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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่ SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียนก่อตั้งเป็น

บริษทัจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2517 และจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 บริษทัมี
ประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุรกิจกำรท ำเสำเขม็เจำะขนำดใหญ่ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีประสบกำรณ์มำกกวำ่ 42 ปี 
จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษำและเจำ้ของโครงกำรต่ำง ๆ  

แหล่งรำยไดข้องบริษทัในปี 2559 ซ่ึงมีรำยไดร้วม 1,863 ลำ้นบำท มำจำกภำครัฐร้อยละ 17  และภำคเอกชนร้อยละ  82  
และจำกต่ำงประเทศร้อยละ 1 ทั้งน้ีบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีสัดส่วนเกินร้อยละ 25 ของรำยไดร้วมของบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2559  บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จำก 305,666,263 บำท เหลือ 305,665,008 
หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เป็นทุนจดทะเบียน 305,665,008 บำท   

 
 
รำงวลัท่ีไดรั้บ 
 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2560  บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัจำกงำน Set Awards 2016 
  - รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม (BEST Investor Relations Awards) 
  - รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) 
 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2558 บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัจำกงำน Set Awards 2015 
  - รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม (BEST Investor Relations Awards)  
  - รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นผลกำรด ำเนินงำนดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) 
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1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 วสัิยทัศน์   เป็นบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงชั้นน ำแห่งอำเซียน 

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

กลยุทธ์  เพ่ือกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
1. รับงำนบริกำรเสำเข็มเจำะและก ำแพงกันดิน รวมทั้ งงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงต่ำง ๆ ทั้ งในและ

ต่ำงประเทศโดยมีผลตอบแทนทำงธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม 
2. เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยใหญ่ 
3. บริหำรงำนโครงกำรโดยยดึหลกักำรบริหำรตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงสภำวะส่ิงแวดลอ้ม

และควำมปลอดภยั ส่งมอบงำนตรงตำมเวลำและคุณภำพงำนไดม้ำตรฐำน 
4. หำตลำดใหม่เพ่ิมเติมในประชำคมอำเซียน 
5. พฒันำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยู่เสมอ โดยไม่เน้นกำรแข่งขนัดำ้น

รำคำ 
6. พฒันำศกัยภำพในดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์และโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรขององค์กรเพ่ือเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
7. เตรียมควำมพร้อมของเคร่ืองจกัร เพื่อใหส้ำมำรถรับงำนไดห้ลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ 
8. พฒันำน ำระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเขำ้มำใชใ้นกำรบริหำร เพ่ือให้มีกำรรำยงำนขอ้มูลต่ำงๆ ให้

รวดเร็วและทนักำร 
 เป้ำหมำยกำรเติบโตใน 3 ปีขำ้งหนำ้ บริษทัจะเพ่ิมรำยไดใ้หโ้ตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปี และรักษำใหมี้ Margin ไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 17 รวมทั้งใหร้ำยไดจ้ำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 5 ของรำยไดร้วม โดยกำรเติบโตนั้นมำจำกตลำดของโครงกำรภำครัฐ 
มีรถไฟฟ้ำสำยสีต่ำงๆ, รถไฟรำงคู่ มอเตอร์เวย ์รวมทั้งกำรขยำยสนำมบิน และบริษทัฯ จะเขำ้ไปในตลำดใหม่ท่ีแต่เดิมไม่ไดเ้ป็นฐำน
รำยไดข้องบริษทั เช่น ตลำดตำมต่ำงจงัหวดัของประเทศ โดยจะหำพนัธมิตรเพ่ือลงทุนในต่ำงจงัหวดั และตลำดต่ำงประเทศ ซ่ึงเดิม
บริษทัไดเ้ขำ้ไปในประเทศพม่ำ และภำยในปี 2561 จะเขำ้ไปในตลำดประเทศกมัพชูำ 

 
 1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

ปี 2517 - จดทะเบียนก่อตั้ งบ ริษัทจ ำกัด  ภำยใต้ช่ือ  “บริษัท  ซีฟโก้ จ  ำกัด  (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 
COMPANY LIMITED)” เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2517  ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลำ้นบำท (เรียกช ำระ 1.5 ลำ้นบำท)  
มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1,000 บำท โดยกลุ่มวิศวกรท่ีท ำงำนให้กบัหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนท่ีเล็งเห็นศกัยภำพ
ของธุรกิจเสำเขม็เจำะ ซ่ึงงำนในช่วงแรกจะเป็นงำนเสำเขม็เจำะขนำดเลก็ ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูป้ระกอบกำรไทยรำย
แรกท่ีน ำเทคโนโลยเีสำเขม็เจำะแบบ 3 ขำ เขำ้มำใชใ้นประเทศไทย 
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ปี 2523 -  ร่วมทุนกบั Stent Foundations Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงด้ำนเข็มเจำะขนำดใหญ่ของประเทศองักฤษ 

จดัตั้งบริษทัช่ือ Stent Seafco Ltd. ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลำ้นบำท  โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  51 เพื่อ
วตัถุประสงค์ในรับงำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่ส ำหรับอำคำรสูงและโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่  
ในขณะท่ีบริษทัจะรับงำนเฉพำะเสำเขม็เจำะขนำดเลก็เท่ำนั้น  ซ่ึงต่อมำบริษทัร่วมทุนดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
Balfour Beatty Thai Ltd. และขยำยงำนก่อสร้ำงอำคำรสูงและงำนโยธำอ่ืนๆ  

ปี 2530 -  ขำยเงินลงทุนใน Balfour Beatty Thai Ltd. ให้แก่ Stent Foundations  อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรดว้ย   
วิธีกำรผ่อนช ำระและรับโอนพนักงำนของบริษทัร่วมทุนทั้ งหมดมำเป็นพนักงำนของบริษทั ส่งผลให้บริษทั
สำมำรถรับงำนทั้งเสำเขม็เจำะขนำดเลก็และขนำดใหญ่ไดเ้อง  

ปี 2532 -   บริษัทได้ท ำขอ้ตกลงกับ Soletanche Bachy Group ของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงด้ำนควำมเช่ียวชำญงำน
ก่อสร้ำงก ำแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซ่ึงเขำ้มำเปิดสำขำในประเทศไทย โดยบริษทัจะรับหนำ้ท่ี
ในกำรหำและรับงำนโครงกำรต่ำงๆ  ในขณะท่ี Soletanche จะรับหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บช่วงก่อสร้ำงงำนก ำแพง D- Wall  
ซ่ึงในเวลำต่อมำทั้ง 2 บริษทัต่ำงแยกรับงำนดว้ยตนเอง โดยอำจจะมีกำรร่วมงำนในโครงกำรใหญ่เป็นคร้ังครำว 

ปี 2534 
 
 

-   ลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์ จ ำกดั จ ำนวน 6,900 หุน้ในรำคำหุน้ละ 1,000  บำท (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
1,000 บำท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 (ทุนช ำระแลว้ 30 ลำ้นบำท) เพื่อด ำเนินธุรกิจให้เช่ำเคร่ืองจกัร อำคำร
ชุด และท่ีดิน   

-   บริษทัลงทุนในบริษทั อี.ดี.อี. จ  ำกดั จ ำนวน 980 หุ้นในรำคำหุ้นละ 1,000 บำท (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1,000  
บำท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.50 (ทุนช ำระแลว้ 4 ลำ้นบำท) เพ่ือ ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งทดสอบเสำเขม็   

ปี 2537 -   จดทะเบียนเปล่ียนช่ือภำษำอังกฤษจำก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เป็น 
SEAFCO COMPANY LIMITED 

-  ในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษทัมีกำรเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมอยำ่งต่อเน่ือง จนกระทัง่มีทุนช ำระแลว้เท่ำกบั 120
ลำ้นบำท และเปล่ียนมูลค่ำตำมบญัชีจำกหุน้ละ 1,000 บำท เป็น หุน้ละ 100 บำท 

ปี 2540 
 
 
 

-  เปิดหน่วยงำนวิจยัและพฒันำ (R&D) เพ่ือท ำกำรศึกษำและพฒันำเทคโนโลยีงำนก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะโดยใช้
เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมก ำลงัในกำรรับน ้ ำหนกับรรทุกให้สูงมำกข้ึนโดยไม่ตอ้งเพ่ิมตน้ทุน ดว้ยกำรน ำวสัดุโพลี
เมอร์มำใช้ในกำรขุดเจำะแทนกำรใช้ผงดินเบนโทไนท์ ซ่ึงจะเป็นกำรลดต้นทุนกำรก่อสร้ำงลงได้และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มลงไดอ้ยำ่งมำกดว้ย  และมีกำรพฒันำเขม็รูปแบบต่ำงๆ  และวิธีกำรเจำะ  เพ่ือให้เหมำะ
กบังำนโครงสร้ำงประเภทต่ำงๆ 

ปี 2543 -  บริษทัไดท้ ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทั ประยรูชยั (1984) จ ำกดั ดว้ยเงินลงทุน 0.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 80 ของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ เพ่ือด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรทำงลอดกลบัรถยนต์บริเวณ
ถนนพฒันำกำรกบักรุงเทพมหำนคร 

ปี 2546 -   บริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัร่วมทั้ง 2 แห่ง คือบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์  จ ำกดั และบริษทั   
อี.ดี.อี. จ  ำกดั เน่ืองจำกไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 

-  บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั จ ำนวน 99,940 หุ้นในรำคำหุ้นละ 10 บำท (มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.94 ของทุนช ำระแลว้ 1 ลำ้นบำท เพ่ือด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ทัว่ไป 
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ปี 2547 -  บริษทัเปล่ียนมูลค่ำตำมบญัชีจำกหุ้นละ 100 บำท เป็น หุ้นละ 1 บำท และมีกำรเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมอีก 90 

ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 1 บำท  ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็น 210 ลำ้นบำท และช ำระแลว้ 160 ลำ้นบำท 
-  แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 
-  บริษทัลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวน 210 ลำ้นบำท เป็น 160 ลำ้นบำท  และเพ่ิมทุน จ ำนวน 55 ลำ้นบำท ใน
รำคำหุ้นละ  1 บำท ให้แก่ประชำชนทัว่ไป 50 ลำ้นหุ้น และส่วนท่ีเหลือ 5 ลำ้นหุ้น ส ำรองไวเ้พ่ือกำรรับรองกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำน 

-  ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั 5 ลำ้นหน่วย เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2547 
ปี 2548 -  เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2548 เป็นวนัใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำรและ

พนักงำนของบริษทั คร้ังท่ี 1 ผลของกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัปรำกฏว่ำไม่มีผูม้ำใชสิ้ทธิแปลงสภำพใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นหุน้สำมญัใน คร้ังท่ี 1 น้ี 

ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2549 เป็นวนัใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำร และ
พนักงำนของบริษทั คร้ังท่ี 2 ผลของกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัปรำกฏว่ำไม่มีผูม้ำใชสิ้ทธิแปลงสภำพใบส ำคญั
แสดงสิทธิ เป็นหุน้สำมญัในคร้ังท่ี 2 น้ี 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2549 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำรและ
พนักงำนของบริษทั คร้ังท่ี 3 ผลของกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัปรำกฏว่ำมีผูม้ำใช้สิทธิจ ำนวน 20 รำย จ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในคร้ังน้ี 1,518,000 หน่วย จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 
หน่วย จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรรเพ่ือกำรใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 1,518,000 หุน้ จ ำนวนคงเหลือของหุน้สำมญัท่ีจดัสรรเพ่ือ
รองรับกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จ ำนวนเงินรวม 7,590,000.00 บำท 

ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำรและ
พนักงำนของบริษทั คร้ังท่ี 4 ผลของกำรใชสิ้ทธิจ ำนวน 121 รำย จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 
2,002,000 หน่วย จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่1,480,000 หน่วย จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรรเพ่ือกำรใช้
สิทธิคร้ังน้ี 2,002,000 หุ้น จ ำนวนคงเหลือของหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น 
จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จ ำนวนเงินรวม 10,010,000 
บำท 

- เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2550 บริษัทได้ลงนำมร่วมลงทุนกับ RYOBI KISO (S) PTE.LTD.จัดตั้ ง SEAFCO – 
RYOBI PTE.LTD. ข้ึนท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ โดยมีสัดส่วนในกำรลงทุนในนำม บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือ
อยู่ในอัตรำร้อยละ 47.50 RYOBI KISO (S) PTE.LTD. ถืออยู่ในอัตรำ 47.50 และอีกร้อยละ 5 ในนำม LSM 
SEAFCO – RYOBI PTE.LTD. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสิงค์โปร์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2550 โดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรรับงำนก่อสร้ำงก ำแพงกนัดินท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ 

- เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2550 ได้ร่วมจัดตั้ งกิจกำรร่วมค้ำ ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมคำ้ในนำม บริษัท 
ชยันันท์กำรคำ้วตัถุก่อสร้ำง (2524) จ ำกดั มีสัดส่วนร่วมคำ้อตัรำร้อยละ 40 บริษทั ประยูรชยั (1984) จ ำกดั มี
สัดส่วนร่วมคำ้อตัรำร้อยละ 30 บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) มีสัดส่วนร่วมคำ้อตัรำร้อยละ 30 เพ่ือประกอบธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรทำงลอด ศรีนครินทร์ – ถนนสุขมุวิท 103 (อุดมสุข) 
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ปี 2554 
 
 
 
ปี 2555 
 
 
 
 
ปี 2556 

- เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2550 ไดร่้วมจดัตั้งกิจกำรร่วมคำ้ ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) โดยมีสัดส่วนร่วมคำ้ในนำม
ของ บริษทั ประยรูชยั (1984) จ ำกดั มีสัดส่วนร่วมคำ้อตัรำร้อยละ 55 บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) มีสัดส่วนร่วม
คำ้อตัรำร้อยละ 45 เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงถนนและวำงท่อประปำโครงกำรก่อสร้ำงถนนไมตรีจิตร
และคลองเกำ้ 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำรและ
พนกังำนของบริษทั คร้ังท่ี 5 (คร้ังสุดทำ้ย) ผลของกำรใชสิ้ทธิจ ำนวน 130 รำย จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ัง
น้ี จ ำนวน 1,480,000 หน่วย จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรรเพ่ือกำรใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจ ำนวน 1,480,000 หุน้ ซ่ึงเป็นจ ำนวน
หุ้นท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จ ำนวน 
7,400,000.00 บำท 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2554 ไดข้ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ Seafco-Ryobi Pte.Ltd.  ทั้งหมดให้กบัผูร่้วมลงทุนใน
ต่ำงประเทศ โดยไดรั้บผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนจ ำนวน 4.91 ลำ้นบำท 

- เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2554 ไดเ้พ่ิมเงินลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั จำก 1 ลำ้นบำทมำเป็น 10.9 
ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 55 

- เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2555 บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนจำก 10.9 ลำ้นบำท ลงมำ
เหลือ 10 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 50 บริษทั นิวเทคโนโลยี เอน็จิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั ถือ
หุน้ร้อยละ 25 และบริษทั อลัเทม็เทค จ ำกดั ถือหุน้ร้อยละ 25 โดยมีนโยบำยในกำรรับงำนก่อสร้ำงอำคำรสูง 

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2555  บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดัและบริษทั ประยูรชยั(1984) จ ำกดัร่วมคำ้ไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจกำรร่วมคำ้ 

- เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2556 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท โดยบริษทั
ฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2556 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมำร์) จ ำกดั ทุนจดทะเบียน 4,500,000 kyat โดยบริษทั 
ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ถือหุน้อยูร้่อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2556 บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจำกหุ้นสำมญั 215,000,000 หุ้น หุน้ละ 1 บำท 
มูลค่ำ 215,000,000 บำท เป็นจ ำนวนหุน้สำมญั 333,250,000 หุ้นละ 1 บำท มูลค่ำ 333,250,000 บำท โดยไดเ้รียก
ช ำระค่ำหุน้แลว้  268,730,194 หุน้ เป็นมูลค่ำ 268,730,194 บำท 

- เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั โดยมีหุน้สำมญั 50,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท มูลค่ำ 5,000,000 บำท และไดเ้รียกช ำระและช ำระแลว้จ ำนวนหุ้นสำมญั 50,000 หุ้น 
หุน้ละ 50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,500,000 บำท โดยไดถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษทัน้ีจะด ำเนินกำร
รับงำนก่อสร้ำงและรับงำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดินท่ีต่ำงประเทศ โดยปัจจุบันไดเ้ร่ิมรับงำนแลว้น้ีใน
ประเทศพม่ำ 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2556 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมำร์) 
จ ำกัด ข้ึนท่ีประเทศพม่ำ โดยมีหุ้นสำมัญจ ำนวน 4,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10,000 kyat  เป็นจ ำนวนเงิน  
45,000,000 kyat ไดเ้รียกช ำระและช ำระแลว้จ ำนวนหุ้นสำมญั 4,500 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน  45,000,000 kyat ซ่ึง
ทำงบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ลงทุนคิดเป็นเงินเท่ำกบั 1,410,300 บำท โดยจะด ำเนินกำรรับงำนบริกำร
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ปี 2557 
 
 
 
ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2559 

ก่อสร้ำงและรับงำนบริกำรเสำเขม็เจำะและรับงำนบริกำรก ำแพงกนัดินท่ีประเทศพม่ำ ซ่ึงปัจจุบนัไดด้  ำเนินกำร
รับงำนแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2557 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจำก 333,250,000 หุ้น เหลือ 268,730,194 หุ้น 
และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2557 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจำกหุ้นสำมญั 268,.730,194 หุ้น หุ้นละ 
1 บำท มูลค่ำ 268,730,194 บำท เป็นจ ำนวนหุ้นสำมญั 291,124,377 หุ้นละ 1 บำท มูลค่ำ 291,124,377 บำท โดย
ไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้แลว้  291,110,727 หุน้ เป็นมูลค่ำ 291,110,727 บำท 

- เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 บริษัทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจำก 291,124,377 หุ้น เหลือ 291,110,727 
หุ้น และเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2558 บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจำกหุ้นสำมญั 291,110,727 หุ้น 
หุ้นละ 1 บำท มูลค่ำ 291,110,727 บำท เป็นจ ำนวนหุ้นสำมญั 305,666,263 หุ้นละ 1 บำท มูลค่ำ 305,666,263 
บำท โดยไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้แลว้  305,665,008 หุน้ เป็นมูลค่ำ 305,665,008 บำท 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ไดเ้รียกช ำระค่ำหุ้นและช ำระแลว้จ ำนวนหุ้นสำมญั 
50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,000,000 บำท โดยบริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) ไดถื้อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99  

- เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั โดยออกเป็นหุ้น
สำมญัใหม่ 50,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,000,000 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100,000 หุน้ หุน้
ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,000,000 บำท และไดเ้รียกช ำระและช ำระแลว้จ ำนวนหุน้สำมญั 100,000 หุน้ หุน้
ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,000,000 บำท โดยไดถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2559 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้เมียนมำร์ จ ำกดัเพ่ิมอีก 
รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 6,929,860.50 บำทโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 เพ่ือให้เป็นบริษทัฯต่ำงประเทศท่ี
สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดส้ะดวกยิง่ข้ึนตำมกฎหมำยของรัฐบำลพม่ำ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 ในกลุ่มบริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) ประกอบดว้ย 
 

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ ดงัน้ี 

 
ช่ือบริษัท/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 

1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 50 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแลว้ 
10 ลำ้นบำท 

มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำน
ก่อสร้ำงอำคำรสูงและงำนก่อสร้ำงฐำนรำก 

2. กิจกำรร่วมคำ้ศรีนครินทร์* 30 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแลว้  

เป็นกิจกำรร่วมคำ้ระหว่ำงบริษทั กบั บริษทั ชัยนันท์
กำรค้ำ (2524) จ ำกัด สัดส่วนร่วมค้ำร้อยละ 40 และ
บริษทั ประยูรชัย (1984) จ ำกดั สัดส่วนร่วมคำ้ร้อยละ 
30 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2550 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โครงกำรทำงลอดศรีนครินทร์ – 
ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ปัจจุบนัไม่ไดด้  ำเนินธุรกิจ
อะไร และไม่มีนโยบำยจะใช้กิจกำรร่วมคำ้น้ีประมูล
งำนอ่ืนอีกในอนำคต 
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ช่ือบริษัท/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 
3. กิจกำรร่วมคำ้ ซีฟโก ้และ ประยรู
ชยั (1984) * 

45 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแลว้ 
 

เป็นกิจกำรร่วมคำ้ระหวำ่งบริษทั และบริษทั ประยรูชยั 
(1984) จ ำกัด จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2550 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงถนนและวำงท่อประปำ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนไมตรีจิตรและคลองเกำ้ ปัจจุบนั
ไม่ไดด้  ำเนินธุรกิจอะไร และไม่มีนโยบำยจะใชกิ้จกำร
ร่วมคำ้น้ีประมูลงำนอ่ืนอีกในอนำคต 

4. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแลว้ 
10 ลำ้นบำท 

มีนโยบำยรับงำนก่อสร้ำงและรับงำนเสำเข็มเจำะและ
ก ำแพงกนัดินท่ีต่ำงประเทศ 

5. บริษทั ซีฟโก(้เมียนมำร์) จ ำกดั 80 ของทุนจดทะเบียน 
300,000,000 kyat คิด
เป็นเงินเท่ำกบั 6.93 

ลำ้นบำท 

มีนโยบำยด ำเนินกำรรับงำนก่อสร้ำงและรับงำนเสำเขม็
เจำะและก ำแพงกนัดินท่ีประเทศพม่ำ 

 * บริษัทจ ำเป็นต้องถือหุ้นในกิจกำรร่วมค้ำเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย อีก 2 ปีนับจำกวันท่ีส่งมอบงำน ซ่ึงเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในสัญญำกับกรุงเทพมหำนครเพ่ือเป็นกำรค ำ้ประกันผลงำน หลังจำกน้ัน บริษัทจะท ำกำรปิดกิจกำรของกิจกำรร่วมค้ำ
ต่อไป รวมท้ังด ำเนินกำรด้ำนภำษีกับกรมสรรพำกร 

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-  ไม่มี –  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัด ำเนินธุรกิจเป็นผูรั้บก่อสร้ำงงำนฐำนรำกและงำนโยธำทัว่ไป โดยรับงำนทั้งจำกภำครำชกำรและภำคเอกชน  บริษทั

สำมำรถรับงำนโดยตรงจำกเจ้ำของโครงกำรหรือรับงำนช่วงต่อ (Sub-contract) จำกผูรั้บเหมำก่อสร้ำงหลัก (Main Contractor) 
ภำพรวมของงำนท่ีบริษทัใหบ้ริกำรสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 งำนเสำเขม็เจำะ (Bored Pile , Barrett Pile) 
 งำนก ำแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 
 งำนปรับปรุงคุณภำพดิน (Soil Improvement) 
 งำนก่อสร้ำงโยธำ ซ่ึงรวมถึงงำนฐำนรำกต่ำงๆ และงำนก่อสร้ำงอำคำร 
 งำนบริกำรทดสอบต่ำงๆ 

 

 
 

2.1.1 งำนเสำเขม็เจำะ (Bored Piles) 
งำนเสำเข็มเจำะเป็นงำนฐำนรำกส่วนส ำคญัในกำรก่อสร้ำงอำคำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  เหมำะส ำหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน

อ่อนแต่จ ำเป็นตอ้งใชเ้สำเขม็เพ่ือรองรับน ้ำหนกัของโครงสร้ำงเพ่ือควำมมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่สะดวกในกำรใช้
เสำเข็มตอก  นอกจำกน้ีเสำเข็มเจำะสำมำรถท ำให้มีขนำดใหญ่เพ่ือรองรับน ้ ำหนกัอำคำรหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีระดบัควำมสูงมำกๆ 
โดยไม่ก่อให้ดินเกิดกำรเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้ำงขำ้งเคียงให้เกิดควำมเสียหำยเหมือนกรณีใชเ้สำเข็มตอก  กำรใชเ้สำเข็มเจำะยงั
สำมำรถลดขนำดของฐำนรำกให้เลก็กวำ่กรณีใชเ้สำเขม็ตอก  และสำมำรถลดมลภำวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี
ใชเ้สำเขม็ตอก  รูปแบบเสำเขม็เจำะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภำพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีกำรส ำรวจสภำพใตดิ้นก่อน จึงจะสำมำรถออกแบบ
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เส ำเข็ม เจำะให้ เหมำะกับสภำพใต้ดินขณะเดียวกันก็ส ำมำรถ รับน ้ ำหนักบรรทุกของโครงส ร้ำงได้ตำม ท่ี ก ำหนด 

 
เสำเขม็เจำะ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตำมขนำดของเสำเขม็ ดงัน้ี 

1. เสำเขม็เจำะขนำดเลก็  
เสำเขม็เจำะขนำดเลก็  คือเสำเขม็ท่ีสำมำรถรับน ้ ำหนกัตั้งแต่ 30 ตนัจนถึงประมำณ 150 ตนั โดยมีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 

350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอำจเจำะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูก่บัสภำพพ้ืนท่ีก่อสร้ำงแต่ละแห่ง  เหมำะกบังำนโครงสร้ำงท่ีมีระดบัควำม
สูงไม่เกิน 10ชั้น  ถำ้ตอ้งกำรให้สำมำรถรองรับน ้ ำหนกัไดม้ำกข้ึน  จะตอ้งเพ่ิมจ ำนวนเสำเขม็มำกข้ึน  ท ำให้ตอ้งใชพ้ื้นท่ีฐำนรำกมำก
ข้ึนตำมล ำดบั  ในกำรก่อสร้ำงเข็มเจำะขนำดเล็ก บริษทัใชเ้คร่ืองเจำะแบบกำ้นหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนำดเลก็ และระบบสำม
ขำ (Tripod Rig) ซ่ึงมีขนำดท่ีกะทดัรัด 

กำรใชเ้ขม็เจำะขนำดเลก็มีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหวำ่งกำรก่อสร้ำงนอ้ยมำก อีก
ทั้งเคร่ืองมือต่ำงๆมีขนำดท่ีกะทดัรัดท ำใหเ้คล่ือนยำ้ยไดง่้ำยและสำมำรถท ำงำนไดใ้กลต้วัอำคำรมำกหรืออำจท ำงำนภำยในตวัอำคำร
ได ้

2. เสำเขม็เจำะขนำดใหญ่  
เสำเขม็เจำะขนำดใหญ่ คือเสำเขม็ท่ีมีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงมำกกวำ่ 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสำมำรถก่อสร้ำงไดถึ้ง

ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 2,000 มิลลิเมตร  บริษทัสำมำรถก่อสร้ำงให้มีควำมยำวไดม้ำกกวำ่ 60 เมตร และรับน ้ ำหนกัไดเ้กิน 1,500 ตนั
ต่อตน้ เหมำะกบังำนโครงสร้ำงขนำดใหญ่ทุกระดบัควำมสูง  กำรท่ีเสำเขม็มีควำมยำวมำก จะท ำใหแ้รงเสียดทำนรอบเสำเขม็ช่วยรับ
น ้ำหนกัไดส่้วนหน่ึง นอกจำกแรงแบกทำนรองรับท่ีใตป้ลำยเสำเขม็ซ่ึงรับน ้ำหนกัส่วนใหญ่เอำไว ้ ขนำดของเสำเขม็จะข้ึนอยูก่บัแรง
รับน ้ ำหนักของส่ิงปลูกสร้ำงท่ีไดรั้บกำรออกแบบไว ้ ในกรณีงำนโครงสร้ำงท่ีตอ้งรองรับน ้ ำหนักมำก เสำเข็มเจำะขนำดใหญ่จะ
ไดเ้ปรียบเสำเขม็เจำะขนำดเลก็และเสำเขม็ตอก เน่ืองจำกเสำเขม็เจำะขนำดใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีฐำนรำกนอ้ยกวำ่เสำเขม็เจำะขนำดเลก็และ
เสำเขม็ตอก 

เทคโนโลยีในกำรท ำเข็มเจำะขนำดใหญ่ร่วมกบัก ำแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสำมำรถช่วยร่น
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงของอำคำรสูงท่ีมีห้องใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยกำรน ำเทคนิคกำรก่อสร้ำงระบบก่อสร้ำงจำกบนลงล่ำง (Top - 
Down Construction)  โดยผูก่้อสร้ำงโครงสร้ำงบนดินไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้งำนก่อสร้ำงใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงำนโครงสร้ำงบน
ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้ำงเสำเขม็เจำะขนำดใหญ่พร้อมติดตั้งเสำเหลก็ขนำดใหญ่ไวท่ี้หวัเสำเขม็ใหป้ลำยเสำเหลก็โผล่ถึงระดบัดินเดิม
ไว ้ซ่ึงเสำเหลก็ดงักล่ำวจะสำมำรถรองรับน ้ ำหนกัอำคำรเหนือดินไดค้วำมสูงระดบัหน่ึง  ท ำให้ผูก่้อสร้ำงสำมำรถเร่ิมงำนโครงสร้ำง
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อำคำรต่อไปไดเ้ลยหลงัจำกท่ีงำนเสำเขม็และงำน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังำนขุดดินก่อสร้ำงฐำนรำก โดยไม่ตอ้งรองำนขุดดินฐำน
รำกก่อน  ปัจจุบนังำนท่ีบริษทัรับท ำส่วนใหญ่จะเป็นงำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงำนเสำเข็มเจำะขนำดเล็กดว้ย
เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่ำตอ้งเป็นงำนท่ีใชเ้สำเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงำนเฉพำะเสำเข็มเจำะขนำดเล็กเพียงอย่ำงเดียว  
เพ่ือใหคุ้ม้กบัค่ำใชจ่้ำยในกำรเปิดหน่วยงำน 

