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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

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

บริษทัจาํกัดเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2517 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 บริษทัมี
ประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการทาํเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์มากกวา่ 40 ปี 
จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษาและเจา้ของโครงการต่าง ๆ  

แหล่งรายไดข้องบริษทัในปี 2558 ซ่ึงมีรายไดร้วม 1,856 ลา้นบาท มาจากภาครัฐร้อยละ 21% และภาคเอกชนร้อยละ  73 
และจากต่างประเทศร้อยละ 6 ทั้งน้ีบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 25 ของรายไดร้วมของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ 
50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
10,000,000 บาท และไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท 
โดยไดถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดรั้บรางวลัในงาน SET Awards 2015  ดงัน้ี 
- รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม (BEST Investor Relations Awards) 
- รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการดาํเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) 
- คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ (กรรมการผู ้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ได้รับ รางวลัผู ้บริหารสูงสุดดีเด่น 

(Outstanding CEO Awards)                                    
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้และชาํระแลว้จาํนวนหุน้สามญั 50,000 หุ้น 

หุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5,000,000 บาท โดยบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 291,124,377 หุน้ เหลือ 291,110,727 หุน้ และเม่ือ

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากหุ้นสามญั 291,110,727 หุ้น หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 291,110,727 
บาท เป็นจาํนวนหุ้นสามญั 305,666,263 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 305,666,263 บาท โดยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้  305,665,008 หุ้น เป็น
มูลค่า 305,665,008 บาท 
 

1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 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) 
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กลยุทธ์  เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
1. รับงานบริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน รวมทั้ งงานก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ทั้ งในและ

ต่างประเทศโดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
2. เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 
3. บริหารงานโครงการโดยยดึหลกัการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงสภาวะส่ิงแวดลอ้ม

และความปลอดภยั ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพงานไดม้าตรฐาน 
4. หาตลาดใหม่เพ่ิมเติมในประชาคมอาเซียน 
5. พฒันาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยู่เสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขนัดา้น

ราคา 
6. พฒันาศกัยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างการบริหารจดัการขององค์กรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 
7. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองจกัร เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
8. พฒันานาํระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการบริหาร เพ่ือให้มีการรายงานขอ้มูลต่างๆ ให้

รวดเร็วและทนัการ 
 

 1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคัญ 
ปี 2517 - จดทะเบียนก่อตั้ งบ ริษัทจํากัด  ภายใต้ช่ือ  “บริษัท  ซีฟโก้  จํากัด  (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 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงด้านเข็มเจาะขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษ 
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. ให้แก่ Stent Foundations  อย่างไรก็ตามบริษทัได้ซ้ือเคร่ืองจกัรดว้ย   
วิธีการผ่อนชาํระและรับโอนพนักงานของบริษทัร่วมทุนทั้งหมดมาเป็นพนักงานของบริษทั ส่งผลให้บริษทั
สามารถรับงานทั้งเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และขนาดใหญ่ไดเ้อง  

ปี 2532 - บริษัทได้ทาํข้อตกลงกับ Soletanche Bachy Group ของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงด้านความเช่ียวชาญงาน
ก่อสร้างกาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซ่ึงเขา้มาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยบริษทัจะรับหนา้ท่ี
ในการหาและรับงานโครงการต่างๆ  ในขณะท่ี Soletanche จะรับหนา้ท่ีเป็นผูรั้บช่วงก่อสร้างงานกาํแพง D- Wall  
ซ่ึงในเวลาต่อมาทั้ง 2 บริษทัต่างแยกรับงานดว้ยตนเอง โดยอาจจะมีการร่วมงานในโครงการใหญ่เป็นคร้ังคราว 
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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 าหนกับรรทุกให้สูงมากขึ้นโดยไม่ตอ้งเพ่ิมตน้ทุน ดว้ยการนาํวสัดุโพลี
เมอร์มาใช้ในการขุดเจาะแทนการใช้ผงดินเบนโทไนท์ ซ่ึงจะเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างลงได้และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มลงไดอ้ยา่งมากดว้ย  และมีการพฒันาเขม็รูปแบบต่างๆ  และวิธีการเจาะ  เพ่ือให้เหมาะ
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 และเพิ่มทุน จาํนวน 55 ลา้นบาท ใน
ราคาหุ้นละ  1 บาท ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 50 ลา้นหุ้น และส่วนท่ีเหลือ 5 ลา้นหุ้น สาํรองไวเ้พ่ือการรับรองการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

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

พนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัใน คร้ังท่ี 1 น้ี 
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ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวนัใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการ และ

พนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 2 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิ เป็นหุน้สามญัในคร้ังท่ี 2 น้ี 

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

ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 4 ผลของการใชสิ้ทธิจาํนวน 121 ราย จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 
2,002,000 หน่วย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่1,480,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใช้
สิทธิคร้ังน้ี 2,002,000 หุ้น จาํนวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น 
จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวนเงินรวม 10,010,000 
บาท 

- เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2550 บริษัทได้ลงนามร่วมลงทุนกับ RYOBI KISO (S) PTE.LTD.จัดตั้ ง SEAFCO – 
RYOBI PTE.LTD. ข้ึนท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ โดยมีสัดส่วนในการลงทุนในนาม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือ
อยู่ในอัตราร้อยละ 47.50 RYOBI KISO (S) PTE.LTD. ถืออยู่ในอัตรา 47.50 และอีกร้อยละ 5 ในนาม LSM 
SEAFCO – RYOBI PTE.LTD. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสิงค์โปร์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการรับงานก่อสร้างกาํแพงกนัดินท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ 

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

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

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 5 (คร้ังสุดทา้ย) ผลของการใชสิ้ทธิจาํนวน 130 ราย จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ัง
น้ี จาํนวน 1,480,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 1,480,000 หุน้ ซ่ึงเป็นจาํนวน
หุ้นท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวน 
7,400,000.00 บาท 
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ปี 2554 
 
 
 
ปี 2555 
 
 
 
 
ปี 2556 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2554 ไดข้ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ Seafco-Ryobi Pte.Ltd.  ทั้งหมดให้กบัผูร่้วมลงทุนใน
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 ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 10.9 ลา้นบาท ลงมา
เหลือ 10 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 50 บริษทั นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ถือ
หุน้ร้อยละ 25 และบริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555  บริษทั ซีฟโก้ จาํกดัและบริษทั ประยูรชัย(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2557 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหุ้นสามญั 215,000,000 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 
มูลค่า 215,000,000 บาท เป็นจาํนวนหุน้สามญั 333,250,000 หุน้ละ 1 บาท มูลค่า 333,250,000 บาท โดยไดเ้รียก
ชาํระค่าหุน้แลว้  268,730,194 หุน้ เป็นมูลค่า 268,730,194 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั โดยมีหุน้สามญั 50,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มูลค่า 5,000,000 บาท และไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 50,000 หุ้น 
หุน้ละ 50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยไดถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษทัน้ีจะดาํเนินการ
รับงานก่อสร้างและรับงานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกันดินท่ีต่างประเทศ โดยปัจจุบนัได้เร่ิมรับงานแลว้น้ีใน
ประเทศพม่า 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) 
จาํกดั ข้ึนท่ีประเทศพม่า โดยมีหุน้สามญัจาํนวน 4,500 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10,000 kyat  เป็นจาํนวนเงิน  4,500,000 
kyat ไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 4,500 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน  4,500,000 kyat ซ่ึงทางบริษทั ซีฟ
โก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ลงทุนคิดเป็นเงินเท่ากบั 1,410,300 บาท โดยจะดาํเนินการรับงานบริการก่อสร้างและรับ
งานบริการเสาเขม็เจาะและรับงานบริการกาํแพงกนัดินท่ีประเทศพม่า ซ่ึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการรับงานแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 333,250,000 หุ้น เหลือ 268,730,194 หุ้น 
และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหุ้นสามญั 268,.730,194 หุ้น หุ้นละ 
1 บาท มูลค่า 268,730,194 บาท เป็นจาํนวนหุ้นสามญั 291,124,377 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 291,124,377 บาท โดย
ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้  291,110,727 หุน้ เป็นมูลค่า 291,110,727 บาท 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 ในกลุ่มบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ประกอบดว้ย 
 

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ดงัน้ี 

 
ช่ือบริษทั/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 

1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 50 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 
10 ลา้นบาท 

มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงาน
ก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างฐานราก 

2. กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์  30 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้  

เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างบริษทั กบั บริษทั ชัยนันท์
การค้า (2524) จาํกัด สัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 40 และ
บริษทั ประยูรชยั (1984) จาํกดั สัดส่วนร่วมคา้ร้อยละ 
30 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โครงการทางลอดศรีนครินทร์ – 
ถนนสุขมุวิท 103 (อุดมสุข) ปัจจุบนัไม่ไดด้าํเนินธุรกิจ
อะไร และไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมคา้น้ีประมูล
งานอ่ืนอีกในอนาคต 
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ช่ือบริษทั/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 
3. กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ ประยรู
ชยั (1984) * 

45 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 
 

เป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่งบริษทั และบริษทั ประยรูชยั 
(1984) จาํกัด จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อประปา 
โครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและคลองเกา้ ปัจจุบนั
ไม่ไดด้าํเนินธุรกิจอะไร และไม่มีนโยบายจะใชกิ้จการ
ร่วมคา้น้ีประมูลงานอ่ืนอีกในอนาคต 

4. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 
10 ลา้นบาท 

มีนโยบายรับงานก่อสร้างและรับงานเสาเข็มเจาะและ
กาํแพงกนัดินท่ีต่างประเทศ 

5. บริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั 90 ของทุนจดทะเบียน 
4,500,000 kyat คิดเป็น
เงินเท่ากบั 1,410,300 

บาท 

มีนโยบายดาํเนินการรับงานก่อสร้างและรับงานเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีประเทศพม่า 

 * บริษทัจาํเป็นตอ้งถือหุ้นในกิจการร่วมคา้เป็นระยะเวลา อีก 2 ปีนับจากวนัท่ีส่งมอบงาน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดใน
สญัญากบักรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการคํ้าประกนัผลงาน หลงัจากนั้น บริษทัจะทาํการปิดกิจการของกิจการร่วมคา้ต่อไป 

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-  ไม่มี –  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  บริษทั

สามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผูรั้บเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) 
ภาพรวมของงานท่ีบริษทัใหบ้ริการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

 
2.1.1 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) 

งานเสาเขม็เจาะเป็นงานฐานรากส่วนสาํคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เหมาะสาํหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน
อ่อนแต่จาํเป็นตอ้งใชเ้สาเขม็เพ่ือรองรับนํ้าหนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่สะดวกในการใช้
เสาเขม็ตอก  นอกจากน้ีเสาเขม็เจาะสามารถทาํใหมี้ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํ้าหนกัอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีระดบัความสูงมากๆ 
โดยไม่ก่อใหดิ้นเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้างขา้งเคียงใหเ้กิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเ้สาเขม็ตอก  การใชเ้สาเขม็เจาะยงั
สามารถลดขนาดของฐานรากใหเ้ลก็กวา่กรณีใชเ้สาเขม็ตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี
ใชเ้สาเขม็ตอก  รูปแบบเสาเขม็เจาะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภาพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีการสาํรวจสภาพใตดิ้นก่อน จึงจะสามารถออกแบบ
เสาเขม็เจาะใหเ้หมาะกบัสภาพใตดิ้นขณะเดียวกนักส็ามารถรับนํ้าหนกับรรทุกของโครงสร้างไดต้ามท่ีกาํหนด 

 
เสาเขม็เจาะ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเขม็ ดงัน้ี 
1. เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  

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

การใชเ้ขม็เจาะขนาดเล็กมีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหวา่งการก่อสร้างนอ้ยมาก อีก
ทั้งเคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกะทดัรัดทาํให้เคล่ือนยา้ยไดง่้ายและสามารถทาํงานไดใ้กลต้วัอาคารมากหรืออาจทาํงานภายในตวัอาคาร
ได ้

2. เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่  
เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ คือเสาเขม็ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางมากกว่า 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสามารถก่อสร้างไดถึ้ง

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษทัสามารถก่อสร้างให้มีความยาวไดม้ากกว่า 60 เมตร และรับนํ้ าหนกัไดเ้กิน 1,500 ตนั
ต่อตน้ เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกระดบัความสูง  การท่ีเสาเขม็มีความยาวมาก จะทาํให้แรงเสียดทานรอบเสาเขม็ช่วยรับ
นํ้าหนกัไดส่้วนหน่ึง นอกจากแรงแบกทานรองรับท่ีใตป้ลายเสาเขม็ซ่ึงรับนํ้าหนกัส่วนใหญ่เอาไว ้ ขนาดของเสาเขม็จะข้ึนอยูก่บัแรง
รับนํ้ าหนักของส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้ ในกรณีงานโครงสร้างท่ีตอ้งรองรับนํ้ าหนักมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะ
ไดเ้ปรียบเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และเสาเขม็ตอก เน่ืองจากเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีฐานรากนอ้ยกวา่เสาเขม็เจาะขนาดเลก็และ
เสาเขม็ตอก 

เทคโนโลยีในการทาํเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักาํแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสามารถช่วยร่น
ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสูงท่ีมีหอ้งใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยการนาํเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top - 
Down Construction)  โดยผูก่้อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จาํเป็นตอ้งรอใหง้านก่อสร้างใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบน
ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเสาเหลก็ขนาดใหญ่ไวท่ี้หวัเสาเขม็ใหป้ลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิม
ไว ้ซ่ึงเสาเหลก็ดงักล่าวจะสามารถรองรับนํ้ าหนกัอาคารเหนือดินไดค้วามสูงระดบัหน่ึง  ทาํใหผู้ก่้อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้าง
อาคารต่อไปไดเ้ลยหลงัจากท่ีงานเสาเขม็และงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ตอ้งรองานขดุดินฐาน
รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษทัรับทาํส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กดว้ย
เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นงานท่ีใชเ้สาเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอยา่งเดียว  
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
สามารถก่อสร้าง กาํแพงกนัดินซ่ึงมีความหนาตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างข้ึนโดยเสริมเหลก็และเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุ
ไวล้่วงหนา้ดว้ยวิธีการเทคอนกรีตใตน้ํ้า (Tremie Concrete) เพื่อก่อเป็นกาํแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
ตวัอาคารดา้นบนโครงสร้างชั้นใตดิ้นท่ีอาคารต่างๆมีอยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลึก
สูงสุดเฉล่ียประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น แต่การใชเ้ทคโนโลยี Diaphragm Wall ทาํให้สามารถก่อสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กกวา่ 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั
เป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือการสร้างชั้นใตดิ้นอาคารโรงแรมแกรนดไ์ชน่า บริเวณหวัมุมส่ีแยกราชวงศ ์
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2.1.3 งานก่อสร้างโยธา 

 

   
นอกจากงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน  บริษทัยงัให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอื่นๆ และงานโครงสร้างใตดิ้นแบบครบ

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

ฐานรากท่ีใชว้ิธีการปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน เพ่ือป้องกนัการทรุดตวัของดิน
ในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํ้ าเปล่าภายใตแ้รงดันสูงมากลงไปตามแกนเพ่ือกัดเซาะชั้นดินให้เกิด
ช่องว่างข้ึนในชั้นดินรูปทรงกลมตามขนาดท่ีออกแบบไวแ้ลว้อดัฉีดนํ้ าปูนลงไปแทนท่ีช่องวา่งดงักล่าว การก่อสร้าง Jet 
Grouting อาจก่อสร้างเป็นตน้ หรือเป็นกลุ่มก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวิธีการออกแบบ ส่วนงาน Deep Cement-Soil Mixing เป็นการ
ฉีดนํ้าปูนภายใตแ้รงดนัตํ่าลงไปตามแกนของกา้นเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดึงข้ึนในชั้นดินเพ่ือคลุกเคลา้นํ้าปูนใหเ้ขา้กบัชั้น
ดินอ่อนเพ่ือทาํให้แข็งตวัข้ึนการก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นตน้เด่ียวหรือเป็นกลุ่มไดเ้ช่นกนั สําหรับงาน PVD เป็นการนาํ
ท่อแผ่นไยสังเคราะห์กดฝังลงไปในชั้นดินอ่อน แลว้ปล่อยท้ิงไวเ้พ่ือให้นํ้ าในเน้ือดินอ่อนถูกดูดซึมและไหลผ่านท่อแผ่น
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ใยสงัเคราะห์ข้ึนสู่ผิวดิน ทาํใหดิ้นสูญเสียนํ้าและยบุตวัลงจนแน่นข้ึน ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างข้ึนบนผวิดินในภายหลงัจึง
ไม่เกิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชั้นดินอ่อนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บการปรับปรุงคุณภาพ  

    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดับความสูงไม่มากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดุตกแต่งทั้งภาย ใน และภายนอก 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคล์อดถนนทางแยก 
 งานก่อสร้างฐานรากชั้นใตดิ้น เป็นการก่อสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารซ่ึงจะดาํเนินการหลงัจากไดท้าํการก่อสร้างเสาเข็ม

เจาะแลว้เสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใชเ้ข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกาํแพงกนัดิน 
(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทาํการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํ้ ายนั เพ่ือขุดดินให้ได้ตามความลึกตามแบบ
กาํหนด จากนั้นทาํการหล่อคอนกรีตฐานราก, พ้ืน, กาํแพง, เสา พร้อมทั้งทาํการร้ือถอนระบบคํ้ายนัชัว่คราวโดยปกติแลว้
จะดาํเนินการก่อสร้างจนถึงพ้ืนชั้น 1 หรือระดบัดินเดิม 
2.1.4 งานบริการทดสอบต่างๆ  

เช่น งานบริการทดสอบความสมบูรณ์ (Integrity Test) งานบริการตรวจสอบการขุดเจาะ (Drilling Monitoring) งานบริการ
ทดสอบความสามารถในการรับนํ้ าหนักของเสาเข็ม  (Pile Load Test) และงานตรวจวดัค่าจากอุปกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี 
(Geotechnical Instrumentation) 

 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  
1. แยกตามสายผลติภณัฑ์เป็นดังนี ้

 สายผลติภัณฑ์ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงาน
เฉพาะค่าแรง) 

908 69% 832 
 
44% 535 29% 

งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงาน
รวมวสัดุ) 

282 22% 927 49% 1,212 65% 

รวมงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดนิ 1,190 91% 1,759 93% 1,747 94% 
งานโครงสร้างและโยธา 107 8% 31 2% 6 - 
งานต่างประเทศ 11 1% 97 5% 103 6% 
          รวมรายได้จากการบริการ 1,308 100% 1,887 100% 1,856 100% 
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2. แยกตามแหล่งรายได้เป็นดงันี ้

 2556 2557 2558 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

1. งานราชการ 755 58% 671 36% 396 21% 

2. งานเอกชน 553 42% 1,216 64% 1,460 79% 

รวม 1,308 100% 1,887 100% 1,856 100% 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2559 จากงานวิจยัของธนาคารธนชาตคาดวา่ มูลค่าการลงทุนก่อสร้างในราคาปีปัจจุบนั

