีลึกมาก การก่อสร้าง
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สามารถก่อสร้าง กาํแพงกนัดินซ่ึงมีความหนาตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างข้ึนโดยเสริมเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุ
ไวล้่วงหนา้ดว้ยวธีิการเทคอนกรีตใตน้ํ้า (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกาํแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
ตวัอาคารดา้นบนโครงสร้างชั้นใตดิ้นท่ีอาคารต่างๆมีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลึก
สูงสุดเฉล่ียประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น แต่การใชเ้ทคโนโลย ีDiaphragm Wall ทาํใหส้ามารถก่อสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กกวา่ 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั
เป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือการสร้างชั้นใตดิ้นอาคารโรงแรมแกรนดไ์ชน่า บริเวณหวัมุมส่ีแยกราชวงศ ์

2.1.3 งานก่อสร้างโยธา 
 

   
นอกจากงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน  บริษทัยงัใหบ้ริการงานก่อสร้างฐานรากอ่ืนๆ และงานโครงสร้างใตดิ้นแบบครบ

วงจร รวมถึง  
    งานปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น งานฉีดซีเมนต ์(Jet Grouting)  งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD เป็นงาน

ฐานรากท่ีใชว้ิธีการปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน เพ่ือป้องกนัการทรุดตวัของดิน
ในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํ้ าเปล่าภายใตแ้รงดนัสูงมากลงไปตามแกนเพ่ือกดัเซาะชั้นดินให้เกิด
ช่องว่างข้ึนในชั้นดินรูปทรงกลมตามขนาดท่ีออกแบบไวแ้ลว้อดัฉีดนํ้ าปูนลงไปแทนท่ีช่องว่างดงักล่าว การก่อสร้าง Jet 
Grouting อาจก่อสร้างเป็นตน้ หรือเป็นกลุ่มก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวิธีการออกแบบ ส่วนงาน Deep Cement-Soil Mixing เป็นการ
ฉีดนํ้าปูนภายใตแ้รงดนัตํ่าลงไปตามแกนของกา้นเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดึงข้ึนในชั้นดินเพ่ือคลุกเคลา้นํ้ าปูนใหเ้ขา้กบัชั้น
ดินอ่อนเพ่ือทาํให้แขง็ตวัข้ึนการก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นตน้เด่ียวหรือเป็นกลุ่มไดเ้ช่นกนั สาํหรับงาน PVD เป็นการนาํ
ท่อแผ่นไยสังเคราะห์กดฝังลงไปในชั้นดินอ่อน แลว้ปล่อยท้ิงไวเ้พ่ือใหน้ํ้ าในเน้ือดินอ่อนถูกดูดซึมและไหลผ่านท่อแผ่น
ใยสงัเคราะห์ข้ึนสู่ผวิดิน ทาํใหดิ้นสูญเสียนํ้าและยบุตวัลงจนแน่นข้ึน ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างข้ึนบนผิวดินในภายหลงัจึง
ไม่เกิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชั้นดินอ่อนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บการปรับปรุงคุณภาพ  

    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัความสูงไม่มากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดุตกแต่งทั้งภาย ใน และภายนอก 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคล์อดถนนทางแยก 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2556 

10 

 

 งานก่อสร้างฐานรากชั้นใตดิ้น เป็นการก่อสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารซ่ึงจะดาํเนินการหลงัจากไดท้าํการก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะแลว้เสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใชเ้ขม็เหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกาํแพงกนัดิน 
(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทาํการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํ้ายนั เพ่ือขุดดินให้ไดต้ามความลึกตามแบบ
กาํหนด จากนั้นทาํการหล่อคอนกรีตฐานราก, พ้ืน, กาํแพง, เสา พร้อมทั้งทาํการร้ือถอนระบบคํ้ายนัชัว่คราวโดยปกติแลว้
จะดาํเนินการก่อสร้างจนถึงพ้ืนชั้น 1 หรือระดบัดินเดิม 
2.1.4 งานบริการทดสอบต่างๆ  

เช่น งานบริการทดสอบความสมบูรณ์ (Integrity Test) งานบริการตรวจสอบการขดุเจาะ (Drilling Monitoring) งานบริการ
ทดสอบความสามารถในการรับนํ้ าหนกัของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวดัค่าจากอุปกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี 
(Geotechnical Instrumentation) 

 
โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั แยกตามสายผลิตภณัฑเ์ป็นดงัน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายได้จากการรับจ้าง       
รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน 1,085.74 68.87 1,042.26 67.60 1,192.36 89.10 
รายไดง้านก่อสร้างโยธา 470.56 29.85 466.27 30.24 67.48 5.04 
รายไดง้านโครงสร้างชั้นใตดิ้น - - - - 40.63 3.04 
รายไดค่้าบริการทดสอบเสาเขม็ 0.27 0.02 2.12 0.14 1.57 0.12 
รายไดค่้าบริการอ่ืนๆ 13.60 0.86 12.41 0.80 5.27 0.39 
                   รวมรายได้จากการรับจ้าง 1,570.16 99.59 1,523.06 98.78 1,307.31 97.69 
รายไดอ่ื้นๆ 6.44 0.41 18.78 1.22 30.98 2.31 

รวมรายได้ 1,576.60 100.00 1,541.83 100.00 1,338.29 100.00 
  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  

    บริษทัจะเนน้การรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสําคญัต่อความแข็งแรง
ของส่ิงปลูกสร้าง  เม่ือการดาํเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างแลว้เสร็จ  หากมีส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขงานฐานราก สืบเน่ืองจาก
งานก่อสร้างฐานรากท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจเป็นผลให้ฐานรากไม่สามารถรองรับนํ้ าหนักบรรทุกของ
โครงสร้างได ้จะเป็นเหตุท่ียุ่งยากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขมากหรือในบางกรณีอาจแกไ้ขไม่ไดเ้ลย  ดงันั้น
บริษทัจึงเน้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง  เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด  อนัจะเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูท่ี้รับงานก่อสร้างโครงสร้างต่อจากงานของบริษทั 

    บริษทัดาํเนินนโยบายสร้างสายสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างทั้งภาคราชการและภาคเอกชน 
รวมทั้งผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงาน  เน่ืองจากผูอ้อกแบบเป็นบุคคลแรกท่ีทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการ
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ก่อสร้างต่างๆท่ีจะมีข้ึนในประเทศไทย  จากประสบการณ์อนัยาวนาน และการมีสายสัมพนัธ์กับผูอ้อกแบบ  ทาํให้
ผูอ้อกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มกัจะขอขอ้มูลหรือขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการออกแบบโครงสร้างฐานรากจากบริษทั
เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างของตนท่ีดูแลอยู่  บริษทัจึงมกัจะทราบก่อนว่าจะมีโครงการก่อสร้างใหม่โครงการ
ใดบา้ง  และบริษทักม็กัจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเสนอราคางานก่อสร้างต่างๆเกือบทั้งหมด  บริษทัจึงไดรั้บงานทาํตลอดทั้งปี 

    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กบับุคลากร ทาํให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานให้สามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกนัก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน บริษทัไดส่้งพนกังานเขา้อบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาส่ง
พนกังานเขา้รับทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท ท่ีสถาบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาให้กบัสถาบนั AIT 
เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทให้กบัสถาบนั
เทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และมอบทุนการศึกษาให้กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระดบั
ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 

    บริษทัสามารถดาํรงสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี
ความจาํเป็นตอ้งมีเงินคํ้ าประกนังานต่างๆ หลายขั้นตอนจนกว่าจะดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบงาน  มี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลายรายตอ้งประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงานต่างๆ  แต่ดว้ย
นโยบายในการดาํรงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัการปฏิบติัท่ีดีต่อสถาบนัการเงิน  ทาํให้บริษทัสามารถลด
อุปสรรคในเร่ืองการขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อการรับงานของบริษทั 

    บริษทัมีความพร้อมดา้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบาํรุงรักษาอยา่งเขม้งวด และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา
เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกบับริษทัมีการวางแผนในการบริหารเคร่ืองจกัรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ทาํให้บริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานไดห้ลายงานในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีและบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตั้งกาํแพง
กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างดี เพื่อลดการเกิดเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลา้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ
ก่อสร้างทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพื้นผิวถนนใกลบ้ริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั
สภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะพึ่งเพียงแต่ตลาด
ภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปไดย้าก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะใน
เขตอาเซียน  

    พฒันาเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ บริษทัมีหน่วยงานวิจยัและพฒันาข้ึนภายในองคก์ร 
ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงานดา้นวชิาการท่ีเผยแพร่ไปในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างดา้นงานวศิวกรรมปฐมพีไปทัว่โลก 
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2.2.2 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ลกัษณะงานของบริษทัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานกังาน อาคารชุด 
โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ เป็นตน้ และงานภาครัฐบาล อนัไดแ้ก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น งานฐานรากอาคารราชการ 
งานฐานรากโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางยกระดบั อุโมงค์ลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เป็นตน้ 
อยา่งไรกต็ามบริษทัไม่ไดเ้นน้รับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหน่ึงอยา่งใด  

2.2.3  คุณภาพการใหบ้ริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
      บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพและบริการใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ทาํการส่งมอบงานทนักาํหนด โดยมีการจดัเตรียม
ความพร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้งาน มีการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้บนพ้ืนฐานของความซ่ือตรงและผลประโยชน์
ร่วมกนั ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากลูกคา้ 
  2.2.4   การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและหน่วยงานราชการ 
  บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัชุมชนใกลเ้คียงท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานโดยมาตรการควบคุมวดัปริมาณเสียงและความ
สั่นสะเทือนไม่ให้เกินกาํหนดขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ และมีการสํารวจบา้นของชุมชนใกลเ้คียง โดยบริษทัไดจ้ดัจา้งผูท่ี้
ชาํนาญเขา้สาํรวจก่อนการเร่ิมงาน และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและระเบียบของหน่วยงานราชการโดยเคร่งครัด 

2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเขม็เจาะและงานกาํแพงกนัดินซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการวางรากฐานสาํหรับการก่อสร้างอาคารและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยจาํแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสาํหรับอาคารสาํนกังาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ และงานโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับ 
ทางยกระดบั อุโมงคล์อดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เน่ืองจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่
และกาํแพงกนัดินตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทาํงานท่ียาวนานถึง 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ
เช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุน้เคยของดินในประเทศไทยมากกวา่ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คง และความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมาหลกั ผูอ้อกแบบ ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จึง
ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถประมูลงานแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลาดมีเพียงไม่ก่ีรายได ้

 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

2.3.1 กาํลงัการผลิต 
งานรับเหมาทาํฐานรากโครงการก่อสร้างตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรและความชาํนาญของวิศวกรและผูค้วบคุมงานในปริมาณท่ี

ต่างๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชดัเจนถึงกาํลงัการผลิตของบริษทั  อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดกาํลงัการผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

    ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร และจาํนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบด้วยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จาํนวน 23 ชุด เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกาํแพง D-Wall 

จาํนวน 18 ชุด และเคร่ืองจกัรสาํหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ท่ีไดรั้บการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่งตลอดเวลา  จึงสามารถ
รับงานเสาเขม็เจาะไดถึ้ง 23 หน่วยงาน งานกาํแพง D-Wall ไดถึ้งจาํนวนประมาณ 18 หน่วยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จาํนวน 
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2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได ้   นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโรงงานซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนได้
พร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ทาํใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

    จาํนวนวศิวกร 
 บริษทัมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทาํงานร่วมกบับริษทัมาเป็นเวลานาโดยเฉล่ีย

แลว้มีอายงุานประมาณ 12 ปี ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทวศิวกรตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
 

วิศวกร 
จาํนวน (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 
1. วศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ 5 5 
2. วศิวกรงานออกแบบดา้นธรณีเทคนิค 1 1 
3. วศิวกรระดบัผูค้วบคุมงานสนาม 37 39 

รวมทั้งส้ิน 43 45 
จาํนวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหบ้ริษทัสามารถรับงานไดค้ร้ังละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   

    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 
บริษทัจาํเป็นตอ้งมีวงเงินคํ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดยปกติ

การรับงานของบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนั 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. หนงัสือคํ้าประกนัการประมูล (Bid Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสญัญา 
2. หนงัสือคํ้าประกนัสัญญา (Performance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา เพ่ือเป็นการประกนั

การทาํงานท่ีบริษทัตอ้งใหไ้วก้บัลูกคา้ตลอดอายขุองโครงการ 
3. หนงัสือคํ้าประกนัผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา  เพ่ือเป็นการคํ้า

ประกนัผลงานต่อไปอีก 1-2 ปี หลงัส่งมอบงาน 
นอกจากน้ี บางงานอาจมีการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนัว่าบริษทัไดรั้บเงิน

ล่วงหนา้ในการทาํงาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัตอ้งออกในการรับงานหน่ึงๆ คิดเป็นมูลค่า
ร้อยละ 10-20 ของมูลค่างาน ดังนั้ นวงเงินคํ้ าประกันท่ีบริษัทมีกับสถาบันการเงินต่างๆ จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีกําหนดถึง
ความสามารถในการรับงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํ้าประกนัไม่เพียงพอในการรับงาน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีวงเงินคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 6 แห่ง จาํนวน 1,100 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอใหบ้ริษทัสามารถรับงานได้
ประมาณ 3,500 ลา้นบาทต่อปี 
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2.3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทาํงาน  

อนมุตั ิ

การรับงานแบบเหมาช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาต่อเจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู เจรจาตอ่รองราคา 

เจรจาตอ่รองราคา ลงนามในสญัญาจ้าง 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรท่ีต้องใช้ในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสําหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอตอ่ผู้ จ้าง

ผู้ จ้างพิจารณาอนมุติั 

ไม่อนมุติั 

สัง่ซือ้วตัถดิุบ โดยกําหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว้ 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 

ดําเนินการกอ่สร้างตามแผนงานท่ีกําหนด 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกชําระเงินเป็นระยะ ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ
ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

ทําแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 

สง่มอบงานและเรียกชําระเงินงวดสดุท้าย 
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วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหลก็เส้น และเบนโทไนท ์ ซ่ึงบริษทั
สัง่ซ้ือวตัถุดิบเหล่าน้ีจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีบริษทัติดต่อเป็นประจาํเพียงไม่ก่ีราย  ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ใน
ความมีช่ือเสียงของผูจ้ดัจาํหน่าย  ราคาสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษทัอย่างสมํ่าเสมอและตรงตามท่ี
กาํหนดไว ้  

ปริมาณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 
รายการวตัถุดิบ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น 
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 129,679 
(ลบ.ม.) 

208.78 27.37 115,320 
(ลบ.ม.) 

195.86 39.78 58,354 
(ลบ.ม.) 

103.84 28.27 

เหลก็เส้น (2) 8,018 
ตนั 

179.41 23.52 4,018 
ตนั 

88.63 18 2,242 
ตนั 

47.21 12.85 

เบนโทไนต ์(1) 2,866 
ตนั 

19.72 2.59 2,126 
ตนั 

14.63 2.97 3,169 
ตนั 

21.58 5.87 

โพลิเมอร์ (1) 24 
ตนั 

4.69 0.62 12.62 
ตนั 

2.51 0.51 29.90 
ตนั 

5.92 1.61 

นํ้ามนัดีเซล 2,814,858 
ลิตร 

75.43 9.89 2,431,270 
ลิตร 

66.96 13.60 3,037,356 
ลิตร 

82.61 22.49 

รวม  488.03 63.90  368.59 74.87  261.16 71.09 

หมายเหตุ : (1) เบนโทไนตแ์ละโพลิเมอร์ คือ วตัถุดิบท่ีใชส้าํหรับการขดุเจาะพ้ืนดินเพ่ือใหแ้นวดินคงรูปและง่ายต่อการขดุ
เจาะ ปัจจุบนัมีการนาํโพลีเมอร์ (Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนทส์าํหรับงานบางประเภท   

  (2) ในปี 2554 และ 2555 วสัดุคอนกรีตและเหลก็เส้นลดลงเน่ืองจากบางโครงการผูว้า่จา้งเป็นผูจ้ดัหาให ้
 

ท่ีผา่นมานโยบายการรับงานของบริษทัจะรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยใหลู้กคา้เป็นผูจ่้ายเฉพาะค่าวตัถุดิบ
หลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะหรือกาํแพง D-Wall มีระยะเวลาสั้น ทาํใหไ้ม่สามารถบวกกาํไรจากวตัถุตน้ทุนวสัดุดิบหลกัไดม้ากนกั อีกทั้งมีความเส่ียงในเร่ือง
การรับเงินค่าวตัถุดิบหลกัจากลูกคา้บางรายไม่ตรงตามกาํหนดท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบหลกัดว้ย อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้
การปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกคา้มากข้ึน ถา้ลูกคา้มีคุณภาพดี บริษทัอาจลดความเส่ียงจากการ
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ชาํระเงินล่าชา้หรือไม่ชาํระเงินได ้สาํหรับลูกคา้รายดงักล่าวบริษทัก็จะรับงานชนิดท่ีรวมค่าวตัถุดิบดว้ย เพ่ือขยายการรับงานและมี
กาํไรจากลูกคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้นแลว้  วตัถุดิบอีกประเภทท่ีบริษทัใชม้ากและเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชง้านเสร็จก็
ตอ้งกาํจดัท้ิง ไดแ้ก่ เบนโทไนต ์(ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใชเ้ป็นโพลีเมอร์มากข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใชเ้บนโทไนตท่ี์ผลิตทั้งจากใน
ประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตัราส่วนท่ีผลิตจากในประเทศสูงกวา่ทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  และคุณภาพก็
เป็นท่ียอมรับ  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดริ้เร่ิมในการนาํโพลีเมอร์ (Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนต์ในงานบางประเภท  Polymer 
เป็นวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ  ยอ่ยสลายง่ายกวา่และมีคุณภาพดีกวา่มาก ถึงแมร้าคาต่อหน่วยจะแพงกวา่เบนโทไนต ์แต่ปริมาณ
ทั้งหมดท่ีใชน้ั้นนอ้ยกวา่เบนโทไนต ์จึงช่วยใหบ้ริษทัสามารถลดตน้ทุนรวมได ้ 

ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของบริษทั 
เง่ือนไขการชาํระเงินและอาํนาจในการต่อรอง 
    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในการชาํระเงินในการสั่งซ้ือวสัดุจากผูจ้ดัจาํหน่าย คือ ชาํระภายใน 30 - 90 วนั หลงัจากไดรั้บสินคา้ 

โดยผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งนาํของมาส่งท่ีบริเวณก่อสร้าง 
    อาํนาจในการต่อรอง 

- บริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซ้ือวสัดุคร้ังละจาํนวนมาก ทาํใหไ้ดรั้บส่วนลดมากกวา่ลูกคา้ทัว่ไป 
- ร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีอยู่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งผกูขาดซ้ือจากร้านใดร้านหน่ึง

โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉล่ียการซ้ือวสัดุได ้
- การท่ีบริษทัติดต่อกบัร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชาํระหน้ีไม่เคยมีปัญหา แมใ้นช่วงท่ี

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทาํใหไ้ดรั้บเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 
 บริษทัไดท้าํ Supply chain ผา่นทางธนาคารในการซ้ือวตัถุดิบบางรายการ 
ราคาเฉล่ียวตัถุดิบหลกัในปี 2554 – 2556 

วตัถุดิบ 2554 2555 2556 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 1,609.95 1,698.45 1,779.42 
เหลก็เส้น (บาทต่อกิโลกรัม) 22.38 22.06 21.06 
เบนโทไนท ์ แบบผง (บาทต่อกิโลกรัม) 6.87 6.88 6.81 
โพลีเมอร์  (บาทต่อกิโลกรัม) 196.92 198.67 198.03 
นํ้ามนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 26.80 27.54 27.20 

ปัจจุบันบริษทัมิได้มีการนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศและตัวแทนจาํหน่ายจาก
ต่างประเทศในประเทศ  อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้อะไหล่เคร่ืองจกัรบางประเภทซ่ึงไม่มีจาํหน่ายในประเทศ  

2.3.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การดาํเนินงานของบริษทัมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนต่อผูอ้ยูอ่าศยั

บริษทัใกลเ้คียงกบัโครงการก่อสร้างบา้ง  ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการ
ต่างๆเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 
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    บริษทัจะจดัให้มีการติดตั้งกาํแพงกนัฝุ่ นและเสียงลอ้มรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผูอ้ยู่
อาศยับริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแต่งเคร่ืองจกัรอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อให้เกิดเสียง
ดงัมากจนเกินไปขณะทาํงาน 

    บริษทัมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนตอ์ตัโนมติั  เพ่ือใชล้า้งลอ้รถยนต์บรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะว่ิงออกจากบริเวณก่อสร้าง
เพ่ือใหล้อ้รถสะอาด  ไม่ทาํใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

    บริษทัมีนโยบายดาํเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ ซ่ึง
ระบุไวใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํงานเร่งด่วนนอกเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด บริษทัจะทาํการขอผ่อนผนัจากกรุงเทพฯเพ่ือยึด
เวลาการทาํงานเป็นแต่ละกรณีไป  

    บริษทัมีการสร้างมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยู่อาศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทั้งมีการช้ีแจงให้ทราบถึงเวลาและขั้นตอน
การปฏิบติังาน  และดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีการพฒันากระบวนการทาํงานเพ่ือใหมี้ผลกระทบดา้นการสั่นสะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 
ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 
2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 21 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานทั้งส้ิน 1,330.57 ลา้นบาท 
สรุปงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
1. ก่อสร้างถนนพฒันาการไปสวนหลวง ร.9 งานถนน ไตรมาส 2 ปี 2557 
2. สะพาน คอร. ขา้มทางรถไฟ-บางปะอิน (ส่วนท่ีรอส่ง

มอบพ้ืนท่ี) 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 

3. อาคารผูป้ราบมาร เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
4. The MRT Green Line Samutprakarn Section, 

Contract 1 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 

5. The MRT Green Line Samutprakarn Section, 
Contract 1(ส่วน Depot) 

เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 

6. Sirat- Ring Road Expressway เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
7. BITEC Phase II เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 
8. สะพานขา้มคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
9. Sirat- Ring Road Expressway เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 

10. BLUEPORT MALL HUA HIN เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
11. ทางลอดจรัญสนิทวงศก์บัถนนพรานนก เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
12. อาคารเรียนและปฏิบติัการเพ่ือการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 

13. เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
14. ก่อสร้างอุโมงคท์างลอด อ.เมือง จ.เชียงราย เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
15. ก่อสร้างสะพานขา้มทางแยกทางหลวงหมายเลข 4 แยก

ทุ่งพระสุเมรุ (จ.นครปฐม) 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 

16. ก่อสร้างสายทางเล่ียงเมืองนครสวรรค ์(ทางแยกต่าง
ระดบัท่ีหนองตะโก) จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 

เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 

17. URBAND SIGNATURE @ N7 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
18. Pearl  Bangkok เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
19. Australian Embassy (Test Pile) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 
20.     S 93 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
21.     Geneva Carpark เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,330.57 ลา้นบาท 
 

2.5 การวจัิยและพฒันา 
ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา ไดรั้บการกาํกบัดูแลโดยตรงจาก นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) และไดมี้ส่วนสาํคญัในการสร้างผลงานและสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่บริษทัฯ โดยไดส้นบัสนุนกิจกรรมวิจยัและพฒันาแก่วงการ
วิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกดว้ย อีกหน่ึงในความสาํเร็จของฝ่ายงานวิจยัและพฒันา คือการมีส่วนร่วมใน
การตีพิมพบ์ทความวิจยัทางวศิวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายภูมิภาคทัว่โลก 
 

1. การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2556 
บริษทัฯ ตระหนกัวา่การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นส่ิงสาํคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้าหมายท่ีสาํคญัของฝ่ายวิจยั

และพฒันานั้นก็คือการเพ่ิมกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเพ่ือนาํผลวิจยัท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม กาํแพงกนัดิน และ
วิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ การคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
จากงานวจิยัจาํนวนมากของฝ่ายวจิยัและพฒันา ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงานสมัมนาและการประชุมทางดา้นวชิาการ ท่ีจดัข้ึนโดย
สถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2556 ฝ่ายวิจยัและพฒันาไดส่้งบทความเพ่ือตีพิมพใ์นงานประชุม
วิชาการและงานสัมมนา ซ่ึงประกอบดว้ยบทความท่ีตีพิมพใ์นต่างประเทศจาํนวน 4 บทความและ บทความเป็นภาษาไทยส่งตีพิมพ์
ภายในประเทศ จาํนวน 2 บทความ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2556 

19 

 

Papers Published in International Conferences in 2013 

Name of Papers Name of Conferences / Seminars Authors / Presenters 

Keynote Lecture 
Integration of Precast, Pre-Stress &  
Cast-in-Place Elements in Construction 
 
 
 
 

Special Conference on “Promotion of 
Construction Industry in Housing 
Delivery of Myanmar”Ministry of 
Construction 
Department of Human Settlement & 
Housing Development, 20-21 January 
2013 

Zaw Zaw Aye 

Special CPD Talk for Architects 
Housing Development Trend and Innovative 
Construction Methods - Bangkok 
Experience 
 

Association of Myanmar Architects 
(AMA) Continuing Professional 
Development Courses 02/13 
9 March 2013  

Zaw Zaw Aye 

Special Lecture 
Instrumented Pile Load Tests on Deep-
Seated Bored Piles and Barrettes  

Special Seminar on 
Geotechnical Engineering, 
Instrumentation & Pile Load Test, 
Organized by Myanmar Engineering 
Society (MES) 
Committee for Quality Control of High-
rise Building Projects (CQHP)  
Geolab (Myanmar) Co., Ltd. 
30 April 2013 

Narong Thasnanipan,  
Zaw Zaw Aye 

Special Workshop in Engineering 
Institute of Thailand 
Problems Associated in Construction of 
Bored Pile and Diaphragm Wall in 
Bangkok Sub-Soil and Prevented Measures 

Use of Concrete in Construction of Bored 
Pile and Diaphragm Wall, Special 
Workshop organized by the Engineering 
Institute of Thailand, 15 June 2013  
 

Narong Thasnanipan 

Special Seminar in Engineering Institute 
of Thailand 
Law and Contractual Requirement in 
Construction Contracts 

Law Related Problems and Difficulties in 
by Construction Business, Special 
Seminar organized by the Council of 
Engineer,  18th September 2013 
 

Narong Thasnanipan 
Chamnan Pichepan 
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Name of Papers Name of Conferences / Seminars Authors / Presenters 

Keynote Lecture 
Climate Change and Impact on 
Underground Structures – Severe Flooding 
and Preparing for Better and Resilient 
Cities 

Special Seminar on 
Tunnelling and Underground Space 
Utilization , Organized by 
Myanmar Engineering Society (MES), 
Myanmar Geoscience Society (MGS) & 
International Tunnelling and 
Underground Space Association (ITA), 
23 October 2013 

Zaw Zaw Aye  

 

2. งานบรรยายพเิศษจดัโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยัต่างๆ  
นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทยภายใตพ้ระบรมราชูปถมัภ ์ไดรั้บเชิญจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ใหเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษดา้นงานขดุดินลึก งานวศิวกรรมปฐพีและฐาน
ราก ในงานสมัมนาและงานประชุมทางวิชาการต่างๆ ทัว่ประเทศ นอกจากน้ี นายเฉลิมพล เตชะกาํธร วิศวกรปฐพีของทางบริษทัฯยงั
ไดรั้บเชิญใหไ้ปบรรยายองคค์วามรู้ดา้นงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินใหก้บันิสิตนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, มหาวทิยาลยัมหิดล, มหาวทิยาลยัศิลปากร และ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดับสูง 
ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัและเป็นผูบ้ริหารหลกัของบริษทั ทั้ง 2 คน ซ่ึงไดแ้ก่ นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรา

รัตน์ เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใตดิ้นกว่า 37 ปี จึงเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนเจา้ของโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนสําคญัในการ
ติดต่อกบัลูกคา้   
 อยา่งไรกต็ามบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารทั้ง 2 คนดงักล่าว โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในแต่ละแขนงเพ่ือใหส้ามารถข้ึนมารองรับงานของผูบ้ริหารระดบัสูงได ้เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขา้มาช่วยบริหารงาน การ
ริเร่ิมให้มีการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารระดับกลางและระดับปฏิบติัการของบริษทักับเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมงานและระดับ
ปฏิบติัการของลูกคา้ท่ีเป็นทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือให้สามารถรักษาสัมพนัธ์อนัดีของผูบ้ริหารรุ่นต่อไป ซ่ึงไดส้รรหา
บุคลากรเขา้มาแทน ซ่ึงผลงานก็เป็นท่ีน่าพอใจ 

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกร 
ธุรกิจของบริษทัตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดาํเนินการก่อสร้างตาม

แผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) และ
วิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษทัสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไปยอ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การรับงาน ตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้

อยา่งไรกต็ามผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผูค้วบคุมงาน 
(Project Engineer) ของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ลว้นมีอายงุานกบับริษทัประมาณนานกว่า 10 ปี ข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีผ่านมา
บริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการสัมมนาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ เพ่ือรักษาบุคลากรใหท้าํงานกบับริษทั   
และเพ่ือลดปัญหาดงักล่าว บริษทัไดด้าํเนินการให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ ส่งนกัศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เขา้ฝึกงานท่ีบริษทั
เป็นประจาํทุกปี ทาํใหมี้บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ดงักล่าวใหค้วามสนใจท่ีจะร่วมงานกบับริษทัต่อไป และบริษทัยงั
มีการมอบทุนการศึกษาใหก้บัสถาบนัต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of Technology) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั, โครงการวศิวกรรมโยธานานาชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นตน้  
 3.3 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการชาํระเงินตามความสําเร็จของงาน ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดาํเนินงานของบริษทั ขาดสภาพคล่องในการทาํงานได้ อย่างไรก็ตามบริษทัมีนโยบายในการ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหาขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีการ
เรียกเก็บเงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทาํเสร็จ และบริษทัฯ ยงัไดรั้บความสนบัสนุนจาก
สถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ือเขา้มาช่วยแกปั้ญหาในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่องได ้บริษทัฯไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกคา้
ใหค้ลอบคลุมกบัลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 
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3.4 ความเส่ียงจากเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
ลกัษณะการรับงานของบริษทัสามารถจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาค่าแรงงานและค่าวตัถุดิบ และ (2) งานท่ี

รับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอยา่งเดียว  ในกรณีท่ีบริษทัรับงานประเภทท่ี (1) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบทั้งการก่อสร้างและการจดัซ้ือวตัถุดิบ
นั้น ทาํใหมี้ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนการดาํเนินงานสูงข้ึนจากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถุดิบ   เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง
เสนอราคารับเหมาล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงาน อยา่งไรกต็ามผลกระทบดงักล่าวอาจไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อ่ืน ๆ เน่ืองจาก 

 ลกัษณะของงานส่วนใหญ่ท่ีบริษทั รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทาํงานค่อนขา้งสั้น คือโดยเฉล่ียประมาณ  3-5 เดือน ต่อ
โครงการ  ทาํใหบ้ริษทัสามารถควบคุมราคาวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสร้างได ้ 

 วตัถุหลกัมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น ซ่ึงบริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ของผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุดงักล่าว 
ทาํใหส้ามารถเจรจาต่อรองโดยอาศยัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ และกาํหนดราคาคงท่ีในระยะเวลา
หน่ึงๆได ้นอกจากน้ีในกรณีท่ีราคาวสัดุผนัผวนมาก บริษทัอาจซ้ือวตัถุดิบทั้งจาํนวนท่ีบริษทัประมาณวา่จะตอ้งใชใ้นงานท่ี
รับจา้งไวแ้ลว้ และกาํหนดใหผู้จ้ดัจาํหน่ายทยอยส่งวสัดุใหบ้ริษทัเม่ือจะมีใชง้านจริง 

 นํ้ ามนัดีเซล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตวัซ่ึงมีผลกระทบดา้นตน้ทุนของบริษทั บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งมากและติดตามความผนัผวนของราคาอยา่งใกลชิ้ด หากแนวโนน้ของราคาเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงมีผลกระทบกบัตน้ทุน
ดาํเนินการ บริษทัจะทาํการปรับราคาเพ่ิมข้ึนในการรับงานต่อไปเพ่ือชดเชยตน้ทุนท่ีเหมาะสม และคาํนึงถึงศกัยภาพการ
แข่งขนัในตลาดประกอบดว้ย 

3.5 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานไม่เสร็จตามกาํหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามทีก่าํหนด 
 โดยทัว่ไปงานก่อสร้างท่ีบริษทัดาํเนินการอยูน่ั้นจะมีค่าปรับในกรณีท่ีมีการดาํเนินงานล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนดซ่ึงปกติมีอตัราร้อย
ละ 0.01 ของมูลค่างานต่อวนั และมีการกาํหนดค่าปรับสูงสุดเป็นจาํนวนวนัหรือเป็นร้อยละของมูลค่างานในกรณีท่ีงานท่ีส่งมอบ
ไม่ไดม้าตรฐานตามแบบท่ีกาํหนด ซ่ึงหากมีเหตุการณ์ใดๆ ดงักล่าวเกิดข้ึน บริษทัจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ส่งผลใหต้น้ทุน
สูงข้ึนและเสียเวลาในการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน  อยา่งไรก็ตามหากความล่าชา้ของการดาํเนินงานนั้นมิไดมี้สาเหตุมาจากบริษทั อาทิเช่น 
การเปล่ียนแปลงแบบการก่อสร้าง หรือสถานท่ีท่ีรับมอบไม่พร้อมท่ีจะสามารถดาํเนินการได ้หรือสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออาํนวย 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและเกิดอุทกภยันํ้ าท่วม ซ่ึงการปฏิบติัการของผูรั้บเหมาก่อสร้างจะเป็นไปดว้ยความยากลาํบากถา้ไม่มีการ
วางแผนงานท่ีดีพอนั้น บริษทัจะสามารถเจรจาและช้ีแจงให้ผูว้่าจา้งทราบและสามารถขอยืดเวลาการดาํเนินงานออกไปได ้ทั้งน้ีใน
ระยะท่ีผ่านมาในส่วนของงานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน บริษทัยงัไม่เคยถูกปรับอนัมีสาเหตุมาจากการส่งงานล่าชา้ เน่ืองจาก
บริษทัมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จึงสามารถวางแผนการทาํงานและเตรียมมาตรการป้องกนัปัญหาและ
อุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ โดยการเตรียมความพร้อมทั้งในเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทาํงาน จาํนวนของวิศวกรผู ้
ควบคุมงานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน  ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ๆ   
 ในส่วนงานโยธาท่ีรับจากหน่วยงานราชการ บริษทัไดมี้การวางแผนการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามกาํหนดระยะเวลางานก่อสร้าง 
เพ่ือป้องกนัการถูกปรับจากงานล่าชา้ ถึงแมใ้นปีท่ีผา่นมาจะถูกปรับบา้งกต็าม 
 3.6 ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ 

การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ข้ึนมา ซ่ึงมีส่วนกระทบกบัการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบั
ใบอนุญาตส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลทาํใหก้ารออกใบอนุญาตก่อสร้างออกมาชา้ จะทาํใหต้น้ทุนในการก่อสร้างเปล่ียนไปในอตัราท่ีสูงข้ึน 
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แต่ในการประกอบธุรกิจเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินของบริษทั งานท่ีรับเขา้มาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ดงันั้นผลกระทบ
จะเกิดข้ึนในระยะเวลาอนัสั้ น การป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษทัจะรับงานโดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงขั้นตอนการดาํเนินการขอ
ใบอนุญาต วา่ดาํเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ ก่อนบริษทัจะตดัสินใจทาํการรับงานเพ่ือจะนาํมาวางแผนดาํเนินการในการควบคุม
ตน้ทุนการผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
 3.7 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษทัย่อย กจิการร่วมค้าและบริษัทอืน่ 

โดยท่ีบริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนจาํนวนหลายบริษทั โดยการประกอบธุรกิจจะสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ท่ีประกอบดว้ยการลงทุนและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีผูร่้วมลงทุน
แตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตามกิจการร่วมคา้ท่ีจดัตั้งข้ึนส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํเนินโครงการเพียงไม่ก่ีโครงการ และเม่ือ
โครงการนั้นแลว้เสร็จ กจ็ะเลิกกิจการร่วมคา้ ในแง่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนจะจาํกดัเท่ากบัเงินลงทุนในแต่ละองคก์ร ซ่ึง
ในการลงทุนแต่ละคร้ังบริษทัฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษทัอย่างรอบคอบ รวมทั้งยงั
พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่มท่ีไดล้งทุนไปแลว้ในส่วนใหญ่มีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ 
 3.8 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 
 ในการทาํงานก่อสร้างต่างๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซ่ึงมีสาเหตุไดห้ลายประการ เช่น ความเสียหายขา้งเคียงท่ี
อยูใ่กลห้รือติดกบัสถานท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างท่ีไม่ไดม้าตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึงอาจเกิดการฟ้องร้อง
จากผูเ้สียหาย เช่น เจา้ของสถานท่ีขา้งเคียงหรือเจา้ของโครงการ ได ้ซ่ึงอาจส่งผลเสียหายใหก้บับริษทั 
 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในกรณีของการถูกฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษทัจะเร่ิมเขา้สถานท่ีก่อสร้างไดมี้การทาํประกนัภยัความเสียหาย
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุของการก่อสร้าง รวมทั้งไดมี้การทาํ Pre survey ก่อนเร่ิมงานเสมอ และในส่วนของเจา้ของโครงการ
บริษทัไดมี้การวาง Bond ประกนัผลงานให้กบัเจา้ของโครงการไวป้ระมาณ 1 – 2 ปี แลว้แต่กรณี ในอดีตท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยถูก
ฟ้องร้องใดๆ จากเจา้ของโครงการเน่ืองจากคุณภาพในการทาํงานของบริษทัเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของการถูกฟ้องร้อง
จากเจา้ของสถานท่ีขา้งเคียงนั้นมีบา้ง แต่ก็ไม่มีผลเสียหายกบัทางบริษทัเพราะไดมี้การทาํประกนัภยัไวร้องรับและความเสียหายน้ีเกิด
หากมี กมี็เพียงเลก็นอ้ย 
 3.9 ความเส่ียงในการทีไ่ม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการท่ีใกล้ทาํเสร็จได้ 
 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดินในแต่ละโครงการใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จากการหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าท่ีใกลเ้สร็จ บริษทัฯได้ทาํการหาตลาดแหล่งใหม่ๆ เช่น AEC เพ่ือรองรับตลาดใน
ประเทศ 
 บริษทัมีส่วนแบ่งในตลาดเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินประมาณร้อยละ 30 ถือวา่มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงถา้มีงาน
ใหม่ๆ เกิดข้ึนบริษทัมีโอกาสไดรั้บงานสูงกว่าคู่แข่งรวมทั้งบริษทัมีช่ือเสียงมามากกวา่ 39 ปี จึงรู้ถึงสภาพการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี
และบริษทัไดข้ยายฐานของการรับงานเพิ่มมากข้ึน เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานดา้นถนนและอุโมงค ์ 

3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร  
ตามท่ีการเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างไดเ้พ่ิมมากขึ้น รวมทั้งท่ีรัฐบาลไดมี้ประกาศปรับค่าแรงขั้นตํ่าเป็นวนัละ 300 บาทใน

ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทาํใหแ้รงงานจาํนวนมากกลบัภูมิลาํเนา จึงส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการข้ึนทะเบียนขอรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงานกับทางกรมการจัดหางาน รวมทั้งส่งเสริมรับนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เขา้ฝึกงานกบัทางบริษทั เพ่ือจะไดค้ดัสรรนกัศึกษาเหล่านั้นเขา้ร่วมทาํงานกบับริษทั และยงัมีการสนบัสนุน
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มอบทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจะไดรั้บนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนนั้นเขา้มาทาํงานกบับริษทัหลงัจากจบ
การศึกษา  
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีทั้งส้ิน 493.26 

ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการทรัพยสิ์น 
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี  
(ลา้นบาท) 

มูลค่าของ
หลกัประกนั* 

(ลา้นบาท) 

 
วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 
1. ท่ีดิน เจา้ของ 57.78 186 474 

(วงเงิน
เดียวกบัท่ีดิน
บางส่วน) 

2. อาคาร เจา้ของ 21.31 24 

3.  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 386.13 308.06 81.79 
4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน เจา้ของ 14.21 - - 
7. ยานพาหนะ เจา้ของ 7.97 38.35 20.46 
8. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ 5.86 - - 

รวม  493.26   
* สินทรัพยท่ี์มีภาระผกูพนัเป็นส่วนหน่ึงของหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ีมีต่อสถาบนัการเงิน ซ่ึงมูลค่าของหลกัประกนัถูกประเมิน
โดยสถาบนัการเงินท่ีปล่อยวงเงินกูห้รือผูป้ระเมินอิสระ   

4.1.2 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัไดข้ึ้นทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานรับเหมาก่อสร้างงานของหน่วยงานราชการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บจา้งเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประเภทงานทาง (ชั้น 1) และประเภทงานอาคาร (ชั้น 1) โดย
ทะเบียนมีอายนุบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 และหมดอายุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ทั้งน้ีบริษทัสามารถยื่นความ
จาํนงขอต่ออายกุารขอเป็นผูรั้บจา้งเหมางานก่อสร้างดงักล่าวไดก่้อนถึงเวลาของการหมดอาย ุ

2. บริษทัไดรั้บบตัรจากกรมทรัพยากรนํ้ าอนัแสดงว่าบริษทัมีสิทธิขอซ้ือรายละเอียดเอกสารประกวดราคาและ
รูปแบบเพ่ือเขา้เสนอราคารับงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่งนํ้ า โดยเป็นผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้ง
ก่อสร้าง ชั้นท่ี 1 บตัรออก ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 และหมดอายวุนัท่ี 30 กนัยายน 2557  
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกจิการร่วมค้า 
ในกรณีท่ีบริษทัจะทาํการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษทัอาจพิจารณาการลงทุนดงักล่าวโดยบริษทัเอง หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ โดยจะจาํกดัเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองหรือต่อเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั สาํหรับกิจการร่วมคา้นั้น 
บริษัทจะพิจารณาจัดตั้ งร่วมกับพนัธมิตรรายอ่ืนเป็นแต่ละกรณีไป  ทั้ งน้ีโครงการลงทุนต่างๆจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอาํนาจการอนุมติัตามท่ีกาํหนด  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของยอดสินทรัพยร์วม ตาม

รายละเอียดการลงทุน ดงัน้ี 
การลงทุนในบริษทัยอ่ย                              หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทัยอ่ย สดัส่วนการ
ลงทุน 

ทุนชาํระแลว้ มูลค่าเงินลงทุน 

บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 50% 10 5 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 99.99% 2.5 2.499 
บริษทั ซีฟโก ้(เมียนมาร์) จาํกดั 90% 1.5 1.41  

 
การลงทุนในกิจการร่วมคา้                 หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือกิจการร่วมคา้ ช่ือโครงการ สดัส่วนการ
ลงทุน 

ทุนชาํระแลว้ มูลค่าเงินลงทุน  

กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ การก่อสร้างทางลอดศรี
นครินทร์ – ถนนสุขมุวิท 
103 (อุดมสุข) 

30.00% - - 

กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และ
ประยรูชยั (1984) 

การก่อสร้างถนนไมตรีจิตร
และคลองเกา้ 

45.00% - - 

 
สาํหรับการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปร่วมในการบริหารงาน พร้อมทั้งเป็นผูก้าํหนดนโยบาย

ในการบริหารงานและดา้นการเงินของบริษทัยอ่ย 
สาํหรับการลงทุนในกิจการร่วมคา้ บริษทัจะทาํหนา้ท่ีเป็นแกนนาํในการประมูลงานและดาํเนินการก่อสร้าง  ทั้งน้ีบริษทัไม่มี

นโยบายท่ีจะใชกิ้จการร่วมคา้ ซีฟโก ้ประยรูชยั และกิจการร่วมคา้ซีฟโกแ้ละประยรูชยั (1984) ในการเขา้ร่วมประมูลงานใหม่แต่
อยา่งใด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2556 

27 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีบริษทัเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
5.1 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2546 บริษทัเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องบริษทั ซีวลิ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (“ซีวิล”) มีมูลค่าฟ้องร้องทั้งส้ิน 15.77 

ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ีย) ซีวิลวา่จา้งบริษทัก่อสร้างเสาเขม็เจาะ แต่ระหวา่งก่อสร้างมีการหยดุรองาน โดยซีวลิมีขอ้ตกลง
ว่าจะจ่ายค่าหยดุรองานให้บริษทัวนัละ 50,000 บาท แต่ในท่ีสุดซีวิลไม่ไดช้าํระเงินค่าก่อสร้างบางส่วน ค่าทดสอบ
เสาเข็ม และค่าหยุดรองานและไม่คืนเงินประกนัผลงานและภาษีมูลค่าเพ่ิม ต่อมาซีวิลไดข้อเจรจาลดหน้ี ซ่ึงบริษทัได้
ออกหนงัสือลดหน้ีเหลือจาํนวน 6 ลา้นบาท จากหน้ีทั้งหมดจาํนวน 12.4 ลา้นบาทและซีวิลไดช้าํระให้มาบางส่วนจน
เหลือ 4.4 ลา้นบาท คดีน้ีศาลฎีกาไม่รับฎีกาของซีวิล ซ่ึงอยูใ่นขบวนการบงัคบัคดี  

5.2 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2551 ถูกฟ้องร่วมกบัผูว้่าจา้งในคดีแพ่งจาก พลอากาศโท กริช อศัวนนท ์ในขอ้หาละเมิดและ
เรียกค่าความเสียหายเป็นเงินรวมประมาณ 14.25 ลา้นบาท ว่าไดรั้บความเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสร้างของบริษทั 
ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการฟ้องร้องของบุคคลดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 
2553 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษายกฟ้อง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ของโจทก ์ 

5.3 ในระหวา่งปี 2551 บริษทัไดฟ้้องบริษทั อินสไตล ์เอสเตท เอกมยั จาํกดั พร้อมกรรมการ พร้อมกรรมการผูล้งนามในเช็ค
ในคดีอาญา ในฐานความผิดร่วมกนัออกเช็คเพ่ือชาํระหน้ีท่ีมีอยูจ่ริง และบงัคบัไดต้ามกฎหมายโดยเจตนาท่ีจะไม่ให้มี
การใชเ้งินตามเช็ค เป็นจาํนวนเงิน 46,460,154.85 บาท และฟ้องในคดีแพ่ง ในขอ้หาคดีเช็ค จาํนวนเงิน 46,460,154.85 
บาท และในขอ้หาผิดสัญญา จาํนวนเงิน 9,197,316.84 บาท ทั้งจาํนวนฟ้องทั้งหมด 55,657,471.69 บาท บวกดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ในคดีอาญา จาํเลยไดช้าํระหน้ีมาบางส่วนคงเหลืออยูจ่าํนวน 12.84 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะไดรั้บการ
ชาํระหน้ีจาก บริษทั อินสไตล ์เอสเตท เอกมยั จาํกดั ไดท้ั้งจาํนวนของการฟ้องร้อง 

5.4 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2552 ถูกฟ้องดาํเนินคดีแพ่งในฐานจาํเลยร่วมจาก นางสาวกมลภู จนัทูป ในขอ้หาละเมิดเรียก
ค่าเสียหาย 43.75 ลา้นบาท อา้งวา่ไดรั้บความเสียหายในตวัอาคาร ก่อใหเ้กิดมลภาวะเสียงดงัใหเ้กิดฝุ่ นละอองจาํนวนมาก
เกินปกติท่ีน่ากลวัอนัตราย และมีความเสียหายเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์น, ร่างกาย, อนามยั, เสรีภาพ และสิทธิในการอยูอ่าศยั
และสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน ซ่ึงคดีน้ีมีจาํเลยร่วม 3 บริษทั โดยได้ผ่านศาลชั้นต้นให้จาํเลยร่วมชําระเงินจาํนวน 
2,000,000 บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวนดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2551 ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของศาลฎีกา บริษทัไดด้าํเนินการบนัทึกค่าเสียหายจาํนวนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

5.5 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 ถูกฟ้องดาํเนินคดีแพ่งจากบริษทั แนบ๊อบ ออโตเมชัน่ ซิสเต็ม จาํกดั “(แนบ๊อบ”) ในขอ้หา
ผิดสัญญาและเรียกค่าความเสียหายจาํนวน 11.74 ลา้นบาท และบริษทัไดฟ้้องแยง้เรียกความเสียหายทั้งหมด 26.37 ลา้น
บาท โดยศาลฎีกาใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินใหแ้ก่แนบ๊อบจาํนวน 5.762 ลา้นบาท ในขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการฎีกา  บริษทัได้
ดาํเนินการบนัทึกค่าเสียหายจาํนวนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ทั้งจาํนวน 

5.6 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 บริษทัได้ฟ้องคดีแพ่งบริษทั ดีวีเอ็มเอส จาํกดั ในขอ้หาผิดสัญญาชาํระเงินและเรียก
ค่าเสียหายจาํนวน 8.81 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 ทางบริษทั ดีวีเอ็มเอส จาํกดั ไดฟ้้องแยง้บริษทัฯ โดย
เรียกค่าเสียหายจาํนวน 93.02 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะเรียกเก็บชาํระหน้ีไดท้ั้งจาํนวน ศาลชั้นตน้พิพากษาให้
บริษทั ดีวเีอม็เอส จาํกดั ชาํระหน้ีใหบ้ริษทัจาํนวนเงิน 3,844,622.60 บาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัท่ี 
7 พฤศจิกายน 2552 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งอุทรณ์ของจาํเลย 
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5.7 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ถูกฟ้องดาํเนินคดีแพ่งจากนายสินจยั อนุมานราชธน ในฐานะจาํเลยร่วมในขอ้หาละเมิดเรียก

สินไหมทดแทนจาํนวนทุนทรัพย ์29 ลา้นบาท ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การ
ฟ้องร้องของนายสินจยั อนุมาราชธน จะไม่ก่อความเสียหายแก่บริษทั 

ทั้งน้ีบริษทัไม่มีคดีหรือขอ้พิพาทอ่ืนท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
 

ช่ือบริษทั 
 

: บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 

ช่ือภาษาองักฤษ : SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMTIED 
 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 
 

: บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงานปฐพี เช่น การก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาด
ใหญ่  กาํแพงกนัดิน งานฐานรากของโครงสร้างงานฐานรากและการปรับปรุงคุณภาพ
ดินและงานก่อสร้างโยธาต่างๆ 
 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
 

: 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
 กรุงเทพมหานคร 10510 

   
เลขทะเบียนบริษทั 
 

: 0107547000257 

โทรศพัท ์
 

: (662) 919-0090-7 

โทรสาร 
 

: (662) 919-0098, 518-3088 

โฮมเพจของบริษทั 
 
E-mail address  : 

: www.seafco.co.th 
 
seafco@seafco.co.th 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษทั 

7.1.1 ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 
  ทุนจดทะเบียน   : 333,250,000 บาท (หุน้สามญั 333,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้   : 268,730,194 บาท (หุน้สามญั 268,730,194 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2557 

 

รายช่ือผู้ถอืหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละของทุนชําระแล้ว 

1. กลุ่มทศันนิพนัธ์ 80,740,623 30.05 

    1.1  นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 20,615,000 7.67 
    1.2 นางสาวณฐัฐกานต ์ทศันนิพนัธ์ 17,723,958 6.60 
    1.3 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 14,779,791 5.50 
    1.4 นางภาวนา  ทศันนิพนัธ์ 8,666,666 3.23 
    1.5 นายทศันพ์นัธ์  ทศันนิพนัธ์ 8,500,000 3.16 
    1.6 นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 6,389,625 2.38 
    1.7 นายเดชา  ทศันนิพนัธ์ 1,232,250 0.46 
    1.8 นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 2,833,333 1.05 