 
 

 
 
2.1.2  งำนก ำแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล ์(Diaphragm Wall)  

ก ำแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองำนโครงสร้ำงใตดิ้นอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  เป็นเทคนิคกำรท ำ
ก ำแพงกนัดินท่ีไม่ตอ้งใช ้Sheet Pile  สำมำรถกนัน ้ ำใตดิ้นไดดี้  และสำมำรถดดัแปลงมำใชก้บัเทคนิคกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงใตดิ้น
และโครงสร้ำงระบบ Top-down  ไดดี้    ก ำแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคกำรก่อสร้ำงฐำนรำกประเภทหน่ึงท่ีบริษทั
น ำมำใช ้ซ่ึงท ำให้สำมำรถขุดเจำะลงไปในพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงมีส่ิงก่อสร้ำงหนำแน่น และพ้ืนท่ีซ่ึงคบัแคบในระดบัท่ีลึกมำก กำรก่อสร้ำง
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สำมำรถก่อสร้ำง ก ำแพงกนัดินซ่ึงมีควำมหนำตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้ำงข้ึนโดยเสริมเหลก็และเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุ
ไวล่้วงหนำ้ดว้ยวธีิกำรเทคอนกรีตใตน้ ้ ำ (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นก ำแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่ำงๆ ตำมท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
ตวัอำคำรดำ้นบนโครงสร้ำงชั้นใตดิ้นท่ีอำคำรต่ำงๆมีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้ำงโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีควำมลึก
สูงสุดเฉล่ียประมำณ 2 ชั้นเท่ำนั้น แต่กำรใชเ้ทคโนโลยี Diaphragm Wall ท ำให้สำมำรถก่อสร้ำงชั้นใตดิ้นไดลึ้กกวำ่ 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั
เป็นรำยแรกท่ีสำมำรถสร้ำงชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือกำรสร้ำงชั้นใตดิ้นอำคำรโรงแรมแกรนดไ์ชน่ำ บริเวณหวัมุมส่ีแยกรำชวงศ ์

 

 
 

 
2.1.3 งำนก่อสร้ำงโยธำ 

   
นอกจำกงำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดิน  บริษทัยงัให้บริกำรงำนก่อสร้ำงฐำนรำกอ่ืนๆ และงำนโครงสร้ำงใตดิ้นแบบครบ

วงจร รวมถึง  
    งำนปรับปรุงโครงสร้ำงดิน เช่น งำนฉีดซีเมนต์ (Jet Grouting)  งำน Deep Cement-Soil Mixing และงำน PVD เป็นงำน

ฐำนรำกท่ีใชว้ิธีกำรปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทำงวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภำพมำกข้ึน เพ่ือป้องกนักำรทรุดตวัของดิน
ในระยะยำว  งำน Jet grouting เป็นกำรเป่ำฉีดน ้ ำเปล่ำภำยใตแ้รงดันสูงมำกลงไปตำมแกนเพ่ือกัดเซำะชั้นดินให้เกิด
ช่องวำ่งข้ึนในชั้นดินรูปทรงกลมตำมขนำดท่ีออกแบบไวแ้ลว้อดัฉีดน ้ ำปูนลงไปแทนท่ีช่องวำ่งดงักล่ำว กำรก่อสร้ำง Jet 
Grouting อำจก่อสร้ำงเป็นตน้ หรือเป็นกลุ่มก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวิธีกำรออกแบบ ส่วนงำน Deep Cement-Soil Mixing เป็นกำร
ฉีดน ้ำปูนภำยใตแ้รงดนัต ่ำลงไปตำมแกนของกำ้นเจำะขณะท่ีเจำะลงหรือดึงข้ึนในชั้นดินเพ่ือคลุกเคลำ้น ้ำปูนใหเ้ขำ้กบัชั้น
ดินอ่อนเพ่ือท ำให้แข็งตวัข้ึนกำรก่อสร้ำงอำจก่อสร้ำงเป็นตน้เด่ียวหรือเป็นกลุ่มไดเ้ช่นกนั ส ำหรับงำน PVD เป็นกำรน ำ
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ท่อแผน่ไยสังเครำะห์กดฝังลงไปในชั้นดินอ่อน แลว้ปล่อยท้ิงไวเ้พ่ือให้น ้ ำในเน้ือดินอ่อนถูกดูดซึมและไหลผำ่นท่อแผน่
ใยสังเครำะห์ข้ึนสู่ผิวดิน ท ำใหดิ้นสูญเสียน ้ำและยบุตวัลงจนแน่นข้ึน ถนนหรือลำนท่ีก่อสร้ำงข้ึนบนผิวดินในภำยหลงัจึง
ไม่เกิดกำรทรุดตวัลงมำก เหมือนกำรก่อสร้ำงบนชั้นดินอ่อนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บกำรปรับปรุงคุณภำพ  

    งำนก่อสร้ำงอำคำร  จะเน้นอำคำรท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีมีระดับควำมสูงไม่มำกนัก เน่ืองจำกงำนอำคำรสูง ต้องใช้ระยะ
เวลำนำนในกำรก่อสร้ำง อำจเกิดควำมเส่ียงเร่ืองควำมผนัผวนของรำคำวสัดุตกแต่งทั้งภำย ใน และภำยนอก 

    งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น งำนถนนและงำนสะพำน งำนอุโมงคล์อดถนนทำงแยก 
 งำนก่อสร้ำงฐำนรำกชั้นใตดิ้น เป็นกำรก่อสร้ำงชั้นใตดิ้นของอำคำรซ่ึงจะด ำเนินกำรหลงัจำกไดท้ ำกำรก่อสร้ำงเสำเข็ม

เจำะแลว้เสร็จ วิธีกำรก่อสร้ำงจะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัดินพงั อำจใชเ้ข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรือก ำแพงกนัดิน 
(Diaphragm Wall) จำกนั้นจะท ำกำรก่อสร้ำงสะพำนชั่วครำวและระบบค ้ ำยนั เพ่ือขุดดินให้ไดต้ำมควำมลึกตำมแบบ
ก ำหนด จำกนั้นท ำกำรหล่อคอนกรีตฐำนรำก, พ้ืน, ก ำแพง, เสำ พร้อมทั้งท ำกำรร้ือถอนระบบค ้ำยนัชัว่ครำวโดยปกติแลว้
จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงจนถึงพ้ืนชั้น 1 หรือระดบัดินเดิม 
2.1.4 งำนบริกำรทดสอบต่ำงๆ  

เช่น งำนบริกำรทดสอบควำมสมบูรณ์ (Integrity Test) งำนบริกำรตรวจสอบกำรขุดเจำะ (Drilling Monitoring) งำนบริกำร
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนักของเสำเข็ม (Pile Load Test) และงำนตรวจวัดค่ำจำกอุปกรณ์ทำงวิศวกรรมปฐพี 
(Geotechnical Instrumentation) 

 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  

1. แยกตามสายผลติภัณฑ์เป็นดงันี ้

 สายผลติภัณฑ์ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

งานเสาเข็มเจาะและก าแพงกนัดิน (รับงาน
เฉพาะค่าแรง) 

644 35% 535 29% 832 
 

44% 

งานเสาเข็มเจาะและก าแพงกนัดิน (รับงาน
รวมวสัดุ) 

1,194 64% 1,212 65% 927 49% 

รวมงานเสาเข็มเจาะและก าแพงกนัดนิ 1,838 99% 1,747 94% 1,759 93% 

งานโครงสร้างและโยธา 5 - 6 - 31 2% 

งานต่างประเทศ 20 1% 103 6% 97 5% 

          รวมรายได้จากการบริการ 1,863 100% 1,856 100% 1,887 100% 
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2. แยกตามแหล่งรายได้เป็นดงันี ้

 2559 2558 2557 

 ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

1. งานราชการ 313 17% 396 21% 671 36% 

2. งานเอกชน 1,550 83% 1,460 79% 1,216 64% 

รวม 1,863 100% 1,856 100% 1,887 100% 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
สรุปภำวะอุตสำหกรรมและแนวโนม้ ภำวะธุรกิจอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้แมภ้ำพรวมกำรก่อสร้ำงในช่วงท่ีผำ่นมำเป็นไปในเชิงบวก 

แต่น ้ ำหนกักำรเติบโตส่วนใหญ่เกิดข้ึนในกลุ่มกำรก่อสร้ำงของภำครัฐ โดยเฉพำะงำนวิศวกรรมโยธำ เช่น สร้ำงถนน รถไฟฟ้ำ งำน
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ เน่ืองจำกกำครัฐมีกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนสูง แต่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงภำคเอกชนพบวำ่ยงัฟ้ืนตวัอยำ่งเปรำะบำง ตำม
ภำวะซบเซำของภำคอสังหำฯ อย่ำงไรก็ดี คำดว่ำภำวะเศรษฐกิจและก ำลงัซ้ือจะปรับตวัดีข้ึน รัฐบำลยงัคงเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบ
ลงทุนในระดบัสูงเช่นเดียวกบัช่วงท่ีผ่ำนมำ กอปรกบัรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีคำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนไม่มำก และพ.ร.บ.ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้ำงปี 2561 จะช่วยสนบัสนุนใหต้ลำดรับเหมำก่อสร้ำงภำคเอกชนเติบโตข้ึนอีกคร้ัง รวมทั้งเป้ำหมำยกำรเปิดประมูลงำนก่อสร้ำงของ
ภำครัฐ โดยเฉำพะโครงกำรลงทุนดำ้นคมนำคม ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนุนผูรั้บเหมำงำนก่อสร้ำงภำครัฐซ่ึงเป็นกลุ่มลูกหน้ีท่ีมี
คุณภำพของธนำคำร 

เคร่ืองช้ีทีส่ าคัญ 2556 2557 2558 2559 2560e 2561e 
1. กำรก่อสร้ำงภำคเอกชน(ลำ้นบำท) 372,965 360,654 361,712 365,618 374,760 387,870 
      อตัรำกำรเปล่ียนแปลง (%) 4.1 -3.3 0.3 1.1 2.5 3.5 
2. กำรก่อสร้ำงภำครัฐบำล (ลำ้นบำท) 318,684 316,665 419,712 478,293 526,120 565,580 
       อตัรำกำรเปล่ียนแปลง (%) -4.1 -0.6 32.5 14.0 10.0 7.5 
 รวม 1+2 (ลำ้นบำท) 691,649 677,319 781,424 843,911 900,880 953,450 
       อตัรำกำรเปล่ียนแปลง (%) 0.1 -2.1 15.4 8.0 6.8 5.8 

ท่ีมำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (Gross Fixed Capital Formation Chain Volume measures 2002) 
หมำยเหตุ :  e = ประมำณกำรโดยฝ่ำยวิจยัควำมเส่ียงธุรกิจ บมจ.กรุงไทย 

 
ปี 2559 ผลจำกกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนในปีงบประมำณ 2559 สูงถึง 3.65 แสนลำ้นำบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ 2558 ร้อยละ 

35.1 สนบัสนุนให้กำรก่อสร้ำงภำครัฐในปี 2559 ขยำยตวัร้อยละ 14.0 โดยภำพรวมกำรลงทุนก่อสร้ำงภำครัฐมีสัดส่วนร้อยละ 56.7 
ของมูลค่ำกำรลงทุนภำคก่อสร้ำงทั้งระบบ ขณะท่ีกำรลงทุนก่อสร้ำงภำคเอกชนยงัคงฟ้ืนตวัอยำ่งเปรำะบำง เน่ืองจำกไดรั้บผลกระทบ
จำกภำวะซบเซำของธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์และภำระหน้ีภำคครัวเรือน โดยหน่วยเปิดขำยของท่ีอยูอ่ำศยัแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ยงัคง
หดตวัอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งพ้ืนท่ีรับอนุญำตก่อสร้ำงทัว่ประเทศ และท่ีอยู่อำศยัสร้ำงเสร็จจดทะเบียนใหม่ ก็หดตวัลงไปในทิศทำง
เดียวกนั ส่งผลให้กำรก่อสร้ำงภำคเอกชนขบำยตวัเพียงร้อยละ 1.1 ขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงท่ีจด
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ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยย์งัคงเพ่ิมข้ึน นอกจำกน้ี อตัรำดอกเบ้ียท่ีทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่ำ รวมทั้งรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีโนม้ลดลง ช่วย
สนบัสนุนใหภ้ำพรวมกำรลงทุนภำคก่อสร้ำงในปี 2559 ขยำยตวัประมำณร้อยละ 8.0 

ปี 2560 - 2561 ในปีงบประมำณ 2560 รัฐบำลก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 548.391 ลำ้นบำท โดยมีเป้ำหมำยเบิกจ่ำยใน
ระดบัเดียวกบัปีงบประมำณก่อนหนำ้ท่ีระดบั 87% หรือประมำณ 477.519 ลำ้นบำท ท ำให้กำรก่อสร้ำงภำครัฐยงัคงขยำยตวัต่อเน่ือง 
โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ (งำนวิศวกรรมโยธำ เช่น ถนน สะพำน ทำงรถไฟ ท่ำเรือ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มท่ีมีคุณภำพของธนำคำรและท่ีผำ่นมำธนำคำรพำณิชยท์ั้งระบบไดข้ยำยสินเช่ือลูกคำ้กลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึนมำก โดยรัฐบำลไดเ้ปิดโอกำส
ใหผุ้รั้เบหมำรำยกลำงและรำยเลก็มีส่วนในกำรประมูลโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐดว้ย ซ่ึงตำมแผนกำรลงทุนดำ้นคมนำคมปี 2559 
ต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2560 ม ำจนวน 56 โครงกำร วงเงินลงทุนรวม 2.29 ลำ้นลำ้นบำท คำดวำ่ภำวะเศรษฐกิจและก ำลงัซ้ือในปี 2560 จะ
ปรับตวัดีข้ึน ส่งผลให้ภำคอสังหำฯฟ้ืนตวั กอปรกบัรำคำวสัดุก่อสร้ำงในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ท่ีคำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนไม่มำก และ
พ.ร.บ.ภำษีท่ีดีและส่ิงปลูกสร้ำงปี 2561 จะช่วยสนับสนุนให้ตลำดรับเหมำก่อสร้ำงภำคเอกชนเติบโตข้ึนอีกคร้ัง โดยเฉพำะงำน
ก่อสร้ำงอำคำรและกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำน (อำทิ งำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ระบบท่อ งำนร้ือถอน งำนเตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำง และงำน
ตกแต่งอำคำรป ซ่ึงจะท ำใหผู้รั้เบหมำมีควำมตอ้งกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน นอกจำกน้ี กลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีมีศกัยภำพจะเร่ิมเขำ้ไป
รับงำนในกลุ่มประเทศ CLMV มำกข้ึน เน่ืองจำกมีโอกำสและมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่ง ซ่ึงคำดว่ำในปี 2560-2561 ภำพรวมกำรลงทุน
ภำคก่อสร้ำงจะเติบโตประมำณร้อยละ 6.8 และ 5.8 ตำมล ำดบั 