จะอยูท่ี่ประมาณ 1.28 - 1.30 ลา้นลา้นบาท (มูลค่าการลงทุนก่อสร้างฯ ช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 = 0.88 ลา้นลา้นบาท) ซ่ึงงานก่อสร้าง
ภาครัฐเป็นตวัผลกัดนัท่ีสําคญั โดยมีทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐท่ีเบิกจ่ายล่าชา้จากปีก่อน, โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่อเน่ืองมา 
และโครงการท่ีเพ่ิงอนุมติัโครงการไป (โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า, โครงการรถไฟรางคู่และมอเตอร์เวย ์เป็นตน้) ซ่ึงโครงการขนาด
ใหญ่ท่ีมีการประมูลไปและคาดว่าจะเร่ิมลงมือก่อสร้างในปี 2559 ไดแ้ก่ โครงการรถไฟรางคู่สายจิระ-ขอนแก่น, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, 
มอเตอร์เวยส์ายพทัยา-มาบตาพุด และสายบางปะอิน-นครราชสีมา และท่าเรือแหลมฉบงัเฟส 3 นอกจากน้ี ภาครัฐยงัผลกัดนัใหเ้อกชน
เขา้มาร่วมทุนแบบ PPP (Public Private Partnership) ช่วยผลกัดนัให้มีการลงทุน/ก่อสร้างไดร้วดเร็วข้ึน ส่วนงานก่อสร้างภาคเอกชน
จะมีงานก่อสร้างเพ่ิมข้ึนไม่มาก และมีบทบาทต่อธุรกิจก่อสร้างนอ้ยกวา่งานก่อสร้างภาครัฐ เน่ืองจากภาคเอกชนยงัไม่ค่อยมัน่ใจใน
สภาวะเศรษฐกิจ ในขณะท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์็ชะลอตวั (โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัแนวสูงท่ียงัประสบปัญหา Over Supply)  ส่วนงาน
ก่อสร้างภาคเอกชนท่ีคาดวา่ขยายตวั ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังานและพาณิชยกรรม รวมทั้งส่ิงปลูกสร้างในจงัหวดัชายแดนท่ีไดรั้บผลบวก
จากการเปิดเสรี AEC อีกดว้ย ในดา้นตน้ทุนผูป้ระกอบการจะปรับตวัสุงข้ึนไม่มาก สาเหตุจากค่าแรงท่ีคาดวา่ทรงตวั (หรืออาจปรับข้ึน
ในช่วงปลายปี) ในขณะท่ีราคาวสัดุก่อสร้างยงัทรงตวัในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการอาจเผชิญปัญหาแรงงานขาดแคลน 
(โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้ว เพราะแรงงานต่างดา้วหันกลบัไปทาํงานท่ีประเทศตน) ทาํให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน ส่วนการ
ลงทุนก่อสร้างในต่างประเทศนั้น ผูป้ระกอบการหลายรายยงัให้ความสนใจรับงานต่างประเทศ ซ่ึงตลาดต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพสูง 
คือประเทศเพ่ือนบ้าน (โดยเฉพาะเมียนม่าร์) และเอเชียใต้ ส่วนตลาดแอฟริกา แม้มีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคจาํนวนมาก แต่
ผูป้ระกอบการไทยอาจเสียเปรียบผูป้ระกอบการจีน ท่ีไปลงทุนในแอฟริกาก่อนหนา้น้ีมาเป็นเวลานาน 

ขอ้มูลจาก Insight เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกตค์มนาคมไทย โดย Economic intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั
(มหาชน) ไดส้รุปขอ้มูลไวด้งัน้ี 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
ปัจจุบนัภาครัฐไดใ้ห้ความสาํคญักบัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนมคมเป็นอยา่งมาก สะทอ้นจากเม็ดเงินลงทุนสูงถึง

ประมาณ 2.2 ลา้นลา้นบาท Insight ฉบบัน้ีจึงนาํเสนอมุมมองโอกาสสาํหรับภาคธุรกิจท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนจากการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานใน 3 ดา้นสาํคญั ไดแ้ก่ โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง ทางอากาศ และทางนํ้า รวมถึงวเิคราะห์ผลกระทบระยะสั้นและระ
ยาวท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวา้ง 

ในช่วงระยะเวลาดาํเนินโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม แน่นอนวา่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง เป็นสอง
กลุ่มแรกท่ีจะไดอ้านิสงห์จากการพฒันาก่อนธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ยเม็ดเงินลงทุนจาํนวนมหาศาลในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
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คมนาคมขนาดใหญ่ ไม่วา่จะเป็นโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง ทางอากาศหรือทางนํ้า ทั้งในส่วนผูรั้บเหมาราย
ใหญ่ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการเหล่าน้ีมาก่อน และผูรั้บเหมารายยอ่ยท่ีมีโอกาสรับช่วงงานก่อสร้างต่อจากผูรั้บเหมา
หลกั รวมทั้งกลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้างหลกั เช่น ปูนซีเมนต์ และเหล็ก ย่อมไดรั้บผลพลอยไดจ้ากโครงการก่อสร้างท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน
เช่นกนั 

ทั้งน้ีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางรางยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการขยายตวัของเมืองและสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคบริหารตามแนวเส้นทางท่ีมีรถไฟพาดผ่าน โดยการพฒันาดงักล่าวเป็นหน่ึงในวาระสําคญัของ
ภาครัฐ เพราะนอกจากจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง ใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างนอ้ย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีตน้ทุนในการ
ขนส่งท่ีตํ่าแล้ว ยงัจะช่วยสร้างความเป็นเมือง (urbanization) ส่งผลให้พ้ืนท่ีเหล่าน้ีมีการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 
ยกตวัอยา่งเช่น ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งทั้งประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต 
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อีกทั้ง ยงันาํไปสู่การจา้งงานท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งในส่วนการเดินรถและธุรกิจรายรอบแนวรถไฟ โดย
แมว้่าการพฒันาระบบขนส่งทางราง ส่วนใหญ่จะใชเ้ม็ดเงินลงทุนสูงและไดผ้ลกาํไรจากค่าโดยสารนอ้ย แต่ทั้งน้ี หากมีการพฒันา
เมืองโดยผสมผสานระหวา่งการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละการขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) จะทาํใหเ้ป็น
ท่ีดินบริเวณท่ีมีแนวรถไฟตดัผา่นเกิดการพฒันาและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมไดสู้งยิง่ข้ึน 

สาํหรับการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางอากาศนั้น จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นปัจจยั
ส่งเสริมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ทั้งการขนส่งทางอากาศ การซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน และการท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บผลพลอยไดต้ามมา โดยอี
ไอซี ประเมินวา่ จากแผนงานภาครัฐท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสนามบินหลกัทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต นอกจากจะ
ช่วยอาํนวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารแลว้ ยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนการสร้างโอกาสให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
อีกเป็นจาํนวนมากทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างท่ีจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงในช่วงระยะเวลาพฒันาสนามบินแลว้ ยงั
มีธุรกิจการบินและซ่อมเคร่ืองบินท่ีจะสามารถควา้โอกาสจากปริมาณเท่ียวบินท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงธุรกิจท่องเท่ียวธุรกิจนนัทนาการ
ท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี ยงัรวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศ
ยาน และธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน ซ่ึงมีโอกาสไดรั้บประโยชนต์ามมาหลงัการพฒันาสนามบินแลว้เสร็จ 

ในขณะเดียวกนั การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางนํ้ าและการเช่ือมต่อระหวา่งท่าเรือและการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ จะเป็นอีก
หน่ึงกุญแจสําคญัในการลดตน้ทุนการขนส่งของผูป้ระกอบการอย่างมีนยัสําคญั รวมถึงช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น 
ธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือ และธุรกิจคลงัสินคา้ เป็นตน้ โดยแผนงานพฒันาท่าเทียบเรือชายฝ่ังและศูนยก์ารขนส่งตูสิ้นคา้ทางรถไฟท่ี
ท่าเรือแหลมฉบงั รวมถึงเข่ือนป้องกนัตล่ิงพงัในแม่นํ้ าป่าสกั จะนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นการขนส่งและเศรษฐกิจ โดยใน
ดา้นหน่ึง คือความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะทาํให้การเช่ือมต่อระหว่างท่าเรือและการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัสําคญั และอีกดา้นหน่ึงคือจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ
สําคญัธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ า เช่น ธุรกิจซ่อมเรือจะไดป้ระโยชน์จากปริมาณเรือท่ีจะเขา้มาเทียบท่ามากข้ึน 
ธุรกิจคลงัสินคา้ท่ีจะรองรับจาํนวนสินคา้นาํเขา้ส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบงัท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน และธุรกิจนาํเขา้/ส่งออกท่ีจะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีลดลงและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการส่งสินคา้ 

นอกจากโอกาสทางธุรกิจท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ในระยะยาว โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมเหล่าน้ียงัจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นวงกวา้ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาค พลงังาน แรงงาน เทคโนโลยี และการเป็น
ศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในวง
กวา้ง ไม่ว่าจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจทั้งจากโครงการลงทุนภาครัฐและโครงการลงทุนภาคเอกชนท่ีจะเกิดข้ึนตามมา การใช้
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พลงังานไฟฟ้าสําหรับโครงการรถไฟฟ้าและความตอ้งการนํ้ ามนัสําเร็จรูปสําหรับอากาศยายและเรือ ท่ีจะมีแนวโน้มสูงข้ึนใน
ประเทศการพฒันาสู่สังคมเมืองทาํให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคบริหารท่ีมีรายไดสู้งกว่าซ่ึงอาจทาํให้การขาด
แคลนแรงงานในภาคเกษตรรุนแรงยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนัความสลบัซับซ้อนของระบบคมนาคมในประเทศก่อให้เกิดโอกาสการ
ลงทุนในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อจดัระเบียบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้เช่ือมต่ออย่างราบร่ืนมากข้ึนและสุดทา้ย ยงั
สร้างโอกาสใหไ้ทยกา้วไปเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคไดใ้นอนาคต 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมจะเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหก้บัภาคเอชนอีกมากมาย ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเหล่าน้ีทั้งทางตรงและทางออ้มจะตอ้งเตรียมตวัให้
พร้อมกบัปรากฎการณ์ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน โดยอาจเร่ิมจากการติดตามความคืบหนา้ของโครงการต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งวาง
แผลกลยทุธ์การดาํเนินงานและพฒันาศกัยภาพองคก์รให้เหมาะสมกบัการลงทุนโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสทาง
ธุรกิจในการปฏิรูปโครงสร้างคมนาคมคร้ังยิง่ใหญ่คร้ังน้ี 

 

2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  
    บริษทัจะเน้นการรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสําคญัต่อความแข็งแรง

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

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

    เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซ่ึงเป็นลูกคา้รายท่ีสาํคญัของบริษทั 
    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กบับุคลากร ทาํให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานให้สามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกันก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน บริษทัไดส่้งพนกังานเขา้อบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาส่ง
พนกังานเขา้รับทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีสถาบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บั
สถาบนั AIT เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท
ให้กบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และมอบทุนการศึกษาใหก้บัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 
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    บริษทัสามารถดาํรงสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี
ความจาํเป็นตอ้งมีเงินคํ้ าประกันงานต่างๆ หลายขั้นตอนจนกว่าจะดาํเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน  มี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลายรายตอ้งประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงานต่างๆ  แต่ดว้ย
นโยบายในการดาํรงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกับการปฏิบัติท่ีดีต่อสถาบันการเงิน  ทาํให้บริษทัสามารถลด
อุปสรรคในเร่ืองการขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อการรับงานของบริษทั 

    บริษทัมีความพร้อมดา้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบาํรุงรักษาอยา่งเขม้งวด และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา
เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกบับริษทัมีการวางแผนในการบริหารเคร่ืองจกัรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ทาํให้บริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานไดห้ลายงานในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีและบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตั้งกาํแพง
กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลา้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ
ก่อสร้างทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพื้นผิวถนนใกลบ้ริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั
สภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษัทมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะพ่ึงเพียงแต่ตลาด
ภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปไดย้าก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะใน
เขตอาเซียน ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศเมียนมาร์ 

    พฒันาเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ บริษทัมีหน่วยงานวิจยัและพฒันาข้ึนภายในองคก์ร 
ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงานดา้นวชิาการท่ีเผยแพร่ไปในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างดา้นงานวศิวกรรมปฐมพีไปทัว่โลก 
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 
อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่ไดเ้นน้รับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเคร่ืองใน
แต่ละช่วงของการรับงาน และบริษทัฯมิไดพ่ึ้งพิงลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 25 ของรายไดร้วมของบริษทั 

2.2.3  คุณภาพการใหบ้ริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
      บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพและบริการใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ทาํการส่งมอบงานทนักาํหนด โดยมีการจดัเตรียม
ความพร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้งาน มีการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้บนพ้ืนฐานของความซ่ือตรงและผลประโยชน์
ร่วมกนั ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากลูกคา้ 
  2.2.4   การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและหน่วยงานราชการ 
  บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัชุมชนใกลเ้คียงท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานโดยมาตรการควบคุมวดัปริมาณเสียงและความ
สั่นสะเทือนไม่ให้เกินกาํหนดขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ และมีการสํารวจบา้นของชุมชนใกลเ้คียง โดยบริษทัไดจ้ดัจา้งผูท่ี้
ชาํนาญเขา้สาํรวจก่อนการเร่ิมงาน และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและระเบียบของหน่วยงานราชการโดยเคร่งครัด 
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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 ทาํให้บริษทัฯ สามารถประมูลงานแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดมีเพียงไม่ก่ีรายได ้โดย
บริษทัจะรักษาส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 น้ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของตลาดรวม 

 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
2.3.1 กาํลงัการผลิต 

งานรับเหมาทาํฐานรากโครงการก่อสร้างตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรและความชาํนาญของวิศวกรและผูค้วบคุมงานในปริมาณท่ี
ต่างๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชดัเจนถึงกาํลงัการผลิตของบริษทั  อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดกาํลงัการผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

    ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร และจาํนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบด้วยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จาํนวน 42 ชุด เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกาํแพง D-Wall 

จาํนวน 29 ชุด และเคร่ืองจกัรสาํหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ท่ีไดรั้บการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่งตลอดเวลา  จึงสามารถ
รับงานเสาเขม็เจาะไดถึ้ง 42 หน่วยงาน งานกาํแพง D-Wall ไดถึ้งจาํนวนประมาณ 29 หน่วยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จาํนวน 
2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได ้  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโรงงานซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนได้
พร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ทาํใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

    จาํนวนวศิวกร 
 บริษทัมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทาํงานร่วมกบับริษทัมาเป็นเวลานาโดยเฉล่ีย

แลว้มีอายงุานประมาณ 12 ปี ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทวศิวกรตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
 

วิศวกร 
จาํนวน (คน) 

ปี 2557 ปี 2558 
1. วศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ 5 5 
2. วศิวกรงานออกแบบดา้นธรณีเทคนิค 2 2 
3. วศิวกรระดบัผูค้วบคุมงานสนาม 35 33 

รวมทั้งส้ิน 42 40 
จาํนวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหบ้ริษทัสามารถรับงานไดค้ร้ังละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   

    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 
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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. หนังสือคํ้ าประกนัผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา  เพ่ือเป็นการคํ้ า

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 2558 บริษทัมีวงเงินคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 6 แห่ง จาํนวน 1,230 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 และเบนโทไนต ์ ซ่ึงบริษทั
สัง่ซ้ือวตัถุดิบเหล่าน้ีจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีบริษทัติดต่อเป็นประจาํเพียงไม่ก่ีราย  ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ใน
ความมีช่ือเสียงของผูจ้ดัจาํหน่าย  ราคาสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษทัอย่างสมํ่าเสมอและตรงตามท่ี
กาํหนดไว ้  

ปริมาณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 
รายการวตัถุดิบ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น 
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 58,354 
(ลบ.ม.) 

103.84 28.27 148,369 
(ลบ.ม.) 

281.17 41.32 215,799 
(ลบ.ม.) 

370.04 48.43 

เหลก็เส้น (2) 2,242 
ตนั 

47.21 12.85 9,515 
ตนั 

192.23 28.25 13,417 
ตนั 

220.85 28.90 

เบนโทไนต ์(1) 3,169 
ตนั 

21.58 5.87 4,261 
ตนั 

28.92 4.25 3,219 
ตนั 

21.38 2.79 

โพลิเมอร์ (1) 29.90 
ตนั 

5.92 1.61 37.00 
ตนั 

7.31 1.07 38 
ตนั 

7.64 1 

นํ้ามนัดีเซล 3,037,356 
ลิตร 

82.61 22.49 3,245,583 
ลิตร 

87.70 12.89 3,207,937
ลิตร 

71.25 9.33 

รวม  261.16 71.09  597.33 87.78  691.16 90.45 

หมายเหตุ : (1) เบนโทไนตแ์ละโพลิเมอร์ คือ วตัถุดิบท่ีใชส้าํหรับการขดุเจาะพื้นดินเพื่อใหแ้นวดินคงรูปและง่ายตอ่การขดุเจาะ ปัจจุบนัมีการนาํโพลีเมอร์ 
(Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนทส์าํหรับงานบางประเภท   

  (2) ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการรับงาน ซ่ึงถา้ปีใดรับงานคา่แรงรวมวสัดุมากโครงการ ปริมาณการใช้
คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้จะมีปริมาณมากข้ึน แต่ถา้ปีใดรับงานเฉพาะค่าแรงมากโครงการ ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและ
เหลก็เสน้จะลดลง 

 

ท่ีผ่านมานโยบายการรับงานของบริษทัหากเป็นไปไดจ้ะรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยให้ลูกคา้เป็นผูจ่้าย
เฉพาะค่าวตัถุดิบหลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการ
ก่อสร้างเสาเข็มเจาะหรือกาํแพง D-Wall มีระยะเวลาสั้น ทาํให้ไม่สามารถบวกกาํไรจากวตัถุตน้ทุนวสัดุดิบหลกัไดม้ากนกั อีกทั้งมี
ความเส่ียงในเร่ืองการรับเงินค่าวตัถุดิบหลกัจากลูกคา้บางรายไม่ตรงตามกาํหนดท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบหลกัดว้ย อยา่งไร
ก็ตามบริษทัไดมี้การปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกคา้มากข้ึน ถา้ลูกคา้มีคุณภาพดี บริษทัอาจลด
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ความเส่ียงจากการชาํระเงินล่าชา้หรือไม่ชาํระเงินได ้สาํหรับลูกคา้รายดงักล่าวบริษทัก็จะรับงานชนิดท่ีรวมค่าวตัถุดิบดว้ย เพ่ือขยาย
การรับงานและมีกาํไรจากลูกคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้นแลว้  วตัถุดิบอีกประเภทท่ีบริษทัใชม้ากและเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชง้านเสร็จก็
ตอ้งกาํจดัท้ิง ได้แก่ เบนโทไนต์ (ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มากข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใช้เบนโทไนต์ท่ีผลิตทั้งจากใน
ประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตัราส่วนท่ีผลิตจากในประเทศสูงกว่าทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  และคุณภาพก็
เป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดริ้เร่ิมในการนาํโพลีเมอร์ (Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนตใ์นงานบางประเภท  Polymer เป็น
วตัถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ  ย่อยสลายง่ายกว่าและมีคุณภาพดีกว่ามาก ถึงแม้ราคาต่อหน่วยจะแพงกว่าเบนโทไนต์ ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

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

โดยผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งนาํของมาส่งท่ีบริเวณก่อสร้าง 
    อาํนาจในการต่อรอง 

- บริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซ้ือวสัดุคร้ังละจาํนวนมาก ทาํใหไ้ดรั้บส่วนลดมากกวา่ลูกคา้ทัว่ไป 
- ร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีอยู่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งผูกขาดซ้ือจากร้านใดร้านหน่ึง

โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉล่ียการซ้ือวสัดุได ้
- การท่ีบริษทัติดต่อกบัร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชาํระหน้ีไม่เคยมีปัญหา แมใ้นช่วงท่ี

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทาํใหไ้ดรั้บเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 
ราคาเฉล่ียวตัถุดิบหลกัในปี 2556 – 2558 

วตัถุดิบ 2556 2557 2558 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 1,779.42 1,895.00 1,714.72 
เหลก็เส้น (บาทต่อกิโลกรัม) 21.06 20.20 16.46 
เบนโทไนท ์ แบบผง (บาทต่อกิโลกรัม) 6.81 6.78 6.64 
โพลีเมอร์  (บาทต่อกิโลกรัม) 198.03 197.56 200 
นํ้ามนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 27.20 27.02 22.21 

ปัจจุบันบริษัทมิได้มีการนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศและตัวแทนจาํหน่ายจาก
ต่างประเทศในประเทศ  อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้อะไหล่เคร่ืองจกัรบางประเภทซ่ึงไม่มีจาํหน่ายในประเทศ  

2.3.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การดาํเนินงานของบริษทัมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนต่อผูอ้ยูอ่าศยั

บริษทัใกลเ้คียงกบัโครงการก่อสร้างบา้ง  ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการ
ต่างๆเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

    บริษทัจะจดัให้มีการติดตั้งกาํแพงกนัฝุ่ นและเสียงลอ้มรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผูอ้ยู่
อาศยับริเวณใกลเ้คียง 
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    บริษทัมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแต่งเคร่ืองจกัรอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อใหเ้กิดเสียง
ดงัมากจนเกินไปขณะทาํงาน 

    บริษทัมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติั  เพ่ือใชล้า้งลอ้รถยนต์บรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะว่ิงออกจากบริเวณก่อสร้าง
เพ่ือใหล้อ้รถสะอาด  ไม่ทาํใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

    บริษทัมีนโยบายดาํเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ ซ่ึง
ระบุไวใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํงานเร่งด่วนนอกเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด บริษทัจะทาํการขอผ่อนผนัจากกรุงเทพฯเพ่ือยึด
เวลาการทาํงานเป็นแต่ละกรณีไป  