2. กลุ่มประเวศวรารัตน์ 26,125,664 9.72 

     2.1 นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์ 15,640,000 5.82 
     2.2 นางสาวสุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน ์ 2,402,832 0.89 
     2.3 นางสาวสุรีพร ประเวศวรารัตน ์ 2,313,748 0.86 
     2.4 นางสาวพวงมะลิ ประเวศวรารัตน ์ 2,503,292 0.93 
     2.5 นายสุเมธ ประเวศวรารัตน ์ 2,075,751 0.77 
     2.6 นายชายฉลาด ประเวศวรารัตน ์ 1,112,500 0.41 
     2.7 นายสง่า ประเวศวรารัตน ์ 72,500 0.03 
     2.8 นายเอ้ียง แซ่ปึง 5,041 0.00 
3. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 11,225,250 4.18 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้  หาก
ไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปัน
ผลใหน้าํปัจจยัต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นตน้ ซ่ึงการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษทั โดยมิได้กาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี
แน่นอน แต่ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัยอ่ย 

 
 

7.4 ข้อจาํกดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ของบริษทัฯ รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  หุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 4.34 ของทุนชาํระแลว้ 
 
 
 

รายช่ือผู้ถอืหุ้น (ต่อ) จํานวนหุ้น ร้อยละของทุนชําระแล้ว 

4. นายศกัด์ิชยั สจัจาศิริ 4,000,000 1.49 

5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 3,447,875 1.28 

6. นายวทิยา นราธศัจรรย ์ 3,125,000 1.16 

7. นางพาณี พิชิตสุรกิจ 2,275,800 0.85 

8. นายสจัจพงษ ์วงศรั์กสง่า 2,150,000 0.80 

9. อ่ืน ๆ 135,639,982 50.47 

รวม 268,730,194 100.00 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบติัการ 1 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบติัการ 2 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานบริหาร 

ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกนัดิน,ปรับปรุง
คณุภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

ฝ่ายงานโครงสร้าง 
 

ฝ่ายงาน 
โครงการพิเศษและงานต่างประเทศ 

ฝ่ายงาน 
วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

ฝ่ายงาน 
ทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายงาน 
บญัชีและการเงิน 

ฝ่ายงานจดัซือ้ 

ฝ่ายงาน IT 

 

ฝ่ายงานคลงัสินค้า 

 
ฝ่ายงานซอ่มบํารุง 

 

คณะกรรมการ CSR 

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัท 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นางสาวณัฐฐวรรณ 
ทศันนิพนัธ์  นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงห์โตแกว้ และนายซอร์ ซอร์ เอ ้สองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั 
 รายนามคณะกรรมการบริษทั 

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน ์ ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) 
2. นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
3. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์ กรรมการ 
4. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ 
5. นายกมล สิงห์โตแกว้ กรรมการ 
6. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
7. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมการ 
8. นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 
9. นายสมควร วฒักีกลุ กรรมการอิสระ 
10. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ 

  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 9 คน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทักาํหนด 
2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน มีจาํนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกบักบัตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 
ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการโดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ผูใ้หบ้ริการดา้น

วชิาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในด้าน
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาด
ความเป็นอิสระ 
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2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

3. การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง โดยเนน้มีความโปร่งใส และชดัเจน ทั้งน้ีการเสนอช่ือ
กรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะตอ้งมีขอ้มูลประวติัของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือประโยชน์ใน
การคดัสรร 

4. เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพ่ือให้การทาํหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระ 
6. คณะกรรมการชุดยอ่ยตอ้งจดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
1. ตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทาํงานท่ีดี 
3. เป็นผูท่ี้มีความสนใจในกิจการของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งพอเพียง 
4. กรรมการบริษทัตอ้งผา่นการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั และ

ผา่นการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
2. กาํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย

ของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือมุ่งสู่ผลสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อ
หุน้ 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล และเช่ือถือได ้

4. มีส่วนร่วมในการดาํเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเท่าเทียมกนั 
6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกาํหนดกลยทุธ์ การ

บริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

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

คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบติัตนและดาํเนินการให้
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ถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษทัมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 

9. จดัใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษทั 

10. งดซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจง้ข่าวงบการเงิน
อยา่งนอ้ย 3 วนั 

11. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน และสามีภรรยา บุตรธิดาท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
11.1   มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี 
11.2   ถือหุน้ หุน้กู ้หรือหุน้บุริมสิทธ์ิในบริษทั และบริษทัในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษทัจดัทาํการประเมินผลงานตนเองเป็นประจาํทุก ๆ ปี 
จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 รวม 
1 รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสนว์วิฒัน ์(ประธาน)     4 
2 นายทชัชะพงศ ์       ประเวศวรารัตน ์     4 
3 นายณรงค ์                ทศันนิพนัธ์     4 
4 นายศิวะ                    แสงมณี     3 
5 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
6 นายสมควร              มูสิกอินทร์     4 
7 นายเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 
8 นายกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
9 นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ์     4 

10 Mr. Zaw Zaw Aye     4 
  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  

 หมายถึง  ไม่เขา้ร่วมประชุม เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ป็นกรรมการ 
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8.2 คณะกรรมการบริหาร  
รายนามคณะกรรมการบริหาร 

1. นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์ กรรมการบริหาร 
3. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการบริหาร 
4. นายกมล สิงห์โตแกว้ กรรมการบริหาร 
5. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมการบริหาร 
6. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการบริหาร 

 
 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีกาํหนดใหส้อดคลอ้ง
และสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้าํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ  
แผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตาม
นโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   ผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ี
กาํหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน และดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
 8.3 เลขานุการบริษัท 
 หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

1. ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวขอ้งขอ้กฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. จดัการประชุมตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด จัดทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล 
5. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. จดัทาํขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมให้กรรมการเขา้ร่วม ฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือใชป้ระโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการ 
7. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน ค่าตอบแทน  
(บาท) 

จาํนวน ค่าตอบแทน  
(บาท) 

จาํนวน ค่าตอบแทน  
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
เงินเดือน 

 
10 

 24,216,000 

 
11 

 27,110,497 

 
10 

 29,635,004 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ 
ค่าเบ้ียประชุม 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์
- นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแกว้ 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
                          รวม 
 

 
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 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

755,000 
580,000 
580,000 
460,000 
100,000 

85,000 
65,000 
65,000 
65,000 
65,000 

2,815,000 
 

 (ในปี 2554 - 2555 นายเอนก ศรีทบัทิม ไดค่้าตอบแทนในตาํแหน่งเลขานุการบริษทัปีละ จาํนวน 220,000 บาท 
 
8.5 บุคลากร 

 บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากรและพฒันาความรู้ใหก้บับุคลากร ทาํใหมี้ทีมงานท่ีเช่ียวชาญและสามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานใหส้ามารถลดการสูญเสีย และขณะเดียวกนักเ็กิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทาํงาน  
  8.5.1  ค่าตอบแทนและจาํนวนพนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 965 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 
สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน 

สายงานโครงการ 810 
สายงานการตลาดและวศิวกรส่วนกลาง  10 
สายงานสนบัสนุนซ่อมบาํรุง  70 
สายงานบริหารและสาํนกังาน  75 
รวม 965 

บริษทัจ่ายคา่ตอบแทนใหพ้นกังานในรูปเงินเดือน ในปี 2556 เป็นจาํนวน 221.80 ลา้นบาท 
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัเร่ิมจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547  
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บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีความสัมพนัธ์ข้ึนภายในบริษทั โดยมีการจดัตั้งกลุ่ม SEAFCO SPIRIT ข้ึนมาเพ่ือทาํกิจกรรมสัมพนัธ์
ภายในหมู่พนกังาน ให้มีความรักในองคก์ร รวมทั้งให้ความรู้เก่ียวกบัการออมทรัพยเ์พ่ือให้มีการใชจ่้ายแบบพอเพียง โดยยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง บริษทัฯ ไดมี้การให้สวสัดิการอาหารกลางวนักบัพนกังานท่ีอยู่ภายในสาํนกังาน รวมทั้งมีรถรับส่งพนกังาน ซ่ึง
บริษทัฯ เลง็เห็นถึงค่าครองชีพในปัจจุบนัท่ีสูงข้ึน จึงเขา้ช่วยเหลือพนกังานใหมี้เงินเหลือจากการใชจ่้าย 

จากการท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมกบัสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ จดัตั้งครูสมาธิสาขาท่ี 43 ซ่ึงไดส้นบัสนุนให้พนกังานเขา้อบรมใน
หลกัสูตรครูสมาธิ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่จะไดพ้ฒันาพนกังานใหมี้จิตใจท่ีสงบและมีผลกบัการทาํงานและในชีวติส่วนตวั 

8.5.2 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
      ไม่มี 
8.5.3  ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
        ไม่มี 
8.5.3  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถ 

 บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือทําวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยทาง
สถาบนัการศึกษาจะเนน้การวิจยัและคน้ควา้ดา้นวิชาการ ในขณะท่ีบริษทัจะเป็นการคน้ควา้ดา้นการปฏิบติัการ
จากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัรับจา้งดาํเนินการจริง 

 บริษทัจดัส่งผูบ้ริหารและวิศวกรเขา้ร่วมการประชุมดา้นวิชาการท่ีมีจดัข้ึนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดเวลา เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง และการพฒันาการดา้นการก่อสร้าง อนัจะทาํให้บริษทัสามารถพฒันา
ขั้นตอนและรูปแบบการก่อสร้างตลอดเวลา และในปี 2555 บริษทัฯ ไดส่้งตวัแทนบริษทั คือ นายซอว ์ซอว ์เอ ้เขา้
ร่วมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจดังานประชุมอุโมงคโ์ลก ท่ีไดจ้ดัประชุม ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิตต ์เพ่ือ
เป็นการพฒันางานวศิวกรรมปฐพีของประเทศเขา้สู่ระดบัโลก 

 บริษทัจดัส่งวิศวกรและพนกังานเขา้ร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัมีโครงการจดัอบรมพนกังานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในดา้นต่างๆ จากภายนอก เพ่ือให้ความรู้

แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั การซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เป็นตน้ 

 บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือมอบ
ทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมปฐพีใหก้บัพนกังานของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบายใหทุ้นการศึกษากบัพนกังานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทใน
ทุกสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม บญัชี บริหารงานบุคคล เป็นตน้ โดยผูท่ี้จะไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งผ่านการ
อบรมในหลกัสูตรครูสมาธิแลว้ 
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ดา้นสุขอนามยั 
 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของพนกังานเป็นประจาํทุกปี โดยจดัร่วมกบัโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจสายตา 

และสารเสพติด ซ่ึงบริษทัไดรั้บหนงัสือรับรองว่าเป็น “สถานประกอบการเขม้แข็ง” ท่ีออกโดยศูนยป์ฏิบติัการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 บริษทัจดัให้มีเคร่ืองแบบท่ีเหมาะสมให้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเฉพาะ เช่นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีช่างซ่ึงจะตอ้งเขา้ไป
ติดตั้งและปรับแต่งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยจะไม่อนุญาตผูท่ี้ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบของช่างเขา้ไปใช้งาน
เคร่ืองจกัร เพ่ือความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัให้มีการสวมหมวก และรองเทา้ 
Safety เพ่ือความปลอดภยัระหวา่งปฏิบติังาน 

ดา้นความปลอดภยั 
 บริษทัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัวิชาชีพ และหลกัสูตรการรักษาความปลอดภยัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัจดัใหมี้การซอ้มการป้องกนัอคัคีภยั 
 บริษทัจดัให้มีการรายงานเร่ืองอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติังาน พร้อมทั้งมาตรการในการแก้ไขและการ

ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
8.5.4 นโยบายดา้นความเป็นอยู ่และความสุขของพนกังาน 

 บริษทัมีบา้นพกัใหพ้นกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถพกัอาศยัได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานรายวนัของบริษทั 
 บริษทัจดัโครงการอาหารกลางวนัแก่พนกังาน โดยมีลกัษณะเป็นคูปองอาหาร ซ่ึงสามารถนาํไปซ้ืออาหารไดใ้น

ราคาท่ีถูกลง และบริษทัจ่ายเงินสนบัสนุนค่าอาหารเป็นมูลค่าคร่ึงหน่ึง 
 โครงการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังาน โดยบริษทัมีรถรับ-ส่งพนกังานตามจุดต่างๆ เพ่ือไปทาํงานตาม

หน่วยงานของบริษทั 
 มีการส่งเสริมความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงในปี 2556 ไดพ้าพนกังานเขา้

ร่วมงานเกษตรตามรอยพ่อ  ซ่ึงจัดโดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจ  สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทุกฝ่ายจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการใหม้าก

ข้ึน จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการ
ตดัสินใจ, สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสาํคญั
ของบริษทัฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในส่วน
แบ่งผลกาํไร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํหนา้ท่ีแทนตน ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั รวมทั้งการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอเพ่ือใชใ้นการ
ตดัสินใจ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ 
การลดทุนหรือเพ่ิมทุนและการอนุมติัรายการพิเศษเป็นตน้ 

1. บริษทัฯ จะส่งเอกสาร ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง

ตดัสินใจในท่ีประชุม ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนไดท้ราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว

ไวใ้น website ของบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. บริษทัฯ กาํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีไวด้งัน้ี 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

2.2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

2.3 พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม ปีท่ีผา่นมา 

2.4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปีท่ีผา่นมา 

2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

2.6 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

2.7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 

2.8 เร่ืองอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามประเด็นสําคญัท่ีอยู่ในความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

ตอบขอ้ซกัถาม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ทราบ โดยไม่มีการลงมติ 
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3. บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี โดยจดัประชุมในวนั

ทาํการท่ีสาํนกังานใหญ่ของบริษทั มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น จดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี

อยา่งเพียงพอ สาํหรับการตรวจสอบเอกสารและจดัใหมี้อากรแสตมป์สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

5. กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้และร่วมตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ทุกคร้ัง 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการใหม้ากข้ึน จึง

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิต่างๆ ขั้นพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนั 
1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด ซ่ึง

ได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายงับริษทัฯ ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกปี 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ ์ท่ีบริษทัฯ กาํหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่
รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยใหเ้สนอมายงับริษทัฯ ภายในเดือนมีนาคม ของทุก
ปี 

3. บริษทัฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
4. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้โดย

บริษทัฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนบัสนุนให้มีการใช้บตัร

ลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
6. บริษทัฯ มีประกาศระเบียบเร่ืองการปฏิบติัในการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใช้

ขอ้มูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบโดยมีการแจง้แนวทางและนโยบายให้ทุกคนใน
องคก์รถือปฏิบติั และมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้คณะกรรมการไดพิ้จารณา
ธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวม ทั้งน้ี
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับริษทัฯ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํธุรกรรม
ดงักล่าว ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ 

8. คณะกรรมการกาํหนดนโยบายเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และวิธีการรายงานเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั และกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน 
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9. คณะกรรมการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจง้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างเสริมผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ และดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน เจา้หน้ี คู่แข่งและชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่สังคมหรือ

ภาครัฐ 
1. บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและ

ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไดก้าํหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบติัตามไวใ้นคู่มือพนกังาน 
2. บริษทัฯ มีนโยบายในการยกระดบัคุณภาพชีวติในสถานประกอบการของพนกังานทุกคนใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและมี

ความปลอดภยัในการทาํงาน 
3. คณะกรรมการกาํหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในประเด็นเก่ียวกบัการทาํผิด

กฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ไดโ้ดยตรง 

4. บริษทัฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู ้
มีส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ ประกาศใหท้ราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี
บริษทัฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงานหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหลงัจากประกาศแจง้ข่าว
งบการเงินอยา่งนอ้ย 3 วนั 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ี
ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแทจ้ริงของ
บริษทัฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์กาํหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจําปี (แบบ56-2) รวมทั้ งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ทั้ งท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-
1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

3. เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีออกหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
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ผา่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไป (2) ปัจจยัความเส่ียง (3) ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ (5) ทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ (6) ขอ้พิพาททาง
กฎหมาย (7) โครงสร้างเงินทุน (8) การจดัการ (9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหวา่งกนั (11) ฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงาน (12) ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายช่ือ และบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนคร้ังของการ
ประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 

6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนไดรั้บ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษทั
ยอ่ย หรือหนา้ท่ีอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ไวใ้นรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

7. การเปิดเผยขอ้มูลและผูมี้อาํนาจในการเปิดเผยขอ้มูล 
7.1 การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

7.1.1 กาํหนดใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบับุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน
สถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวเิคราะห์ ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1) เปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัใหป้ระชาชนทราบ 
(2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
(3) ช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ  
(4) การดาํเนินการเม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
(5) การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ 

ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม 
บริษทัฯ กาํหนดใหบุ้คคลผูมี้อาํนาจในการใหข้อ้มูลดงักล่าว ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7.1.2 กาํหนดใหบุ้คคลท่ีมีอาํนาจในการประสานงานการเปิดเผยขอ้มูลกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Contact Person) 
ดงัน้ี 

(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ งบการเงินประจาํปีและงบการเงินรายไตร
มาส แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ หรือเลขานุการบริษทั  

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ รายการไดม้า/จาํหน่ายไป ซ่ึงสินทรัพย ์รายการท่ีเก่ียว
โยง กาํหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูส้อบบญัชี การยา้ยท่ีตั้งสาํนกังาน
ใหญ่ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และโครงการลงทุน เป็นตน้ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ
เลขานุการบริษทั 

7.2. การให้ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปสําหรับการบริหารองค์กรกบัส่ือมวลชน โดยกาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มี
หนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์รต่อส่ือสารมวลชน 
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8.  คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มีการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามเกณฑ์
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

9.  กรรมการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  

10.   คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น ครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบติัการดา้นอ่ืน ๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและ
ระดบัความรุนแรงของผลกระทบกาํหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน รวมทั้งกาํหนด
มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัจดัการ มี
หนา้ท่ีนาํเสนอแผนงานและผลการปฏิบติัตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ 