ปัจจัยสนับสนุนธุรกจิ 

 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนภำครัฐในปีงบประมำณ 2560 ท่ีร้อยละ 87 ของงบลงทุนรวม (5.48 แสนลำ้น) หรือ
ประมำณ 4.77 แสนลำ้น จะสนบัสนุนธุรกิจรับเหมำกำรก่อสร้ำงภำครัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหน้ีท่ีมีคุณภำพของธนำคำร 

 ในปี 2559 กระทรวงคมนำคมไดข้บัเคล่ือนกำรลงทุนในแผนปฏิบติักำร (Action plan) ดำ้นคมนำคมขนส่งระยะท่ี 1 
จ ำนวน 20 โครงกำร มูลค่ำลงทุน 1.40 ลำ้นลำ้นบำท และตำม Action plan ระยะท่ี 2 ปี 2560 อีกจ ำนวน 36 โครงกำร มูลค่ำลงทุนรวม 
0.89 แสนลำ้นบำท ท ำให้ภำพรวมแผนลงทุนดำ้นคมนำคมปี 2559 ต่อเน่ืองปี 2560 มีถึง 56 โครงกำร วงเงินลงทุนรวม 2.29 ลำ้นลำ้น
บำท ช่วยสนบัสุนงำนวศิวกรรมโยธำหรืองำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ 

 วตัถุดิบส่วนใหญ่ (ปูนซิเมนต ์ไมอ้ดั ไมแ้ปรรูป อิฐ หิน ทรำย) มำจำกแหล่งผลิตภำยในประเทศ ท ำให้มีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรก่อสร้ำง อีกทั้งรำคำวดัสุก่อสร้ำงในปี 2559 โนม้ลดลงอยำ่งต่อเน่ือง และคำดวำ่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รำคำจะเพ่ิมข้ึน
ไม่มำก ส่งผลดีต่อธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 

 พ.ร.บ.ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงฉบบัใหม่ ปี 2561 จะท ำใหผู้ถื้อครองท่ีดินเปล่ำท่ีมีศกัยภำพหนัมำก่อสร้ำงบำ้นหรือ
พฒันำโครงกำรมำกข้ึน 

 รัฐบำลปรับปรุงระเบียบกำรประกวดรำคำโดยเปิดโอกำส ใหบ้ริษทัรับเหมำรำยกลำงและรำยยอ่ย (SMEs) มีส่วนร่วม
ประมูลในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐ จำกเดิมท่ีมีเฉพำะผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงโครงกำรขนำดใหญ่ได ้

 กำรเปิด AEC มีส่วนสนบัสุนใหผู้รั้บเหมำท่ีมีศกัยภำพ เขำ้ไปรับงำนในประเทศเพ่ือนบำ้น โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำงใน
กลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชำ สปป.ลำว พม่ำ  เวียดนำม) ท่ีมีแนวโน้มเติบโต เน่ืองจำกมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งในดำ้นฝีมือแรงงำน 
วสัดุก่อสร้ำง กำรออกแบบและควบุคมงำนก่อสร้ำง 
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 ช่ือเสียงและประสบกำรร์ของผูป้ระกอบกำร (เฉล่ีย 9.5 ปี) วิศวกร ตลอดจนคุณภำพของผลงำนและบริกำรในอดีต 
จะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลูกคำ้ โดยเฉพำะกำรเป็นผูรั้บเหมำก่อสร้ำงท่ีไดรั้บกำรจดทะเบียนเป็นผูรั้บเหมำประเภทชั้น 1 และ/
หรือชั้นพิเศษ กบัหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวสิำหกิจ จะท ำใหมี้โอกำสไดรั้บงำนก่อสร้ำงมำกข้ึน 

 กำรพฒันำใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในงำนก่อสร้ำงจะช่วยประหยดัเวลำ และลดตน้ทุนกำรก่อสร้ำงลง (วสัดุและรงงำน) 
ขณะเดียวกนัยงัช่วยใหผ้ลงำนมีประสิทธิภำพสูงข้ึน 

ปัจจัยเส่ียงของธุรกจิ 

 แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัของธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์นปี 2560 ยงัมีควำมเปรำะบำง เน่ืองจำกยงัมีจ ำนวนเหลือขำยสะสม
อยู่มำก ทั้ งท่ีอยู่อำศยัแนวสูงและแนวรำบ และคำดว่ำก ำลงัซ้ือจะฟ้ืนตวัอย่ำงช้ำ ๆ ส่งผลกระทบต่อกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีอยู่อำศยั
ภำคเอกชน ตลอดจนธุรกิจรับสร้ำงบำ้นรำยยอ่ย 

 แมปั้ญหำขำดแคลนแรงงำนไร้ฝีมือในภำคก่อสร้ำง เร่ิมคล่ีคลำยลงจำกกำรใชแ้รงงำนจำกต่ำงชำติ แต่ผูป้ระกอบกำร
มีตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนสูงข้ึนจำกนโยบำยปรับข้ึนค่ำจำ้งขั้นต ่ำ 5-10 บำท/วนั ในพ้ืนท่ี 69 จงัหวดั ในปี 2560 ทั้งในส่วนของแรงงำน
ต่ำงดำ้ยและแรงงำนไทย 

 ในระยะยำวอตัรำดอกเบ้ียมีโอกำสตวัสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนกำรด ำเนินธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 
 ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงมักแข่งขันกันตัดรำคำค่ำก่อสร้ำง เพ่ือให้ได้งำนและท ำกำรก่อสร้ำง โดยละเลยกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัรวมถึงกฎหมำยต่ำงๆ อำจจะเป็นผลกระทบให้มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนใหแ้ลว้เสร็จตำมสัญญำ หรือ
เกิดควำเมสียหำยจำกเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดได ้

 งำนก่อสร้ำงโครงกำรระบบสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่ ส่วนใหญ่มำจกำสัญญำก่อสร้ำงท่ีท ำกบัรัฐบำล หำกขำดกำร
ท ำประชำพิจำรณ์ อำจถูกตรวจสอบโดยสำธำรณชน และฝ่ำยกำรเมืองมำกกวำ่ปกติ ท ำให้ผูป้ระกอบกำรตอ้งจดัสรรทรัพยำกรบุคคล
และเงินทุนหมุนเวยีนจ ำนวนมำกใหแ้ก่โครงกำรดงักล่ำว 

ท่ีมำ : ธนำคำกรุงไทย ฝ่ำยวิจัยควำมเส่ียงธุรกิจ กลุ่มบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง 
 

2.2.1 กลยทุธ์กำรแข่งขนั  
    บริษทัจะเน้นกำรรักษำคุณภำพของงำน เน่ืองจำกงำนฐำนรำกเป็นงำนโครงสร้ำงหลกัท่ีมีควำมส ำคญัต่อควำมแข็งแรง

ของส่ิงปลูกสร้ำง  เม่ือกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงแลว้เสร็จ  หำกมีส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขงำนฐำนรำก สืบเน่ืองจำก
งำนก่อสร้ำงฐำนรำกท่ีไม่ได้คุณภำพตำมท่ีก ำหนด ซ่ึงอำจเป็นผลให้ฐำนรำกไม่สำมำรถรองรับน ้ ำหนักบรรทุกของ
โครงสร้ำงได ้จะเป็นเหตุท่ียุง่ยำกและส้ินเปลืองค่ำใชจ่้ำยในกำรแกไ้ขมำกหรือในบำงกรณีอำจแกไ้ขไม่ไดเ้ลย  ดงันั้น
บริษทัจึงเน้นกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของงำนตลอดกระบวนกำรก่อสร้ำง  เพ่ือให้ไดง้ำนท่ีมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนด  อนัจะเป็นท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกผูท่ี้รับงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงต่อจำกงำนของบริษทั 

    บริษทัด ำเนินนโยบำยสร้ำงสำยสัมพนัธ์กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรก่อสร้ำงทั้ งภำครำชกำรและภำคเอกชน 
รวมทั้ งผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงำน  เน่ืองจำกผูอ้อกแบบเป็นบุคคลแรกท่ีทรำบเก่ียวกับรำยละเอียดของโครงกำร
ก่อสร้ำงต่ำงๆท่ีจะมีข้ึนในประเทศไทย  จำกประสบกำรณ์อนัยำวนำน และกำรมีสำยสัมพนัธ์กับผูอ้อกแบบ  ท ำให้
ผูอ้อกแบบก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ๆ มกัจะขอขอ้มูลหรือขอค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรออกแบบโครงสร้ำงฐำนรำกจำกบริษทั
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เพ่ือใชใ้นกำรออกแบบโครงสร้ำงของตนท่ีดูแลอยู่  บริษทัจึงมกัจะทรำบก่อนว่ำจะมีโครงกำรก่อสร้ำงใหม่โครงกำร
ใดบำ้ง  และบริษทักม็กัจะไดรั้บเชิญเขำ้ร่วมเสนอรำคำงำนก่อสร้ำงต่ำงๆเกือบทั้งหมด  บริษทัจึงไดรั้บงำนท ำตลอดทั้งปี 

    เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยใหญ่ ซ่ึงเป็นลูกคำ้รำยท่ีส ำคญัของบริษทั 
    บริษทัด ำเนินนโยบำยรักษำบุคลำกร และพฒันำควำมรู้ให้กบับุคลำกร ท ำให้มีทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และสำมำรถ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันำกระบวนกำรท ำงำนให้สำมำรถลดกำรสูญเสีย  ขณะเดียวกันก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในกำรท ำงำน บริษทัไดส่้งพนกังำนเขำ้อบรมทำงวิชำกำรต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ของพนกังำนรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจำรณำส่ง
พนกังำนเขำ้รับทุนกำรศึกษำในระดบัปริญญำโทและปริญญำเอก ท่ีสถำบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนกำรศึกษำใหก้บั
สถำบนั AIT เพ่ือเป็นกำรศึกษำต่อในระดบัปริญญำโท สำขำวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนกำรศึกษำระดบัปริญญำโท
ให้กบัสถำบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั และมอบทุนกำรศึกษำให้กบัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ในระดบัปริญญำโท สำขำวิศวกรรมโยธำ(หลกัสูตรนำนำชำติ) 

    บริษทัสำมำรถด ำรงสถำนะทำงกำรเงินและสำยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถำบนักำรเงิน  เน่ืองจำกกำรรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งมีเงินค ้ ำประกันงำนต่ำงๆ หลำยขั้นตอนจนกว่ำจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จและส่งมอบงำน  มี
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงหลำยรำยตอ้งประสบปัญหำกบัสถำบนักำรเงินในกำรขอวงเงินค ้ำประกนัเพ่ือประมูลงำนต่ำงๆ  แต่ดว้ย
นโยบำยในกำรด ำรงสถำนะทำงกำรเงินท่ีดี ประกอบกับกำรปฏิบัติท่ีดีต่อสถำบันกำรเงิน  ท ำให้บริษัทสำมำรถลด
อุปสรรคในเร่ืองกำรขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อกำรรับงำนของบริษทั 

    บริษทัมีควำมพร้อมดำ้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบำยเร่ืองกำรบ ำรุงรักษำอยำ่งเขม้งวด และมีกำรพฒันำอยูต่ลอดเวลำ
เพ่ือใหส้ำมำรถรับงำนไดห้ลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ  ประกอบกบับริษทัมีกำรวำงแผนในกำรบริหำรเคร่ืองจกัรอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ  ท ำให้บริษทัอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะรับงำนไดห้ลำยงำนในเวลำเดียวกนั  ซ่ึงจะท ำให้บริษทัสำมำรถใช้
ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

    บริษทัด ำเนินนโยบำยรักษำส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีและบุคคลภำยนอก เช่น มีกำรติดตั้งก ำแพง
กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง  มีกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรอย่ำงดี เพ่ือลดกำรเกิดเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบติังำน  และมีเคร่ืองลำ้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลำ้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ
ก่อสร้ำงท ำใหล้ดปัญหำเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพ้ืนผิวถนนใกลบ้ริเวณสถำนท่ีก่อสร้ำง 

   กำรหำแหล่งตลำดใหม่ตำมกำรขยำยตวัของตลำดอสังหำริมทรัพย ์ภำยในประเทศมีกำรขยำยตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั
สภำวะของเศรษฐกิจ และกำรเมือง ในกำรท่ีจะท ำให้กลุ่มบริษัทมีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงจะพ่ึงเพียงแต่ตลำด
ภำยในประเทศอยำ่งเดียวจะเป็นไปไดย้ำก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษำถึงตลำดต่ำงประเทศมำช่วยรองรับโดยเฉพำะใน
เขตอำเซียน ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ยำยตลำดไปยงัประเทศเมียนมำร์ และในปี 2561 บริษทัจะขยำยไปท่ีประเทศกมัพูชำ รวมทั้ง
งำนภำยในประเทศตำมต่ำงจงัหวดั ซ่ึงไม่ใช่ตลำดของบริษทั บริษทัจะหำพนัธมิตรตำมต่ำงจงัหวดัเพ่ือหำงำนเสำเขม็เจำะ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรตลำดดว้ย 

    พฒันำเทคโนโลยีและองคค์วำมรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ บริษทัมีหน่วยงำนวิจยัและพฒันำข้ึนภำยในองคก์ร 
ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงำนดำ้นวิชำกำรท่ีเผยแพร่ไปในวงกำรอุตสำหกรรมก่อสร้ำงดำ้นงำนวิศวกรรมปฐมพีไปทัว่โลก ในปี 
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2558 บริษทัครบรอบกำรก่อตั้งบริษทัเป็นเวลำ 40 ปี บริษทัฯ ไดร้วบรวมบทควำมผลงำนดำ้นวิชำกำรท่ีน ำไปเผยแพร่ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศรวมเป็นรูปเล่ม และแจกใหแ้ก่สถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ เพ่ือน ำไปใชศึ้กษำต่อไป 

 
 
2.2.2 กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

ลกัษณะงำนของบริษทัสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ งำนภำคเอกชน เช่น งำนฐำนรำกอำคำรส ำนักงำน อำคำรชุด 
โรงแรม ศูนยส์รรพสินคำ้ เป็นตน้ และงำนภำครัฐบำล อนัไดแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เช่น งำนฐำนรำกอำคำรรำชกำร 
งำนฐำนรำกโครงกำรก่อสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น ทำงยกระดบั อุโมงค์ลอดทำงแยก รวมถึงถนน สะพำน และรถไฟฟ้ำใตดิ้น เป็นตน้ 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไม่ไดเ้นน้รับเฉพำะงำนภำครัฐบำลหรือเฉพำะภำคเอกชนอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ข้ึนอยูก่บัควำมพร้อมของเคร่ืองใน
แต่ละช่วงของกำรรับงำน และบริษทัฯมิไดพ่ึ้งพิงลูกคำ้รำยหน่ึงรำยใดท่ีมีสัดส่วนเกินร้อยละ 25 ของรำยไดร้วมของบริษทั 