    บริษทัมีการสร้างมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทั้งมีการช้ีแจงให้ทราบถึงเวลาและขั้นตอน
การปฏิบติังาน  และดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีการพฒันากระบวนการทาํงานเพ่ือใหมี้ผลกระทบดา้นการสั่นสะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 
    บริษทัคิดคน้และพฒันาระบบของเคร่ืองจกัรเพ่ือลดมลภาวะดา้นเสียง และจดัหาวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ย เช่น การนาํโพลีเมอร์มาใชม้ากข้ึนและลดปริมาณการใชเ้บนโทไนต ์
   บริษทัจดัฝึกอบรมแก่พนกังานท่ีเร่ิมเขา้มาทาํงานกบับริษทั ในการปฐมนิเทศให้พนกังานทราบเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติังานของบริษทั พร้อมทั้งจดัส่งพนกังานเขา้อบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบัสถาบนัต่าง ๆ 
ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 
2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 33 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานทั้งส้ิน 1,032.72 ลา้นบาท 
 
สรุปงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
1. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
2. SALADAENG ONE เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
3. THE ICONSIAM SUPERLUX RESIDENCE เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
4. PARK 24 (PHASE 2) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
5. Sirat - Outer Ring Road Expressway เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
6. Sirat-Outer Ring Road  Expressway (ชิโน-ไทย) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
7. ทางลอดจรัญสนิทวงศก์บัถนนพรานนก เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
8. ก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ ์จงัหวดัขอนแก่น เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
9. CHATRIUM PATHUMWAN เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
10. HOTEL NIKKO BANGKOK เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
11. Whizdom Connect Sukhumvit เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
12. Tonson Park View เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
13. Langsuan Village เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
14. อาคารสาํนกังานใหม่ สาํนกังบประมาณ เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
15. ก่อสร้างทางแยกต่างระดบันํ้ากระจาย เสาเขม็เจาะ ไตรมาส  ปี 2559 
16. CENTURY THE MOVIE PLAZA เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
17. Phoenix Medical Center เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
18. อาคารพาณิชยกรรมและท่ีจอดรถ บริษทั พรีโม พอสโต 

จาํกดั 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 

19. The Politan Rive เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
20. เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
21. The Tree ติวานนท ์ เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
22. T1 OFFICE BUILDING เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
23. Somerset Central Sriracha เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
24. Flour Warehouse เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
25. พลสั ศรีราชา เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
26. ก่อสร้างร้านนวดเอกมยั โครงสร้าง ไตรมาส 2 ปี 2559 
27. Nowhere เอกมยั โครงสร้าง ไตรมาส 2 ปี 2559 
28. อาคารสาํนกังานและอาคารจอดรถ บจก.อยูเ่จริญวสิาหกิจ เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
29. Supreme Legend เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
30. คอนโดมิเนียม ขอนแก่น เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
31. Ari Hills เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
32. เศรษฐีวรรณ ศรีราชา เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
33. Whizdom Ratchada-Thapra เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,032.72 ลา้นบาท 
 

2.5 การวจัิยและพฒันา 
 ฝ่ายวศิวกรรม 
 ฝ่ายวิศวกรรมซ่ึงถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญของบริษัทฯ นั้นควบคุมและดูแลโดย นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัฯ ท่ีมีช่ือเสียงในการแกปั้ญหาทางดา้นเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝ่ายวิศวกรรมนั้นประกอบ
ไปดว้ยวศิวกรปฐพีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป จาํนวน 4 คน และ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค จาํนวน 3 คน 
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ฝ่ายวศิวกรรมของบริษทัฯ แบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 

 การจดัเตรียมใบเสนอราคาทางดา้นเทคนิคและการออกแบบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคา้ 
 การวเิคราะห์และออกแบบฐานรากลึกและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของโครงสร้าง 
 บรรยายใหห้น่วยงานราชการและเจา้ของงานฟังเพ่ือช้ีแจงและใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในแต่ละโครงการ 
 การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคสาํหรับทีมงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายประมาณราคา 

 
รายการสรุปโครงการสําคญัและกจิกรรมทีฝ่่ายวิศวกรรมได้มีส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2558 

โครงการ ส่วนร่วมของฝ่ายวศิวกรรม 
หลงัสวนวลิเลจ งานออกแบบรายละเอียด งานตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้าง และ

การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
ทางด่วนศรีรัชเช่ือมต่อ ถนนกาญจนาภิเษก งานออกแบบรายละเอียด งานตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้าง และ

การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
ไอค่อน สยาม งานออกแบบรายละเอียด  และการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
ทริโทน 8 ไมล ์(ประเทศเมียนมาร์) งานออกแบบรายละเอียด  และการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 

โครงการอ่ืนๆ  งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน
ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวธีิการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 

 
 ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา 
 ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา ไดรั้บการกาํกบัดูแลโดยตรงจาก คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัซีฟโก ้จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างผลงานและช่ือเสียงให้แก่บริษทัฯ โดยการสนับสนุนด้านการวิจยัและพฒันา แก่วงการ
วิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกดว้ย หน่ึงในความสาํเร็จของฝ่ายงานวจิยัและพฒันา คือการมีส่วนร่วมในการ
ตีพิมพบ์ทความวจิยัทางวิศวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายภูมิภาคทัว่โลก 
 
 1.  การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2558 
 บริษทัฯ ตระหนกัว่าการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นส่ิงสําคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้าหมายท่ีสําคญัของฝ่าย
วิจยัและพฒันานั้นก็คือการเพ่ิมกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเพื่อนาํผลวิจยัท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม กาํแพงกนัดิน และ
วิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ การคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
จากงานวจิยัจาํนวนมากของฝ่ายวิจยัและพฒันา ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงานสัมมนาและการประชุมทางดา้นวชิาการ ท่ีจดัข้ึนโดย
สถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2558 ฝ่ายวิจยัและพฒันาไดส่้งบทความเพ่ือตีพิมพ์
ในงานประชุมวิชาการและงานสัมมนา ซ่ึงประกอบด้วยบทความท่ีตีพิมพ์ในงานประชุมระดบัประเทศและนานาชาติจาํนวน 5 
บทความ ซ่ึงแบ่งออกเป็นบทความภาษาไทยจาํนวน 2 บทความและภาษาองักฤษ 3 บทความ ดงัแสดงรายละเอียดดงัน้ี 
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งานประชุมวิชาการระดบัประเทศและนานาชาติ 
Aye, Z. Z., Boonyarak, T., Maung, A. W., Thasnanipan, N. and Prongmanee, N. (2015). Back-analysis of design parameters 

for bored pile in Yangon. International Conference in Soft Ground Engineering, Singapore (ICSGE), pp 563-570 
Aye, Z. Z., Boonyarak, T., Prongmanee, N. and Thasnanipan, N. (2015). Diaphragm wall support deep-excavations for 

underground space in Bangkok subsoil. International Conference & Exhibition on Tunnelling & Underground Space 
(ICETUS2015) 3-5 March 2015 Kuala Lumpur. paper in CD 

Boonyarak, T. and Ng, C. W. W. (2015). Three-dimensional influence zone of new tunnel excavation crossing underneath 
existing tunnel. 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Fukuoka, Japan. 
Paper ID HKG-9 

ณรงค ์ทศันนิพนัธ,์ ซอว ์ซอว ์ เอย,์ ธยานนัท ์ บุณยรักษ,์ ณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ และ เสรีโรท เจีย (2558). พฒันาการงานฐานราก
และกาํแพงกนัดินในประเทศไทยและอาเซียนบางประเทศ. การบรรยายพิเศษในงานงานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุม
วศิวกรรมปฐพีแห่งชาติ คร้ังท่ี 2, กรุงเทพ 

ธยานันท์ บุณยรักษ์, ณัฐชัย โปร่งมณี , ฉัตรชัย บุญไชยโย, ซอว์ ซอว์ เอย์ และ ณัฐพล ทัศนนิพันธ์ (2558). การประเมิน
ค่าพารามิเตอร์สําหรับการออกแบบเสาเข็มเจาะระบบเปียกในชั้นดินกรุงเทพฯ.        การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 20, ชลบุรี 

 
 2.  กจิกรรมพเิศษทางวชิาชีพวศิวกรรม 
 นอกเหนือจากงานวจิยัภายในบริษทัและการเขา้ร่วมในงานประชุมทางวชิาการแลว้ ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 
(มหาชน) ยงัไดมี้ส่วนสนบัสนุนกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 คุณณรงค์ ทศันนิพนัธ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่)ไดรั้บเชิญให้เป็นวิทยากรในงานบรรยายพิเศษและผูร่้วมเสวนาในงาน
แสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพีแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 

 ไดมี้การจดัการดูงานสําหรับนิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบนั เขา้เยี่ยมชมและศึกษาการทาํงานภายในหน่วยงาน
ก่อสร้างของบริษทั อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้ชมงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีหน่วยงานหลงั
สวนวลิเลจ เป็นตน้ 

 คุณซอวซ์อวเ์อย ์(รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ไดเ้ป็นผูจ้ดังานอบรมและผูบ้รรยายพิเศษ เร่ือง งานก่อสร้างอุโมงคแ์ละขุด
ดินดินลึก ท่ีเมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า 

 ดร . ธยานันท์  บุณ ยรักษ์  (วิศวกรอาวุโส ) ได้ เป็น รับ เชิญ ให้บรรยาย  แก่นัก ศึกษามหาวิทยาลัยม หิดลและ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ดร. ธยานนัท์ บุณยรักษ ์(วิศวกรอาวุโส) ไดเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษ เร่ืองการควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
และกาํแพงกนัดิน ท่ีวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 ดร. ธยานันท์ บุณยรักษ์ (วิศวกรอาวุโส) ได้เป็นบรรยายในการอบรม งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและห้องใต้ดิน จดัโดย
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
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 3.  งานบรรยายพเิศษจดัโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยัต่างๆ  
 คุณณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) คุณซอว ์ ซอว ์ เอย ์ และ ดร. ธยานนัท ์ บุณยรักษ ์ ไดรั้บเชิญจาก
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภายใตพ้ระบรมราชูปถมั รวมทั้งมหาวทิยาลยัต่าง ใหเ้ป็น
ผูบ้รรยายพิเศษดา้นงานขดุดินลึก งานวศิวกรรมปฐพีและงานฐานราก ในงานสมัมนาหรือประชุมวชิาการ 
 

4.  บริษทั ซีฟโก้ จาํกดั (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานสัมมนาในระดบันานาชาติ 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือวา่เป็นส่วนร่วมอยา่งมากในการงานสมัมนาในระดบันานาชาติ ซ่ึงจดัโดยวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ป็นแกนหลกัในการจดังานประชุมทางวิชาการและจดัการตีพิมพ์
บทความ จาํนวนทั้งส้ิน 1 งาน ซ่ึงเป็นงานสมัมนาในระดบันานาชาติ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ช่ืองานประชุมวิชาการ สถานทีแ่ละเวลา บทบาทของบุคลากรในซีฟโก้ 

งานแสดงเทคโนโลย ี
และการประชุมวศิวกรรมปฐพี
แห่งชาติ คร้ังที ่2 
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก วสท. 
(มีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 400 คน) 

วศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย, กรุงเทพ 
วนัท่ี 14-16 ตุลาคม 
2558 
 

บุคลากรหลกัผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ (ท่ีปรึกษา)  
คุณซอว ์ซอว ์เอย ์(ผูจ้ดังาน) 
ดร.ธยานนัท ์บุณยรักษ ์(ผูจ้ดังาน) 

 
 5.  โครงการฝึกอบรมเร่ืองงานอุโมงค์และขุดดินลกึสําหรับงานสาธารณูปโภคในเขตเมืองย่างกุ้ง จัดโดยสมาคมวิศวกรรม

เมียนมาร์ร่วมกบั มูลนิธิ ITACET 
 คุณซอว ์ซอว ์เอย ์แต่เป็นผูริ้เร่ิมโครงการและผูจ้ดังานหลกั สําหรับการฝึกอบรม 2 วนั เร่ืองงานอุโมงค์และขุดดินลึก

สาํหรับงานสาธารณูปโภคในเขตเมืองยา่งกุง้ จดัโดยสมาคมวิศวกรรมเมียนมาร์ร่วมกบั มูลนิธิ ITACET แห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
ซ่ึงจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 11 – 12 พฤษภาคม 2558 ท่ีเมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ นอกจากน้ีคุณซอว ์ซอว ์เอยย์งัเป็นผูบ้รรยายใน
หวัขอ้งานขดุดินลึกอีกดว้ย จาํนวนผูเ้ขา้อบรมในโครงการน้ีมีทั้งหมด 200 คน 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดบัสูง 
ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัและเป็นผูบ้ริหารหลกัของบริษทั ทั้ง 2 คน ซ่ึงไดแ้ก่ นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรา

รัตน์ เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใตดิ้นกว่า 42 ปี จึงเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนเจา้ของโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนสําคญัในการ
ติดต่อกบัลูกคา้   
 อยา่งไรกต็ามบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารทั้ง 2 คนดงักล่าว โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในแต่ละแขนงเพ่ือใหส้ามารถข้ึนมารองรับงานของผูบ้ริหารระดบัสูงได ้เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขา้มาช่วยบริหารงาน การ
ริเร่ิมให้มีการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของบริษทักับเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมงานและระดับ
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 ้

อยา่งไรก็ตามผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) หรือ วศิวกรผูค้วบคุมงาน 
(Project Engineer) ของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ลว้นมีอายุงานกบับริษทัประมาณนานกว่า 10 ปี ข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีผ่านมา
บริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการสัมมนาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ เพ่ือรักษาบุคลากรให้ทาํงานกบับริษทั   
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
เรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเร่ิมดาํเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทาํเสร็จ และบริษทัฯ ยงัไดรั้บความสนับสนุนจาก
สถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อเขา้มาช่วยแกปั้ญหาในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่องได ้บริษทัฯไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกคา้
ใหค้รอบคลุมกบัลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน และในปี 2558 มีหน้ีท่ีคา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน ไม่ไดท้าํการตั้งสาํรองหน้ีสูญ
ไว ้บริษทัคาดวา่จะสามารถเรียกชาํระเงินได ้
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3.4 ความเส่ียงจากเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
ลกัษณะการรับงานของบริษทัสามารถจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาค่าแรงงานและค่าวตัถุดิบ และ (2) งานท่ี

รับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอยา่งเดียว  ในกรณีท่ีบริษทัรับงานประเภทท่ี (1) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบทั้งการก่อสร้างและการจดัซ้ือวตัถุดิบ
นั้น ทาํใหมี้ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนการดาํเนินงานสูงข้ึนจากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถุดิบ   เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง
เสนอราคารับเหมาล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตามผลกระทบดงักล่าวอาจไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
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
เป็นอยา่งมากและติดตามความผนัผวนของราคาอย่างใกลชิ้ด หากแนวโนน้ของราคาเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงมีผลกระทบกบัตน้ทุน
ดาํเนินการ บริษทัจะทาํการปรับราคาเพ่ิมข้ึนในการรับงานต่อไปเพ่ือชดเชยตน้ทุนท่ีเหมาะสม และคาํนึงถึงศกัยภาพการ
แข่งขนัในตลาดประกอบดว้ย 
3.5 ความเส่ียงจากการดําเนินงานไม่เสร็จตามกาํหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามทีก่าํหนด 

 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 
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 3.6 ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ 
การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ข้ึนมา ซ่ึงมีส่วนกระทบกบัการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบั

ใบอนุญาตส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลทาํใหก้ารออกใบอนุญาตก่อสร้างออกมาชา้ จะทาํใหต้น้ทุนในการก่อสร้างเปล่ียนไปในอตัราท่ีสูงข้ึน 
แต่ในการประกอบธุรกิจเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินของบริษทั งานท่ีรับเขา้มาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ดงันั้นผลกระทบ
จะเกิดข้ึนในระยะเวลาอนัสั้ น การป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษทัจะรับงานโดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงขั้นตอนการดาํเนินการขอ
ใบอนุญาต วา่ดาํเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ ก่อนบริษทัจะตดัสินใจทาํการรับงานเพ่ือจะนาํมาวางแผนดาํเนินการในการควบคุม
ตน้ทุนการผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
 3.7 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทย่อย กจิการร่วมค้าและบริษทัอ่ืน 

โดยท่ีบริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนจาํนวนหลายบริษทั โดยการประกอบธุรกิจจะสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ท่ีประกอบดว้ยการลงทุนและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีผูร่้วมลงทุน
แตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตามกิจการร่วมคา้ท่ีจดัตั้งข้ึนส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํเนินโครงการเพียงไม่ก่ีโครงการ และเม่ือ
โครงการนั้นแลว้เสร็จ ก็จะเลิกกิจการร่วมคา้ 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 ความเส่ียงในการทีไ่ม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการทีใ่กล้ทาํเสร็จได้ 
 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดินในแต่ละโครงการใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จากการหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าท่ีใกลเ้สร็จ บริษทัฯได้ทาํการหาตลาดแหล่งใหม่ๆ เช่น AEC เพ่ือรองรับตลาดใน
ประเทศ 
 บริษทัมีส่วนแบ่งในตลาดเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินประมาณร้อยละ 30 ถือวา่มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงถา้มีงาน
ใหม่ๆ เกิดข้ึนบริษทัมีโอกาสไดรั้บงานสูงกวา่คู่แข่งรวมทั้งบริษทัมีช่ือเสียงมามากกวา่ 42 ปี จึงรู้ถึงสภาพการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี
และบริษทัไดข้ยายฐานของการรับงานเพิ่มมากข้ึน เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานดา้นถนนและอุโมงค ์ 
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3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร  
ตามท่ีการเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างไดเ้พ่ิมมากขึ้น รวมทั้งท่ีรัฐบาลไดมี้ประกาศปรับค่าแรงขั้นตํ่าเป็นวนัละ 300 บาทใน

ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทาํใหแ้รงงานจาํนวนมากกลบัภูมิลาํเนา จึงส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการข้ึนทะเบียนขอรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานกับทางกรมการจดัหางาน รวมทั้ งส่งเสริมรับนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เขา้ฝึกงานกบัทางบริษทั เพ่ือจะไดค้ดัสรรนกัศึกษาเหล่านั้นเขา้ร่วมทาํงานกบับริษทั และยงัมีการสนบัสนุน
มอบทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจะไดรั้บนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนนั้นเขา้มาทาํงานกบับริษทัหลงัจากจบ
การศึกษา  

3.11 ความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
 โดยทัว่ไปงานก่อสร้างจะทาํงานอยูภ่ายนอกบริษทัเป็นจาํนวนมากหลายหน่วยงาน ทาํใหค้วบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็น
ดว้ยความยากลาํบากในการควบคุม ดงันั้นทางบริษทัป้องกนัความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยใหมี้ขบวนการแจง้เบาะแสการ
กระทาํความผิด(โดยสามารถดูการแจง้ไดใ้น website ของบริษทั) และบริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินอยา่ง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งบริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรครูสมาธิ ซ่ึงการทาํสมาธิจะอบรมจิตใจคนใหมี้ความสุข สงบ และ
เป็นคนดีต่อสงัคม เป็นการป้องกนัความเส่ียงอีกทางหน่ึง 
 บริษทัมีกระบวนการปกป้องผูท่ี้แจง้เบาะแสการกระทาํผิดไวอ้ยา่งรัดกุม เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแสดว้ย 
 3.12 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการผลติทีไ่ด้กาํหนดไว้ 
 ซ่ึงการท่ีไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนนั้นจะมีความเส่ียงท่ีตามมา ทาํใหบ้ริษทัอาจเกิดปัญหาทางดา้นผลงาน เช่น 
 - ทาํใหผ้ลงานไม่เป็นไปตามกาํหนด จะทาํใหเ้กิดตน้ทุนเพ่ิม เช่น ค่าซ่อมแซม 
 - ทาํใหค้วามน่าเช่ือถือจากลูกคา้ลดลงได ้เน่ืองจากผลงานไม่เป็นไปตามกาํหนด 
 - จะทาํใหเ้กิดความเสียหายจากบริเวณขา้งเคียงใกลท่ี้ทาํงาน ซ่ึงอาจเกิดการฟ้องร้องตามมาได ้
 - อาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการทาํงานได ้ซ่ึงจะมีผลเสียหายกบัทรัพยสิ์นของบริษทั รวมถึงสวสัดิภาพของพนกังาน 
 บริษทัได้ทาํการป้องกันโดยกาํหนด Check List ข้ึนมาเพ่ือให้พนักงานท่ีหน่วยงานจะต้องปฏิบติั และมีกระบวนการ
ตรวจสอบวา่ไดท้าํตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีทั้งส้ิน 594.50 

ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการทรัพยสิ์น 
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี  
(ลา้นบาท) 

มูลค่าของ
หลกัประกนั* 

(ลา้นบาท) 

 
วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 
1. ท่ีดิน เจา้ของ 57.75 186 474 

(วงเงิน
เดียวกบัท่ีดิน
บางส่วน) 

2. อาคาร เจา้ของ 25.71 24 

3.  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 473.78 47.37 36.35 
4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน เจา้ของ 17.50 - - 
7. ยานพาหนะ เจา้ของ 14.04 25.09 13.08 
8. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ 5.72 - - 

รวม  594.50   
* สินทรัพยท่ี์มีภาระผกูพนัเป็นส่วนหน่ึงของหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ีมีต่อสถาบนัการเงิน ซ่ึงมูลค่าของหลกัประกนัถูกประเมิน
โดยสถาบนัการเงินท่ีปล่อยวงเงินกูห้รือผูป้ระเมินอิสระ   

4.1.2 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัไดข้ึ้นทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานรับเหมาก่อสร้างงานของหน่วยงานราชการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บจา้งเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประเภทงานทาง (ชั้น 1) และประเภทงานอาคาร (ชั้น 1) โดย
ทะเบียนมีอายุนับแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และหมดอายุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ีบริษทัสามารถยื่นความ
จาํนงขอต่ออายกุารขอเป็นผูรั้บจา้งเหมางานก่อสร้างดงักล่าวไดก่้อนถึงเวลาของการหมดอาย ุ
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกจิการร่วมค้า รวมทั้งบริษทัอ่ืน 
ในกรณีท่ีบริษทัจะทาํการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษทัอาจพิจารณาการลงทุนดงักล่าวโดยบริษทัเอง หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ โดยจะจาํกดัเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองหรือต่อเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั สาํหรับกิจการร่วมคา้นั้น 
บริษัทจะพิจารณาจัดตั้ งร่วมกับพันธมิตรรายอ่ืนเป็นแต่ละกรณีไป  ทั้ งน้ีโครงการลงทุนต่างๆจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอาํนาจการอนุมติัตามท่ีกาํหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของยอดสินทรัพยร์วม ตาม
รายละเอียดการลงทุน ดงัน้ี 
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การลงทุนในบริษทัยอ่ย                              หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทัยอ่ย สดัส่วนการ
ลงทุน 

ทุนชาํระแลว้ มูลค่าเงินลงทุน 

บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 50% 10 5 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 99.99% 10 9.99 

 
 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ลงทุนใน หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทัยอ่ย สดัส่วนการ
ลงทุน 

ทุนชาํระแลว้ มูลค่าเงินลงทุน 

บริษทั ซีฟโก ้(เมียนมาร์) จาํกดั 90% 1.5 1.41  
 

การลงทุนในกิจการร่วมคา้                 หน่วย : ลา้นบาท 
ช่ือกิจการร่วมคา้ ช่ือโครงการ สดัส่วนการ

ลงทุน 
ทุนชาํระแลว้ มูลค่าเงินลงทุน  

กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ การก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ 
– ถนนสุขมุวทิ 103 (อุดมสุข) 

30.00% - - 

กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และ
ประยรูชยั (1984) 

การก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและ
คลองเกา้ 

45.00% - - 

 
สาํหรับการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปร่วมในการบริหารงาน พร้อมทั้งเป็นผูก้าํหนดนโยบาย

ในการบริหารงานและดา้นการเงินของบริษทัยอ่ย 
สาํหรับการลงทุนในกิจการร่วมคา้ บริษทัจะทาํหนา้ท่ีเป็นแกนนาํในการประมูลงานและดาํเนินการก่อสร้าง  ทั้งน้ีบริษทัไม่มี

นโยบายท่ีจะใช้กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้ประยูรชยั และกิจการร่วมคา้ซีฟโกแ้ละประยูรชยั (1984) ในการเขา้ร่วมประมูลงานใหม่แต่
อยา่งใด 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีบริษทัเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
5.1 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2551 ถูกฟ้องร่วมกบัผูว้่าจา้งในคดีแพ่งจาก พลอากาศโท กริช อศัวนนท์ ในขอ้หาละเมิดและ

เรียกค่าความเสียหายเป็นเงินรวมประมาณ 14.25 ลา้นบาท วา่ไดรั้บความเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสร้างของบริษทั 
ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการฟ้องร้องของบุคคลดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 
2553 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษายกฟ้อง ศาลอุทรธรณ์ไดพิ้พากษายกฟ้อง ต่อมาจาํเลยไดข้อฎีกา และศาลฎีกาไดพิ้พากษาให้
บริษทัชาํระค่าเสียทั้งหมดรวมดอกเบ้ีย เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาทเศษ โดยรับผิดชอบร่วมกบัผูว้า่จา้งเจา้ของโครงการ
และบริษทัประกนัภยั และบริษทัฯ ไดต้ั้งสาํรองไวค้รบถว้นแลว้ 

5.2 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 จาํเลยไดช้าํระหน้ีมาบางส่วนคงเหลืออยู่จาํนวน 2.84 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะไดรั้บการ
ชาํระหน้ีจาก บริษทั อินสไตล ์เอสเตท เอกมยั จาํกดั ไดท้ั้งจาํนวนของการฟ้องร้อง 

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

5.4 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 บริษทัได้ฟ้องคดีแพ่งบริษทั ดีวีเอ็มเอส จาํกัด ในขอ้หาผิดสัญญาชําระเงินและเรียก
ค่าเสียหายจาํนวน 8.81 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 ทางบริษทั ดีวีเอม็เอส จาํกดั ไดฟ้้องแยง้บริษทัฯ โดย
เรียกค่าเสียหายจาํนวน 93.02 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะเรียกเก็บชาํระหน้ีไดท้ั้งจาํนวน ศาลชั้นตน้พิพากษาให้
บริษทั ดีวีเอม็เอส จาํกดั ชาํระหน้ีใหบ้ริษทัจาํนวนเงิน 3,844,622.60 บาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัท่ี 
7 พฤศจิกายน 2552 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งบงัคบัคดี 

5.5 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ถูกฟ้องดาํเนินคดีแพ่งจากนายสินจยั อนุมานราชธน ในฐานะจาํเลยร่วมในขอ้หาละเมิดเรียก
สินไหมทดแทนจาํนวนทุนทรัพย ์29 ลา้นบาท ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การ
ฟ้องร้องของนายสินจยั อนุมาราชธน จะไม่ก่อความเสียหายแก่บริษทั 

ทั้งน้ีบริษทัไม่มีคดีหรือขอ้พิพาทอ่ืนท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 
 

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. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษทั 

7.1.1 ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 
  ทุนจดทะเบียน   : 305,666,263 บาท (หุน้สามญั 305,666,263 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้   : 305,665,008 บาท (หุน้สามญั 305,665,008 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2558 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละของทุนชําระแล้ว 

1. กลุ่มทศันนิพนัธ์ 92,627,579 30.30 

    1.1  นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 23,449,561 7.67 
    1.2 นางสาวณฐัฐกานต ์ทศันนิพนัธ์ 20,947,180 6.85 
    1.3 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 16,812,011 5.50 
    1.4 นางภาวนา  ทศันนิพนัธ์ 9,858,332 3.23 
    1.5 นายทศันพ์นัธ์  ทศันนิพนัธ์ 9,668,749 3.16 
    1.6 นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 7,268,197 2.38 
    1.7 นายเดชา  ทศันนิพนัธ์ 1,401,683 0.46 
    1.8 นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 3,221,866 1.05 

2. กลุ่มประเวศวรารัตน์ 28,231,170 9.23 

     2.1 นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์ 17,787,800 5.82 
     2.2 นางสาวสุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน ์ 2,369,471 0.78 
     2.3 นางสาวสุรีพร ประเวศวรารัตน ์ 2,320,638 0.76 
     2.4 นางสาวพวงมะลิ ประเวศวรารัตน ์ 2,716,243 0.89 
     2.5 นายสุเมธ ประเวศวรารัตน ์ 1,741,666 0.57 
     2.6 นายชายฉลาด ประเวศวรารัตน์ 1,265,468 0.41 
     2.7 นายสง่า ประเวศวรารัตน ์ 26,250 - 

  2.8 นางสาวพรรณปพร ประเวศวรารัตน ์ 2,100 - 
     2.9 นายเอ้ียง แซ่ปึง 1,534 - 

3. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 20,734,006 6.78 

4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 3,627,945 1.19 
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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 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษทั โดยมิไดก้าํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี
แน่นอน แต่ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัยอ่ย 

ตารางการจ่ายปันผลแต่ละปี 
 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น (ต่อ) จาํนวนหุ้น ร้อยละของทุนชําระแล้ว 

5. นายวทิยา นราธศัจรรย ์ 3,554,700 1.16 

6. กองทุนเปิดธนชาตหุน้ระยะยาวปันผล 3,179,900 1.04 

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์ซีเลค็ทอิ์ควต้ีิ ฟันด ์ 2,649,360 0.87 

8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์ทริกเกอร์ 3%พลสั 3% ฟันด ์ดี 2,506,100 0.82 

9.บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั(มหาชน) 2,350,000 0.77 

10. นายกรวทิย ์สุพทุธิพงศ ์ 2,288,124 0.75 

11. อ่ืนๆ 143,916,124 47.09 

รวม 305,665,008 100.00 
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7.4 ข้อจาํกดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษทัฯ รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  หุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 3.20 ของทุนชาํระแลว้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร 

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 ใหก้รรมการสองคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั หรือใหก้รรมการหน่ึงคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

ก. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการในสงักดักระทรวงพาณิชย ์
ข. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสงักดักระทรวงแรงงาน 
ค. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสงักดักรมสรรพากร 
ง. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
จ. การยืน่เอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสงักดักรุงเทพมหานคร 
ฉ. การยืน่เอกสารและดาํเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
ช. การดาํเนินการและการติดต่อใดๆ กบัหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การให้บริการนํ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิ
และรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเก่ียวกับ
นํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

  
 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. นายณฐัฐพนัธ ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
9. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ ์ กรรมการ 
10. นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 
11. นายสมควร วฒักีกลุ กรรมการอิสระ 
12. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ 
13. นายลอยเล่ือน บุนนาค กรรมการอิสระ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 9 คน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทักาํหนด 
2. ประธานกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
3. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 4 คน มีจาํนวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษทั 

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

ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ผูใ้หบ้ริการ

ดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วม บริษทัย่อย หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้
ขาดความเป็นอิสระ 

3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน ์

4.  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง โดยเนน้มีความโปร่งใส และชดัเจน ทั้งน้ีการเสนอช่ือ
กรรมการเพ่ือการเลือกตั้งจะตอ้งมีขอ้มูลประวติัของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือประโยชน์ใน
การคดัสรร 

5.  เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
6.  ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพ่ือให้การทาํหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระ 
7.      คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
8.  คณะกรรมการชุดยอ่ยตอ้งจดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
9.  จาํนวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและลงมติใด ตอ้งมีจาํนวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งส้ิน และลงคะแนนเสียงตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
1. ตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทาํงานท่ีดี 
3. เป็นผูท่ี้มีความสนใจในกิจการของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งพอเพียง 
4. กรรมการบริษทัตอ้งผ่านการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั และ

ผา่นการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น 
6. สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  
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บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. รับผดิชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการกาํกบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ

คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย

เท่ากนั 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความ

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 มีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกาํหนดกลยุทธ์ การ

บริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

7. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์ ภารกิจ และกล
ยทุธ์ของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท  เพ่ือช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะกรรมการ และบริษัท  ได้แก่  การประชุม
คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบติัตนและดาํเนินการให้
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 
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12. คณะกรรมการบริษทัจดัทาํการประเมินผลงานตนเองเป็นประจาํทุก ๆ ปี เพ่ือทบทวนวา่ไดมี้การกาํกบัดูแลให้มีการ
กาํหนด และ/หรือ ดาํเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนฝ่ายบริหารนาํไปปรับปรุง/พฒันา 
การบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีบริษทัฯปรับปรุงจากตวัอยา่งแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และแจง้ผลประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนาํไปสู่
การดาํเนินการของฝ่ายบริหาร 
 

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 Mr. Zaw Zaw Aye     4 
5 นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ์     4 
6 นายกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
7 นายเผดจ็                  รุจิขจรเดช     3 
8 นายณฐัฐพนัธ์          ทศันนิพนัธ์     3 
9 นายณฐัฐพล            ทศันนิพนัธ์     3 

10 นายศิวะ                    แสงมณี     2 
11 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
12 นายสมควร              มูสิกอินทร์     4 
13 นายลอยเล่ือน           บุนนาค     1 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุมเน่ืองจากยงัไม่เป็นกรรมการบริษทั 
 

- นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ และนายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2558  
- นายลอยเล่ือน บนุนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 

 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1. จดัทาํนโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 
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2. ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจาํปีของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจาํเดือนและไตรมาสของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เทียบกบัแผนและ
งบประมาณ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบพร้อมเสนอขอ้แนะ 

4. อนุมติัค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อคร้ัง โดยตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 
5. อนุมติัโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ตอ้งเป็นโครงการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 และรายงาน
คณะกรรมการบริหารทราบ เวน้แต่ โครงการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑข์า้งตน้ ใหเ้สนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ใหร้วมถึงโครงการลงทุนเพ่ือการบาํรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการทดแทน
เคร่ืองจกัรเดิม 

6. อนุมติัใหป้รับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสร้างองคก์ร ระดบัแผนกลงไป 
7. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

ทั้งน้ี การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่รวมถึง (ตอ้งไม่ขดัแยง้กบั
กฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.) อาํนาจในการอนุมติัรายการท่ีทาํใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีกาํหนดใหข้อความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

8. ปฏิบติัตามระเบียบการจดัซ้ือของบริษทัซ่ึงอนุมติัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 
9. สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  
 
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
เป็นประจาํทุกปี โดยใชเ้ป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนและเงินรางวลัจูงใจท่ีเหมาะสม 
 ในปี 2558 ผลการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ออกมาอยูใ่นเกณฑดี์
มาก 
 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส่้งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมให้จดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนติดตามการจดัทาํ
แผนสืบทอดตาํแหน่งงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 
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1. คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร เพ่ือจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน ประกอบดว้ย 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  (ตาํแหน่งคุณมายดคื์อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

2. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณากาํหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของ
แต่ละตาํแหน่งงาน เพ่ือคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามท่ีกาํหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตาํแหน่ง
งานได ้

3. มอบหมายให้รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหาร ทําหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผูสื้บทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานผลการปฏิบติังานและผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบุคคลของผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 2 คร้ัง 

5. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประจาํ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบปีละ 2 คร้ัง 

ในปี 2558 กรรมการบริษทั, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดเ้ขา้อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ต่าง ๆ ในเร่ือง
ดงัน้ี 

1. หลกัสูตร "ภูมิพลงัแผน่ดิน" สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่งท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
2. หลกัสูตร ABC รุ่นท่ี 4 มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
3. โครงการ Thai-Chinese Yong Executive Program (TCYEP)    
4. Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2558  
5. Family Business for sustainability (FBS) รุ่น 3/2558  
6. Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2558   
7. หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 7   
8. The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลต. 

และสภาวชิาชีพบญัชี   
 

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 
7. นายณฐัฐพนัธ ์ ทศันนิพนัธ ์ กรรมการบริหาร 
8. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ ์ กรรมการบริหาร 
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 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  
กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีกาํหนดให้สอดคลอ้ง

และสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้าํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ  
แผนธุรกิจ งบประมาณ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทัท่ีกาํหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีกาํหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ดาํเนินการจดัทาํ
ธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน และดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
8.3  เลขานุการบริษทั 

 หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 
1. ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวขอ้งขอ้กฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. จัดการประชุมตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับกําหนด จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

กรรมการ 
7. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
ประวติัของเลขานุการบริษทั  
นายเอนก ศรีทบัทิม เป็นเลขานุการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทาํงานของ

กรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและจาํนวนค่าตอบแทนกรรมการ และ

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 
ในการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งคาํนึงให้สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความ

ตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูพิ้จารณาและกาํหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในฐานะผูบ้ริหารดว้ย โดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมการ 

2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการทาํงานของกรรมการและเพื่อจูงใจใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
2.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผิดขอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  

3.   วธีิการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ให้จ่ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน ใหจ่้ายเป็นประจาํเดือนสาํหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ใหจ่้ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยกรณีจ่ายใหก้บักรรมการอิสระ

เท่านั้น ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน โดยการเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
เงินเดือน 

   
29,635,004 

   
36,857,410 

   
36,715,880 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ 
ค่าเบ้ียประชุม (คนละ) 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายลอยเล่ือน  บุนนาค 
- นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์
- Mr. Zaw Zaw Aye 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแกว้ 
- นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
                          รวม 

   
 

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

- 
85,000 

100,000 
65,000 
60,000 
65,000 
65,000 

- 
- 

2,815,000 
 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- 
- 

 
 

65,000 
50,000 
50,000 
50,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

800,000 
620,000 
620,000 
620,000 

- 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 

- 
- 

2,780,000 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 

65,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

800,000 
620,000 
620,000 
610,000 
155,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
15,000 
20,000 
15,000 
15,000 

2,950,000 

(ในปี 2556-2558 นายเอนก ศรีทับทิม ได้ค่าตอบแทนในตาํแหน่งเลขานุการบริษัทปีละ จาํนวน 65,000 บาท, 20,000 บาท 
และ 20,000 บาท ตามลาํดับ) 

 
หมายเหตุ   1. ต่อคร้ัง เป็นการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท ซ่ึงจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้ประชุมเท่านั้น  
 2. ต่อเดือน เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน ซ่ึงจ่ายใหส้าํหรับกรรมการอิสระเท่านั้น  

 
8.5 บุคลากร 

 บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากรและพฒันาความรู้ใหก้บับุคลากร ทาํใหมี้ทีมงานท่ีเช่ียวชาญและสามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานใหส้ามารถลดการสูญเสีย และขณะเดียวกนักเ็กิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทาํงาน  
  8.5.1  จาํนวนพนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 980 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 
สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน 

สายงานโครงการ 800 
สายงานการตลาดและวศิวกรส่วนกลาง 7 
สายงานสนบัสนุนซ่อมบาํรุง 75 
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สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน 
สายงานบริหารและสาํนกังาน 73 
รวม 955 

บริษทัฯ ได้จดัให้มีความสัมพนัธ์ข้ึนภายในบริษทั โดยมีการจดัตั้งกลุ่ม SEAFCO SPIRIT ข้ึนมาเพ่ือทาํกิจกรรมสัมพนัธ์
ภายในหมู่พนกังาน ให้มีความรักในองคก์ร รวมทั้งให้ความรู้เก่ียวกบัการออมทรัพยเ์พ่ือให้มีการใชจ่้ายแบบพอเพียง โดยยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง บริษทัฯ ไดมี้การให้สวสัดิการอาหารกลางวนักบัพนกังานท่ีอยูภ่ายในสํานกังาน รวมทั้งมีรถรับส่งพนกังาน ซ่ึง
บริษทัฯ เลง็เห็นถึงค่าครองชีพในปัจจุบนัท่ีสูงข้ึน จึงเขา้ช่วยเหลือพนกังานใหมี้เงินเหลือจากการใชจ่้าย 

จากการท่ีบริษทัฯ ได้ร่วมกบัสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ จดัตั้งครูสมาธิสาขาท่ี 43 ซ่ึงไดส้นับสนุนให้พนักงานเขา้อบรมใน
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
สถาบนัการศึกษาจะเน้นการวิจยัและคน้ควา้ดา้นวิชาการ ในขณะท่ีบริษทัจะเป็นการคน้ควา้ดา้นการปฏิบติัการ
จากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัรับจา้งดาํเนินการจริง 

 บริษทัจดัส่งผูบ้ริหารและวิศวกรเขา้ร่วมการประชุมดา้นวิชาการท่ีมีจดัข้ึนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดเวลา เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง และการพฒันาการดา้นการก่อสร้าง อนัจะทาํให้บริษทัสามารถพฒันา
ขั้นตอนและรูปแบบการก่อสร้างตลอดเวลา และในปี 2555 บริษทัฯ ไดส่้งตวัแทนบริษทั คือ Mr. Zaw Zaw Aye 
เขา้ร่วมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจดังานประชุมอุโมงคโ์ลก ท่ีไดจ้ดัประชุม ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิตต ์
เพ่ือเป็นการพฒันางานวศิวกรรมปฐพีของประเทศเขา้สู่ระดบัโลก 