11.  คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยูเ่สมอ กาํหนดระเบียบปฏิบติั

เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ี

ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้

5. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2556 บริษทัฯ มีการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 1 คร้ังเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั 
เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจและจดัการใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือการตดัสินใจ บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 9 คน ซ่ึงรวมถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ 
ไดจ้ดัใหผู้บ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และผูส้ังเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และสอบถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคาํอธิบาย
เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํรายงานการประชุมใหแ้ลว้เสร็จและเผยแพร่
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 14 วนันบัจากวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดแ้ละเสนอแนะการแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั 

6. ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาํหนด วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนกาํกับดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการและความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษทัมีนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยมีการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมติัรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยรายการ
เก่ียวโยงกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 นอกจากน้ียงัมีการดูแลใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์
และหา้มมิให้มีการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงผูบ้ริหารจะไม่มีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อนหรือหลงัการ
ประกาศงบการเงินอยา่งนอ้ย 30 วนั 

8. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจตามหลกั

จริยธรรมในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือนาํไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล จึงไดจ้ดัทาํ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานดงัน้ี 

8.1 จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใหย้ ัง่ยนื ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสีย เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนในการให้ความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ เพ่ือเป็นกลไกและกระบวนการท่ีจะนาํไปสู่
การเป็นองคก์รธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริงดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
2. ปฏิบติัตามนโยบาย “การกาํกบัดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษทัฯ 
3. มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรม 
4. ยดึมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกท่ีดี 
5. คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทางสังคม ต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
6. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบและรักษาผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
7. สร้างระบบงานท่ีเขม้แขง็ เพ่ือป้องกนัการทุจริตผา่นระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง 
8. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทั้งองคก์ร มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริต รายงานความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน 
9. เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผู ้

แจง้เบาะแส 
8.3 จริยธรรมกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทัยอ่ย ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้รอบจริยธรรมดาํรงตน หรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชนสู์งสุดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืของบริษทั
ฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบับริษทัฯ 
1.1  ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัฯ กาํหนดข้ึน 

และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่อหน่วยงานนั้น ๆ 
1.2  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่านนั้นตอ้ง

ออกจากหอ้งประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 
  1.3  หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 

(1) ไม่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
(2) ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผิดและไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุด

การปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รไปแลว้อยา่งนอ้ยเป็นเวลา 2 ปี 
(3) ไม่หาประโยชนส่์วนตนจากการเป็นกรรมการ 
(4) ไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของตนในภายหลงั 
(5) ไม่รับส่ิงของหรือประโยชนอ่ื์นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชนข์ององคก์ร 

1.4  รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องคก์รหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

1.5  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้
ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการไดม้าหรือการ
จาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ.2547 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 
2.1 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน จึงกาํหนดขอ้ควรปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
(1) หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 
(2) กรณีท่ีจาํเป็นต้องทาํรายการนั้น เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ให้ทาํรายการนั้นเสมือนการทาํรายการกับ

บุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไป ดว้ยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่มีส่วน
ในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในองคก์รอ่ืน การดาํรง
ตาํแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชนข์องบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทัฯ 

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหวา่งผูถื้อหุ้น 
กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืน ซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจน และเช่ือมัน่ไดว้่าการ
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เขา้ทาํกรายการดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งจดัให้มี
แบบรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไวใ้น
คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ 

(5) บุคคลท่ีดาํเนินการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม จะตอ้งมี
หนา้ท่ีในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

5.1  กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรายการเกิดข้ึน และเพ่ือมัน่ใจ
ไดว้า่ บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบเป็นประจาํ จึงกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสาํรวจรายการท่ี
มีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกส้ินปี และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบติั และกาํหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมการเป็นประจาํ 

(7) ประกาศใหท้ราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 
เดือนก่อนท่ีบริษทัฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงานหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะและหลงั
ประกาศแลว้ 3 วนั 

(8) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัการบริหารจดัการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทุกไตรมาส และตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

(9) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักับธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

2.2  การใชข้อ้มูลภายใน 
(1) หา้มใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ

ผูอ่ื้นหรือทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
(2) หา้มใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชนข์องตนในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชนใ์นการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ 
(3) หา้มใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือประโยชนส่์วนตน 
(4) หา้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ไปใชอ้า้งอิงต่อบุคคลภายนอก เพ่ือสร้างประโยชนส่์วนตวั 
(5) หา้มเปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนัแมห้ลงัพน้สภาพการ

เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ 
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3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษทัฯ 
 บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขนัและการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัของผูบ้ริหารและพนกังานดงัน้ี 
1. ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทัฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชนสู์งสุด 
2. ช่วยกนัดูและมิใหท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

3.1  การจดัทาํเอกสาร 
1. ตอ้งจดัทาํเอกสารต่างๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
2. หา้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษทัฯ 

3.2  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
2. หา้มผูบ้ริหาร และพนกังาน เปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีทางบริษทัฯ ซ้ือมาทั้งท่ีอยูแ่ละไม่

อยูใ่นระบบขอ้มูลของบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
3. หา้มผูบ้ริหารและพนกังาน เปล่ียนแปลง ทาํซํ้ า ลบท้ิง หรือทาํลายขอ้มูลของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
4. หา้มผูบ้ริหารและพนกังาน นาํซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตุผลใด ๆ 

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์นั้น ๆ 
5. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐาน

ท่ีบริษทัฯ ติดตั้งให ้นอกจากไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีไป 
6. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานใช้อีเมล์ของบริษทัฯ ในการส่งขอ้ความท่ีกล่าวร้าย ทาํให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ความท่ี

หยาบคาบ ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญใหก้บัผูอ่ื้น 
7. ผูบ้ริหารและพนกังาน ควรใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหาขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

และจะตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 
8. ผูบ้ริหารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯจัดให้ เช่น 

โทรศพัท ์โทรสาร โทรศพัทมื์อถือ อยา่งมีจิตสาํนึกและรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นหลกั 
9. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตนโดยมิชอบ 

10. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานท่ีล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัทาํข้ึน หรือ
ไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 

11. บริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใชง้านทรัพยสิ์นภายใต้
ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 

8.4 จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสมดุล ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 
สามารถเติบโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการเป็นองคก์รท่ีดีของสังคม ดงันั้นบริษทัฯ จึง
มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความสุจริตและเป็นธรรม ต่อตา้นการทุจริต ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 
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และคาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทัฯ อนัได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ และชุมชนตลอดจนการดูแลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

1.  นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ บริษทัฯ มีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึงกาํหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ภายใตก้ารตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล บนพ้ืน
ฐานขอ้มูลท่ีเช่ือว่าเพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรง ทางออ้ม และทาํโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทาํการโดยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

1.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ มติกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดาํเนินการตามแนว
ปฏิบติัท่ีดีของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ 

1.3 จดัการ ดูแล มิให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ เส่ือมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

1.4 รายงานสถานภาพของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ครบถว้นตามความเป็นจริง และทนัต่อสถานการณ์ 
1.5 แจง้ขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง และเพียงพอต่อการตดัสินใจแก่ผูถื้อหุ้น

ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและในเวลาท่ีเหมาะ 
1.6 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยให้ขอ้มูลใด ๆ 

ของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

1.7 จดัให้มีช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาํท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต ์
ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้ผลการ
ดาํเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นระบบและยติุธรรม 

1.8 จดัให้มีช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจดัทาํเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจดัทาํขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.  นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 
2.1 บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บความคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่จะเป็น
การเปล่ียนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) 
อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

2.2 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้
ความสาํคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย 
และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือให้พนักงานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีของ
สงัคมดว้ย บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี 
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2.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
2.2.2 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
2.2.3 จดัเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมสาํหรับพนกังานและใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม

ศกัยภาพ 
2.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และจดัระบบการทาํงานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี 
2.2.5 ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมี

การเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 
2.2.6 แต่งตั้ง โยกยา้ย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 
2.2.7 บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังาน 
2.2.8 ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินงานและสถานภาพของบริษทัฯ ใหพ้นกังานทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 
2.2.9 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
2.2.10 หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของ

พนกังาน หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
2.2.11 สร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
2.2.12 จดัให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแส

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึงมาตรการคุม้ครอง
พนกังานผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

2.2.13 บริษทัฯ และตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังานดว้ยความเป็นกลาง 
3. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามสาํคญัท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจบริษทั
ฯ และมีเจตจาํนงท่ีจะแสวงหาวธีิการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและขอ้
ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัดา้นวศิวกรรมปฐพี และขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ 
3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้

ลูกคา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
4. ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ เป็นท่ีวางใจไดข้องลูกคา้ 
5. มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

ความยนิยอมจากลูกคา้ และไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
6. รับประกนัผลงาน ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ท่ีให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของการปฏิบติังาน รวมทั้ง
ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการดาํเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว 

8. สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของลูกคา้ 
9. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ 

4.  นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 
 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ รวมถึงเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสัญญา ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
2. ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 
3. การรับส่ิงของหรือประโยชนอ่ื์นใด : 

3.1 ห้ามรับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัองค์กร เวน้แต่ใน
โอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้ง
มีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนทราบ
ทนัที โดยการรับส่ิงของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.2 การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในขอ้ 3.1 ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีต้องรักษา
สัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองคก์ร ให้ผูรั้บรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ และส่ง
มอบส่ิงของนั้นใหฝ่้ายธุรการ จดักิจสมัพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือสังคม ภายใน 14 วนัทาํการ 

4. การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจในรูปใด ๆ 
ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอกอื่นใดเพ่ือจูงใจใหป้ฏิบติัในทางท่ีมิชอบ และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

5. กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการป้องกนั 

6. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 
7. กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข 
8. ใหโ้อกาสคู่คา้ท่ีดาํเนินธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบติัตามระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีวอ

นามยั และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
9. ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสให้คู่คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพ่ือสังคมของบริษทัฯ 
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5.  นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่
ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีฉอ้ฉลดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
การคา้เสรี 

2. ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 
3. ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ไม่แยง่ลูกคา้โดยวิธีทุ่มตลาด/ตดัราคา 
4. ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
5. ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิ 

6.  ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม่ 
3. จดัให้มีระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ เพ่ือให้
บุคลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

4. กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลา 

5. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
7. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2. สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
3. จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสในการ

ทาํความดี เพื่อพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
4. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
5. ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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6. ส่งเสริมพทุธศาสนา โดยใหเ้ป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจใหค้นมีธรรม
อยูใ่นจิตใจแลว้สังคมจะดีข้ึน 

8.5 จริยธรรมพนกังาน 
1. การปฏิบติัต่อตนเอง 

1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต รายงานตามความเป็นจริง 
1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต และไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีหาผลประโยชนใ์นทางมิชอบ 

2. การปฏิบติัต่อลูกคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งและสงัคม 
2.1 ส่งมอบผลงานใหต้รงเวลาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
2.2 ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 
2.3 ยอมรับในขอ้ผิดพลาดและทาํการแกไ้ขผลงานใหก้บัลูกคา้ 
2.4 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ก่อนไดรั้บอนุญาต 
2.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน 

3. การปฏิบติัระหวา่งพนกังาน 
3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีนาํการตดัสินใจของเพ่ือร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 
3.2 มีนํ้าใจกบัเพ่ือนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
3.3 ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและเหมาะสม 

4. การปฏิบติัต่อองคก์ร 
4.1 ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
4.2 การใชท้รัพยสิ์น และสวสัดิการต่างๆ ขององคก์รอยา่งรู้คุณค่า 
4.3 ตั้งใจเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ 
4.4 ติดตามข่าวสารเพ่ือใชเ้ป็นเหตุผลในการพดูคุย 
4.5 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด 
4.6 การใชสิ้ทธิทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่

ฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นาํเงินทุนหรือ
ทรัพยากรของบริษทัฯไปใชส้นบัสนุน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด 
ๆ 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํความ
เขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานน้ีอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตาม
สมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึน 
 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผดิชอบ และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชา
ของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานอยา่งจริงจงั 
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 บริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะใหก้ารกระทาํใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ผูใ้ดกระทาํผิดจริยธรรมท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวนิยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการทาํท่ีเช่ือไดว้า่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ
และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดมีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน” เป็นประจาํทุกปี 
 
การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกจิ 
 บริษทัฯ ได้กาํหนดให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึง
พนกังานของบริษทัฯ สามารถส่งขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยงัท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 ทางไปรษณีย ์:  
 หน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
 บริษทั บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  
 ทางอีเมล ์ANEK@SEAFCO.CO.TH  

9. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ิน 10 ท่านประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน 
 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน -  ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระจาํนวน 4 ท่าน 

บริษทัมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 40 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงสามารถ
ถ่วงดุลอาํนาจในการบริหารงานได ้

10. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 บริษทัมีการกาํหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกกนัอยา่งชดัเจนและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระคอยถ่วงดุล
อาํนาจและสอบทานในการบริหาร 

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกบัอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ และไดมี้การขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  และอยูใ่นระดบัท่ีสูง
พอท่ีจะดูแลใหผู้บ้ริหารมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

12. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษทัจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมขอ้มูล
ประกอบวาระการประชุมอยา่งชดัเจนใหค้ณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การจดบนัทึก
การประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไวเ้พ่ือให้คณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ
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ตรวจสอบไดใ้นรอบปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
กนั 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดต้ั้งฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนมา ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ช่วยในการดาํเนินการจดัตั้ง เพ่ือ

ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  และกิจการทางการเงินท่ีสําคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแกไ้ขจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดี  และมีการปฏิบติัสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ

ในรายงานประจาํปี รายงานการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ ในการจดัทาํรายงานการเงินคณะกรรมการบริษทัเนน้ย ํ้าให้ผูจ้ดัทาํมีการใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดจ้ดัให้มีการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การส่ือสารไปยงัผูถื้อ
หุน้และนกัลงทุนผา่นช่องทางอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีส่ือสารโดยตรงกบัผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงานส่ือสารองคก์รทาํหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
บริษทัฯ ไปยงัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไปผ่านส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงไดจ้ดัพบกบันกัวิเคราะห์ท่ีเขา้มาบริษทัในปี 
2556 จาํนวน 5 คร้ังและร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จาํนวน 3 คร้ัง 

นอกจากน้ีไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.seafco.co.th เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
อ่ืน ๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง ผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอขอ้มูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ คุณณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ ไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ  
e-mail: nthasnanipan@hotmail.com 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัได้จัดตั้ งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีการจดัประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์

ในการสอบทานงบการเงิน 
นายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  (การบญัชี) 

จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบ
บญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจาํปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดย
คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั้น 
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งการพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของผูบ้ริหาร 
ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสําคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บท
รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
7.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัถึงความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้
7.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
7.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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7.4 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
10. จดัใหมี้การประชุมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ กบัผูต้รวจสอบภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

 
จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้ประชุม 
ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 รวม 

1 รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสนว์วิฒัน ์     1 
2 นายศิวะ                    แสงมณี            (ประธาน)     3 
3 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
4 นายสมควร              มูสิกอินทร์     4 

  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  
 หมายถึง  ไม่เขา้ร่วมประชุม เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ป็นกรรมการ 

- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน์ พน้จากตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 มา
ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั 

- นายศิวะ แสงมณี  ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 
 

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได ้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

4/2547 ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2547 เพ่ือมา
พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารพร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบั
กรรมการบริษทั 
 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 1.  พิจารณากาํหนดคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง  
  -  กรรมการบริษทัและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ บริษทัเพ่ือนาํช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  -  กรรมการบริหารและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง   
 2.  กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู ้จัดการใหญ่และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั   
 3.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และจาํนวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 รวม 
1 นายสมควร             วฒักีกลุ                 (ประธาน)   2 
2 นายณรงค ์               ทศันนิพนัธ์   2 
3 Mr. Zaw Zaw Aye   2 

  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  
 

9.2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

5/2554 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือมากาํหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษทั โดยใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการบริหารและกลยทุธข์องบริษทั รวมทั้งประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
 ดา้นบรรษทัภิบาล 

1. กาํหนดนโยบายและจดัทาํคู่มือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และจดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนาํเสนอ
คณะกรรมการเพื่ออนุมติัใหน้าํไปปฏิบติัในพนกังานทุกระดบั 

2. กาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง 

3. ทาํการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง ขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามแบบสากล 

4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกับบริษทัชั้นนําในด้านการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ใหค้าํแนะนาํแก่บริษทั คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและคณะทาํงานในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
6. รายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีกบัคระกรรมการทราบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั 
7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและรายงานประจาํปี ใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ต่าง ๆ ไดรั้บทราบ 
 ดา้นความเส่ียง 

1. กาํหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงานเพื่อเสนอต่อ
กรรมการของบริษทั 

2. ติดตามการดาํเนินการบริหารความเส่ียงตั้ งแต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งช้ีให้ทราบถึงความเส่ียงรวมทั้งวิเคราะห์ 
ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 
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3. ให้การสนบัสนุนให้มีการแนะนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายและกลยทุธ์ของบริษทั 
จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและจํานวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์  (ประธาน)          9 
2 นายเผดจ็                  รุจิขจรเดช          9 
3 นายกมล                   สิงห์โตแกว้          9 
4 Mr. Zaw Zaw Aye          9 
5 นายกมล                   อยูย่นืพฒันา          9 
6 นายเอนก                  ศรีทบัทิม          9 
7 นายธวชั                    ผดุผอ่ง          9 
8 นายสมศกัด์ิ              ธวชัพงศธ์ร          9 
9 นายณฐัฐพนัธ์           ทศันนิพนัธ์          9 