2.2.3  คุณภำพกำรใหบ้ริกำรและกำรบริหำรควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 
      บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัคุณภำพและบริกำรใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคำ้ ท ำกำรส่งมอบงำนทนัก ำหนด โดยมีกำรจดัเตรียม
ควำมพร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนท่ีจะเร่ิมเขำ้งำน มีกำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้บนพ้ืนฐำนของควำมซ่ือตรงและผลประโยชน์
ร่วมกนั ท ำใหไ้ดรั้บควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ 
  2.2.4   กำรบริหำรควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและหน่วยงำนรำชกำร 
  บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัชุมชนใกลเ้คียงท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ไปปฏิบติังำนโดยมำตรกำรควบคุมวดัปริมำณเสียงและควำม
สั่นสะเทือนไม่ให้เกินก ำหนดขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำร และมีกำรส ำรวจบำ้นของชุมชนใกลเ้คียง โดยบริษทัไดจ้ดัจำ้งผูท่ี้
ช ำนำญเขำ้ส ำรวจก่อนกำรเร่ิมงำน และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรโดยเคร่งครัด 

2.2.5 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนั 
ภำวะธุรกิจให้บริกำรเสำเข็มเจำะและงำนก ำแพงกนัดินซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัในกำรวำงรำกฐำนส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรและ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซ่ึงจะแปรผนัตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำงในประเทศของทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
โดยจ ำแนกเป็นงำนก่อสร้ำงฐำนรำกส ำหรับอำคำรส ำนกังำน อำคำรชุด โรงแรม ศูนยส์รรพสินคำ้ และงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับ 
ทำงยกระดบั อุโมงคล์อดทำงแยก ถนน สะพำน และรถไฟฟ้ำใตดิ้น เน่ืองจำกกำรรับเหมำงำนฐำนรำกประเภทเสำเขม็เจำะขนำดใหญ่
และก ำแพงกนัดินตอ้งอำศยัเคร่ืองจกัรขนำดใหญ่ จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ียำวนำนถึง 40 ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีควำม
เช่ียวชำญในงำนฐำนรำกจำกประสบกำรณ์และควำมคุน้เคยของดินในประเทศไทยมำกกวำ่ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศ ฐำนะทำง
กำรเงินท่ีมัน่คง และควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมำหลกั ผูอ้อกแบบ ลูกคำ้ท่ีเป็นเจำ้ของโครงกำร และผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง จึง
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ไดรั้บควำมเช่ือถือจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท ำให้บริษทัฯ สำมำรถประมูลงำนแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลำดมีเพียงไม่ก่ีรำยได ้โดย
บริษทัจะรักษำส่วนแบ่งตลำดในปี 2560 น้ีไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 ของตลำดรวม 

 
2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ก ำลงักำรผลิต 
งำนรับเหมำท ำฐำนรำกโครงกำรก่อสร้ำงตอ้งอำศยัเคร่ืองจกัรและควำมช ำนำญของวิศวกรและผูค้วบคุมงำนในปริมำณท่ี

ต่ำงๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้ำงของงำน  จึงไม่สำมำรถระบุชดัเจนถึงก ำลงักำรผลิตของบริษทั  อยำ่งไรก็ตำมสำมำรถสรุปเป็น
ปัจจยัส ำคญัท่ีเป็นเคร่ืองก ำหนดก ำลงักำรผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

    ประสิทธิภำพของเคร่ืองจกัร และจ ำนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบดว้ยเคร่ืองเจำะงำนเสำเข็มเจำะ จ ำนวน 42 ชุด เคร่ืองมือส ำหรับก่อสร้ำงก ำแพง D-Wall 

จ ำนวน 29 ชุด และเคร่ืองจกัรส ำหรับงำนปรับปรุงคุณภำพดิน 2 ชุด ท่ีไดรั้บกำรดูแลตรวจสภำพและปรับแต่งตลอดเวลำ  จึงสำมำรถ
รับงำนเสำเขม็เจำะไดถึ้ง 42 หน่วยงำน งำนก ำแพง D-Wall ไดถึ้งจ ำนวนประมำณ 29 หน่วยงำนและงำนปรับปรุงคุณภำพดิน จ ำนวน 
2 หน่วยงำนในขณะเดียวกนัได ้  นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีโรงงำนซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะสำมำรถซ่อมรถเครนได้
พร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ท ำใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะรับงำนอยูเ่สมอ 

    จ ำนวนวิศวกร 
 บริษทัมีวิศวกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในงำนออกแบบและก่อสร้ำงฐำนรำกและท ำงำนร่วมกบับริษทัมำเป็นเวลำนำนโดยเฉล่ีย

แลว้มีอำยงุำนประมำณ 12 ปี ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกประเภทวศิวกรตำมหนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
 

 
วิศวกร 

จ ำนวน (คน) 
ปี 2558 ปี 2559 

1. วิศวกรระดบัผูจ้ดักำรโครงกำร 5 5 
2. วิศวกรงำนออกแบบดำ้นธรณีเทคนิค 2 3 
3. วิศวกรระดบัผูค้วบคุมงำนสนำม 33 52 

รวมทั้งส้ิน 40 60 
จ ำนวนและควำมเช่ียวชำญของวิศวกรดงักล่ำวขำ้งตน้  ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถรับงำนไดค้ร้ังละ 23 งำนในเวลำเดียวกนั   
 

    วงเงินกบัสถำบนักำรเงิน 
บริษทัจ ำเป็นตอ้งมีวงเงินค ้ำประกนักบัทำงสถำบนักำรเงินเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบกำรรับเหมำก่อสร้ำงทัว่ๆไป  โดยปกติ

กำรรับงำนของบริษทัจะตอ้งมีกำรออกหนงัสือค ้ำประกนั 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. หนงัสือค ้ำประกนักำรประมูล (Bid Bond) วงเงินประมำณร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำสัญญำ 
2. หนงัสือค ้ำประกนัสัญญำ (Performance Bond) วงเงินประมำณร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำสัญญำ เพ่ือเป็นกำรประกนั

กำรท ำงำนท่ีบริษทัตอ้งใหไ้วก้บัลูกคำ้ตลอดอำยขุองโครงกำร 
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3. หนังสือค ้ำประกนัผลงำน (Maintenance Bond) วงเงินประมำณร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำสัญญำ  เพ่ือเป็นกำรค ้ ำ

ประกนัผลงำนต่อไปอีก 1-2 ปี หลงัส่งมอบงำน 
นอกจำกน้ี บำงงำนอำจมีกำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีกำรออกหนงัสือค ้ำประกนัวำ่บริษทัไดรั้บเงิน

ล่วงหน้ำในกำรท ำงำน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนังสือค ้ำประกนัท่ีบริษทัตอ้งออกในกำรรับงำนหน่ึงๆ คิดเป็นมูลค่ำ
ร้อยละ 10-20 ของมูลค่ำงำน ดังนั้ นวงเงินค ้ ำประกันท่ีบริษัทมีกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ จึงนับได้ว่ำเป็นปัจจัยท่ีก ำหนดถึง
ควำมสำมำรถในกำรรับงำนของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยประสบปัญหำเร่ืองวงเงินค ้ำประกนัไม่เพียงพอในกำรรับงำน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีวงเงินค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงิน 9 แห่ง จ ำนวน 1,710 ลำ้นบำท ซ่ึงเพียงพอใหบ้ริษทัสำมำรถรับงำนได้
ประมำณ 3,500 ลำ้นบำทต่อปี 
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2.3.2 ขั้นตอนกำรรับงำน  และขั้นตอนกำรท ำงำน  

อนมุตั ิ

การรับงานแบบเหมาช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและส ารวจพืน้ที่เพื่อประเมินราคางาน ศกึษาแบบและส ารวจพืน้ที่เพื่อประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาตอ่เจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู 
ล 

เจรจาตอ่รองราคา 
ล 

เจรจาตอ่รองราคา 
ล 

ลงนามในสญัญาจ้าง 
ล 

ลงนามในสญัญาจ้าง 
ล 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรที่ต้องใช้ในการท างานและจดัท าตารางในการท างาน 
ล 

ท าแบบส าหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอต่อผู้ จ้าง
งาน 

ล ผู้ จ้างพิจารณาอนมุตัิ 

ไม่อนมุตั ิ

สัง่ซือ้วตัถดุิบ โดยก าหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบัก าหนดการท างานที่วางแผนไว้ 
ล 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 
ล 

ด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่ก าหนด 
ล 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกช าระเงินเป็นระยะ ตามที่ก าหนดในสญัญา 
ล 

ตรวจสอบการท างานและ
ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

 

ท าแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 
ล 

สง่มอบงานและเรียกช าระเงินงวดสดุท้าย 
ล 
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วตัถุดิบและผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นงำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหลก็เส้น และเบนโทไนต ์ ซ่ึงบริษทั
สั่งซ้ือวตัถุดิบเหล่ำน้ีจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำยในประเทศ  โดยมีผูจ้ดัจ ำหน่ำยท่ีบริษทัติดต่อเป็นประจ ำเพียงไม่ก่ีรำย  ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ใน
ควำมมีช่ือเสียงของผูจ้ดัจ ำหน่ำย  รำคำสำมำรถแข่งขนัไดใ้นตลำด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอและตรงตำมท่ี
ก ำหนดไว ้  

ปริมำณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำเป็นดงัน้ี 
รำยกำรวตัถุดิบ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 ปริมำณ 
 

ลำ้น
บำท 

% ของ
มูลค่ำ
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมำณ 
 

ลำ้น
บำท 

% ของ
มูลค่ำ
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมำณ 
 

ลำ้น 
บำท 

% ของ
มูลค่ำ
วตัถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 148,369 
(ลบ.ม.) 

281.17 41.32 215,799 
(ลบ.ม.) 

370.04 48.43 230,414 
(ลบ.ม.) 

352.75 48.60 

เหลก็เส้น (2) 9,515 
ตนั 

192.23 28.25 13,417 
ตนั 

220.85 28.90 13,854.50 
ตนั 

217.31 29.93 

เบนโทไนต ์(1) 4,261 
ตนั 

28.92 4.25 3,219 
ตนั 

21.38 2.79 4,134.50 
ตนั 

27.59 3.80 

โพลิเมอร์ (1) 37.00 
ตนั 

7.31 1.07 38 
ตนั 

7.64 1 39.83 
ตนั 

7.9 1.09 

น ้ำมนัดีเซล 3,245,583 
ลิตร 

87.70 12.89 3,207,937
ลิตร 

71.25 9.33 2,926,000 
ลิตร 

60.41 8.32 

รวม  597.33 87.78  691.16 90.45  665.96 91.74 

หมำยเหตุ : (1) เบนโทไนตแ์ละโพลิเมอร์ คือ วตัถุดิบท่ีใชส้ ำหรับกำรขดุเจำะพื้นดินเพื่อใหแ้นวดินคงรูปและง่ำยต่อกำรขดุเจำะ ปัจจุบนัมีกำรน ำโพลีเมอร์ 
(Polymer) มำใชง้ำนแทนเบนโทไนทส์ ำหรับงำนบำงประเภท   

  (2) ปริมำณกำรใชค้อนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะกำรรับงำน ซ่ึงถำ้ปีใดรับงำนค่ำแรงรวมวสัดุมำกโครงกำร ปริมำณกำรใช้
คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้นจะมีปริมำณมำกข้ึน แต่ถำ้ปีใดรับงำนเฉพำะค่ำแรงมำกโครงกำร ปริมำณกำรใชค้อนกรีตผสมเสร็จและ
เหลก็เส้นจะลดลง 

 

ท่ีผำ่นมำนโยบำยกำรรับงำนของบริษทัหำกเป็นไปไดจ้ะรับเฉพำะค่ำแรงและค่ำเคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยให้ลูกคำ้เป็นผูจ่้ำย
เฉพำะค่ำวตัถุดิบหลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น  เน่ืองจำกรำคำของวตัถุดิบเหล่ำน้ีเป็นท่ีทรำบกนัดีในตลำด และเวลำกำร
ก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะหรือก ำแพง D-Wall มีระยะเวลำสั้น ท ำให้ไม่สำมำรถบวกก ำไรจำกวตัถุตน้ทุนวสัดุดิบหลกัไดม้ำกนกั อีกทั้งมี
ควำมเส่ียงในเร่ืองกำรรับเงินค่ำวตัถุดิบหลกัจำกลูกคำ้บำงรำยไม่ตรงตำมก ำหนดท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระค่ำวตัถุดิบหลกัดว้ย อยำ่งไร
ก็ตำมบริษทัไดมี้กำรปรับนโยบำยในกำรรับงำน โดยพิจำรณำควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้มำกข้ึน ถำ้ลูกคำ้มีคุณภำพดี บริษทัอำจลด
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ควำมเส่ียงจำกกำรช ำระเงินล่ำชำ้หรือไม่ช ำระเงินได ้ส ำหรับลูกคำ้รำยดงักล่ำวบริษทัก็จะรับงำนชนิดท่ีรวมค่ำวตัถุดิบดว้ย เพ่ือขยำย
กำรรับงำนและมีก ำไรจำกลูกคำ้ใหเ้พ่ิมมำกข้ึน 

นอกจำกคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้นแลว้  วตัถุดิบอีกประเภทท่ีบริษทัใชม้ำกและเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชง้ำนเสร็จก็
ตอ้งก ำจดัท้ิง ไดแ้ก่ เบนโทไนต์ (ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มำกข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใช้เบนโทไนต์ท่ีผลิตทั้ งจำกใน
ประเทศและจำกต่ำงประเทศ แต่อตัรำส่วนท่ีผลิตจำกในประเทศสูงกวำ่ทั้งน้ีเพ่ือลดควำมเส่ียงเร่ืองอตัรำแลกเปล่ียน  และคุณภำพก็
เป็นท่ียอมรับ นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดริ้เร่ิมในกำรน ำโพลีเมอร์ (Polymer) มำใชง้ำนแทนเบนโทไนตใ์นงำนบำงประเภท  Polymer เป็น
วตัถุดิบน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ  ย่อยสลำยง่ำยกว่ำและมีคุณภำพดีกว่ำมำก ถึงแม้รำคำต่อหน่วยจะแพงกว่ำเบนโทไนต์ ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึงท่ีมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรำยไดร้วมของบริษทั 
เง่ือนไขกำรช ำระเงินและอ ำนำจในกำรต่อรอง 
    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในกำรช ำระเงินในกำรสั่งซ้ือวสัดุจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย คือ ช ำระภำยใน 30 - 90 วนั หลงัจำกไดรั้บสินคำ้ 

โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะตอ้งน ำของมำส่งท่ีบริเวณก่อสร้ำง 
    อ  ำนำจในกำรต่อรอง 

- บริษทัเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกมีกำรสั่งซ้ือวสัดุคร้ังละจ ำนวนมำก ท ำใหไ้ดรั้บส่วนลดมำกกวำ่ลูกคำ้ทัว่ไป 
- ร้ำนคำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงมีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ท ำให้บริษทัไม่จ ำเป็นตอ้งผูกขำดซ้ือจำกร้ำนใดร้ำนหน่ึง