 บริษทัจดัส่งวิศวกรและพนกังานเขา้ร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัมีโครงการจดัอบรมพนกังานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในดา้นต่างๆ จากภายนอก เพ่ือให้ความรู้

แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั การซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เป็นตน้ 

 บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ  HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เ พ่ื อ ม อ บ
ทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมปฐพีใหก้บัพนกังานของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบายใหทุ้นการศึกษากบัพนกังานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทใน
ทุกสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม บญัชี บริหารงานบุคคล เป็นตน้ โดยผูท่ี้จะไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งผ่านการ
อบรมในหลกัสูตรครูสมาธิแลว้ 
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 บริษทัมีนโยบายการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการ
ทุจริต คอร์รัปชัน่ของบริษทั ตั้งแต่การทาํการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

 บริษทัมีนโยบายให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดนโยบายและให้พนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง หนา้งานและศูนยซ่์อมบาํรุง ใหท้ราบแนวทางเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะกระทบ 

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 
 ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัการอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั(จป.) และพนกังานของบริษทั ดงัน้ี 

- อบรมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
- การดบัเพลิงและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
- การอบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหนา้งาน 

8.5.4 นโยบายดา้นความเป็นอยู ่และความสุขของพนกังาน 
 บริษทัมีบา้นพกัใหพ้นกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถพกัอาศยัได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานรายวนัของบริษทั 
 บริษทัจดัโครงการอาหารกลางวนัแก่พนกังาน โดยมีลกัษณะเป็นคูปองอาหาร ซ่ึงสามารถนาํไปซ้ืออาหารไดใ้น

ราคาท่ีถูกลง และบริษทัจ่ายเงินสนบัสนุนค่าอาหารเป็นมูลค่าคร่ึงหน่ึง 
 โครงการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังาน โดยบริษทัมีรถรับ-ส่งพนกังานตามจุดต่างๆ เพ่ือไปทาํงานตาม

หน่วยงานของบริษทั 
 มีการส่งเสริมความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงในปี 2556 ไดพ้าพนกังานเขา้

ร่วมงานเกษตรตามรอยพ่อ  ซ่ึงจัดโดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจ  สํานักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) 
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8.5.5 นโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนกังาน 
 บริษทักาํหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนกังานตามแต่ละหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษทัท่ีดาํเนิน
ธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพไว ้ใน
การพิจารณาอตัราการข้ึนเงินเดือนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัดว้ย และแจง้ใหพ้นกังานทราบทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา
ในเร่ืองน้ี  
 ในปี 2558 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนพนกังานดงัน้ี 

  ปี 2557 ปี 2558 
1. เงินเดือนและค่าแรง  ลา้นบาท 258.67 256.22 
2. โบนสั  ลา้นบาท 10.83 12.00 
       รวม  269.50 268.22 

 
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัเร่ิมจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547  
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทุกฝ่ายจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการใหม้าก

ข้ึน จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการ
ตดัสินใจ, สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสาํคญั
ของบริษทัฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในส่วน
แบ่งผลกาํไร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํหนา้ท่ีแทนตน ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษทั รวมทั้งการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นการ
ตดัสินใจ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ 
การลดทุนหรือเพ่ิมทุนและการอนุมติัรายการพิเศษเป็นตน้ 

1. บริษทัฯ จะส่งเอกสาร ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง
ตดัสินใจในท่ีประชุม ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคนไดท้ราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว
ไวใ้น website ของบริษทัทั้งภาษาไทยไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

2. บริษทัฯ กาํหนดแนวปฏิบติัสําหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 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 โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามประเด็นสําคญัท่ีอยูใ่นความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

ตอบขอ้ซกัถาม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ทราบ โดยไม่มีการลงมติ 
3. บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี โดยจดัประชุมในวนั

ทาํการท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษทั มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น จดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี
อยา่งเพียงพอ สาํหรับการตรวจสอบเอกสารและจดัใหมี้อากรแสตมป์สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 
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4. บริษทัฯ ได้จดัสรรเวลาและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

5. กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้และร่วมตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ทุกคร้ัง 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการใหม้ากข้ึน จึง
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิต่างๆ ขั้นพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนั 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด ซ่ึง
ได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายงับริษทัฯ ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกปี 

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

3. บริษทัฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
4. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดย

บริษทัฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บตัร

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 และกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน 

9. คณะกรรมการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจง้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการ

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

1. บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใชเ้พื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไดก้าํหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบติัตามไวใ้นคู่มือพนกังาน 

2. บริษทัฯ มีนโยบายในการยกระดบัคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนกังานทุกคนใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและมี
ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3. การรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกบริษทั แจง้เบาะแสหรือขอ้
ร้องเรียนเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย ความถูกต้องของงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิด
จรรยาบรรณ การทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ โดยผ่านกรรมการอิสระ หรือผ่านกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผ่านฝ่ายบริหาร
บริษทั คณะกรรมการกาํหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่าวขา้งตน้ 

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 งท่ี เป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

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

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

8.  คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มีการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามเกณฑ์
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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9.  กรรมการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  

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

11.  คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยูเ่สมอ กาํหนดระเบียบปฏิบติั

เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ี

ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายละเอียดตามขอ้ 8. ภายใตห้วัขอ้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

6.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2558 บริษทัฯ มีการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 1 คร้ังเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 และประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558  เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและจดัการให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสารสนเทศ
อยา่งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือการตดัสินใจ บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัประกอบ ในการประชุมมี
กรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 10 คน (ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558)  และ 12 คน (ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2558) ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และผูส้ังเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และสอบถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคาํอธิบาย
เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํรายงานการประชุมใหแ้ลว้เสร็จและเผยแพร่
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 14 วนันบัจากวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดแ้ละเสนอแนะการแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั 

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

9. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจตามหลกั

จริยธรรมในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือนาํไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล จึงไดจ้ดัทาํ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานดงัน้ี 

9.1 จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใหย้ ัง่ยืน ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสีย เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนในการให้ความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ เพ่ือเป็นกลไกและกระบวนการท่ีจะนาํไปสู่
การเป็นองคก์รธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริงดงัน้ี 

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

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

ผลประโยชน ์การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน 
9. เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผู ้

แจง้เบาะแส 
9.2 จริยธรรมกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย 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 ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน จะตอ้งให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัฯ 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) ไม่รับส่ิงของหรือประโยชนอ่ื์นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ขององคก์ร 

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) กรณีท่ีจาํเป็นต้องทาํรายการนั้ น เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทาํรายการนั้ นเสมือนการทาํรายการกับ

บุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไป ดว้ยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่มีส่วน
ในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน การดาํรง
ตาํแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชนข์องบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทัฯ 

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผูถื้อหุ้น 
กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืน ซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจน และเช่ือมัน่ไดว้า่การ
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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 ได้กาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกไตรมาส 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. มีการทาํระบบ Internal Charge ข้ึนมาเพ่ือช่วยตรวจสอบป้องกนัการสูญหายของทรัพยสิ์น และจดัตั้งหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบทรัพยสิ์นประเภทต่าง ๆ 
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. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังาน นาํซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตุผลใด ๆ 

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์นั้น ๆ 
5. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐาน

ท่ีบริษทัฯ ติดตั้งให ้นอกจากไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีไป 
6. ห้ามผูบ้ริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษทัฯ ในการส่งขอ้ความท่ีกล่าวร้าย ทาํให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ความท่ี

หยาบคาบ ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญใหก้บัผูอ่ื้น 
7. ผูบ้ริหารและพนกังาน ควรใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหาขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

และจะตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 
8. ผูบ้ริหารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯจดัให้ เช่น 

โทรศพัท ์โทรสาร โทรศพัทมื์อถือ อยา่งมีจิตสาํนึกและรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นหลกั 
9. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตนโดยมิชอบ 

10. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานท่ีล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัทาํข้ึน หรือ
ไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 

11. บริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใชง้านทรัพยสิ์นภายใต้
ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 
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 9.3 จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสมดุล ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 
สามารถเติบโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการเป็นองค์กรท่ีดีของสังคม ดงันั้นบริษทัฯ จึง
มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความสุจริตและเป็นธรรม ต่อตา้นการทุจริต ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 
และคาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทัฯ อนัได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ และชุมชนตลอดจนการดูแลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

1.  นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
 บริษทัฯ ตระหนักดีว่า ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ บริษทัฯ มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว 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 

ของบริษัทฯ  ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

1.7 จดัให้มีช่องทางสําหรับการแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต ์
ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้ผลการ
ดาํเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นระบบและยติุธรรม 

1.8 จดัให้มีช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจดัทาํเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจดัทาํขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.  นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 
2.1 บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บความคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่จะเป็น
การเปล่ียนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) 
อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 
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2.2 บริษัทฯ  ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพแก่บริษัทฯ บริษัทฯ  จึงให้
ความสาํคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย 
และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือให้พนักงานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีของ
สงัคมดว้ย บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี 
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 ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพูนศกัยภาพ 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 
2.2.14 กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 
3. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามสาํคญัท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจบริษทั
ฯ และมีเจตจาํนงท่ีจะแสวงหาวธีิการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและขอ้
ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัดา้นวศิวกรรมปฐพี และขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2558 

61 

 

 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้
ลูกคา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4. ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ เป็นท่ีวางใจไดข้องลูกคา้ 
5. มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

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

ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการดาํเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว 

8. สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของลูกคา้ 
9. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ 

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

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
2. ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 
3. การรับส่ิงของหรือประโยชนอ่ื์นใด : 

3.1 ห้ามรับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกับองค์กร 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 : ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจในรูปใด ๆ 
ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอกอื่นใดเพ่ือจูงใจใหป้ฏิบติัในทางท่ีมิชอบ และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

5. กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการป้องกนั 

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

9. ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสให้คู่คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือสังคมของบริษทัฯ 

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. ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม่ 
3. จดัให้มีระบบการทาํงานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ เพ่ือให้
บุคลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

4. กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลา 

5. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
7. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2. สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
3. จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนเ์พ่ือสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสในการ

ทาํความดี เพื่อพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2558 

63 

 

 

4. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 
และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 

5. ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

6. ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยใหเ้ป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจใหค้นมีธรรม
อยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 

8. การรับเร่ืองร้องเรียนจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือการตกแต่งงบการเงิน 
การทุจริต หมายถึง การกระทาํใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยกฎหมาย สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงการ

ยกัยอกทรัพย ์เบียดบงัทรัพยน์ั้นเป็นของตน หรือบุคคลท่ีสาม 
1.) การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การเรียกทรัพย ์หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดกบั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงาน
เหล่านั้น ใชอ้าํนาจหน้าท่ีท่ีมีอยู ่กระทาํการ ไม่กระทาํการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทาํใดอนัมิชอบดว้ยอาํนาจหน้าท่ี 
เพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีจารีตและขนมธรรมเนียมกาํหนดใหก้ระทาํได ้

2.) การตกแต่งงบการเงิน หมายความวา่ การหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจริง ซ่ึงควรบอก
ให้ทราบ และการหลอกลวงดงัว่านั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยจ์ากผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือทาํให้ผูถู้กหลอกลวงหรือ
บุคคลท่ีสาม ทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิใดๆ 
8.1  บุคคลใดๆ ท่ีทราบเร่ืองวา่กรรมการ พนกังาน หรือบุคคลใดๆ ในบริษทั มีการประพฤติผิด ทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือ

ตกแต่งงบการเงิน สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนได ้
8.2  ช่องทางการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือขอ้ร้องเรียนได ้
 - ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทางอีเมล ์  siwasangmanee@gmail.com  
ทางโทรสาร 0-2518-3082 
ทางไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน)  

144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขนั เขตคลองสามวา  
    กรุงเทพมหานคร 10510 

- ติดต่อประธานกรรมการบริหาร 
ทางอีเมล ์  narong@seafco.co.th 

  ทางโทรสาร 0-2518-3082 
  ทางไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน)  

 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขนั เขตคลองสามวา  
 กรุงเทพมหานคร 10510 
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8.3 การดาํเนินการหลงัจากไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 
ทางคณะกรรมการจดัตั้งคณะทาํงานเขา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการอิสระและผูต้รวจสอบภายในจะ

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงถา้ผลสรุปวา่มีความผิดจริง ก็จะดาํเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดาํเนินการทางกฎหมายกบั
ผูท่ี้ฝ่าฝืนกระทาํความผดิ แลว้แต่กรณี 

8.4 การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสม
จากบริษทัฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง ลกัษณะงาน ป้องกนัการข่มขู่ การเลิกจา้ง และจะปิดช่ือผูแ้จง้เร่ืองไวเ้ป็นความลบั 

9.4 จริยธรรมพนกังาน 
1. การปฏิบติัต่อตนเอง 

1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต รายงานตามความเป็นจริง 
1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัย ์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 
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การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํความ
เขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานน้ีอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตาม
สมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึน 
 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชา
ของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานอยา่งจริงจงั 
 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 และบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สามารถส่งขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ
โดยตรงไปยงัท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
  
 
 
 
  
 

10. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ิน 13 ท่านประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 8 ท่าน 
 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน -  ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระจาํนวน 5 ท่าน 

บริษทัมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 38 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงสามารถ
ถ่วงดุลอาํนาจในการบริหารงานได ้

11. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 บริษทัมีการกาํหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกกนัอยา่งชดัเจนและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระคอยถ่วงดุล
อาํนาจและสอบทานในการบริหาร 
 

ทางไปรษณีย ์:  
 หน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
 บริษทั บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  
 ทางอีเมล ์ANEK@SEAFCO.CO.TH  
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12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกบัอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ และไดมี้การขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  และอยูใ่นระดบัท่ีสูง
พอท่ีจะดูแลใหผู้บ้ริหารมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

13. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษทัจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมขอ้มูล
ประกอบวาระการประชุมอยา่งชดัเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การจดบนัทึก
การประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไวเ้พ่ือให้คณะกรรมการและผูเ้ก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นรอบปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
กนั 

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดต้ั้งฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนมา ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ช่วยในการดาํเนินการจดัตั้ง เพ่ือ

ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  และกิจการทางการเงินท่ีสําคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแกไ้ขจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดี  และมีการปฏิบติัสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ปัจจุบนัมีฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนมาภายในบริษทั 

15. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ

ในรายงานประจาํปี รายงานการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ ในการจดัทาํรายงานการเงินคณะกรรมการบริษทัเน้นย ํ้าให้ผูจ้ดัทาํมีการใช้ดุลยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

16. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดจ้ดัให้มีการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การส่ือสารไปยงัผูถื้อ
หุ้นและนกัลงทุนผา่นช่องทางอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีส่ือสารโดยตรงกบัผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงานส่ือสารองคก์รทาํหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
บริษทัฯ ไปยงัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไปผ่านส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงไดจ้ดัพบกบันกัวิเคราะห์ท่ีเขา้มาบริษทัในปี 
2558 จาํนวน 6 คร้ังและร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จาํนวน 4 คร้ัง 
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นอกจากน้ีไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.seafco.co.th เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
อ่ืน ๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง ผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอขอ้มูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ของ
บริษทัฯ คุณณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ และนายเอนก ศรีทบัทิม ไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ  
e-mail: nutthawan@seafco.co.th , anek@seafco.co.th 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทได้จัดตั้ งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี  2 มีนาคม  2547 มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีการจดัประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์

ในการสอบทานงบการเงิน 
นายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  (การบญัชี) 

จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดทาํรายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาส และประจาํปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดย
คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั้น 
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจารณาถอดถอน เลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัได ้เม่ือการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 
6. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายใน ให้เขา้มาทาํงานตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน รวมทั้งมี

อาํนาจถอดถอนผูส้อบบญัชีภายในได ้เม่ือปฏิบติังานไม่ไดต้ามท่ีมอบหมาย 
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7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งการพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของผูบ้ริหาร 
ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสําคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บท
รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

9. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
9.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัถึงความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้
9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
9.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
9.4 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
11. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
12. จดัใหมี้การประชุมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ กบัผูต้รวจสอบภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจาํนวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 รวม 
1 นายศิวะ                    แสงมณี            (ประธาน)     2 
2 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
3 นายสมควร              มูสิกอินทร์     4 
4 นายลอยเล่ือน          บุนนาค     1 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุมเน่ืองจากยงัไม่เป็นกรรมการบริษทั 

 
 9.2.2  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 1.  พิจารณากาํหนดคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง  
  -  กรรมการบริษทัและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ บริษทัเพ่ือนาํช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
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  -  กรรมการบริหารและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง   
 2.  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั   
3.  พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ติดตามระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

บริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั พร้อมทั้งติดตามการทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่) 

4.  สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเม่ือครบวาระหรือมีตาํแหน่ง
วา่งลง หรือตาํแหน่งผูบ้ริหารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

5.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทาํงานของกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
6.  ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 7.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

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 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

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

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
 ดา้นบรรษทัภิบาล 

1. กาํหนดนโยบายและจดัทาํคู่มือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และจดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ืออนุมติัใหน้าํไปปฏิบติัในพนกังานทุกระดบั 

2. กาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง 

3. ทาํการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง ขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามแบบสากล 

4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกับบริษทัชั้นนําในด้านการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
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5. ใหค้าํแนะนาํแก่บริษทั คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและคณะทาํงานในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
6. รายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีกบัคณะกรรมการทราบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั 
7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและรายงานประจาํปี ใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ต่าง ๆ ไดรั้บทราบ 
 ดา้นความเส่ียง 

1. กาํหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงานเพ่ือเสนอต่อ
กรรมการของบริษทั 

2. ติดตามการดําเนินการบริหารความเส่ียงตั้ งแต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งช้ีให้ทราบถึงความเส่ียงรวมทั้ งวิเคราะห์ 
ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 

3. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยทุธ์ของบริษทั 
จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลาํดบั รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 

1 นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ ์(ประธาน)     4 
2 นายเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 
3 นายกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
4 Mr. Zaw Zaw Aye     4 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการและนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ  ในกรณีท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 9 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี   
  ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
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  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะ
พึงมีหรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. หากกรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บใบลาออก 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจมีมติใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งก่อนวาระได ้ โดยตอ้งมีคะแนนเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตอ้งมีผูถื้อหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงเขา้ร่วมประชุม 

5. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดพน้จากตาํแหน่ง  ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีมีอยูไ่ม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน  อยา่งไรก็ดี กรรมการท่ีพน้จาก
ตาํแหน่งไปแลว้เขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกได ้

6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ
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  คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาให้ผูบ้ริหารดงักล่าว
พน้จากตาํแหน่งและพิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารใหม่เขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

3. หากผูบ้ริหารท่านใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่ง  ให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีระบุ
ในใบลาออก และคณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่งท่ีขาดไป อยา่งไรก็ดีหากไม่สามารถคดั
สรรผูท่ี้เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวไดใ้นทนัที จะให้มีการเวน้ว่างตาํแหน่งดงักล่าวไวก่้อนและมอบหมายให้
ผูบ้ริหารท่านอ่ืนรักษาการแทนไปก่อน 

4. บริษทัไม่ไดมี้การจาํกดัวาระในการทาํงานของผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารจะดาํรงตาํแหน่งวาระละ 1 ปี 
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9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บริษทัฯ ยึดแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นในแนวทางเดียวกนักบับริษทัฯ

ทั้งหมด และไดจ้ดัส่งผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปช่วยกาํกบัดูแลการบริหารเช่นเดียวกบับริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการให้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน

ตนและผูอ่ื้น โดยบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เพ่ือให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการให้ขอ้มูลภายใน หน้าท่ีในการ

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

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

ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น และให้ส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้บริษทัฯ ภายในวนัท่ีนาํส่งรายงานต่อ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

หรือวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
4. รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั

ฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงาน หรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ดงัต่อไปน้ี   

ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี  
ปี 2557 

ค่าสอบบญัชี  
ปี 2558 

 
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 
 
กิจการร่วมคา้ซีฟโกแ้ละประยรูชยั (1984) 
 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 
 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 

 