  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  
 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการและนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ  ในกรณีท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี   
  ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะ
พึงมีหรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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3. หากกรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บใบลาออก 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจมีมติใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งก่อนวาระได ้ โดยตอ้งมีคะแนนเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตอ้งมีผูถื้อหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงเขา้ร่วมประชุม 

5. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดพน้จากตาํแหน่ง  ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีมีอยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน  อย่างไรก็ดี กรรมการท่ีพน้จาก
ตาํแหน่งไปแลว้เขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกได ้

6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัใชใ้นการคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร    
1. คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษทัในอดีตท่ีผ่านมา  รวมถึงการไม่มีประวติัการกระทาํผิดหรือ
ทุจริต โดยผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้น 

2. หากผูบ้ริหารท่านใดประพฤติหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เหมาะสม  คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาใหผู้บ้ริหารดงักล่าว
พน้จากตาํแหน่งและพิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารใหม่เขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

3. หากผูบ้ริหารท่านใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีระบุ
ในใบลาออก และคณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่งท่ีขาดไป อยา่งไรก็ดีหากไม่สามารถคดั
สรรผูท่ี้เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวไดใ้นทนัที จะให้มีการเวน้ว่างตาํแหน่งดงักล่าวไวก่้อนและมอบหมายให้
ผูบ้ริหารท่านอ่ืนรักษาการแทนไปก่อน 

4. บริษทัไม่ไดมี้การจาํกดัวาระในการทาํงานของผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารจะดาํรงตาํแหน่งวาระละ 1 ปี 
 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บริษทัฯ ยึดแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นในแนวทางเดียวกนักบับริษทัฯ

ทั้งหมด และไดจ้ดัส่งผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปช่วยกาํกบัดูแลการบริหารเช่นเดียวกบับริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
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9.5 การดูแลเร่ืองการให้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน

ตนและผูอ่ื้น โดยบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เพ่ือให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการให้ขอ้มูลภายใน หน้าท่ีในการ

รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบท
กาํหนดโดยตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551 และแกไ้ขเพ่ิมเติมและตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัทาํ 
2.1  (แบบ59-2) ยื่นเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีภายใน 3 วนัทาํการนบัตั้งแต่มีการซ้ือ

ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น และให้ส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้บริษทัฯ ภายในวนัท่ีนาํส่งรายงานต่อ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนบัสาํคญัท่ีอาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์และส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรกมารกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยตอ้งรายงานดงัน้ี 
2.2 รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน

หรือวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3. รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั

ฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงาน หรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ดงัต่อไปน้ี   

ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี 
 
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
 
กิจการร่วมคา้ซีฟโกแ้ละประยรูชยั (1984) 
 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 
 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 
 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 
 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 
 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 
 

  
1,300,000 

 
110,000 

 
60,000 

 
85,000 

 
รวม 

  
1,555,000 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการทรงงานและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ

บริหารงาน โดยใชห้ลกัความพอประมาณ ระมดัระวงั การป้องกนัความเส่ียงและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 
10.2 การดําเนินงานและการจดัทาํรายงาน 
การดาํเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดาํเนินการดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 9 
2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายและยดึถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
ดว้ยความสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงไวก้ับคู่สัญญา ทั้งด้านลูกหน้ีและเจ้าหน้ี อย่าง
เคร่งครัดเป็นธรรมตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดใ้หพ้นัธะสญัญาไวใ้นการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั โดย 

(1) ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ร่วมกนัไวใ้นสัญญาจา้งหรือซ้ือขายให้ชดัเจน และปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด กรณีใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขจะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบโดยด่วน ถึงปัญหา
และทาํการปรึกษาหาทางแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย 

(2) ใหข้อ้มูลข่าวสารและงานวจิยัต่าง ๆ ใหผู้ส้นใจและลูกคา้ทราบถึงนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
(3) ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม ตามขอ้ตกลงและไม่คา้กาํไรเกินควร 

1.2 ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมในคู่คา้ 
(1) ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ทั้งดา้นผูว้่าจา้ง ผูข้าย และผูรั้บจา้งช่วง ให้มี

โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 
(2) ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวขอ้งระหว่างพนกังานทุกระดบัชั้นกบัผูรั้บจา้งช่วง ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจระหวา่งผูรั้บจา้ง
ช่วง ผูรั้บเหมาช่วง และผูข้ายแต่ละรายของบริษทั 

(3) ให้ความรู้กบัคู่คา้ ถึงความเป็นธรรมในการจา้งงานและการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานของผูรั้บจา้งช่วง 
ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย รวมทั้งติดตามผลของการปฏิบติั 

1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น ส่งเสริมและปฏิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 
สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไดก้าํหนดนโยบายไวใ้นจริยธรรมของบริษทั ไม่ละเมิดการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ ส่งเสริมใหพ้นกังานใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.4 สิทธิทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมืองไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นาํเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัไปใช้ในการ
สนบัสนุน ไม่อนุญาตใหผู้บ้ริหารและพนกังานใชอ้าํนาจครอบงาํโดยวิธีการใด ๆ เปิดโอกาสใหพ้นกังานใชสิ้ทธิ
ทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เขา้ไปชกัจูงหรือครอบงาํ 

3. การต่อตา้นการทุจริต 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อตา้นการทุจริตว่าด้วย การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหสิ้นบน ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจไปสู่ความย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยข์องพนกังานทุกคน ซ่ึงเป็นรากฐานของการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ 
4.1 บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการ กรณีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บความคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน สั่งพกังาน ข่มขู่ เลิกจา้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้
เบาะแส เก่ียวกบัการทาํผดิกฎหมายหรือผดิจรรยาบรรณ 

4.2 พนักงานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลงานคุณภาพแก่บริษทั บริษทัฯจึงให้ความสําคญัในการปฏิบัติต่อ
พนกังานอยา่งเป็นธรรมทั้งในเร่ืองการใหโ้อกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกยา้ย  และการพฒันาศกัยภาพควบคู่
กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือใหพ้นกังานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีในสงัคม  

4.3 บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานดา้นเช้ือชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นตน้ 
5. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

5.1 บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.2 สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
5.3 จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสใน

การทาํความดี เพ่ือพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
5.4 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
5.5 ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
5.6 ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยให้เป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจให้คนมี

ธรรมอยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 
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6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

6.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6.2 ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม่ 
6.3 จดัใหมี้ระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกันมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
เพ่ือใหบุ้คลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

6.4 กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติังานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภยั และคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลา 

6.5 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
10.3 การดําเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการทาํกิจกรรมเพื่อประโยชนต่์อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ในการพฒันาบุคคลในชุมชน 
ใกลเ้คียงท่ีตั้งของบริษทัและพนกังานบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าคนเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าสังคมจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
คน งานท่ีจะทาํดีหรือไม่ก็อยูท่ี่คน การก่อการทุจริต ลกัขโมย ก็เกิดข้ึนมาจากคน การจะทาํธุรกิจใหเ้จริญและมีความยัง่ยนื ก็ตอ้งเร่ิมมา
จากคนทั้งส้ิน ดงันั้นบริษทัจึงจดัทาํโครงการต่าง ๆ ข้ึนมามีดงัน้ี 

1. จดัตั้งสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 โดยไดเ้ร่ิมการก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555 โดยเป็นหลกัสูตรของ
สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ เปิดอบรมครูสมาธิ ซ่ึงขณะน้ีมีจาํนวน 3 รุ่นแลว้ ซ่ึงการเรียนสมาธิน้ีให้ประโยชน์อยา่งมาก
ในการอบรมจิต เพ่ือฝึกให้จิตสงบ เม่ือจิตสงบแลว้ทาํให้มีสมาธิในการทาํงาน สามารถพฒันาการทาํงานให้ดีข้ึน 
รวมถึงจะมีสติรู้ผิดรู้ชอบละเวน้การปฏิบติัในทางท่ีผิดได ้ 

2. โครงการใหทุ้นการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงบริษทั ใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็น
ตน้มา ปัจจุบนัไดมี้นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม และการวางแผน เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ซ่ึงไดรั้บทุนน้ีอยูคื่อนางสาวสมประสงค ์คงจนัทร์ 

 ในปี 2557 ไดมี้โครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนกังานบริษทั เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท กบัพนกังานทุกแผนกใน
บริษทั ซ่ึงพนกังานท่ีจะได้รับทุนนั้นตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 
(สาขาของบริษทั) ก่อน ซ่ึงบริษทัเห็นว่าถา้พนกังานผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีแลว้จะเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี 
เหมาะแก่การส่งเสริมและพฒันา 

3. โครงการเพ่ือกิจการต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัมีนโยบายจะเร่ิมจดัทาํในปี 2557 มีดงัน้ี 
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3.1 โครงการ โรงงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ซ่ึงบริษทัฯ มีพนักงานอยู่เป็นจาํนวนมากหลายระดบั และมี
พนกังานคนงานเป็นคนต่างดา้ว จึงมีโอกาสก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ได ้รวมทั้งเร่ืองยาเสพติด บริษทัฯจึงเร่ิม
ดาํเนินการโรงงานสีขาวน้ีข้ึนมาโดยเร่ิมในปี 2557 น้ี 

3.2 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนนํ้ าท่วม ท่ีจงัหวดัปทุมธานี ของสมาคมบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงปรากฏว่า ตั้งแต่เกิด
อุทกภยันํ้ าท่วมในปี 2554 สภาพของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตอุทกภยั ในปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดงัเดิม ดงันั้นบริษทัจึงเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟโูรงเรียนนํ้าท่วมดงักล่าว 

3.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นโครงการต่อขยายกบัสถาบนัจิตตานุภาพ 
หลกัสูตรครูสมาธิ สาขาท่ี 47 ซ่ึงจะขยายเขา้ไปสู่ทอ้งถ่ินใกลเ้คียงบริษทั ในการรวมมือจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกนั เพ่ือใหว้ฒันธรรมท่ีดีดาํรงอยูต่่อไป โดยจะเร่ิมโครงการในปี 2557 น้ี 

 
10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ตลอดระยะเวลานานกวา่ 40 ปี ท่ี
บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั ตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
ปัจจุบนัดงัน้ี 
 ปี 2557 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนงานกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติตามโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเขตลาดพร้าว บางเขตและจตุจกัร เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนงานเยาวชนนกัวิง่ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติคร้ังท่ี 
11 ซ่ึงจดัโดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนและเยาวชนหนัมาออกกาํลงักาย
ดว้ยการว่ิงอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมเยาวชนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ห่างไกลยาเสพติด  

 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้มทบทุนสร้างโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จงัหวดั
เชียงราย ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ในโครงการปันรักให้เด็กตาบอด
ภาคเหนือตอนบน เป็นจาํนวนเงิน 2,000 บาท 

 ปี 2556 

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 บริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัประจาํปี 2556  เป็น
จาํนวนเงิน 10,000 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดบ้ริจาคเงินสร้างศูนยก์ารเรียนรู้และฟ้ืนฟูเด็กพิเศษ(มีนบุรี) 
และศูนยฟ์อกไต เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการให้ความรู้ ฟ้ืนฟูเด็กพิการ สําหรับประชาชนทัว่ไป ผูป้กครองและผูสู้งอายใุน
พ้ืนท่ีเขตมีนบุรีและพื้นท่ีใกลเ้คียง เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ือใชใ้นโครงการ Pre-Engineering Camp ซ่ึงจดัโดยคณะ
วศิวกรรม สถาบนัพระจุลจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2556  บริษทัไดส้นบัสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงลานกีฬา ชุมชนบึงพระราม 9 เพ่ือศูนยก์ลางใน
กลางพกัผอ่นของคนในชุมชนและเป็นท่ีออกกาํลงักายเพ่ือใหเ้ยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป็นจาํนวนเงิน 40,000 บาท 
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   ปี 2555 

 ดว้ยสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ วดัธรรมมงคล ถนนสุขมุวทิ 101 ร่วมกบับมจ.ซีฟโก ้เปิดสอนหลกัสูตรครูสมาธิภาคปกติ ของ
พระอาจารยห์ลวงพ่อวิริยงัค ์สิรินธโร (พระธรรมมงคลญาณ) รุ่น วิสุทธิธรรม(ติงสโม) หลกัสูตร 6 เดือน ณ ห้องประชุม
ใหญ่บริษทัฯ เลขท่ี 144 ถนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เร่ิมเรียนวนัท่ี 
13 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลาเรียน วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 18.00-20.30น. ให้ผูส้นใจเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทางโทรศพัท ์
หมายเลข 0-29190090-4 ต่อ 203,220,100 หรือทาง e-mail address : seafco@seafco.co.th โดยบริษทัใชห้อ้งประชุมใหญ่
เป็นหอ้งเรียนในเวลาเยน็ จุดประสงคก์ารเปิดสอนหลกัสูตรครูสมาธิดงักล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังาน, ประชาชน
ทัว่ไปท่ีอยูส่าํนกังานของบริษทัฯ ไดมี้โอกาสพฒันาจิตใจดว้ยการทาํสมาธิอนัเป็นการทาํใหส้ังคมน่าอยูแ่ละบุคคลมีเมตตา
ต่อกนั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) โดยนางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย ์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงัจาํนวน 3 ทุนๆละ 10,000 บาท เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินโครงการ “บริจาคของ
ให้แก่น้องๆ  ในชุมชนหนองสมณะ”  เ พ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเ น่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิต ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ร่วมกบัวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์
(สาขาภาคเหนือ 1) เป็นจาํนวนเงิน 5,000 บาท 

 บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษาท่ียากจน คณะสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั ในปีการศึกษา 2555 จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 84,000 บาท 
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   ปี 2554 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2554 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม โดยทีมงาน Seafco Spirit ไดเ้ล็งเห็น
ถึงความเดือดร้อนของพี่นอ้งชาวไทย ทางทีมงานจึงไดจ้ดัซ้ือจดัหาของอุปโภคบริโภคนาํมาแพค็เป็นถุงเพ่ือนาํไปช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในจงัหวดัอยธุยา ซ่ึงเหล่าพนกังานกไ็ดช่้วยกนัอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งไดจ้ดัรถรับ-ส่งประชาชนท่ีถูกนํ้าท่วม บริเวณ
ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของบริษทัดว้ย 

 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2554 ทางบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนทีวีจอแอลซีดีขนาด 24 น้ิว จาํนวน 1 เคร่ืองแก่งาน
จราจรสถานีตาํรวจนครบาลคนันายาว ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไดส้นบัสนุนการปรับปรุงตูค้วบคุมสัญญาไฟจราจร กม.8 รวมถึง
ภายในตูด้ว้ย 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทั ซีฟโก้ จาํกัด(มหาชน) โดยนายณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ ผูช่้วยหัวหน้าสํานักงาน
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดม้อบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 1 ทุน ให้แก่นกัศึกษาปริญญาโทภาคภาษาองักฤษ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมอบแด่รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา ท่ี
ภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ทางผูแ้ทนคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ได้
ขอเขา้พบผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีดูแลนกัศึกษาฝึกงานของทางสถาบนั เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ีทางบริษทัไดรั้บนกัศึกษา
เขา้ฝึกงานมาโดยตลอด และเพ่ือทราบถึงปัญหาของการฝึกงาน รวมทั้งเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและคาํแนะนาํเพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการจดัทาํหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนสุเหร่าสามวา ไดจ้ดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติข้ึน เพ่ือใหน้กัเรียนทราบถึงหนา้ท่ีและ
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบ ความสําคญัของตนเองตลอดถึงความห่วงใยท่ีผูใ้หญ่มอบให้แก่เด็ก ๆ ซ่ึงทางบริษทั ซีฟโก ้
จาํกดั(มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในขอ้น้ี จึงร่วมใหก้ารสนบัสนุนกบัทางโรงเรียนในการจดักิจกรรม โดยไดม้อบ
ส่ิงของเป็นของขวญัใหแ้ก่เดก็ ๆ ดว้ย 

 ปี 2553 

 บริษทั ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) มอบเงินเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท 

 บริษทั ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวนเงิน 160,000 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบทุนสนบัสนุนการศึกษา ระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 ปี 2552 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT มอบทุนการศึกษาช่ือ “ทุนการศึกษา สุพจน ์ทศันนิพนัธ์ (ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้ง
บริษทั) สาํหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นทุนต่อเน่ือง จากปี 2551 จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวนเงิน 268,000.00 บาท 
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 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบของขวญัแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เน่ืองในวนัเด็ก
แห่งชาติ 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมกบัสนบัสนุนเคร่ืองจกัรกลพร้อมเจา้หนา้ท่ี ดาํเนินการขุดสระกกัเก็บนํ้ าสาํหรับให้
ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน ์กบัทางสาํนกังานเทศบาลตาํบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 
ปี 2551 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT คดัเลือกนกัศึกษาเพ่ือมอบทุนการศึกษาช่ือ        “ทุนการศึกษา สุพจน ์
ทศันนิพนัธ์ สําหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเน่ืองจากปี 2550 เป็นจาํนวน 1 ทุน เป็นเงิน 
521,500.00 บาท 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มอบทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวน
เงิน 281,000.00 บาท 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมบริจาคให้กบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี เพ่ือเป็นค่าจดัหาวสัดุอุปกรณ์
เพ่ือการศึกษาเป็นจาํนวนเงิน 600,000.00 บาท  