โดยเฉพำะ จึงสำมำรถเฉล่ียกำรซ้ือวสัดุได ้
- กำรท่ีบริษทัติดต่อกบัร้ำนคำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็นระยะนำน และประวติักำรจ่ำยช ำระหน้ีไม่เคยมีปัญหำ แมใ้นช่วงท่ี

ภำวะเศรษฐกิจไม่ดี ท ำใหไ้ดรั้บเง่ือนไขท่ีดีตลอดมำ 
รำคำเฉล่ียวตัถุดิบหลกัในปี 2557 – 2559 

วตัถุดิบ 2557 2558 2559 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บำท/ลูกบำศกเ์มตร) 1,895.00 1,714.72 1,530.94 
เหลก็เส้น (บำทต่อกิโลกรัม) 20.20 16.46 15.69 
เบนโทไนท ์ แบบผง (บำทต่อกิโลกรัม) 6.78 6.64 6.67 
โพลีเมอร์  (บำทต่อกิโลกรัม) 197.56 200 200 
น ้ำมนัดีเซล (บำทต่อลิตร) 27.02 22.21 20.65 

ปัจจุบันบริษัทมิได้มีกำรน ำเข้ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ โดยจะซ้ือจำกผูผ้ลิตภำยในประเทศและตัวแทนจ ำหน่ำยจำก
ต่ำงประเทศในประเทศ  อยำ่งไรกต็ำมบริษทัยงัมีควำมจ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้อะไหล่เคร่ืองจกัรบำงประเภทซ่ึงไม่มีจ ำหน่ำยในประเทศ  

2.3.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มร้ำยแรงใดๆ  แต่อำจจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผูอ้ยูอ่ำศยั

บริษทัใกลเ้คียงกบัโครงกำรก่อสร้ำงบำ้ง  ทั้งน้ีปัญหำท่ีพบ เช่น ปัญหำฝุ่ น  เสียง  และกำรสะเทือน เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัไดด้  ำเนินกำร
ต่ำงๆเพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดปัญหำดงักล่ำว ดงัน้ี 

    บริษทัจะจดัให้มีกำรติดตั้งก ำแพงกนัฝุ่ นและเสียงลอ้มรอบบริเวณก่อสร้ำง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผูอ้ยู่
อำศยับริเวณใกลเ้คียง 
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    บริษทัมีนโยบำยตรวจสภำพและปรับแต่งเคร่ืองจกัรอยำ่งสม ่ำเสมอ  เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อใหเ้กิดเสียง
ดงัมำกจนเกินไปขณะท ำงำน 

    บริษทัมีเคร่ืองลำ้งลอ้รถยนต์อัตโนมติั  เพ่ือใชล้ำ้งลอ้รถยนต์บรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะวิ่งออกจำกบริเวณก่อสร้ำง
เพ่ือใหล้อ้รถสะอำด  ไม่ท ำใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

    บริษทัมีนโยบำยด ำเนินงำนฐำนรำกภำยในเวลำท่ีไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรกำรก่อสร้ำงของกรุงเทพฯ ซ่ึง
ระบุไวใ้นกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำงำนเร่งด่วนนอกเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด บริษทัจะท ำกำรขอผ่อนผนัจำกกรุงเทพฯเพ่ือยึด
เวลำกำรท ำงำนเป็นแต่ละกรณีไป  

    บริษทัมีกำรสร้ำงมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยูอ่ำศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้ำง  พร้อมทั้งมีกำรช้ีแจงให้ทรำบถึงเวลำและขั้นตอน
กำรปฏิบติังำน  และด ำเนินกำรแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจำกชำวบำ้นในบริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือใหมี้ผลกระทบดำ้นกำรสั่นสะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 
    บริษทัคิดคน้และพฒันำระบบของเคร่ืองจกัรเพ่ือลดมลภำวะดำ้นเสียง และจดัหำวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ย เช่น กำรน ำโพลีเมอร์มำใชม้ำกข้ึนและลดปริมำณกำรใชเ้บนโทไนต ์
   บริษทัจดัฝึกอบรมแก่พนกังำนท่ีเร่ิมเขำ้มำท ำงำนกบับริษทั ในกำรปฐมนิเทศให้พนกังำนทรำบเก่ียวกบันโยบำยเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและกำรปฏิบติังำนของบริษทั พร้อมทั้งจดัส่งพนกังำนเขำ้อบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบัสถำบนัต่ำง ๆ 
ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพำทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

 
2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559* บริษทัมีงำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจ ำนวน 25 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำงำนทั้งส้ิน 1,070.61 ลำ้นบำท 
 
สรุปงำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

ล ำดบั ช่ือโครงกำร ประเภทงำน ก ำหนดกำรแลว้เสร็จ 
1. เดอะ มำร์เกต็ บำย แพลทินมั งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 2 ปี 2560 
2. The Tree ติวำนนท ์ งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 4 ปี 2560 
3. พลสั ศรีรำชำ งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
4. โครงกำรรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ-

ขอนแก่น (พ้ืนท่ี 1) (Main Working Pile) 
งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 3 ปี 2560 

5. เดอะไลน์ พหลฯ-ประดิพทัธท ์ เสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
6. NOBLE BE33 เสำเขม็เจำะแบบกลม, 

แบบเหล่ียม และก ำแพง
กนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมำส 1 ปี 2560 

7. Motorway Route No.7 (Pattaya - Map ta put) เสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
8. Whizdom 101 งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
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ล ำดบั ช่ือโครงกำร ประเภทงำน ก ำหนดกำรแลว้เสร็จ 
9. อำกำศยำนสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยำยอุโมงคด์ำ้นทิศ

ใต ้
เสำเขม็เจำะ และก ำแพง
กนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมำส 1 ปี 2560 

10. The Bangkok Thonglor เสำเขม็เจำะ และก ำแพง
กนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมำส 1 ปี 2560 

11. CRAFT PLOENCHIT ก ำแพงกนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์และ
เสำเขม็เจำะแบบเหล่ียม 

ไตรมำส 1 ปี 2560 

12. ก่อสร้ำงอุโมงคร์ะบำยน ้ำจำกบึงหนองบอนลงสู่
แม่น ้ำเจำ้พระยำ 

เสำเขม็เจำะ, ก ำแพงกนั
ดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์และ
เสำเขม็ดิน-ซีเมนต ์

ไตรมำส 4 ปี 2560 

13. เออร์บำโน รำชวิถี เสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
14. ก่อสร้ำงอำคำรผูป่้วยนอก 9 ชั้น และท่ีจอดรถใต้

ดิน 
ก ำแพงกนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์และ
เสำเขม็เจำะแบบเหล่ียม 

ไตรมำส 4 ปี 2560 

15. Whizdom 101 (Pile Wall) งำนเสำเขม็กนัดิน ไตรมำส 1 ปี 2560 
16. ก่อสร้ำงทำงแยกต่ำงระดบัจุดตดัทำงหลวง

หมำยเลข 9 กบัทำงหลวงหมำยเลข 345, วงแห
วนรอบนอก  กรุงเทพมหำนครฝ่ังตะวนัตก, อ.บำง
บวัทอง นนทบุรี 

งำนเสำเขม็เจำะ 
 

ไตรมำส 2 ปี 2560 

17. อำคำรโภชนำกำรและหน่วยงำนสนบัสนุน วชิรพ
ยำบำล 

งำนเสำเขม็เจำะและ
ก ำแพงกนัดิน 

ไตรมำส 1 ปี 2560 

18. Japanese Hospital เสำเขม็เจำะแบบกลม, 
แบบเหล่ียม และก ำแพง
กนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมำส 2 ปี 2560 

19. โครงกำรทำงหลวงพิเศษ บำงปะอิน-นครรำชสีมำ 
ช่วงท่ี 6 หินกอง จงัหวดัสระบุรี 

งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 2 ปี 2560 
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ล ำดบั ช่ือโครงกำร ประเภทงำน ก ำหนดกำรแลว้เสร็จ 
20. SKY PLOENCHIT ก ำแพงกนัดินระบบ

ไดอะแฟรมวอลล ์และ
เสำเขม็เจำะแบบเหล่ียม 

ไตรมำส 3 ปี 2560 

21. KHUN BY YOO งำนเสำเขม็เจำะและ
ก ำแพงกนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์ 

ไตรมำส 2 ปี 2560 

22. Blossom Condo @ Fashion Beyond งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
23. Srisawad Office Building งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
24. โครงกำรทำงหลวงพิเศษบำงปะอินนครรำชสีมำ 

ช่วงท่ี 25 จงัหวดันครรำชสีมำ  
งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 2 ปี 2560 

25. โครงกำรอำคำรผูป่้วยนำนำชำติ โรงพยำบำล
กรุงเทพ  

เสำเขม็เจำะและก ำแพง
กนัดินระบบไดอำแฟรม
วอลล ์

ไตรมำส 3 ปี 2560 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,070.61 ลำ้นบำท 
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2.5 การวจิัยและพฒันา 
 ฝ่ายวศิวกรรม 
 ฝ่ำยวิศวกรรมซ่ึงถือว่ำเป็นแกนหลักส ำคัญของบริษัทฯ นั้ นควบคุมและดูแลโดย นำยณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธำน
กรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ท่ีมีช่ือเสียงในกำรแกปั้ญหำทำงดำ้นเทคนิคในงำนฐำนรำกลึกและงำนปฐพี ฝ่ำยวศิวกรรมนั้นประกอบ
ไปดว้ยวศิวกรปฐพีท่ีมีกำรศึกษำระดบัปริญญำโทข้ึนไป จ ำนวน 4 คน และ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยเทคนิค จ ำนวน 6 คน 
 
 ฝ่ำยวศิวกรรมของบริษทัฯ แบ่งกำรใหบ้ริกำรออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 

 กำรจดัเตรียมใบเสนอรำคำทำงดำ้นเทคนิคและกำรออกแบบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคำ้ 
 กำรวเิครำะห์และออกแบบฐำนรำกลึกและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของโครงสร้ำง 
 บรรยำยใหห้น่วยงำนรำชกำรและเจำ้ของงำนฟังเพ่ือช้ีแจงและใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในแต่ละโครงกำร 
 กำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคนิคส ำหรับทีมงำนฝ่ำยก่อสร้ำงและฝ่ำยประมำณรำคำ 

 
รายการสรุปโครงการส าคญัและกจิกรรมที่ฝ่ายวิศวกรรมได้มส่ีวนร่วมในปี พ.ศ. 2559 

โครงการ ส่วนร่วมของฝ่ายวศิวกรรม 
หลงัสวนวลิเลจ งำนออกแบบรำยละเอียด งำนตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้ำง และกำร

สนบัสนุนทำงดำ้นเทคนิค 
รถไฟทำงคู่ช่วง ชุมทำงจิระ – ขอนแก่น งำนออกแบบหลกั งำนตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้ำง และกำรสนบัสนุน

ทำงดำ้นเทคนิค 
โพลิแตนท ์อควำ งำนออกแบบรำยละเอียด  และกำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคนิค 
วิซดอม สุขมุวิท 101 งำนออกแบบรำยละเอียด  และกำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคนิค 

โครงกำรอ่ืนๆ  งำนเตรียมเอกสำรวธีิกำรก่อสร้ำง กำรจดัเตรียมแบบก่อสร้ำง งำนออกแบบ
และค ำนวณ และงำนน ำเสนอวธีิกำรก่อสร้ำงแก่ผูว้ำ่จำ้ง 

 
 ฝ่ายงานวจิัยและพฒันา 

 ฝ่ำยงำนวิจยัและพฒันำ ไดรั้บกำรก ำกบัดูแลโดยตรงจำก คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทัซีฟโก ้จ ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงมีส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงผลงำนและช่ือเสียงให้แก่บริษัทฯ โดยกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพฒันำ แก่วงกำร
วศิวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภำยในภูมิภำคอีกดว้ย หน่ึงในควำมส ำเร็จของฝ่ำยงำนวิจยัและพฒันำ คือกำรมีส่วนร่วมในกำร
ตีพิมพบ์ทควำมวจิยัทำงวศิวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศในหลำยภูมิภำคทัว่โลก 

1. การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2559 
บริษทัฯ ตระหนกัว่ำกำรใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นส่ิงส ำคญัของกำรแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้ำหมำยท่ีส ำคญัของฝ่ำย

วิจยัและพฒันำนั้นก็คือกำรเพ่ิมกิจกรรมกำรวิจยัและพฒันำเพ่ือน ำผลวิจยัท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ำยวิจยัและพฒันำ เพ่ือศึกษำและวิจยังำนเสำเข็มเจำะกลมและเหล่ียม ก ำแพงกนัดิน และ
วิธีกำรทดสอบงำนฐำนรำกต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนปฐพีและงำนฐำนรำกระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ กำรคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
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จำกงำนวิจยัจ ำนวนมำกของฝ่ำยวจิยัและพฒันำ ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงำนสัมมนำและกำรประชุมทำงดำ้นวชิำกำร ท่ีจดัข้ึนโดย
สถำบนัต่ำงๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2559 ฝ่ำยวิจยัและพฒันำไดส่้งบทควำมเพ่ือตีพิมพ์
ในงำนประชุมวิชำกำรและงำนสัมมนำ ซ่ึง มี 1 บทควำมไดรั้บกำรคดัเลือกและตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิศวกรรมระดบันำนำชำติ 
นอกจำกน้ียงัมีบทควำมท่ีตีพิมพใ์นงำนประชุมระดบัประเทศและนำนำชำติจ ำนวน 5 บทควำม ซ่ึงแบ่งออกเป็นบทควำมภำษำไทย
จ ำนวน 1 บทควำมและภำษำองักฤษ 4 บทควำม ดงัแสดงรำยละเอียดดงัน้ี 

 

วารสารทางวิศวกรรมระดบันานาชาติ 
Ng, C. W. W., Wang, R. and Boonyarak, T. (2016). A comparative study of the different responses of circular and horseshoe-

shaped tunnels to an advancing tunnel underneath. Géotechnique Letters 6(2):1-8 
 

งานประชุมวิชาการระดบัประเทศและนานาชาติ 
Boonyarak, T., Ng, C. W. W. and Mašín, D. (2016). Influences of Shielding of Multi-crossing Tunnels on Ground Displacement. 