  
1,360,000 

 
110,000 

 
220,000 

 
60,000 

 
85,000 

  
1,430,000 

 
95,000 

 
300,000 

 
60,000 

 
85,000 

 
รวม 

  
1,835,000 

 
1,970,000 
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10.  การพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือความยัง่ยืน การท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
ตั้งคณะกรรมการชุดน้ีข้ึนมา เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีโปร่งใสและมีธรรมภิบาล
อยา่งแทจ้ริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม พฒันาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวติ พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน โดยกาํหนดกรอบการจดัทาํตามแบบ
สากลดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
3. การต่อตา้นการทุจริต 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
6. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
8. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

 
การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการทรงงานและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ

บริหารงาน โดยใชห้ลกัความพอประมาณ ระมดัระวงั การป้องกนัความเส่ียงและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

10.2 การดําเนินงานและการจดัทาํรายงาน 
การดาํเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดาํเนินการดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 9 
2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายและยดึถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
ดว้ยความสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงไวก้ับคู่สัญญา ทั้งด้านลูกหน้ีและเจา้หน้ี อย่าง
เคร่งครัดเป็นธรรมตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดใ้หพ้นัธะสญัญาไวใ้นการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั โดย 

(1) ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ร่วมกนัไวใ้นสัญญาจา้งหรือซ้ือขายให้ชัดเจน และปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด กรณีใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขจะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบโดยด่วน ถึงปัญหา
และทาํการปรึกษาหาทางแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย 
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(2) ใหข้อ้มูลข่าวสารและงานวจิยัต่าง ๆ ใหผู้ส้นใจและลูกคา้ทราบถึงนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
(3) ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม ตามขอ้ตกลงและไม่คา้กาํไรเกินควร 

1.2 ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมในคู่คา้ 
(1) ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ทั้งดา้นผูว้่าจา้ง ผูข้าย และผูรั้บจา้งช่วง ให้มี

โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 
(2) ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวขอ้งระหวา่งพนกังานทุกระดบัชั้นกบัผูรั้บจา้งช่วง 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 

1.4 สิทธิทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมืองไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัไปใช้ในการ
สนบัสนุน ไม่อนุญาตใหผู้บ้ริหารและพนกังานใชอ้าํนาจครอบงาํโดยวิธีการใด ๆ เปิดโอกาสใหพ้นกังานใชสิ้ทธิ
ทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เขา้ไปชกัจูงหรือครอบงาํ 

3. การต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตว่าด้วย การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหสิ้นบน ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจไปสู่ความย ั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 พนักงานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลงานคุณภาพแก่บริษัท บริษัทฯจึงให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อ
พนกังานอยา่งเป็นธรรมทั้งในเร่ืองการใหโ้อกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกยา้ย  และการพฒันาศกัยภาพควบคู่
กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือใหพ้นกังานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีในสงัคม  

4.3 บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานดา้นเช้ือชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นตน้ 
5.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
6.   ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
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7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

7.1 บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แก้ไข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

7.2 สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
7.3 จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสในการ

ทาํความดี เพื่อพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
7.4 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
7.5 ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
7.6 ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยใหเ้ป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจใหค้นมีธรรม

อยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 
8.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
8.1  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
8.2  ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม่ 
8.3  จดัให้มีระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ เพ่ือให้
บุคลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

8.4  กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลา 

8.5  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงานของบริษัทฯ  ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

9.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
 

10.3 การดําเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการทาํกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ในการพฒันาบุคคลในชุมชน 
ใกลเ้คียงท่ีตั้งของบริษทัและพนกังานบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าคนเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าสังคมจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2558 

77 

 

 

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 ให้ทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็น
ตน้มา ปัจจุบนัไดมี้นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม และการวางแผน เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ซ่ึงไดรั้บทุนน้ีอยูคื่อนางสาวสมประสงค ์คงจนัทร์ 

 ในปี 2557 ไดมี้โครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนกังานบริษทั เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท กบัพนกังานทุกแผนกใน
บริษทั ซ่ึงพนักงานท่ีจะไดรั้บทุนนั้นตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 
(สาขาของบริษทั) ก่อน ซ่ึงบริษทัเห็นวา่ถา้พนกังานผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีแลว้จะเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี 
เหมาะแก่การส่งเสริมและพฒันา 

3. โครงการเพ่ือกิจการต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัมีนโยบายจะเร่ิมจดัทาํในปี 2557 มีดงัน้ี 
3.1 โครงการ โรงงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ซ่ึงบริษทัฯ มีพนกังานอยู่เป็นจาํนวนมากหลายระดบั และมี

พนกังานคนงานเป็นคนต่างดา้ว จึงมีโอกาสก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ได ้รวมทั้งเร่ืองยาเสพติด บริษทัฯจึงเร่ิม
ดาํเนินการโรงงานสีขาวน้ีข้ึนมาโดยเร่ิมในปี 2557 น้ี 

3.2 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนนํ้ าท่วม ท่ีจงัหวดัปทุมธานี ของสมาคมบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงปรากฏว่า ตั้งแต่เกิด
อุทกภยันํ้ าท่วมในปี 2554 สภาพของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตอุทกภยั ในปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพดงัเดิม ดงันั้นบริษทัจึงเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนนํ้าท่วมดงักล่าว 

3.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นโครงการต่อขยายกบัสถาบนัจิตตานุ
ภาพ หลกัสูตรครูสมาธิ สาขาท่ี 47 ซ่ึงจะขยายเขา้ไปสู่ทอ้งถ่ินใกลเ้คียงบริษทั ในการรวมมือจดักิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกนั เพ่ือใหว้ฒันธรรมท่ีดีดาํรงอยูต่่อไป โดยจะเร่ิมโครงการในปี 2557 น้ี 

10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ในปี 2557 นอกจากบริษทัจดัทาํให้บริษทัมีความโปร่งใส, มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการต่อตา้นการทุจริตเก่ียวกบั
การแจง้เบาะแสการทาํการทุจริตและคอร์รัปชัน่แลว้ ยงัมีส่วนท่ีบริษทัให้ความดูแลต่อพนกังาน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการให้
ความรู้และการศึกษากบัประชาชนทัว่ไป พอสรุปไดด้งัน้ี 
 นโยบายการพฒันาคนใหเ้ป็นคนดีและเสริมสร้างความรู้ 
 บริษทัฯ เช่ือว่าการพฒันาจิตใจคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จะสามารถทาํให้เป็นคนดี เม่ือเป็นคนดีจิตใจดี ก็จะนาํไปสู่การ
ทาํงานท่ีดีเพ่ือพฒันาประเทศชาติใหดี้ยิง่ข้ึนไป โดยไดล้งมือทาํไปแลว้ดงัน้ี 
 1.การตั้งโรงเรียนสอนครูสมาธิ 
 บริษทัไดต้ั้งโรงเรียนสอนครูสมาธิของสถาบนัจิตตานุภาพมาแลว้เม่ือปี 2555 โดยปัจจุบนัเรียนไปแลว้ 3 รุ่น ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่
วา่ถา้บุคคลใดท่ีไดเ้ขา้อบรมในหลกัสูตรน้ีแลว้ จะมีจิตใจท่ีสงบข้ึนและละอายต่อบาป โดยถา้ปฏิบติัต่อไปตลอดจะไดรั้บผลท่ีดียิง่ข้ึน 
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ซ่ึงจากการสอบถามบุคคลท่ีอบรมจบแลว้ จะทาํใหท้ราบว่า อารมณ์เยน็ข้ึนไม่ฉุนเฉียว การทาํงานดีข้ึน และมีจิตใจท่ีเป็นกุศล รวมทั้ง
สุขภาพดีข้ึน นอนหลบัสบาย และบริษทัฯ จะดาํเนินการอบรมครูสมาธิต่อไป เพ่ือท่ีจะไดผ้ลิตคนดีออกสู่สังคมให้มากข้ึนเท่าท่ีจะทาํ
ได ้
 2.การใหทุ้นการศึกษา 
 บริษทัฯ เน้นถึงความรู้กบัพนกังานและนกัศึกษาท่ีขาดแคลน โดยบริษทัไดใ้ห้ทุนกบัพนกังานของบริษทัให้ไดรั้บการศึกษาท่ี
สูงข้ึนตั้งแต่ละดบัปริญญาโท ถึงปริญญาเอก โดยทุกคนท่ีไดรั้บทุนจดตอ้งผ่านการอบรมครูสมาธิแลว้ การให้ทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาท่ีสถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารและสถาบนั AIT โดยบริษทัจะใหทุ้นคร้ังละ 1 ทุน โดยทาํมาตั้งแต่ปี 2547 แลว้ ปัจจุบนัมี
ผูรั้บทุน 1 ทุนขณะน้ีศึกษาอยู่ปี 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีสถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั รวมทั้งรวมมือกับ 
HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ใหทุ้นการศึกษากบัพนกังานเขา้รับการศึกษาทางดา้นวิศวกรรม
ไปศึกษาท่ีประเทศฮ่องกง ปัจจุบนัมีพนกังานจบมาแลว้ 1 คนในระดบัปริญญาเอก 

3.จดัทาํบริษทัใหเ้ป็นแหล่งความรู้ 
3.1 จดัส่งวิศวกรเขา้ให้ความรู้และอบรมกบัสถาบนัต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น อบรมการพิจารณาขอ้มูลดิน และการออกแบบการ

รับนํ้าหนกัเสาเขม็ ของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
3.2 ไดร่้วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งชาติจดัอบรมและสัมมนา งานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพีแห่งชาติ คร้ัง

ท่ี 1  
3.3 จดัทาํเอกสารทางวชิาการเก่ียวกบัวิศวกรรมปฐพี เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นวิทยากรอบรมใน

สถาบนัต่างๆ โดยในปี 2558 ไดเ้ขา้ร่วมเป็นวิทยากรต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในส่วนท่ี 1  ขอ้ 2.5 ภายใตห้ัวขอ้งานวิจยัและ
พฒันา  

3.4  รับนกัศึกษาเขา้มาฝึกงานท่ีบริษทัเป็นประจาํทุกปี โดยเป็นนกัศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ เช่น สาขา วิศวกรรม, คอมพิวเตอร์, 
บญัชี และสาขาอ่ืนๆ อีกเป็นตน้ 

3.5  ในวาระท่ีบริษัทครบรอบ 40 ปีในพ.ศ.2557 บริษทัได้จัดทาํหนังสืออธิบายเร่ืองประสบการณ์งานเสาเข็มเจาะและ
โครงส ร้างใต้ดินในประเทศไทยและ  Current Practices in Deep Foundations and Diaphragm Wall Construction in 
Thailand เผยแพร่เป็นวทิยาทานแก่มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ท่ีสอนวศิวกรรมโยธา  

 
4. เขา้ช่วยพฒันาโรงเรียนท่ีมีผลกระทบจากนํ้าท่วม 

บริษทัฯ เขา้ได้เขา้ร่วมโครงการพฒันาโรงเรียนวดับา้นฉางท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วม โดยไดร่้วมมือกบักองทุนตลาด
หลกัทรัพยร่์วมใจ ช่วยภยันํ้าท่วมและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย โดยไดป้รับปรุงพ้ืนสนามคอนกรีตพร้อมรางระบายนํ้าโดยรอบ
ร้ัวโรงเรียนและเข่ือน และแลว้เสร็จและส่งมอบเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558  

 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ตลอดระยะเวลานานกวา่ 40 ปี ท่ี
บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั ตั้งแต่ปี 2547  จนถึง
ปัจจุบนัดงัน้ี 
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 ปี 2558 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนทุนในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 20 เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนทุนทาํหอ้งสมุด AIT (Asian Institute of Technology)  
เป็นจาํนวนเงิน 300,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนการจดังานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรม
ปฐพีคร้ังท่ี 2 ของ วสท. เป็นจาํนวนเงิน 120,000 บาท 

 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 เพ่ือรณรงคใ์หป้ระชาชนและเยาวชนหันมาออกกาํลงักาย
ดว้ยการว่ิงอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมเยาวชนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ห่างไกลยาเสพติด  

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

 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนการศึกษาให้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 บริษทั ซีฟโก้ จาํกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการ “รินนํ้ าใจสู่จุฬาฯ เพ่ือปรับปรุง
หอประชุมจุฬาฯ” เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 ปี 2556 

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 บริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัประจาํปี 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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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประชุมในปี 2558 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 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดย
ไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย เช่นการสอบทาน
รายงานทางการเงิน การกาํกบัดูแลระบบบริหารความเส่ียง การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการ
สอบทานแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงสําคญั การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการใชท้รัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิ์น การ
ป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้ รวมทั้งการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในแลว้เห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็นไปตามสากล
ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษทั 
 คณะการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางกาญจนาวดี รักษานนท์ ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี    
1 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่ปี 2548  และทาํงานให้กบั
บริษทัมาเป็นเวลา 10 ปี ในระหว่างปี 2558 ไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน 
ไดแ้ก่ 

1. Audit Committee Seminar : Get Ready for the year end  
 

 ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้งถอดถอนโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีดงัน้ี 
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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 2558 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
และญ าติส นิท
ของกรรมการ
เป็ น กรรมการ
ข อ ง บ ริ ษั ท
ดงักล่าว 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 1,349 - บริษทัขายอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการซ่อม
เคร่ืองจกัรท่ีเช่ามาโดยราคาท่ีเรียกเกบ็บวกกาํไร อตัรา
ร้อยละ 15 

ค่าเช่าท่ีดิน 2,760 -  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 ต่อมาในเดือน ก.ค.-
ธ.ค. 2558 อตัราคา่เช่าเดือนละ 400,000 บาท 

 
-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค. 2558) โดยสามารถตอ่สญัญา
เม่ือครบกาํหนด 

ค่า
สาธารณูปโภค 

3,964 -  บริษทัจ่ายตามคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่มีคา่บริการ
เพิ่มเติม 

 
ค่าเช่า

ยานพาหนะ 
168 -  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
เป็ นญ าติส นิ ท
ของผูถื้อหุน้ 

ค่าจา้งในการ
ทดสอบเสาเขม็ 

 
 
 
 
 

3,828 -  อี.ดี.อี.ดาํเนินการทดสอบเสาเขม็ใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั 
เน่ืองจากความจาํเป็นท่ีตอ้งมีบริษทัท่ีเป็นกลาง
ดาํเนินการดงักลา่ว 

-  บริษทัจ่ายในอตัราท่ีไม่แตกต่างจากลูกคา้รายอ่ืนของ 
อี.ดี.อี (ราคา ตลาด) 

ค่า
สาธารณูปโภค 

610 - 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 - 
 

-  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 - - บริษทั นิวเทคโนโลย ีเอน็จิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
คิดคา่รับเหมาก่อสร้างในราคาตลาด ไม่แตกต่างจาก
ลูกคา้รายอ่ืนของบริษทั นิวเทคโนโลย ีเอน็จิเนียร่ิง 
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

 
 12.2  มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
 มีขอ้กาํหนดให้บริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีจะทาํธุรกรรมระหวา่งกนักบักรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ตอ้งนําขอ้ตกลงดังกล่าวไปขออนุมติัจากคณะกรรมการ หรือขออนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทาํธุรกรรม แม้
ธุรกรรมดงักล่าวจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงเดิมฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมติัรายการดังกล่าวได้เองโดยไม่ต้องขออนุมติัจากคณะกรรมการ ดงันั้นจึงขออนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้
โดยทัว่ไปในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทัย่อยกบักรรมการหรือผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีรายการค่าเช่าใน
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 นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 และงบการเงินของบริษทัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ถึง 2558 ไดแ้ก่นางสุวิมล กฤตยา
เกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2982 จากสาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ และในปี 2554 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั โดยรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีสําหรับระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาได้ให้ความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป  

13.1.2 ตารางงบการเงิน (เอกสารแนบ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financal Statement
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
การดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
ในปี 2556 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2555 มีงานก่อสร้างอาคารสูงของภาคเอกชน รวมทั้งงาน

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาครัฐ รวมทั้งงานโครงการขยายทางด่วนส่วนต่อขยาย แต่ในช่วง
ปลายปีมีผลกระทบทางการเมืองท่ีมีการประทว้งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานเลก็นอ้ยในช่วงไตรมาส
ท่ี 4 และในปี 2556 บริษทัไดรั้บเหมางานช่วงงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและทางด่วนต่อขยายศรีรัตน์เพ่ิม รวมทั้งไดรั้บชาํระ
หน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสํารองไวแ้ลว้กลบัคืนมาอีกจาํนวน 16.31 ลา้นบาท จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการเพ่ิมข้ึนเป็น 
142 ลา้นบาท 

ในปี 2557 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ไดมี้การขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 (ท่ีมา จากสํานักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) แต่สภาวะการเมืองสงบลง ทาํให้การทาํงานและส่งมอบงานดีข้ึนกวา่ปี 2556 จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผล
กาํไรจากการดาํเนินการเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 48 คิดเป็นจาํนวนเงิน 210 ลา้นบาท โดยงานท่ีรับมาในปี 2557 มีงานประเภท
รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีนํ้าเงิน จึงทาํใหมี้ผลการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 

ในปี 2558 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตวัลง เน่ืองจากภาคเอกชนยงัไม่ค่อยมัน่ใจในสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะท่ีธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยก์็ชะลอตวั (โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยัแนวสูงยงัประสบปัญหา Over Supply) รวมทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐเล่ือนการ
ประมูลงานออกไป จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 28 โดยในปี 2558 มีกาํไรสุทธิรวม
เท่ากบั 151.89 ลา้นบาท 

 
ส่วนแบ่งตลาด 
 ส่วนแบ่งตลาด จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากกระทรวงพาณิชยใ์นช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา มีขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนแบ่งตลาด 2555 2556 2557 
มูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมได ้(ลา้นบาท) 4,377 5,426 6,669 
เป็นส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 33 32 26 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระทรวงพาณิชยมี์ถึงปี 2557 

    
ในการเก็บขอ้มูลน้ีพบว่าอาจมีการคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัฐานรายได้ เพราะการรับงานนั้นบางคร้ังรับงานเฉพาะค่าแรงและ

เคร่ืองจกัร รายได้ก็จะตํ่าลง ถ้ารับงานประเภทรวมค่าแรง,เคร่ืองจกัรและค่าวสัดุหลัก มูลค่างานจะสูงข้ึน รายได้ก็จะสูงข้ึน โดย
อตัราส่วนการรับงานของบริษทัในปี 2556 ถึง 2558 รับเฉพาะค่าแรงคิดเป็นอตัราร้อยละ 69 : 44  และ 29 ตามลาํดบั ส่วนงานท่ีรับ
ค่าแรงรวมวสัดุหลกั คิดเป็นอตัราร้อยละ 22:49 และ 65 ตามลาํดบั ซ่ึงถา้ในปีใดมีการรับงานในส่วนของค่าแรงรวมวสัดุหลกัในอตัราท่ี
สูง จะส่งผลใหมู้ลค่างานของบริษทัสูงข้ึน ดงันั้นมูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมมาน้ี พอเป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น 
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14.1 การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ก)  รายได ้
รายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้ง ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการเสาเขม็เจาะ รายไดง้านกาํแพงกนัดิน รายได้

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

ปี 2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 1,308 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินร้อยละ 
91 รายไดง้านก่อสร้างโยธาร้อยละ 8 และรายไดง้านต่างประเทศร้อยละ 1 

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 1,887 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดง้านเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน 
(รับเฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 44, รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงานรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 49, รายไดง้านโครงสร้างและ
โยธาร้อยละ 2 และรายไดจ้ากงานต่างประเทศร้อยละ 5 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 1,856 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดง้านเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน 
(รับเฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 29, รายได้งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกันดิน (รับงานรวมวสัดุหลัก) ร้อยละ 65 และรายได้จากงาน
ต่างประเทศร้อยละ 6 

รายได้ในปี 2558 เม่ือเทียบกับปี 2557 มีรายได้หลักลดลง 31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 ซ่ึงทาํให้ผลกําไรจากการ
ดาํเนินงานลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 28 ซ่ึงมาจากการรับงานในส่วนท่ีรับเฉพาะค่าแรงจะมีอตัรากาํไรสูงกว่างานท่ีรับค่าแรงรวมค่า
วสัดุหลกั ซ่ึงงานท่ีรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 29 ของรายไดห้ลกัในปี 2558 ส่วนในปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 
44 ของรายไดห้ลกั 
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รายไดแ้ยกตามแหล่งท่ีมาของรายได ้    
 2556 2557 2558 
            จากแหล่งงานภาครัฐ (ร้อยละ) 58 36 21 
            จากแหล่งงานภาคเอกชน (ร้อยละ) 42 64 79 