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมบริจาคสนบัสนุนโครงการอบรม คร้ังท่ี 4 ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดบ้ริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกุมภาพนัธ์ ให้แก่โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน

ส่ือมวลชนกีฬา เพ่ือสนบัสนุนโครงการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนุนโครงการส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานของผูพิ้การ คร้ังท่ี 5 จาํนวนเงิน 

50,000 บาท ระหวา่งวนัท่ี 20-27 มกราคม 2551 ใหส้มาคมคนพิการทุกชนิด จงัหวดันครปฐม 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบเงินจาํนวน 30,000 บาท เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2551 สนบัสนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ

วทิยาลยั ผา่นคุณมนตรี แสนวเิศษ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีจะเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิค(สอวน.) คร้ังท่ี 
5 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบของขวญัและอาหารเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในบา้นพกัพนกังาน บางชนั 2 
จาํนวน 35 คน 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบของขวญัจาํนวน 250 ชุด แก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามวา ถนนหทยัราษฎร์ คลอง
สามวา กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเด็ก เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบของขวญัจาํนวน 250 ชุด แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวิถี ถนนราชวิถี 
กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประชุมในปี 2556 จาํนวน 4 คร้ัง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯเขา้ร่วมประชุม และไดแ้สดง
ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ และความเหมาะสมระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงมีผลการ
ผดิพลาดบา้งเป็นจาํนวนเลก็นอ้ยโดยไม่มีสาระสาํคญั ซ่ึงการผิดพลาดเกิดข้ึนจากบุคคลไม่ไดเ้กิดข้ึนจากระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ในดา้นต่าง ๆ แ ละหากมี
การตรวจพบขอ้บกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญัแลว้ จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือปรับปรุงและแกไ้ข
โดยเร็ว นอกจากน้ียงัมีนโยบายควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ 5 ส่วนคือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหาร
ความเส่ียงการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
บริษทัรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชี 

 
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดย
ไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย เช่นการสอบทาน
รายงานทางการเงิน การกาํกบัดูแลระบบบริหารความเส่ียง การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการ
สอบทานแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงสําคญั การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการใชท้รัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิ์น การ
ป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในแลว้เห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็นไปตามสากล
ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

 
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษทั 

 คณะการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางกาญจนาวดี รักษานนท ์ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี    
1 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่ปี 2548  และทาํงานให้กบั
บริษทัมาเป็นเวลา 8 ปี ในระหวา่งปี 2556 ไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ 

1. Raising The Awareness of Corporate Fraud in Thailand 
2. กลไกการตรวจสอบ ความโปร่งใสและการสร้างความมัน่ใจใหผู้ล้งทุน 
3. การควบคุมภายในดว้ยการประเมินตนเอง (CSA) 
4. วธีิการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 21 
5. Enterprise Risk Management 
6. หลกัการตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Audit) 
7. Audit Committee Effectiveness Seminar 
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8. การสอบบญัชีท่ีประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
9. IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass 2013 

 ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้งถอดถอนโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีดงัน้ี 
  
คุณสมบติัขั้นตํ่าท่ีจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีได ้(Minimum qualifications required to perform the job) 
การศึกษา (Education) ปริญญาตรี สาขาการบญัชีและสาขาอ่ืน 
ประสบการณ์ (Experience) มีประสบการณ์ในงานบริหารและตรวจสอบมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี 
ความรู้ท่ีจาํเป็น (Knowledge 
Required) 

1. ความรู้เก่ียวกบัมนุษยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบภายใน 
3. ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
4. มีพ้ืนฐานดา้นบญัชีการเงินและระบบงานขององคก์รทัว่ไป 
5. บญัชีบริหารและควบคุมทางบญัชี 
6. มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE หรือโปรแกรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทกัษะท่ีจาํเป็น (Skills Required) 1. ความเป็นผูน้าํ 
2. ทกัษะการวางแผน/จดัการ 
3. มีความขยนัและตั้งใจในการทาํงาน 
4. การฝึกสอน/ฝึกอบรม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์ 
6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
7. การบริหารผลการปฏิบติังาน 
8. การส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
9. การส่ือสารดว้ยวาจา 
10. ทกัษะการเจรจาต่อรอง 
11. มีความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 
12. มีทกัษะในการจดัเก็บเอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
13. มีความยติุธรรม ศีลธรรม จริยธรรมและความซ่ือสตัยสุ์จริต 
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12. รายการระหว่างกัน 
12.1  สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีตามรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 
บริษทัหรือ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ 

 
ธุรกิจ 

 
ความสมัพนัธ์ 

 
ลกัษณะของ
รายการ 

มูลคา่ของรายการ  
(พนับาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บจ.เอส.ที.พี. 
แอสเซท 

(“เอส.ที.พี.”) 
 

ใหเ้ช่า
สงัหาริมทรั
พยแ์ละ

อสงัหาริมท
รัพย ์

ผูถื้อหุ้นร่วมกัน
และญา ติส นิท
ของกรรมการ
เ ป็นกรรมการ
ข อ ง บ ริ ษั ท
ดงักล่าว 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 1,995 - บริษทัขายอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการซ่อม
เคร่ืองจกัรท่ีเช่ามาโดยราคาท่ีเรียกเกบ็บวกกาํไร อตัรา
ร้อยละ 15 

ค่าเช่าท่ีดิน 720 -  บริษทัเช่าท่ีดิน (พื้นท่ี 10-2-60 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ ถนนพระยา
สุเรนท ์แขวงบางชนั เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร) 
สาํหรับจดัเกบ็เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ 

-  อตัราคา่เช่าเดือนละ 60,000 บาท ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราคา่เช่า
ในตลาด (ราคาตลาด 250,000 บาท) โดยนโยบายใน
การคิดราคาระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราท่ีไม่สูง
ไปกวา่ราคาตลาด หากในอนาคตมีการปรับราคาคา่เช่า
ท่ีดินใหเ้ทียบเคียงกบัราคาตลาด บริษทัจะมีคา่เช่า
เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 190,000 บาท  

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค. 2550) โดยสามารถต่อสญัญา
เม่ือครบกาํหนด 

ค่า
สาธารณูปโภค 

1,899 -  บริษทัจ่ายตามคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่มีคา่บริการ
เพิ่มเติม 

 
ค่าเช่า

ยานพาหนะ 
0.13 -  บริษทัจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด  โดยจ่าย

ค่าเช่าเคร่ืองเจาะเดือนละ 75,000 -120,000 บาท (ราคา
ตลาด: 150,000 บาท)  และคา่เช่าเครนเดือนละ 50,000 
- 65,000 บาท(ราคาตลาด: 120,000 – 130,000 บาท)  
โดยนโยบายในการคิดราคาระหวา่งกนัในอนาคตจะ
เป็นอตัราท่ีไม่สูงไปกวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2550) โดยสามารถต่อสญัญา
เม่ือครบกาํหนด 
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บริษทัหรือ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ 

 
ธุรกิจ 

 
ความสมัพนัธ์ 

 
ลกัษณะของ
รายการ 

มูลคา่ของรายการ  
(พนับาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บจ. อี.ดี.อี. 
(“อี.ดี.อี.”) 

รับจา้ง
ทดสอบ
คุณภาพ
เสาเขม็ 

ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ ง
บริษัทดังกล่าว
เ ป็นญา ติส นิท
ของผูถื้อหุน้ 

ค่าจา้งในการ
ทดสอบเสาเขม็ 

 
 
 
 
 

4,833 -  อี.ดี.อี.ดาํเนินการทดสอบเสาเขม็ใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั 
เน่ืองจากความจาํเป็นท่ีตอ้งมีบริษทัท่ีเป็นกลาง
ดาํเนินการดงักลา่ว 

-  บริษทัจ่ายในอตัราท่ีไม่แตกต่างจากลูกคา้รายอ่ืนของ 
อี.ดี.อี (ราคา ตลาด) 

ค่า
สาธารณูปโภค 

0.18 - บริษทัจ่ายตามคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่มีคา่บริการ
เพิ่มเติม 

บจ.อลัเทม็เทค  รับเหมา
ก่อสร้าง 

(รับจา้งขดุ
ดิน) 

ผู ้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ
ก ร ร ม ก า ร ใ น
บริษทัยอ่ย 

รับจา้งขดุดิน 2,944 
 

-  บริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั คิดคา่ดาํเนินการขดุดินเทา่กบั
ราคาตลาด ไม่แตกต่างจากลูกคา้รายอ่ืนของบริษทั 
อลัเทม็เทค จาํกดั  

บริษทั นิว
เทคโนโลย ีเอน็
จิเนียร่ิง คอน
สตรัคชัน่ จาํกดั 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

ผู ้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ
ก ร ร ม ก า ร ใ น
บริษทัยอ่ย 

รับเหมาก่อสร้าง 34,450 - บริษทั นิวเทคโนโลย ีเอน็จิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
คิดคา่รับเหมาก่อสร้างในราคาตลาด ไม่แตกต่างจาก
ลูกคา้รายอ่ืนของบริษทั นิวเทคโนโลย ีเอน็จิเนียร่ิง 
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

 
 12.2  มาตรการหรือข้ันตอนอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
 มีขอ้กาํหนดให้บริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีจะทาํธุรกรรมระหวา่งกนักบักรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ตอ้งนาํขอ้ตกลงดงักล่าวไปขออนุมติัจากคณะกรรมการ หรือขออนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทาํธุรกรรม แม้
ธุรกรรมดงักล่าวจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงเดิมฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมติัรายการดงักล่าวได้เองโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการ ดงันั้นจึงขออนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้
โดยทัว่ไปในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทัยอ่ยกบักรรมการหรือผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีรายการค่าเช่าใน
ทรัพยสิ์น, ค่าสาธารณูปโภค,  ค่าบริการต่างๆ, ให้กูย้ืมระหว่างกนั, ซ้ือขายวตัถุดิบ จึงขออนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าว โดยมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

12.3  รายการระหว่างกนั 
 บริษทัเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สําคญั 
13.1 งบการเงิน  

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 ถึง 2555 ไดแ้ก่ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 และงบการเงินของบริษทัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดแ้ก่นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2982 จากสํานกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ และในปี 2554 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีสาํหรับระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาไดใ้หค้วามเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข
ว่า งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป  

13.1.2 ตารางงบการเงิน (เอกสารแนบ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financal Statement
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
การดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 มีการเจริญเติบโตพอสมควร ซ่ึงในปี 2554 งานก่อสร้างประสบ

ปัญหา อนัเน่ืองจากเกิดอุทกภยันํ้ าท่วมในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี รวมทั้งมีการเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่า ทาํให้ตน้ทุนการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งในปี 2554 บริษทัยงัมีงานก่อสร้างโยธาท่ีรับจากหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงท่ี
ดาํเนินการแลว้มีผลขาดทุน อนัเน่ืองมาจากประมูลงานมาไดร้าคาท่ีตํ่า จึงทาํใหผ้ลการดาํเนินงานในปี 2554 มีผลขาดทุน 58.67  ลา้น
บาท 

ในปี 2555 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างกระเต้ืองข้ึนจากแรงผลกัดนัสําคญัในการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํให้บริษทัไดรั้บงานช่วง ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในสายสีนํ้าเงินและสายสีม่วง รวมทั้งงานก่อสร้างโยธาท่ีมีผลขาดทุน บริษทัฯไดบ้นัทึกรับรู้ผลขาดทุนไปแลว้ในปี 2554 และ
บริษทัฯ ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวแ้ลว้กลบัคืนมาอีกจาํนวน 7.65 ลา้นบาท จึงมีผลทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานเป็นจาํนวน 111.54 ลา้นบาท 

ในปี 2556 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2555 มีงานก่อสร้างอาคารสูงของภาคเอกชน รวมทั้งงาน
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาครัฐ รวมทั้งงานโครงการขยายทางด่วนส่วนต่อขยาย แต่ในช่วง
ปลายปีมีผลกระทบทางการเมืองท่ีมีการประทว้งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานเล็กนอ้ยในช่วงไตรมาส
ท่ี 4 และในปี 2556 บริษทัไดรั้บเหมางานช่วงงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและทางด่วนต่อขยายศรีรัตน์เพ่ิม รวมทั้งไดรั้บชาํระ
หน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวแ้ลว้กลบัคืนมาอีกจาํนวน 16.31 ลา้นบาท จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการเพ่ิมข้ึนเป็น 
142 ลา้นบาท  

 
ส่วนแบ่งตลาด 
 ส่วนแบ่งตลาด จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากกระทรวงพาณิชยใ์นช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา มีขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนแบ่งตลาด 2552 2553 2554 2555 
มูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมได ้(ลา้นบาท) 2,633 2,689 3,861 4,377 
เป็นส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 42 30 28 33 

ในการเก็บขอ้มูลน้ีพบว่าอาจมีการคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัฐานรายได้ เพราะการรับงานนั้นบางคร้ังรับงานเฉพาะค่าแรงและ
เคร่ืองจกัร รายไดก้็จะตํ่าลง ถา้รับงานประเภทรวมค่าแรง,เคร่ืองจกัรและค่าวสัดุหลกั มูลค่างานจะสูงข้ึน รายไดก้็จะสูงข้ึน  ยกตวัอยา่ง
ของบริษทันั้นในปี 2552 งานเกือบทั้งหมดรับงานแบบรวมรวมค่าแรง,เคร่ืองจกัรและค่าวสัดุหลกั ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2555 ลกัษณะงาน
ท่ีรับมาจะเป็นการรับงานท่ีรับเฉพาะค่าแรงและเคร่ืองจกัรเป็นส่วนใหญ่ มูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมมาน้ี พอเป็นแนวทางในการพิจารณา
เท่านั้น 
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14.1 การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ก)  รายได ้
รายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้ง ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการเสาเขม็เจาะ รายไดง้านกาํแพงกนัดิน รายได้

ค่าก่อสร้างงานโครงสร้างโยธา งานฐานราก รายไดบ้ริการทดสอบเสาเข็ม รายไดค้่าบริการอ่ืนๆ และรายไดอ่ื้นนอกเหนือจากการ
ดาํเนินงาน เช่น กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น, ดอกเบ้ียรับ และกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  

ปี 2554 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม 1,576.60 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการบริการ 1,570 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดิน ร้อยละ 68.87 รายไดง้านก่อสร้างโยธาร้อยละ 29.85 รายไดท้ดสอบเสาเขม็ร้อยละ 0.02 และรายไดบ้ริการอ่ืน 
ๆ ร้อยละ 1.27 

ปี 2555 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม 1,541.83 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการบริการ 1,523 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดินร้อยละ 67.60 รายไดง้านก่อสร้างโยธาร้อยละ 30.24 รายไดท้ดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.14 และรายไดอ่ื้น ๆ ร้อย
ละ 2.02 

ปี 2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม 1,338.29 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการบริการ 1,307 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดินร้อยละ 89.10 รายไดง้านก่อสร้างโยธาร้อยละ 5.04 รายไดง้านโครงสร้างชั้นใตดิ้นร้อยละ 3.04 รายไดท้ดสอบ
เสาเขม็ร้อยละ 0.12 และรายไดอ่ื้น ๆ ร้อยละ 2.70 

รายไดปี้ 2555 เทียบกบัปี 2554 มีรายไดร้วมลดลงร้อยละ 2.2 ในส่วนของโครงสร้างรายไดแ้ยกตามผลิตภณัฑน์ั้นไม่แตกต่าง
กนัมากนกั แต่ในส่วนของรายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ในปี 2554 มีอยูร้่อยละ 68.87 ของรายไดร้วมและในปี 2555 มีอยู่
ร้อยละ 67.60 ซ่ึงในปี 2555 ลดลงเล็กนอ้ย แต่เม่ือพิจารณาแลว้การรับงานในส่วนน้ีแตกต่างกนั เพราะในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นการ
รับงานรวมค่าวสัดุหลกัพร้อมค่าแรงจาํนวนร้อยละ 75 ส่วนรับเฉพาะค่าแรงงานจาํนวนร้อยละ 25  แต่ในปี 2555 รับงานประเภท
ค่าแรงรวมวสัดุหลกัจาํนวนร้อยละ 70 และรับงานเฉพาะค่าแรงจาํนวนร้อยละ 30 จึงทาํใหมี้รายไดต้ํ่าลงจากปี 2554 แต่เม่ือพิจารณา
แลว้ถา้มีการบวกเพ่ิมค่าวสัดุหลกัเขา้ไปแลว้จะทาํใหร้ายไดใ้นส่วนน้ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ปี 2554 
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รายไดปี้ 2556 เทียบกบัปี 2555 มีรายไดร้วมลดลงร้อยละ 13.20 ซ่ึงเกิดจากรายไดใ้นส่วนของงานก่อสร้างโยธาซ่ึงลดลงร้อย

ละ 85.52 และการรับงานประเภทค่าแรงรวมวสัดุหลกัมีจาํนวนร้อยละ 30 ส่วนงานท่ีรับเฉพาะค่าแรงงานร้อยละ 70 เม่ือพิจารณาแลว้
ถา้มีการบวกเพิ่มค่าวสัดุหลกัเขา้ไปดว้ยจะทาํใหร้ายไดใ้นส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ปี 2555  

รายไดจ้ากการรับจา้ง 2554 2555 2556 
            จากแหล่งงานภาครัฐ (ร้อยละ) 51 55 60 
            จากแหล่งงานภาคเอกชน (ร้อยละ) 49 45 40 

 จากอตัราส่วนการรับงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 มีการรับงานจากหน่วยงานของภาครัฐเพ่ิมมากข้ึนทุกปี อนัเน่ืองมาจากรัฐบาล
มีนโยบาย ทาํโครงการรถไฟฟ้าหลายสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทาํใหส้ัดส่วนการรับงานจากแหล่งงานภาครัฐบาล
จึงเพ่ิมมากข้ึน การรับงานของบริษทัตามปกติท่ีไม่มีการเพ่ิมงบประมาณการลงทุนของภาครัฐ อตัราส่วนการรับงานจะมาจากงาน
ภาคเอกชนอยูป่ระมาณร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 70 ซ่ึงถา้แหล่งงานภาครัฐลดลง บริษทักจ็ะมารับงานจากแหล่งงานภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 

 
(ข)  ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนงานรับจา้ง   
ตน้ทุนงานรับจา้งประกอบดว้ย ค่าวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ค่าจา้งแรงงาน ค่าเช้ือเพลิง ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายในการผลิต

อ่ืนๆ 
ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2555 เท่ากบั 1,257.60 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2554 เท่ากบั 1,482.41 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 15.17 ท่ีลดลง

ส่วนใหญ่เกิดมาจากลกัษณะการรับค่างานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ในปี 2555 รับงานเฉพาะค่าแรงไม่รวมค่าวสัดุหลกัเป็นส่วน
ใหญ่ จึงทาํใหต้น้ทุนในส่วนของวสัดุหลกั เช่น คอนกรีตและเหลก็ลดลง 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2556 เท่ากบั 1,057.95 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 เท่ากบั 1,257.59 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 15.88 ท่ีลดลง
เน่ืองจากบริษทัฯ รับงานก่อสร้างเฉพาะค่าแรงไม่รวมวสัดุหลกัเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํใหต้น้ทุนในส่วนของวสัดุหลกัเช่นคอนกรีตและ
เหลก็ลดลง 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2555 เท่ากบั 89.08 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2554 เท่ากบั 105.40 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
15.48 ท่ีลดลงมาเน่ืองจากบริษทัฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึนกวา่ปีก่อน 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2556 เท่ากบั 83.74 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 เท่ากบั 89.08 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.43 
เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 

 
หน้ีสูญ 

ในปี 2555 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญ ส่วนในปี 2554 บริษทัไดมี้การตั้งสาํรองหน้ีสูญจาํนวน 9.84 ลา้นบาท เท่ากบัร้อย
ละ 0.63 ของรายไดรั้บจา้งรวม ซ่ึงเป็นการตั้งสาํรองหน้ีสูญของลูกคา้ซ่ึงคา้งชาํระนานเกิน 12 เดือน และการตั้งสาํรองหน้ีสูญในส่วน
น้ีไดรั้บชาํระมาแลว้ในปี 2555 จาํนวน 7.65 ลา้นบาท 

ในปี 2556 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญ และยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 16.31 ลา้นบาท 
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(ค)  กาํไรขั้นตน้และกาํไรสุทธิ 
 

 
 

 
ในปี 2555 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 265.46 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2554 มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 87.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 

ร้อยละ 202.55 เน่ืองจากบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนและส่งมอบงานไดดี้กวา่ 2554 รวมทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
มีกาํไรขั้นตน้นอ้ย รวมถึงขาดทุนขั้นตน้ในบางงาน ไดมี้การบนัทึกรับรู้ผลขาดทุนไปแลว้ทั้งหมดในปี 2554 

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 249 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 มีกาํไรขั้นตน้ 265 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.04 เน่ืองจากใน
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 มีเหตุทางการเมืองทาํใหบ้ริษทัฯ ส่งมอบงานไดน้อ้ยลง 

ในปี 2555 บริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 112 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ (58) ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมี
กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 293 การท่ีบริษทัมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และบริษทัสามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 142 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 มีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 112 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 บริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 
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 (ง) การลงทุนในเคร่ืองจกัร 
 การลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายความสามารถในการผลิต ในปี 2556 ไดมี้การลงทุนจาํนวน 59.27 ลา้นบาท ในปี 2555 
จาํนวน 63.86 ลา้นบาท และในปี 2554 จาํนวน 20.71 ลา้นบาทตามลาํดบั เป็นเคร่ืองจกัรในการทาํเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ซ่ึงการ
ลงทุนน้ีเพ่ือนาํมาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพไปแลว้ในบางส่วน 
 
  (จ)  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556  กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 18 ในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 17 ทาํให้มีอตัราผลตอบแทน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.89 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีเพ่ิมข้ึน ในปี 2554 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
เท่ากบัร้อยละ (10) เน่ืองจากผลประกอบการขาดทุน ในส่วนของอตัรากาํไรต่อหุ้นของปี 2556  เท่ากบั 0.51 บาทต่อหุ้น ปี 2555 
เท่ากบั 0.39 บาทต่อหุน้ และในปี 2554 เท่ากบั (0.27) บาทต่อหุน้ 
 

14.2  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  14.2.1 สรุปสินทรัพยร์วมและหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 

 
สินทรัพย ์

สินทรัพยร์วมของปี 2554, 2555 และ 2556 เท่ากบั 1,591 ลา้นบาท, 1,562 ลา้นบาทและ 1,485 ลา้นบาท  
สินทรัพยร์วมของปี 2554 และปี 2555 ใกลเ้คียงกนั ส่วนในปี 2556 มียอดลดลงจากปี 2555 อยูจ่าํนวนประมาณ 77 ลา้นบาท 

อนัเน่ืองมาจากการเรียกชาํระเงินในส่วนของลูกหน้ีเงินประกนัผลงานและลูกหน้ีการคา้ไดดี้ข้ึน รวมทั้งการไดรั้บชาํระเงินค่าภาษีเงิน
ไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายจากกรมสรรพากรจึงทาํใหสิ้นทรัพยล์ดลง 
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ลูกหน้ีการคา้ของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบั 352.44 ลา้นบาท 322.61 ลา้นบาท และ 303.18 ลา้นบาท ซ่ึงมีจาํนวนลดลงทุกปี 

โดยมีการประมาณการหน้ีท่ีสงสยัจะสูญไวโ้ดยความระมดัระวงัตลอดของปี 2554 ถึงปี 2556 ตั้งไวเ้ท่ากบั 81.19 ลา้นบาท 74.10 ลา้น
บาท และ 57.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนท่ีตั้งสาํรองไวจ้ะรองรับลูกหน้ีท่ีมีการคา้งชาํระนานเกิน 12 เดือน 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่ายผูรั้บเหมาของปี 2555 ถึง 2556 เท่ากบั 42.98 ลา้นบาทและ 29.40 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีบริษทัผูรั้บเมหา
งานท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดใ้ชว้สัดุเกินกว่าท่ีตกลงกนัในสัญญา และในขณะเดียวกนัก็เป็นเจา้หน้ีผูรั้บเหมาช่วงและเจา้หน้ีเงินประกนั
ผูรั้บเหมา เท่ากบั 51.60 ลา้นบาทและ 31.46 ลา้นบาทของแต่ละปี ซ่ึงจะเคลียร์รายการดงักล่าวขา้งตน้เม่ือปิดโครงการก่อสร้างแลว้
เสร็จ 

สินคา้คงเหลือของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบั 79.08 ลา้นบาท 77.94 ลา้นบาทและ 72.18 ลา้นบาท โดยมีการตั้งค่าเผื่อวสัดุ
ชาํรุดไวจ้าํนวน 0.11 ลา้นบาท เท่ากนัทุกปี โดยแยกเป็นวสัดุก่อสร้างคงเหลือของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 37, ร้อยละ 33 
และร้อยละ 23 ตามลาํดบั ซ่ึงท่ีเหลือส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุส้ินเปลืองอะไหล่ของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการรับจา้งงานเสาเข็มเจาะและ
กาํแพงกนัดิน ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทัจะดาํเนินการบริหารใหมี้จาํนวนลดลงเพียงพอกบัความตอ้งการใชเ้ท่านั้น 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบั 25.93 ลา้นบาท, 25.93 ลา้นบาท และ 26.15 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ท่ีดินเปล่าและอาคารชุดท่ีเกิดจากการรับชาํระค่างานก่อสร้างจากลูกคา้รายหน่ึง และในปี 2556 มีการรับชาํระท่ีดินเพ่ิมข้ึนมาอีก 1 
แปลงโดยมีมูลค่าเท่ากบั 0.22 ลา้นบาท บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขายทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของปี 2554 ถึงปี 2556 มีจาํนวน 5 ลา้นบาทเท่ากบัทุกปีเป็นการลงทุนในบริษทัของกลุ่มสมาชิก
ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย จดัตั้งบริษทัเพ่ือพฒันาท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสมาคมผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย ซ่ึงขณะน้ีไดจ้ดัสร้างอาคารเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ บริษทัคาดวา่จะไดผ้ลตอบแทนเขา้มาในอนาคต 

 
หน้ีสินรวม 

หน้ีสินรวมของปี 2554, 2555 และ 2556 เท่ากบั 1,037 ลา้นบาท, 896 ลา้นบาท และ 710 ลา้นบาท ยอดหน้ีสินลดลงทุกปี 
เน่ืองจากบริษทัไดช้าํระหน้ีเงินกูย้มืจากธนาคารไดดี้ 
 
เงินกูร้ะยะยาว 
 เงินกูร้ะยาวของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบั 24.35 ลา้นบาท, 35.70 ลา้นบาท และ 20.51 ลา้นบาท บริษทัไดล้งทุนในการซ้ือ
เคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพ ใหส้ามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตได ้บริษทัจึงใชแ้หล่งเงินกูร้ะยะยาวจกาสถาบนั
การเงิน 

 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นปี 2554, 2555  และ 2556 เท่ากบั 554 ลา้นบาท, 666 ลา้นบาท และ 775 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุ้น
เพ่ิมข้ึนทุกปี อนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานมีผลกาํไรต่อเน่ือง 
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สภาพคล่อง 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 0.92 เท่า ส่วนในปี 2555 เท่ากบั 1.35 เท่า และในปี 2554 
เท่ากบั 1.87 เท่า บริษทัฯ มีสัญญากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงระบุวา่ใหบ้ริษทัรักษาสภาพของอตัราส่วนน้ีไวท่ี้ไม่เกิน 1.5 เท่า และ Net 
Gearing ของปี 2556 เท่ากบั 0.39 เท่า ปี 2554 เท่ากบั 0.73 และปี 2553 เท่ากบั 1.04 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน 
 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ปี 2555 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 896.47 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 789.23 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 107.24 
ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2554 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 1,036.59 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 900.37 ลา้นบาทและหน้ีสินระยะ
ยาว 136.21 ลา้นบาท 

ปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 710.27 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 625.96 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 84.31 
ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2555 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 896.47 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 789.23 ลา้นบาทและหน้ีสินระยะยาว 
107.24 ลา้นบาท 

ซ่ึงในตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้กระแสเงินสดรับเขา้มาเพ่ิมจึงทาํใหบ้ริษทัสามารถจ่ายชาํระหน้ีสินต่างๆ ไดดี้
ข้ึน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทั
ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษทัได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ หรือนายณรงค์ ทศันนิพนัธ์   เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ หรือนายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั
ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ** 

 
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานกรรมการ  
     
2. นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 
 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอาํนาจ นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 
  
  
 
 
**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2556 

82 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 
กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษัทตามที่กําหนดในหนงัสอืรับรอง 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100601949645 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 

69 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 ไมม่ี 2542 -2556 
 
 
 
2556-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 

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

นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษัทตามที่กําหนดในหนงัสอืรับรอง 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100601048141 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 

66 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 
หลกัสตูร ภมูพิลงัแผน่ดิน รุ่นที่ 2 

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 / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 
กรรมการ 
กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่าย
อํานวยการ 
กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษัทตามที่กําหนดในหนงัสอืรับรอง 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100601048192 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2553) 

35 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 

นายเผด็จ รุจิขจรเดช 
กรรมการ 
กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่าย
ธรณีเทคนิค 
กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษัทตามที่กําหนดในหนงัสอืรับรอง 
บตัรประจําตวัประชาชน 
3101400696619 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 
 

57 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
หลกัสตูร IOD 
-  Director Accreditation Program  
    รุ่นที่ 14/2004 
-  Director Certification Program  
   รุ่นที่ 91/2007 
หลกัสตูร Executive Mini MBA  
 

0.02 ไมม่ี 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

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

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายกมล สงิห์โตแก้ว 
กรรมการ 
กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายงาน
โครงการพิเศษ 
กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษัทตามที่กําหนดในหนงัสอืรับรอง 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3301201062111 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 
 

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

0.0002 ไมม่ี 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 
ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกนัดินประเภท 
Diaphragm Wall 

Mr.Zaw Zaw Aye  
กรรมการ 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษัทตามที่กําหนดในหนงัสอืรับรอง 
หนงัสอืเดินทางเลขที่ 
M095654 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2554) 
 

50 Master Degree  
สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
 
 

0.013 ไมม่ี 2542 – 2554 
 
 
 
2554-ปัจจบุนั 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
 
 
กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการ
ใหญ่ 
 

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

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3101203303941 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 
 

67 ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มาดริก ประเทศสเปน 
ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  
มหาวิทยาลยันองซ ีประเทศฝรั่งเศส 
 

ไมม่ี ไมม่ี 2542 – ปัจจบุนั 
 
2547 - 2555 
 
 
 
2556-ปัจจบุนั 

รองศาสตราจารย์ (ระดบั 
9) ประจําคณะรัฐศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
ประธานกรรมการ 

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

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายสมควร มสูกิอนิทร์ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100904943490 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 
 

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

ไมม่ี ไมม่ี 2542 – ปัจจบุนั 
 
 
2547 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 

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

นายสมควร วฒักีกลุ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3100200821508 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 
 

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

ไมม่ี ไมม่ี 2542 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2547 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 

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

นายศิวะ แสงมณี 
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บตัรประจําตวัประชาชน 
3100200953641 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (12/04/2556) 
 

68 ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
หลกัสตูร IOD 

- Director Certification Program  
รุ่นที่ 97/2007 

หลกัสตูร ภมูพิลงัแผน่ดิน รุ่นที่ 2 

ไมม่ี ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายเอนก ศรีทบัทิม 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
เลขานกุารบริษัท 
บตัรประจําตวัประชาชน  
5110199035768 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 

57 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา
กฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- หลกัสตูร IOD 
Company Secretary Program 
-  หลกัสตูร Executive Director Program 
รุ่นที่ 10 
 

0.01 ไมม่ี 2546 – 2554 
 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายอาํนวยการ 
 
 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
 

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

นายกมล อยูย่ืนพฒันา 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง 
บตัรประจําตวัประชาชน  
3329900273488 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547) 

54 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ไมม่ี ไมม่ี 2542 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายโครงสร้าง 

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

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นายสมศกัดิ์ ธวชัพงศ์ธร 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซือ้ 
บตัรประจําตวัประชาชน 
3101500373382 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ ( 3/10/2554) 

58 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 

ไมม่ี ไมม่ี 2547 – 2554 
 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อํานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และ
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายจดัซือ้ 

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

นายธวชั ผดุผอ่ง 
ผู้อํานวยการซอ่มบาํรุง 
บตัรประจําตวัประชาชน 
3100400286282 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ (18/03/2547 ) 
 
 

51 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเครื่องกล 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาวิทยา 
เทเวศร์ (ปัจจบุนัเป็นมหาวิทยาลยัเทคโน 
โลยีราชมงคล) 

0.0037 ไมม่ี 2547 – ปัจจบุนั ผู้อํานวยการฝ่ายซอ่ม
บํารุง 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 
การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 
 

รายช่ือผู้บริหารและ 
ผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษทัฯ บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 
1. นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์ /,// / /  / / 

2. นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ /, //, 0 / / / / / 

3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ /, //, ///      

4. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช /, //, ///      

5. นายกมล สิงห์โตแกว้ /, //, /// /     

6. Mr.Zaw Zaw Aye /, //, /// / / /   

7. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน ์ X, /      

8. นายศิวะ แสงมณี /      

9. นายสมควร วฒักีกุล /      

10. นายสมควร มูสิกอินทร์ /      

11. นายเอนก ศรีทบัทิม ///      

12. นายกมล อยูย่นืพฒันา ///      

13. นายสมศกัด์ิ ธวชัพงศธ์ร ///      

14. นายธวชั ผดุผอ่ง ///      

 

หมายเหตุ:    
1. = บจก. ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ 
2. = บจก. ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด 
3. = Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. 
4. = กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 
5. = กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) 

 
X  = ประธานกรรมการ              
/    = กรรมการ           
//   = กรรมการบริหาร       
///  = คณะผูบ้ริหาร 
 0   = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ / ตาํแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษา ประวตัิการฝึกอบรม ประสบการณ์ทาํงาน 

นางสาวกาญจนาวดี รักษานนท ์
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
บตัรประจาํตวัประชาชน 
3240100728157 

ปริญญาตรี สาขาการ
บญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

1.Raising The Awareness of 
Corporate Fraud in Thailand 

2. กลไกการตรวจสอบ ความ
โปร่งใสและการสร้างความ
มัน่ใจใหผู้ล้งทุน 

3. การควบคุมภายในดว้ยการ
ประเมินตนเอง (CSA) 

4. วธีิการประเมินความเส่ียงเพ่ือ
การวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน รุ่นท่ี 21 

5. Enterprise Risk Management 
6. หลกัการตรวจสอบทุจริต 

(Principles of Fraud Audit) 
7. Audit Committee 

Effectiveness Seminar 
8. การสอบบญัชีท่ีประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

9. IT Audit for Non-IT Auditor 
Masterclass 2013 

2540-ก.ย. 2543 สาํนกังานท่ีปรึกษา
กฎหมายและบญัชีทองศรี 
2544-2547 บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 
2548-ปัจจุบนั บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั
(มหาชน) 
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