 จะเห็นไดว้า่งานท่ีรับจากภาครัฐจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองมาจากการชะลอโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยคาดวา่ภาครัฐกลบัมา
เร่ิมดาํเนินงานก่อสร้างในปี 2559  

 
(ข)  ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนงานรับจา้ง   
ตน้ทุนงานรับจา้งประกอบดว้ย ค่าวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ค่าจา้งแรงงาน ค่าเช้ือเพลิง ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายในการผลิต

อ่ืนๆ 
ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2556 เท่ากบั 1,057.95 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 เท่ากบั 1,257.59 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 15.88 ท่ีลดลง

เน่ืองจากบริษทัฯ รับงานก่อสร้างเฉพาะค่าแรงไม่รวมวสัดุหลกัเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํใหต้น้ทุนในส่วนของวสัดุหลกัเช่นคอนกรีตและ
เหลก็ลดลง 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2557 เท่ากบั 1,498.12 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 ซ่ึงเท่ากบั 1,057.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.61 อนัมี
ผลมาจากประเภทการรับงานโดยในปี 2557 มีการรับงานประเภทค่าแรงรวมวสัดุหลกัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 52 ของรายไดร้วม ส่วนใน
ปี 2556 มีอยูร้่อยละ 30 ของรายไดร้วม ประเภทงานท่ีรับค่าแรงรวมวสัดุหลกั ตน้ทุนจะสูงกวา่งานท่ีรับเฉพาะค่าแรง 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2558 เท่ากบั 1,546.91 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1,498.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.25 อนัมี
ผลจากประเภทของการรับงานโดยงานท่ีรับมาเป็นงานค่าแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมาเป็นร้อยละ 65 ของรายได้หลกัจากการ
บริการในปี 2558 ซ่ึงในปี 2557 รับงานค่าแรงรวมวสัดุหลกัรับมาในอตัราร้อยละ 49 ของรายไดห้ลกัจากการบริการ 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 

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

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2557 เท่ากบั 121.68 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 เท่ากบั 83.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
45.30 ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าใชจ่้ายในการบริหารงานท่ีประเทศพม่า 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2558 เท่ากบั 126.18 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2557 เท่ากบั 121.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3.69 ส่วนท่ีเพ่ิมมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานของบริษทั 

 
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 
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ในปี 2556 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญ และยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 15.31 ลา้นบาท 
ในปี 2557 บริษทัมีการตั้งสาํรองหน้ีสูญจาํนวน 2.8 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 12 เดือน และมีการรับชาํระหน้ี

จากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 3.89 ลา้นบาท 
ในปี 2558 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 8.67 ลา้นบาท 
 
(ค)  กาํไรขั้นตน้และกาํไรสุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 249 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 มีกาํไรขั้นตน้ 265 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.04 เน่ืองจากใน

ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 มีเหตุทางการเมืองทาํใหบ้ริษทัฯ ส่งมอบงานไดน้อ้ยลง 
ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 389 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 มีกาํไรขั้นตน้ 249 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56  เน่ืองจาก

การเมืองสงบลงทาํใหส่้งมอบงานไดเ้ร็วข้ึนกวา่ปี 2556 
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ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 309 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2557 มีกาํไรขั้นตน้ 389 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.56 เน่ืองจาก

ประเภทของการรับงาน โดยงานในปี 2557 จะมีงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีนํ้าเงิน แต่งานท่ีรับในปี 2558 จะเป็นงานจาก
ภาคเอกชนประเภทอาคารสูง  

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

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 142 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 มีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 112 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 บริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 

ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 210 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 มีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2556 เท่ากบั 142 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48 อนัเน่ืองจากการส่งมอบงานไดดี้ข้ึนกวา่ปี 2556 และมีรายไดจ้ากต่างประเทศ 

ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 153.24 ลา้นบาท ในปี 2557 เท่ากบั 210 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
27.02 อนัเป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้ลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 (ง) การลงทุนในเคร่ืองจกัร 
 การลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายความสามารถในการผลิต ในปี 2556 ได้มีการลงทุนจาํนวน 59.27 ลา้นบาท ในปี 2555 
จาํนวน 63.86 ลา้นบาท และในปี 2554 จาํนวน 20.71 ลา้นบาทตามลาํดบั เป็นเคร่ืองจกัรในการทาํเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ซ่ึงการ
ลงทุนน้ีเพ่ือนาํมาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพไปแลว้ในบางส่วน 
 การลงทุนในปี 2557 จาํนวน 97.85 ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครน โดยเป็นการซ้ือเขา้มาทดแทนเพื่อจะนาํรถเครนคนัเก่าส่งไป
ทาํงานท่ีต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมาร์ 
 การลงทุนในปี 2558 จาํนวน 164 ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจาะ โดยเป็นการซ้ือเขา้มาทดแทนของเก่า เพ่ือจะ
นาํรถเครนคนัเก่าส่งไปทาํงานท่ีต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมาร์ 
 
  (จ)  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556  กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 18 ในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 17 ทาํให้มีอตัราผลตอบแทน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.89 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีเพ่ิมข้ึน ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผู ้
ถือหุน้เท่ากบัร้อยละ 22 ในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 18 ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 เน่ืองมาจากผลกาํไรเบด็เสร็จสาํหรับ
ปีเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 15 ซ่ึงลดลงร้อยละ 31.81 เน่ืองมาจากผลประกอบการลดลง 
จึงทาํใหก้าํไรเบด็เสร็จลดลง 
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14.2  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  14.2.1 สรุปสินทรัพยร์วมและหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย ์
 สินทรัพยร์วมของปี 2556,2557 และ 2558 เท่ากบั 1,485 ลา้นบาท, 1,725 ลา้นบาทและ 1,807 ลา้นบาท 
 ในปี 2557 เทียบกบัปี 2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยู่จาํนวน 240 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 225 
ลา้นบาท เกิดจากมีการลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 100 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนในส่วนของลูกหน้ีการคา้ 100 ลา้นบาท อนั
เน่ืองจากมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 และอีกจาํนวน 25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในส่วนของสินคา้คงเหลือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในปี 
2557 เทียบกบัปี 2556 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 15 ลา้นบาท ในภาพรวมส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากส่วนของลูกหน้ีเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน อนั
เน่ืองจากการส่งมอบงานท่ีสูงข้ึนกวา่ปี 2556 
 ในปี 2558 เทียบกบัปี 2557 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 82 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 44.78 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่ท่ีลดลงคือลูกหน้ีการคา้ยงัไม่เรียกชาํระ และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 127.58 ลา้นบาท เน่ืองมาจากใน
ส่วนสินทรัพยถ์าวรในปี 2558 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ิม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า และมีบางส่วนมีแผนการท่ีจะส่งไป
ประเทศเมียนมาร์ 
 
หน้ีสินรวม 
 หน้ีสินรวมของปี 2556, 2557 และ 2558 เท่ากบั 710 ลา้นบาท, 808 ลา้นบาท และ 814 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง
จะอยูท่ี่เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ โดยเจา้หน้ีการคา้จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนของการรับงาน ซ่ึงถา้
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ในปีใดมีอตัราส่วนของการรับงานแบบค่าแรงรวมวสัดุหลกัสูงข้ึน ก็จะทาํใหเ้จา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน และถา้ในปีใด มีอตัราส่วนการรับ
งานเฉพาะค่าแรงสูงข้ึนกจ็ะทาํใหส่้วนของเจา้หน้ีการคา้ลดลง 
 ในปี 2558 ได้มีการออกหุ้นกู้จาํนวน 150 ล้านบาท ครบกาํหนดชําระ 3 ปี โดยในการออกหุ้นกู้นั้นเพ่ือท่ีจะนํามาซ้ือ
เคร่ืองจกัร 
 
เงินกูร้ะยะยาว 
 เงินกูย้มืระยะยาวของปี 2556 ถึง 2558 เท่ากบั 20.51 ลา้นบาท, 23.50 ลา้นบาท และ 10.90 ลา้นบาท บริษทัไดล้งทุนในการซ้ือ
เคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพ และทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีจะส่งไปทาํงานท่ีประเทศพม่า บริษทัใชแ้หล่งเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2558 ลดลงเพราะเป็นการกูม้าแบบลิสซ่ิง ไดมี้การชาํระหน้ีไปตามกาํหนดระยะเวลาการผอ่น ส่วนในปี 2558 ไดเ้ปล่ียน
มาใชว้ธีิการออกหุน้กูแ้ทนการทาํลิสซ่ิง 

 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นปี 2556 ถึง 2558 เท่ากบั 775 ลา้นบาท, 916 ลา้นบาท และ 993 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนทุกปี 
อนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานมีผลกาํไรอยา่งต่อเน่ือง 

 
สภาพคล่อง 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) เท่ากบั 0.82 เท่า ในปี 2557 เท่ากบั 0.88 เท่า และในปี 2556 
เท่ากบั 0.92 เท่า บริษทัมีสัญญากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงระบุวา่ให้บริษทัรักษาสภาพของอตัราส่วนน้ีไวท่ี้ไม่เกิน 1.5 เท่า และใน
อตัราส่วนของ Net Gearing ของปี 2558 เท่ากบั 0.20 เท่า ในปี 2557 เท่ากบั 0.23 เท่า และปี 2556 เท่ากบั 0.39 เท่า จากอตัราส่วน
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน 
  
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

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

ปี 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 808.08 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 723.29 ลา้นบาทและหน้ีสินระยะยาว 84.79 ลา้นบาท 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 710.27 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 625.96 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 
84.31 ลา้นบาท 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 814.26 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 582.19 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว 232.07 
ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 บริษทัหน้ีสินรวม 808.08 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 723.29 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว 
84.79 ลา้นบาท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินระยะยาวเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บัเงินทุนหมุนเวยีน 

ซ่ึงบริษทัใชแ้หล่งเงินทุนหมุนเวยีนจากสถาบนัการเงิน,จากเจา้หน้ีการคา้ และการออกหุน้กู ้
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ด้วยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทั
ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ หรือนายณรงค ์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 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 
  
  
 
 
**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2558 

93 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 
 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง /  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายณรงค ์ทศันนิพนัธ ์

-กรรมการ 

-กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100601048141 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

68 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far 

Eastern University, Manila, Philippines  

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- วิทยาลยัการตลาดทุนรุ่นที่ 12 

หลกัสูตร IOD 

-   Director Accreditation  Program รุ่นที่ 15/2004 

-   Finance for Non -Finance  Directors 

-   Director Certification  Program รุ่นที่ 91/2007 

-  Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009  

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม (นมธ.)” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4 

-  หลกัสูตร ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 

27 

- หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

รุ่นที่ 1 (พระพรหม) 

 

7.67 บิดาคุณ
ณฐัฐวรรณ ทศัน
นิพนัธ์, คุณณฐัฐ

พนัธ์ ทศัน
นิพนัธ์ และคุณ
ณฐัฐพล ทศัน

นิพนัธ ์

2542 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

/ ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและ
งานกาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง /  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์

-กรรมการบริหาร 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100601949645 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

71 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

หลกัสูตร IOD  

- Director Accreditation   Program รุ่นที่ 15/2004 

-   Chairman 2000 

-   Finance for Non – Finance Directors 

-   Director Certification Program รุ่นที่ 91/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.82 ไม่มี 2542 -2556 

 

 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการ 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

/ ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและ
งานกาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน)  
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น    
 (ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

Mr.Zaw Zaw Aye  

-กรรมการ 

-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มงานปฏิบตัิการ 2 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

หนงัสือเดินทางเลขที่ M095654 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2554 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 - M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian 

Institute of Technology, Thailand 

 หลกัสูตร IOD  

- Director Certification Program (DCP) 

196/2014 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร Leadership Development Program 

(LDP) รุ่น 3 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 

0.01 ไม่มี 2542 – 2554 

 

 

 

 

 

2554-2556 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

 

 

 

กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ กลุ่มงานปฏิบตัิการ 

2 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงานกาํแพง
กนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์

-กรรมการ 

-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
กลุ่มงานบริหาร 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100601048192 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2552 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 - Msc. of Financial Management, University of 

Exeter, UK 

หลกัสูตร IOD                             

- Director Certification Program รุ่นที่ 116/2009 

-  Role of the Nomination and Governance 

Committee 1/2011 

- Risk Management Committee Program (RMP) 

6/2015 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 4 สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

-  หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 5 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นที่ 3 

- หลกัสูตร Leadership Development Program 

(LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่สาํหรับผูน้าํยคุ
ใหม่ (TISCO WEP) รุ่นที่ 2 

- Thai-Chinese Young Executive Program 

(TCYEP) รุ่นที่ 1 

- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตร Academy of Business Creativity 

(ABC) รุ่น 4 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

 

5.50 บุตรคุณณรงค ์

ทศันนิพนัธ ์

2552 – 2557 

 

 

 

 

 

2557-ปัจจุบนั 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

 (ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายกมล สิงห์โตแกว้ 

-กรรมการ 

-กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายงานการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์
ภายในประเทศ 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3301201062111 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

   สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

หลกัสูตร IOD  

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004 

-  Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007 

-  Executive Director Program รุ่นที่ 6/2010 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร ครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 

29 

-  หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

รุ่นที่ 1 (พระพรหม) 

-  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นที่ 6 

 

0.01 ไม่มี 2542 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

- กรรมการ 

- กรรมผูช้่วยผูจ้ดัการ
ใหญ่ ฝ่ายงานการตลาด
และลูกคา้สมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายเผดจ็ รุจิขจรเดช 

-กรรมการ 

-กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงาน
เสาเขม็เจาะ กาํแพงกนัดิน และงาน
วศิวกรรมปฐพีอืน่ 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

3101400696619 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

59 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

    สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

หลกัสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004 

-  Director Certification Program รุ่นที่ 91/2007 

-  Director Certification Program Update (DCPU) 

รุ่นที่ 4/2015 

 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร Executive Mini MBA   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

-  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นที่ 7 

 

0.02 ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น     
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ ์

- กรรมการ 

- กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100601048184 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2558 

 

39 - ปริญญาโท สาขา computer,  

   The London School of Economics and Political 

Science(LSE), UK 

-  ปริญญาตรี สาขา Computing Business 

University of Sunderland, UK 

หลกัสูตร IOD 

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 

206/2015  

- Family Business for sustainability (FBS) รุ่น 

3/2015 

 

หลกัสูตรอืน่ 

- ABC Real Estate Real Deal at SUP (Sep 2014-

Dec 2014) 

- PNP 3 at King Prajadhipok’s Institute 2013-

2014 

- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 

11/2013  

- Mini MBA รุ่นที่ 11 at Thammasart University 

- NIT รุ่นที่ 1 at NecTec 2010 

- BootCamp Case Study solving champion 2008 

 

1.05 บุตรคุณณรงค ์

ทศันนิพนัธ ์

2554-2558 

 

 

 

 

 

2558-ปัจจุบนั 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

 

 

 

 

กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ ์

- กรรมการ 

- กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100601048214 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2558 

 

33 - ปริญญาโท MSC. Operating Management in 

Engineering(OME) University of Strathclyde, 

Scotland 

-  MBA In Finance, Coventry University, UK 

- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  
 สถาบนั SIIT  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลกัสูตร IOD 

- Director Certification Program (DCP) 211/2015 

 

หลกัสูตรอืน่ 

-  หลกัสูตร "สุดยอดผูป้ระกอบการยคุใหม่เพื่อ
สงัคม สาํหรับผูบ้ริหารรุ่นที่ 2" (Super 

Entrepreneur for Society SEP-S2) ของสถาบนั
นกัลงทุนรุ่นใหม ่

-  หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่ สาํหรับผูน้าํยคุ
ใหม่ รุ่นที่ 3 (Wep3 Tisco) 

-  หลกัสูตรพฒันาผูน้าํวศิวกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 

(YPF) สภาวศิวกรและสมาคมวศิวกรที่ปรึกษาฯ 

 

 

 

 

 

2.38 บุตรคุณณรงค ์

ทศันนิพนัธ ์

2555-2558 

 

 

 

 

 

2558-ปัจจุบนั 

วศิวกรโครงการ 

 

 

 

 

 

กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น    
  (ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน ์

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3101203303941 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia 

Politica,  

Universidad Complutense de Madrid, Spain  

- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic 

Integration),  

Universite de Nancy, France 

- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y 

Economica,  

Universidad Complutense de Madrid, Spain 

- อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตร IOD 

- Chairman Role in Building Independence 

across the Board 

 

หลกัสูตรอืน่ 

 

ไม่มี ไม่มี 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

2547 - 2555 

 

2556-ปัจจุบนั 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2550 – ปัจจุบนั 

รองศาสตราจารย ์(ระดบั 

9) ประจาํคณะรัฐศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

บริษทั ศุภาลยั จาํกดั 

(มหาขน) 

บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้ง 

แอนด ์พบัลิชชิ่ง จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั กรุงเทพธนาคม 

จาํกดั 

บริษทั ไทยฮั้วยางพารา 
จาํกดั(มหาชน)* 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น    

  (ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายศิวะ แสงมณี 

-กรรมการ 

-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

3100200953641 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 - ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

หลกัสูตร IOD 

- Director Certification Program  

รุ่นที่ 97/2007 

- Advance Audit Committee Program (AACP) 

18/2015 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมควร วฒักีกลุ 

-กรรมการ 

-กรรมการตรวจสอบ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100200821508 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย 

 

หลกัสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุ่นที่   21/2004 

-  Director Certification Program  

   รุ่นที่ 96/2007 

 

หลกัสูตรอืน่ 

- 

ไม่มี ไม่มี 2554 -ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ซี เค พาว
เวอร์ จาํกดั
(มหาชน) พลงังาน
และสาธารณูปโภค 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมควร มูสิกอินทร์ 

-กรรมการ 

-กรรมการตรวจสอบ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100904943490 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลกัสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุ่นที่ 21/2004 

-  Director Certification Program  

   รุ่นที่ 97/2007 

 

หลกัสูตออื่น 

- The UK Experience on Implementing the 

Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, กลต. และสภาวชิาชีพบญัชี 

ไม่มี ไม่มี 2514- ปัจจุบนั 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

- 

 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายลอยเลื่อน บุนนาค 

-กรรมการ 

-กรรมการตรวจสอบ 

 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100503847813 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลกัสูตร IOD 

-  Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007 

 

หลกัสูตรอืน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2535- ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไพบูลยส์มบตัิ 

จาํกดั /ใหเ้ช่าและการ
ดาํเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรัพย ์

 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทาง
ท่อ จาํกดั / ใหบ้ริการ
ขนส่งนํ้ามนั 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายเอนก ศรีทบัทิม 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษทั 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

5110199035768 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่บริหาร
ครั้งแรก 18 มีนาคม 2547 

59 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

หลกัสูตร IOD 

-  Company Secretary Program 

-  หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 10 

-  หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 10 สภาวชิาชีพ
บญัชี 

หลกัสูตรอืน่ 

-  หลกัสูตร ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 

30 

- หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

รุ่นที่ 1 (พระพรหม) 

- The UK Experience on Implementing the 

Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, กลต. และสภาวชิาชีพบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 ไม่มี 2546 – 2554 

 

 

 

 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายอาํนวยการ 

 

 

 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall  

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) /  
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายกมล อยูย่นืพฒันา 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3329900273488 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่บริหาร
ครั้งแรก 18 มีนาคม 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตรครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 

30 

- หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

รุ่นที่ 1 (พระพรหม) 

- หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

รุ่นที่ 2 

ไม่มี ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายโครงสร้าง 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมศกัดิ์ ธวชัพงศธ์ร 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซื้อ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

3101500373382 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่บริหาร
ครั้งแรก 3 ตุลาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร ครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  รุ่น
ที่ 29 (สนัติสุข) 

- หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

รุ่นที่ 1 (พระพรหม) 

- หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

  รุ่นที่ 1 (พญาราชสีห์) 

- หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

  รุ่นที่ 2 (พญาฉนัทหนัต)์ 

- หลกัสูตรอาจาริยสาสมาธิ รุ่นที่ 8 

ไม่มี ไม่มี 2547 – 2554 

 

 

 

 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายจดัซื้อ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) / ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน)  
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายธวชั ผดุผอ่ง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

3100400286282 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่บริหาร
ครั้งแรก 18 มีนาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาวิทยาเขต 

เทเวศร์ (ปัจจุบนัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล) 

0.0037 ไม่มี 2547 – 2556 

 

 

 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายซ่อม
บาํรุง 

 

 

 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่าย
งานซ่อมบาํรุง 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั
(มหาชน) /ใหบ้ริการ
เสาเขม็เจาะและงาน
กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั
(มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 
การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 
 

ลาํดบั 
รายช่ือผู้บริหารและ 
ผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษทัฯ บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

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

4. Mr.Zaw Zaw Aye /, //, /// / / /   

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

6. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช /, //, ///      

7. นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ /, //, ///      

8. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ /, //, ///      

9. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน์ X, /      

10. นายศิวะ แสงมณี /      

11. นายสมควร วฒักีกลุ /      

12. นายสมควร มูสิกอินทร์ /      

13. นายลอยเล่ือน บุนนาค /      

14. นายเอนก ศรีทบัทิม ///      

15. นายกมล อยูย่นืพฒันา ///      

16. นายสมศกัด์ิ ธวชัพงศธ์ร ///      

17. 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 / ตําแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษา ประวติัการฝึกอบรม 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 

10. Internal Audit Certificate 
Program (IACP) 

11. Audit Committee Seminar : 
Get Ready for the year end  

 

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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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 
 

- ไม่มี   -  
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บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 

       เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด     44,988,159 2.49                    26,465,132 1.53               18,668,052 1.26             27,969,155 1.64             8,031,827 0.50               7,281,810 0.53           

เงินลงทนุชัว่คราว 131,964,324 7.30                    100,325,436 5.82               -                         -               131,964,324 7.75             100,325,436 6.26               0 -             

       ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น        434,139,775 24.02                  396,270,532 22.98             294,026,020 19.80           374,686,671 22.00           352,347,694 21.97             224,485,770 16.22         

       ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่ได้เรียกชําระ       142,722,276 7.90                    245,190,776 14.22             267,998,885 18.05           139,135,820 8.17             220,035,320 13.72             253,829,895 18.34         

       เงินจ่ายล่วงหน้าคา่จ้างและซือ้สินค้า 5,585,114 0.31                    10,022,330 0.58               2,548,388 0.17             3,794,966 0.22             2,912,789 0.18               2,431,140 0.18           

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย -                             -                      -                             -                -                         -               -                            -              -                      -                 7,500,000 0.92           

       สินค้าคงเหลือ 73,330,118 4.06                    99,243,360 5.75               72,180,943 4.86             70,702,218 4.15             96,782,687 6.04               72,171,412 5.21           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 832,729,766 46.07                  877,517,566 50.88             655,422,288 44.14           748,253,156 43.94           780,435,753 48.67             567,700,027 41.39         

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกนั      72,929,893 4.03                    79,302,812 4.60               86,865,213 -               72,702,447 4.27             75,373,927 4.70               83,012,384 6.00           

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 1,017,160 0.06                    1,426,272 0.08               

เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                             -                      -                             -                -                         -               14,999,400 0.88             7,499,850 0.47               7,499,850 0.54           

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 8,752,612 0.48                    5,000,000 0.29               5,000,000 -               5,000,000 0.29             5,000,000 0.31               5,000,000 0.36           

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 29,650,681 1.64                    26,150,681 1.52               26,150,681 1.76             29,650,681 1.74             26,150,681 1.63               26,150,681 1.89           

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 594,500,951 32.89                  516,254,590 29.93             529,583,548 35.66           582,478,184 34.21           510,107,682 31.81             526,771,235 38.06         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 13,730,862 0.76                    14,416,828 0.84               16,959,128 1.14             13,730,862 0.81             14,416,828 0.90               16,959,128 1.23           

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 234,650,681 12.98                  187,039,049 10.85             123,132,720 8.29             217,859,509 12.79           172,004,337 10.73             113,432,352 8.20           

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 17,098,387 0.95                    15,592,325 0.90               40,296,753 2.71             15,707,530 0.92             10,570,659 0.66               36,047,254 2.60           

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2,379,155 0.13                    1,947,400 0.11               1,502,950 0.10             2,379,155 0.14             1,947,400 0.12               1,502,950 0.11           

      รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 974,710,384 53.93                  847,129,956 49.12             829,490,994 55.86           954,507,769 56.06           823,071,364 51.33             816,375,835 58.98         

รวมสินทรัพย์ 1,807,440,150 100.00              1,724,647,522 100.00         1,484,913,282 100.00        1,702,760,925 100.00       1,603,507,117 100.00         1,384,075,862 100.00      

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 4,983,581 0.28                    44,245,483 2.57               82,655,408 5.57             4,983,581 0.29             44,245,483 2.76               82,655,408 5.97           

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 423,918,364 23.45                  388,213,138 22.51             221,773,399 14.94           381,403,938 22.40           347,051,934 21.64             186,275,988 13.46         

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าตามสญัญา   56,325,596 3.12                    89,510,626 5.19               71,160,607 4.79             54,283,659 3.19             63,855,565 3.98               56,462,999 4.08           

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานผู้ รับเหมา 29,468,856 1.63                    31,369,195 1.82               34,750,974 2.34             13,954,579 0.82             15,883,164 0.99               18,973,121 1.37           

ส่วนหนีส้ินระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 29,727,791 1.64                    40,617,660 2.36               49,504,360 3.33             29,727,791 1.75             40,617,660 2.53               49,504,360 3.58           

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 20,000,000 1.11                    105,000,000 6.09               142,500,000 9.60             20,000,000 1.17             105,000,000 6.55               135,000,000 9.75           

ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 15,522,585 0.86                    21,580,992 1.25               23,322,135 163.39         13,748,105 0.81             21,580,992 1.35               22,822,057 1.65           

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,240,901 0.12                    2,344,314 0.14               289,398 0.02             -                            -              965,552.67          0.06               -                        -             

     รวมหนีส้ินหมนุเวียน 582,187,673 32.21                  722,881,408 41.91             625,956,281 42.15           518,101,653 30.43           639,200,350 39.86             551,693,933 39.86         

หนีส้ินไม่หมนุเวียน

เงินกู้ ยืมระยะยาว 10,910,000 0.60                    23,500,070 1.36               20,514,070 1.38             10,910,000 0.64             23,500,070 1.47               20,514,070 1.48           

หุ้นกู้ 150,000,000 8.30                    -                             -                150,000,000 8.81             

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 27,698,266 1.53                    19,817,362 1.15               22,888,072 1.54             27,698,266 1.63             19,817,362 1.24               22,888,072 1.65           

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8,195,581 0.45                    10,613,153 0.62               14,109,144 0.95             8,195,581 0.48             10,613,153 0.66               14,109,144 1.02           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 35,266,703 1.95                    30,863,644 1.79               26,802,421 1.80             35,266,703 2.07             30,863,644 1.92               26,802,421 1.94           

     รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 232,070,550 12.84                  84,794,229 4.92               84,313,707 5.68             232,070,550 13.63           84,794,229 5.29               84,313,707 6.09           

รวมหนีส้ิน 814,258,224 45.05               807,675,637 46.83           710,269,988 47.83         750,172,203 44.06           723,994,579 45.15             636,007,640 45.95         

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัท

ทนุเรือนหุ้น

 - ทนุจดทะเบียน 305,665,263              291,124,377              333,250,000           305,665,263              291,124,377        215,000,000         

 - ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 305,665,008              16.91                  291,110,727              16.88             268,730,194           18.10           305,665,008 17.95           291,110,727 18.15             268,730,194 19.42         

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 164,000,000              9.07                    164,000,000              9.51               164,000,000           11.04           164,000,000 9.63             164,000,000 10.23             164,000,000 11.85         

กําไรสะสม

 - จดัสรรสํารองตามกฎหมาย 30,566,626                1.69                    29,112,438                1.69               28,384,511             1.91             30,566,626 1.80             29,112,438 1.82               28,384,511 2.05           

 - ท่ียงัไม่ได้จดัสรร 481,946,458              26.66                  418,945,686              24.29             299,202,148           20.15           452,327,088 26.56           395,289,374 24.65             286,953,517 20.73         

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                             -                      -                             -                -                         -               -                            -              -                      -                 -                        -             

 - องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,160,413-                  0.06-                    285,652                     0.02               52,840                    0.00             -                            -              -                      -                 -                        -             

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 981,017,679              54.28                  903,454,503              52.38             760,369,693           51.21           952,558,722              55.94           879,512,538        54.85             748,068,222         54.05         

ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 12,164,247                0.67                    13,517,392                0.78               14,273,601             0.96             0.00 -              0.00 -                 0.00 -             

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 993,181,926              54.95                  916,971,894              53.17             774,643,294           52.17           952,558,722              55.94           879,512,538        54.85             748,068,222         54.05         

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,807,440,150          100.00              1,724,647,531          100.00         1,484,913,282       100.00        1,702,730,925         100.00       1,603,507,117    100.00         1,384,075,862     100.00      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน)

สินทรัพย์

2556 2556รายการ

หนีส้ิน

งบดุลรวม งบดุลเฉพาะบริษัท

2557 25572558 2558
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13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการรับจ้าง 1,852,425,293 98.45% 1,861,323,324 97.80% 1,304,939,564 97.51% 1,750,729,581 98.47% 1,787,059,247 97.75% 1,253,777,653 97.42%

รายได้จากการขายวสัดแุละให้บริการ 3,726,319 0.20% 25,784,285 1.35% 2,375,077 0.18% 2,966,732 0.17% 25,784,285 1.41% 2,804,902 0.22%

     รวมรายได้หลัก 1,856,151,612 98.64% 1,887,107,609 99.15% 1,307,314,640 97.68% 1,753,696,313 98.63% 1,812,843,533 99.16% 1,256,582,555 97.64%

รายได้อ่ืน

กําไรจากการขายเงินลงทนุ -                             0.00% -                             0.00% -                              0.00% -                         0.00% -                           0.00% -                        0.00%

รายได้เงินปันผล -                             0.00% -                             0.00% -                              0.00% -                         0.00% -                           0.00% -                        0.00%

หนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการ 8,670,000 0.46% 3,892,605 0.20% 15,315,385 1.14% 8,670,000 0.49% 3,892,605 0.21% 15,315,385 1.19%

อ่ืน ๆ 16,832,228 0.89% 12,281,270 0.65% 15,668,092 1.17% 15,607,308 0.88% 11,542,174 0.63% 15,105,895 1.17%

     รวมรายได้อื่น 25,502,228 1.36% 16,173,875 0.85% 30,983,477 2.32% 24,277,308 1.37% 15,434,779 0.84% 30,421,280 2.36%

รวมรายได้ 1,881,653,840 100.00% 1,903,281,484 100.00% 1,338,298,117 100.00% 1,777,973,621 100.00% 1,828,278,312 100.00% 1,287,003,835 100.00%

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทนุงานรับจ้าง ขายวสัดแุละให้บริการ (1,546,906,039) (82.21%) (1,498,119,448) (78.71%) (1,057,949,010) (79.05%) (1,463,615,936) (82.32%) (1,447,742,596) (79.19%) (1,013,860,240) (78.78%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (126,181,260) (6.71%) (121,681,421) (6.39%) (83,736,849) (6.26%) (115,268,654) (6.48%) (111,543,319) (6.10%) (82,576,339) (6.42%)

สว่นแบง่ผลขาดทนุจากกิจการร่วมค้า (409,112) (0.02%) (64,770) (0.00%) -                              0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%

     รวมค่าใช้จ่าย (1,673,496,411) (90.16%) (1,619,865,638) (85.84%) (1,141,685,859) (87.33%) (1,578,884,590) (90.03%) (1,559,285,916) (86.01%) (1,096,436,579) (87.26%)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 208,157,429 11.06% 283,415,846 14.89% 196,612,258 14.69% 199,089,031 11.20% 268,992,396 14.71% 190,567,256 14.81%

ดอกเบีย้จ่าย (15,188,130) (0.81%) (16,130,405) (0.85%) (23,822,158) (1.78%) (15,188,130) (0.85%) (15,853,008) (0.87%) (22,767,557) (1.77%)

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (41,083,467) (2.18%) (57,719,575) (3.03%) (33,515,195) (2.50%) (36,594,532) (2.06%) (54,080,094) (2.96%) (32,789,173) (2.55%)

กาํไรสาํหรับปี 151,885,832 8.07% 209,565,866 11.01% 139,274,905 10.41% 147,306,369 8.29% 199,059,294 10.89% 135,010,526 10.49%

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (1,446,065) (0.08%) 232,812 0.01% 52,840 0.00% -                         0.00% -                           0.00% -                        0.00%

- ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ -                             0.00% -                             0.00% 3,349,619 0.25% -                         0.00% -                           0.00% 3,349,619 0.26%

- ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้อง -                             0.00% -                             0.00% (669,924) (0.05%) -                         0.00% -                           0.00% (669,924) (0.05%)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 150,439,767 8.00% 209,798,678 11.02% 142,007,440 10.61% 147,306,369 8.29% 199,059,294 10.89% 137,690,221 10.70%

งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษัทงบกาํไรขาดทุนรวม

รายการ

บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด  (มหาชน)

2557 25562558 2557 25562558
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13.1.2  ตารางสรุปงบการเงนิ

2558 2557 2556 2558 2557 2556

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

   กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 192,969,299.01 267,285,440.50 172,790,099.89 183,900,900.78 253,139,388.35 167,799,698.73

   รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคา 92,120,516.57 92,460,334.93 86,975,117.34 90,819,086.39 90,793,350.06 86,560,690.33

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 33,847.23 2,882,458.49 0.00 33,847.23 2,882,458.49 0.00

หนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการ (8,670,000.00) (3,892,604.73) (15,315,384.62) (8,670,000.00) (3,892,604.73) (15,315,384.62)

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (1,638,888.58) (325,435.59) 0.00 (1,638,888.58) (325,435.59) 0.00

ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระเพ่ิมขึน้(ลดลง) 102,468,499.60 19,283,647.03 (10,585,970.36) 80,899,499.86 33,794,574.25 (31,360,714.53)

คา่เผ่ือวสัดชํุารุด 4,500,000.00 8,100,000.00 0.00 4,500,000.00 8,100,000.00 0.00

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าตดับญัชี 3,002,624.94 4,511,668.91 3,262,481.56 2,893,218.70 3,522,553.97 3,132,551.12

ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายตดับญัชี 4,263,145.10 947,557.85 168,799.12 1,563,518.19 947,557.85 168,799.12

กําไรจากการขายเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 0.00 0.00

ขาดทนุจากการลดทนุในบริษัทย่อย 0.00 0.00

ขาดทนุจาการเลิกกิจการของบริษัทย่อย 0.00 0.00

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 1,283.26 5,289.50 48,721.36 1,283.30 5,289.50 48,721.36

สว่นแบง่ผลขาดทนุจากกิจการร่วมค้า 409,112.11 64,769.65 0.00 0.00 0.00 0.00

(กําไร)ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์ถาวร (4,362,369.44) (96,387.57) (2,832,865.06) (4,362,369.44) (96,387.57) (2,832,865.06)

ขาดทนุจากการตดับญัชีสินทรัพย์ถาวร 1,065,185.66 389,106.78 1,162,586.73 360,661.79 389,106.78 1,162,586.73

กําไรจากการเจรจาขอลดหนี ้

ประมาณการหนีสิ้นระยะสัน้เพ่ิมขึน้(ลดลง) (6,058,406.90) (1,741,143.14) 90,188.76 (7,832,886.90) (1,241,065.25) 1,642,591.66

ประมาณการผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้(ลดลง) 4,541,058.96 4,061,223.00 2,697,162.00 4,541,058.96 4,061,223.00 2,697,162.00

กลบัรายการประมาณการภาษีเงินได้ค้างจ่าย

รายได้เงินปันผล 0.00 0.00

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 15,188,130.14 16,130,405.19 23,822,157.84 15,188,130.14 15,853,007.92 22,767,557.19

   การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (37,310,637.73) (105,873,583.70) 23,701,172.05 (21,313,016.29) (130,733,371.55) 11,600,912.98

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่จ้างและซือ้สินค้า 4,437,215.63 (7,473,941.73) 4,493,530.92 (882,177.25) (481,648.93) 1,963,017.80

สินค้าคงเหลือ 21,413,242.22 (35,162,417.30) 5,759,104.08 21,580,469.00 (32,711,275.37) 2,945,951.42

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน (47,611,632.59) (62,043,482.99) 40,963,286.15 (45,855,171.81) (58,571,985.27) 36,253,965.69

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (431,755.00) (444,450.00) 561,696.00 (431,755.00) (444,450.00) 561,696.00

การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของหนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 57,179,164.29 201,618,481.09 (84,291,501.66) 55,467,991.82 194,856,327.30 (23,313,174.12)

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญา (33,185,030.46) 18,350,018.97 50,066,564.18 (9,571,905.84) 7,392,565.86 35,368,955.93

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานผู้ รับเหมา (1,900,330.02) (3,381,778.89) (2,550,974.99) (1,928,585.02) (3,089,957.45) (4,536,697.60)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (138,000.00) 0.00 0.00 (138,000.00)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (14,538,431.52) (16,432,067.41) (22,834,636.15) (14,538,431.52) (15,523,557.13) (22,431,148.51)

เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้ (48,687,693.94) (32,819,970.00) 200,094.44 (45,992,079.42) (29,539,194.03) 2,850,345.96

     เงนิสดสุทธไิด้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 299,059,148.54 366,403,138.84 278,351,429.58 298,594,399.09 339,086,470.46 277,735,219.58

เงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ (30,000,000.00) (100,000,000.00) 0.00 (30,000,000.00) (100,000,000.00) 0.00

เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนัเพ่ิมขึน้ 5,146,007.30 7,562,400.54 13,758,177.04 2,671,479.60 7,638,456.47 13,448,829.25

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย(เพ่ิมขึน้)ลดลง 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 (7,500,000.00)

เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (7,499,550.00)

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ (2,525,700.39) 0.00 0.00 0.00 (2,499,850.00)

เงินสดในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าท่ีสิน้สดุการควบคมุ 0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0.00 0.00 (221,500.00) 0.00 0.00 (221,500.00)

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ถาวร (161,990,613.80) (97,845,195.56) (76,330,008.40) (154,108,800.51) (92,792,578.79) (75,205,218.77)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 4,292,037.43 291,163.09 5,727,751.85 4,292,037.43 291,163.09 5,727,751.85

     เงนิสดสุทธไิด้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทนุ (185,078,269.46) (189,991,631.93) (57,065,579.51) (184,644,833.48) (177,362,959.23) (66,249,987.67)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) (39,261,901.80) (38,409,924.85) (172,432,577.20) (39,261,901.80) (38,409,924.85) (160,732,577.20)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ลดลง (85,000,000.00) (37,500,000.00) 39,500,000.00 (85,000,000.00) (30,000,000.00) 32,000,000.00

เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้ (25,444,000.00) 2,186,000.00 (10,868,930.00) (25,444,000.00) 2,186,000.00 (10,868,930.00)

หุ้นกู้ เพ่ิมขึน้ 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน (20,076,150.00) (27,134,591.87) (43,012,165.05) (20,076,150.00) (27,134,591.87) (43,012,165.05)

เงินสดรับจากการทําสญัญาเช่าการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับจากสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 450.00 144,900.00 150.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย (74,230,185.20) (67,614,977.66) (32,835,055.14) (74,230,185.20) (67,614,977.66) (32,835,055.14)

     เงนิสดสุทธไิด้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (94,011,787.00) (168,328,594.38) (219,648,577.39) (94,012,237.00) (160,973,494.38) (215,448,727.39)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิ (1,446,065.23) 191,302.86 60,638.12 0.00 0.00 0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) 18,523,026.85 8,274,215.39 1,697,910.80 19,937,328.57 750,016.85 (3,963,495.48)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 26,465,131.80 18,190,916.41 16,970,141.24 8,031,826.87 7,281,810.02 11,245,305.50

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 44,988,158.65 26,465,131.80 18,668,052.04 27,969,155.44 8,031,826.87 7,281,810.02

บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด  (มหาชน)

งบกระแสเงนิสดเฉพาะบริษัทงบกระแสเงนิสดรวม

รายการ
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บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด  (มหาชน)

13.1.2  ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงิน

2558 2557 2556 2558 2557 2556

อัตราสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.43             1.22               1.05               1.44               1.22                1.03               

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 3.2               2.9                 2.3                 3.4                 3.2                  2.6                 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 113              126                159                107 114 140

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 21.1             15.1               14.7               20.7               15.0                14.0               

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) 17.30           24.17             24.83             18 24 26

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 3.5               3.6                 3.7                 3.8                 4.0                  4.4                 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 103.40         101.39           98.65             97 91 83

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 17 21 19 17 20 19

อตัรากําไรสทุธิ (%) 8 11 10 8 11 11

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 15.0 23.0 18.0 15.0 23.0 18.0

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 10 15 11 10 16 12

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.82 0.88 0.92 0.79 0.82 0.85

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 12.56 16.26 7.30 12.02 16.30 7.10

ข้อมูลต่อหุ้น

มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 3.25 3.15 2.88 3.12 3.02 2.78

กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (บาท) 0.50 0.72 0.51 0.48 0.68 0.50

รายการ

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

สาํหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม
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