Underground Construction Prague 2016, 23-25 May, Prague, Czech Republic. 
Aye, Z. Z., Boonyarak, T., Thasnanipan, N. and Chea, S. (2016). Effects of cut-and-cover tunnel construction on adjacent piles of 

an overpass in Bangkok soft clay. Accepted for publication in GeoChina (2016), 25-27 July, Shantong, China 
Ng, C. W. W., Boonyarak, T. and Kamchoom, V. (2016). State-of-the-art Research at HKUST for Engineering Applications. 3rd 

Thai Geotechnical Conference. (Keynote paper) 12-14 October, Bangkok, Thailand 
ธยำนนัท ์บุณยรักษ,์ ซอว ์ซอว ์เอย,์ ณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ และ เสรีโรท เจีย (2559). สรุปประเดน็งำนเสวนำงำนฐำนรำกลึก ปี 2558: 

กำรควบคุมคุณภำพและกำรทรุดตวัของเสำเขม็. บทควำมรับเชิญในงำนงำนแสดงเทคโนโลยแีละกำรประชุมวิศวกรรม
ปฐพีแห่งชำติ คร้ังท่ี 3, 12-14 ต.ค, กรุงเทพ 

Boonyarak, T., Aye, Z. Z., Thasnanipan, N., Supawo, S. and Chea, S. (2016). Settlement prediction of large-diameter bored pile in 
Bangkok soils. International Conference of GEOMATE. 14-16 November, Bangkok, Thailand 

 
2. กจิกรรมพเิศษทางวชิาชีพวศิวกรรม 
นอกเหนือจำกงำนวิจยัภำยในบริษทัและกำรเขำ้ร่วมในงำนประชุมทำงวิชำกำรแลว้ ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั 

(มหำชน) ยงัไดมี้ส่วนสนบัสนุนกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 คุณณรงค์ ทศันนิพนัธ์ ไดรั้บเชิญให้เป็นวิทยำกรในงำนบรรยำย Tea Talk กำรบรรยำยเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฐำนรำกเสำเข็ม

ขนำดใหญ่ในประเทศไทย 
 ไดมี้กำรจดักำรดูงำนส ำหรับนิสิต นักศึกษำจำกหลำกหลำยสถำบัน เขำ้เยี่ยมชมและศึกษำกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำน

ก่อสร้ำงของบริษทั อำทิเช่น มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เขำ้ชมงำนก่อสร้ำงเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินท่ีหน่วยงำนหลงั
สวนวิลเลจ เป็นตน้ 

 คุณซอวซ์อวเ์อย ์ไดเ้ป็นผูจ้ดังำนอบรมและผูบ้รรยำยพิเศษ ร่วมกบัสมำคมวิศวกรรมเมียนมำร์ ท่ีเมืองยำ่งกุง้ ประเทศเมียน
มำร์ 
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 ดร. ธยำนนัท ์บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นรับเชิญใหบ้รรยำย แก่นกัศึกษำมหำวทิยำลยัมหิดลและมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 ดร. ธยำนันท์ บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นผูบ้รรยำยพิเศษ เร่ืองควำมรู้เร่ืองกำรออกแบบและก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะ ท่ีวิศวกรรมสถำน

แห่งประเทศไทย 
 ดร. ธยำนนัท ์บุณยรักษ ์ไดจ้ดักำรฝึกอบรมภำยในใหก้บับริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวลอ็ปเมน้ต ์คอร์ปอเรชัน่ 

 
3. งานบรรยายพเิศษจัดโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยัต่างๆ  
คุณณรงค์ ทศันนิพนัธ์ ประธำนบริษทั คุณซอว ์ซอว ์เอย ์และ ดร. ธยำนันท์ บุณยรักษ์ ไดรั้บเชิญจำกคณะอนุกรรมกำร

วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยภำยใตพ้ระบรมรำชูปถมั รวมทั้งมหำวทิยำลยัต่ำง ใหเ้ป็นผูบ้รรยำยพิเศษดำ้นงำนขดุ
ดินลึก งำนวิศวกรรมปฐพีและงำนฐำนรำก ในงำนสัมมนำหรือประชุมวิชำกำร 
 
 4.  บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานสัมมนาในระดบันานาชาติ 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือวำ่เป็นส่วนร่วมอยำ่งมำกในกำรงำนสัมมนำในระดบันำนำชำติ ซ่ึงจดัโดยวิศวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ป็นแกนหลกัในกำรจดังำนประชุมทำงวิชำกำรและจดักำรตีพิมพ์
บทควำม จ ำนวนทั้งส้ิน 1 งำน ซ่ึงเป็นงำนสัมมนำในระดบันำนำชำติ ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

 
ช่ืองานประชุมวิชาการ สถานทีแ่ละเวลา บทบาทของบุคลากรในซีฟโก้ 

งานแสดงเทคโนโลย ี
และการประชุมวศิวกรรมปฐพี
แห่งชาติ คร้ังที่ 3 
ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก วสท. 
(มีผูเ้ขำ้ร่วมมำกกวำ่ 400 คน) 

วศิวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย, กรุงเทพ 
วนัท่ี 12-14 ตุลำคม 
2559 
 

บุคลากรหลกัผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ (ท่ีปรึกษำ)  
คุณซอว ์ซอว ์เอย ์(ผูจ้ดังำน) 
ดร.ธยำนนัท ์บุณยรักษ ์(ผูจ้ดังำน) 

 
5. โครงการวิจัยภายในจัดโดยหน่วยงานวจิัยและพฒันา 
หน่วยงำนวิจยัและพฒันำไดท้ ำโครงกำรวิจยัภำยในบริษทัฯ เพ่ือพฒันำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและเสริมศกัยภำพให้

งำนก่อสร้ำง โครงกำรเหล่ำน้ีประกอบดว้ย กำรหำค่ำตวัแปรท่ีเหมำะสมในงำนออกแบบเสำเขม็ กำรวิเครำะห์กำรทรุดตวัของเสำเขม็
ในชั้นดินอ่อน กำรทดสอบและเปรียบเทียบคุณสมบติัของสำรละลำยเบนโทไนทจ์ำกผูผ้ลิตต่ำงๆ และกำรลดแรงสั่นสะเทือนในกำร
ก่อสร้ำงเสำเขม็ เป็นตน้ 

 
ในปี 2559 จำกกำรท่ีบริษทัท ำกำรวิจยัและพฒันำกำรท ำเสำเข็มเจำะและเขียนบทควำมน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรทั้งใน

ระดบัประเทศและระดบันำนำชำติมำตลอดอยำ่งต่อเน่ือง จึงท ำให้สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั มอบ
ปริญญำวิศวกรรมศำสตร ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวศิวกรรมโยธำ ประจ ำปี 2558 ใหก้บัคุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2559 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดบัสูง 
ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัและเป็นผูบ้ริหำรหลกัของบริษทั ทั้ง 2 คน ซ่ึงไดแ้ก่ นำยณรงค ์ทศันนิพนัธ์ นำยทชัชะพงศ ์ ประเวศวรำ

รัตน์ เป็นวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุรกิจก่อสร้ำงโดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงงำนใตดิ้นกว่ำ 42 ปี จึงเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษำ ตลอดจนเจำ้ของโครงกำรต่ำงๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนส ำคญัในกำร
ติดต่อกบัลูกคำ้   
 อยำ่งไรกต็ำมบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูบ้ริหำรทั้ง 2 คนดงักล่ำว โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร
ในแต่ละแขนงเพ่ือใหส้ำมำรถข้ึนมำรองรับงำนของผูบ้ริหำรระดบัสูงได ้เช่น กำรสรรหำบุคลำกรมืออำชีพเขำ้มำช่วยบริหำรงำน กำร
ริเร่ิมให้มีกำรสร้ำงสัมพนัธ์ระหว่ำงผูบ้ริหำรระดับกลำงและระดับปฏิบัติกำรของบริษัทกับเจ้ำหน้ำท่ีผูค้วบคุมงำนและระดับ
ปฏิบติักำรของลูกคำ้ท่ีเป็นทั้งหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน เพ่ือให้สำมำรถรักษำสัมพนัธ์อนัดีของผูบ้ริหำรรุ่นต่อไป ซ่ึงไดส้รรหำ
บุคลำกรเขำ้มำแทน ซ่ึงผลงำนกเ็ป็นท่ีน่ำพอใจ 

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกร 
ธุรกิจของบริษทัตอ้งอำศยัผูท่ี้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำม

แผนท่ีวำงไว ้ซ่ึงหมำยถึงวิศวกรในระดบัผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดักำรโครงกำร (Project Manager) และ
วิศวกรผูค้วบคุมงำน (Project Engineer หรือ Foreman) หำกบริษทัสูญเสียบุคลำกรเหล่ำน้ีไปยอ่มส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรรับงำน ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในอนำคตได ้

อยำ่งไรกต็ำมผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดักำรโครงกำร (Project Manager) หรือ วิศวกรผูค้วบคุมงำน 
(Project Engineer) ของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ลว้นมีอำยุงำนกบับริษทัประมำณนำนกว่ำ 10 ปี ข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำ
บริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีดี  โดยมีกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  ส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมกำรสัมมนำทั้ งใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ตลอดจนมีมำตรกำรจูงใจต่ำงๆ ท่ีสำมำรถแข่งขนักบัตลำดได ้ เพ่ือรักษำบุคลำกรให้ท ำงำนกบับริษทั   
และเพ่ือลดปัญหำดงักล่ำว บริษทัไดด้  ำเนินกำรให้สถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ ส่งนกัศึกษำจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์เขำ้ฝึกงำนท่ีบริษทั
เป็นประจ ำทุกปี ท ำใหมี้บณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบนัต่ำงๆ ดงักล่ำวใหค้วำมสนใจท่ีจะร่วมงำนกบับริษทัต่อไป และบริษทัยงั
มีกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กบัสถำบนัต่ำง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of Technology) สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั, โครงกำรวศิวกรรมโยธำนำนำชำติ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เป็นตน้  
 3.3 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

ควำมเส่ียงจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ โดยเฉพำะเร่ืองกำรช ำระเงินตำมควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ขำดสภำพคล่องในกำรท ำงำนได ้อย่ำงไรก็ตำมบริษทัมีนโยบำยในกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ก่อนกำรรับงำน กำรหำขอ้มูลของลูกคำ้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีกำร
เรียกเก็บเงินล่วงหน้ำก่อนเร่ิมด ำเนินงำนรวมถึงกำรเรียกเก็บเงินตำมผลงำนท่ีท ำเสร็จ และบริษทัฯ ยงัไดรั้บควำมสนับสนุนจำก
สถำบนักำรเงินต่ำง ๆ เพ่ือเขำ้มำช่วยแกปั้ญหำในกรณีท่ีบริษทัขำดสภำพคล่องได ้บริษทัฯไดมี้กำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกคำ้
ให้ครอบคลุมกบัลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน และในปี 2559 มีหน้ีท่ีคำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน ไม่ไดท้  ำกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญ
ไว ้บริษทัคำดวำ่จะสำมำรถเรียกช ำระเงินได ้
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3.4 ความเส่ียงจากเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
ลกัษณะกำรรับงำนของบริษทัสำมำรถจ ำแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งำนท่ีรับเหมำค่ำแรงงำนและค่ำวตัถุดิบ และ (2) งำนท่ี

รับเหมำเฉพำะค่ำแรงงำนอยำ่งเดียว  ในกรณีท่ีบริษทัรับงำนประเภทท่ี (1) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบทั้งกำรก่อสร้ำงและกำรจดัซ้ือวตัถุดิบ
นั้น ท ำใหมี้ควำมเส่ียงเร่ืองตน้ทุนกำรด ำเนินงำนสูงข้ึนจำกควำมผนัผวนของรำคำหรือกำรขำดแคลนวตัถุดิบ   เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง
เสนอรำคำรับเหมำล่วงหนำ้ก่อนเร่ิมด ำเนินงำน อยำ่งไรกต็ำมผลกระทบดงักล่ำวอำจไม่สูงมำกนกัเม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
อ่ืน ๆ เน่ืองจำก 

 ลกัษณะของงำนส่วนใหญ่ท่ีบริษทั รับเหมำ จะมีช่วงระยะเวลำกำรท ำงำนค่อนขำ้งสั้น คือโดยเฉล่ียประมำณ  3-5 เดือน ต่อ
โครงกำร  ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถควบคุมรำคำวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นกำรก่อสร้ำงได ้ 

 วตัถุหลกัมีเพียง 2 รำยกำร คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น ซ่ึงบริษทัเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุดงักล่ำว 
ท ำให้สำมำรถเจรจำต่อรองโดยอำศยัควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบรำยใหญ่ และก ำหนดรำคำคงท่ีในระยะเวลำ
หน่ึงๆได ้นอกจำกน้ีในกรณีท่ีรำคำวสัดุผนัผวนมำก บริษทัอำจซ้ือวตัถุดิบทั้งจ ำนวนท่ีบริษทัประมำณวำ่จะตอ้งใชใ้นงำนท่ี
รับจำ้งไวแ้ลว้ และก ำหนดใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยทยอยส่งวสัดุใหบ้ริษทัเม่ือจะมีใชง้ำนจริง 

 น ้ ำมนัดีเซล มีกำรปรับปรุงรำคำเป็นแบบลอยตวัซ่ึงมีผลกระทบดำ้นตน้ทุนของบริษทั บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัในเร่ืองน้ี
เป็นอยำ่งมำกและติดตำมควำมผนัผวนของรำคำอยำ่งใกลชิ้ด หำกแนวโนน้ของรำคำเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงมีผลกระทบกบัตน้ทุน
ด ำเนินกำร บริษทัจะท ำกำรปรับรำคำเพ่ิมข้ึนในกำรรับงำนต่อไปเพ่ือชดเชยตน้ทุนท่ีเหมำะสม และค ำนึงถึงศกัยภำพกำร
แข่งขนัในตลำดประกอบดว้ย 

3.5 ความเส่ียงจากการด าเนินงานไม่เสร็จตามก าหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามทีก่ าหนด 
 โดยทัว่ไปงำนก่อสร้ำงท่ีบริษทัด ำเนินกำรอยูน่ั้นจะมีค่ำปรับในกรณีท่ีมีกำรด ำเนินงำนล่ำชำ้กวำ่ท่ีก ำหนดซ่ึงปกติมีอตัรำร้อย
ละ 0.01 ของมูลค่ำงำนต่อวนั และมีกำรก ำหนดค่ำปรับสูงสุดเป็นจ ำนวนวนัหรือเป็นร้อยละของมูลค่ำงำนในกรณีท่ีงำนท่ีส่งมอบ
ไม่ไดม้ำตรฐำนตำมแบบท่ีก ำหนด ซ่ึงหำกมีเหตุกำรณ์ใดๆ ดงักล่ำวเกิดข้ึน บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ส่งผลให้ตน้ทุน
สูงข้ึนและเสียเวลำในกำรท ำงำนเพ่ิมมำกข้ึน  อยำ่งไรกต็ำมหำกควำมล่ำชำ้ของกำรด ำเนินงำนนั้นมิไดมี้สำเหตุมำจำกบริษทั อำทิเช่น 
กำรเปล่ียนแปลงแบบกำรก่อสร้ำง หรือสถำนท่ีท่ีรับมอบไม่พร้อมท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรได ้หรือสภำพดินฟ้ำอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย 
โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนและเกิดอุทกภยัน ้ ำท่วม ซ่ึงกำรปฏิบติักำรของผูรั้บเหมำก่อสร้ำงจะเป็นไปดว้ยควำมยำกล ำบำกถำ้ไม่มีกำร
วำงแผนงำนท่ีดีพอนั้น บริษทัจะสำมำรถเจรจำและช้ีแจงให้ผูว้ำ่จำ้งทรำบและสำมำรถขอยืดเวลำกำรด ำเนินงำนออกไปได ้ทั้งน้ีใน
ระยะท่ีผ่ำนมำในส่วนของงำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดิน บริษทัยงัไม่เคยถูกปรับอนัมีสำเหตุมำจำกกำรส่งงำนล่ำชำ้ เน่ืองจำก
บริษทัมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำงมำเป็นเวลำนำน จึงสำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนและเตรียมมำตรกำรป้องกนัปัญหำและ
อุปสรรคท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนล่วงหนำ้ โดยกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งในเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรท ำงำน จ ำนวนของวิศวกรผู ้
ควบคุมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  ตลอดจนเทคนิคกำรก่อสร้ำงแบบใหม่ๆ   
 ในส่วนงำนโยธำท่ีรับจำกหน่วยงำนรำชกำร บริษทัไดมี้กำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงใหเ้ป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำงำนก่อสร้ำง 
เพ่ือป้องกนักำรถูกปรับจำกงำนล่ำชำ้ ถึงแมใ้นปีท่ีผำ่นมำจะถูกปรับบำ้งกต็ำม 
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 3.6 ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ 
กำรท่ีภำครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ข้ึนมำ ซ่ึงมีส่วนกระทบกบักำรรับงำนก่อสร้ำงอำคำรต่ำงๆ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบั

ใบอนุญำตส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลท ำให้กำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงออกมำชำ้ จะท ำให้ตน้ทุนในกำรก่อสร้ำงเปล่ียนไปในอตัรำท่ีสูงข้ึน 
แต่ในกำรประกอบธุรกิจเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินของบริษทั งำนท่ีรับเขำ้มำจะเสร็จภำยในระยะเวลำ 3 - 4 เดือน ดงันั้นผลกระทบ
จะเกิดข้ึนในระยะเวลำอนัสั้ น กำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีบริษทัจะรับงำนโดยจะตอ้งมีกำรตรวจสอบถึงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอ
ใบอนุญำต วำ่ด ำเนินกำรไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ ก่อนบริษทัจะตดัสินใจท ำกำรรับงำนเพื่อจะน ำมำวำงแผนด ำเนินกำรในกำรควบคุม
ตน้ทุนกำรผลิตใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำย 
 3.7 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทย่อย กจิการร่วมค้าและบริษัทอ่ืน 

โดยท่ีบริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย กิจกำรร่วมคำ้ และบริษทัอ่ืนจ ำนวนหลำยบริษทั โดยกำรประกอบธุรกิจจะสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ท่ีประกอบดว้ยกำรลงทุนและกำรก่อสร้ำงโครงกำรหลำยโครงกำร แต่ละโครงกำรจะมีผูร่้วมลงทุน
แตกต่ำงกนัไป อย่ำงไรก็ตำมกิจกำรร่วมคำ้ท่ีจดัตั้งข้ึนส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงค์เพ่ือด ำเนินโครงกำรเพียงไม่ก่ีโครงกำร และเม่ือ
โครงกำรนั้นแลว้เสร็จ กจ็ะเลิกกิจกำรร่วมคำ้ ในแง่ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนจะจ ำกดัเท่ำกบัเงินลงทุนในแต่ละองคก์ร ซ่ึง
ในกำรลงทุนแต่ละคร้ังบริษทัฯ จะมีกำรศึกษำถึงควำมเป็นไปไดข้องแต่ละโครงกำร หรือแต่ละบริษทัอย่ำงรอบคอบ รวมทั้ งยงั
พิจำรณำถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนำคต ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่มท่ีไดล้งทุนไปแลว้ในส่วนใหญ่มีผลประกอบกำรเป็นท่ีน่ำพอใจ 
 3.8 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 
 ในกำรท ำงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ นั้นอำจมีผลกระทบของควำมเสียหำย ซ่ึงมีสำเหตุไดห้ลำยประกำร เช่น ควำมเสียหำยขำ้งเคียงท่ี
อยูใ่กลห้รือติดกบัสถำนท่ีก่อสร้ำง หรือควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำงท่ีไม่ไดม้ำตรฐำนหรือตำมแบบก่อสร้ำง จึงอำจเกิดกำรฟ้องร้อง
จำกผูเ้สียหำย เช่น เจำ้ของสถำนท่ีขำ้งเคียงหรือเจำ้ของโครงกำร ได ้ซ่ึงอำจส่งผลเสียหำยใหก้บับริษทั 
 เพ่ือช่วยลดควำมเส่ียงในกรณีของกำรถูกฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษทัจะเร่ิมเขำ้สถำนท่ีก่อสร้ำงไดมี้กำรท ำประกนัภยัควำมเสียหำย
ต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสำเหตุของกำรก่อสร้ำง รวมทั้งไดมี้กำรท ำ Pre survey ก่อนเร่ิมงำนเสมอ และในส่วนของเจำ้ของโครงกำร
บริษทัไดมี้กำรวำง Bond ประกนัผลงำนให้กบัเจำ้ของโครงกำรไวป้ระมำณ 1 – 2 ปี แลว้แต่กรณี ในอดีตท่ีผ่ำนมำบริษทัไม่เคยถูก
ฟ้องร้องใดๆ จำกเจำ้ของโครงกำรเน่ืองจำกคุณภำพในกำรท ำงำนของบริษทัเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ในส่วนของกำรถูกฟ้องร้อง
จำกเจำ้ของสถำนท่ีขำ้งเคียงนั้นมีบำ้ง แต่กไ็ม่มีผลเสียหำยกบัทำงบริษทัเพรำะไดมี้กำรท ำประกนัภยัไวร้องรับและควำมเสียหำยน้ีเกิด
หำกมี กมี็เพียงเลก็นอ้ย 
 3.9 ความเส่ียงในการทีไ่ม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการทีใ่กล้ท าเสร็จได้ 
 ในสภำพของงำนก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดินในแต่ละโครงกำรใชเ้วลำประมำณ 3 – 4 เดือน ควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรหำงำนโครงกำรใหม่มำรองรับงำนเก่ำท่ีใกลเ้สร็จ บริษทัฯไดท้ ำกำรหำตลำดแหล่งใหม่ๆ เช่น AEC เพื่อรองรับตลำดใน
ประเทศ 
 บริษทัมีส่วนแบ่งในตลำดเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินประมำณร้อยละ 30 ถือวำ่มีส่วนแบ่งกำรตลำดท่ีมำกท่ีสุด ซ่ึงถำ้มีงำน
ใหม่ๆ เกิดข้ึนบริษทัมีโอกำสไดรั้บงำนสูงกวำ่คู่แข่งรวมทั้งบริษทัมีช่ือเสียงมำมำกกวำ่ 42 ปี จึงรู้ถึงสภำพกำรแข่งขนัไดเ้ป็นอยำ่งดี
และบริษทัไดข้ยำยฐำนของกำรรับงำนเพ่ิมมำกข้ึน เช่น งำนฐำนรำก, งำนโครงสร้ำง และงำนดำ้นถนนและอุโมงค ์ 
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3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร  
ตำมท่ีกำรเติบโตของภำคธุรกิจก่อสร้ำงไดเ้พ่ิมมำกข้ึน รวมทั้งท่ีรัฐบำลไดมี้ประกำศปรับค่ำแรงขั้นต ่ำเป็นวนัละ 300 บำทใน

ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศท ำใหแ้รงงำนจ ำนวนมำกกลบัภูมิล ำเนำ จึงส่งผลใหเ้กิดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคธุรกิจก่อสร้ำง บริษทัฯ ได้
ด ำเนินกำรข้ึนทะเบียนขอรับแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนกับทำงกรมกำรจัดหำงำน รวมทั้ งส่งเสริมรับนักศึกษำฝึกงำนจำก
สถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ เขำ้ฝึกงำนกบัทำงบริษทั เพ่ือจะไดค้ดัสรรนกัศึกษำเหล่ำนั้นเขำ้ร่วมท ำงำนกบับริษทั และยงัมีกำรสนบัสนุน
มอบทุนกำรศึกษำใหก้บันกัศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำต่ำง ๆ เพ่ือจะไดรั้บนกัศึกษำท่ีไดรั้บทุนนั้นเขำ้มำท ำงำนกบับริษทัหลงัจำกจบ
กำรศึกษำ  

3.11 ความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
 โดยทัว่ไปงำนก่อสร้ำงจะท ำงำนอยูภ่ำยนอกบริษทัเป็นจ ำนวนมำกหลำยหน่วยงำน ท ำใหค้วบคุมกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็น
ดว้ยควำมยำกล ำบำกในกำรควบคุม ดงันั้นทำงบริษทัป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยให้มีขบวนกำรแจง้เบำะแสกำร
กระท ำควำมผดิ(โดยสำมำรถดูกำรแจง้ไดใ้น website ของบริษทั) และบริษทัจดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีกำรประเมินอยำ่ง
สม ่ำเสมอ รวมทั้งบริษทัส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้ฝึกอบรมหลกัสูตรครูสมำธิ ซ่ึงกำรท ำสมำธิจะอบรมจิตใจคนใหมี้ควำมสุข สงบ และ
เป็นคนดีต่อสังคม เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงอีกทำงหน่ึง 
 บริษทัมีกระบวนกำรปกป้องผูท่ี้แจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดไวอ้ยำ่งรัดกมุ เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูแ้จง้เบำะแสดว้ย 
 3.12 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการผลติทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
 ซ่ึงกำรท่ีไม่ปฏิบติัตำมขั้นตอนนั้นจะมีควำมเส่ียงท่ีตำมมำ ท ำใหบ้ริษทัอำจเกิดปัญหำทำงดำ้นผลงำน เช่น 
 - ท ำใหผ้ลงำนไม่เป็นไปตำมก ำหนด จะท ำใหเ้กิดตน้ทุนเพ่ิม เช่น ค่ำซ่อมแซม 
 - ท ำใหค้วำมน่ำเช่ือถือจำกลูกคำ้ลดลงได ้เน่ืองจำกผลงำนไม่เป็นไปตำมก ำหนด 
 - จะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยจำกบริเวณขำ้งเคียงใกลท่ี้ท ำงำน ซ่ึงอำจเกิดกำรฟ้องร้องตำมมำได ้
 - อำจท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนได ้ซ่ึงจะมีผลเสียหำยกบัทรัพยสิ์นของบริษทั รวมถึงสวสัดิภำพของพนกังำน 
 บริษัทได้ท ำกำรป้องกันโดยก ำหนด Check List ข้ึนมำเพ่ือให้พนักงำนท่ีหน่วยงำนจะต้องปฏิบัติ และมีกระบวนกำร
ตรวจสอบวำ่ไดท้  ำตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีทรัพยสิ์นถำวรหลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีทั้งส้ิน 741.05 

ลำ้นบำท มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

รำยกำรทรัพยสิ์น 
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชี  
(ลำ้นบำท) 

มูลค่ำของ
หลกัประกนั* 

(ลำ้นบำท) 

 
วงเงินกู ้

(ลำ้นบำท) 
1. ท่ีดิน เจำ้ของ 57.75 186 474 

(วงเงิน
เดียวกบัท่ีดิน
บำงส่วน) 

2. อำคำร เจำ้ของ 25.17 24 

3.  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เจำ้ของ 620.68 87.86 27.91 
4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน เจำ้ของ 16.67 - - 
5. ยำนพำหนะ เจำ้ของ 19.51 3.99 2.01 
6. สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง เจำ้ของ 1.27 - - 

รวม  741.05   
* สินทรัพยท่ี์มีภำระผกูพนัเป็นส่วนหน่ึงของหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัท่ีมีต่อสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมูลค่ำของหลกัประกนัถูกประเมิน
โดยสถำบนักำรเงินท่ีปล่อยวงเงินกูห้รือผูป้ระเมินอิสระ   

4.1.2 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัไดข้ึ้นทะเบียนเพ่ือเขำ้ร่วมประมูลงำนรับเหมำก่อสร้ำงงำนของหน่วยงำนรำชกำรดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บจำ้งเหมำงำนก่อสร้ำงของกรุงเทพมหำนคร ประเภทงำนทำง (ชั้น 1) และประเภทงำนอำคำร (ชั้น 1) โดย
ทะเบียนมีอำยุนับแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 และหมดอำยุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ทั้ งน้ีบริษทัสำมำรถยื่นควำม
จ ำนงขอต่ออำยกุำรขอเป็นผูรั้บจำ้งเหมำงำนก่อสร้ำงดงักล่ำวไดก่้อนถึงเวลำของกำรหมดอำย ุ
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการร่วมค้า รวมทั้งบริษัทอ่ืน 
ในกรณีท่ีบริษทัจะท ำกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ บริษทัอำจพิจำรณำกำรลงทุนดงักล่ำวโดยบริษทัเอง หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือกิจกำรร่วมคำ้ โดยจะจ ำกดัเฉพำะธุรกิจท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองหรือต่อเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ส ำหรับกิจกำรร่วมคำ้นั้น 
บริษัทจะพิจำรณำจัดตั้ งร่วมกับพันธมิตรรำยอ่ืนเป็นแต่ละกรณีไป  ทั้ งน้ีโครงกำรลงทุนต่ำงๆจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมติัตำมท่ีก ำหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของยอดสินทรัพยร์วม ตำม
รำยละเอียดกำรลงทุน ดงัน้ี 
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กำรลงทุนในบริษทัยอ่ย                              หน่วย : ลำ้นบำท 

ช่ือบริษทัยอ่ย สัดส่วนกำร
ลงทุน 

ทุนช ำระแลว้ มูลค่ำเงินลงทุน 

บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 50% 10 5 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั 99.99% 10 9.99 

 
 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ลงทุนใน  

ช่ือบริษทัยอ่ย สัดส่วนกำร
ลงทุน 

ทุนช ำระแลว้ 
(USD) 

มูลค่ำเงินลงทุน 
(ลำ้นบำท) 

บริษทั ซีฟโก ้(เมียนมำร์) จ ำกดั 80% 300,000 6.93  
 

กำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้                 หน่วย : ลำ้นบำท 
ช่ือกิจกำรร่วมคำ้ ช่ือโครงกำร สัดส่วนกำร

ลงทุน 
ทุนช ำระแลว้ มูลค่ำเงินลงทุน  

กิจกำรร่วมคำ้ศรีนครินทร์ กำรก่อสร้ำงทำงลอดศรีนครินทร์ 
– ถนนสุขมุวิท 103 (อุดมสุข) 

30% - - 

กิจกำรร่วมคำ้ซีฟโก ้และ
ประยรูชยั (1984) 

กำรก่อสร้ำงถนนไมตรีจิตรและ
คลองเกำ้ 

45% - - 

 
ส ำหรับกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะส่งตวัแทนของบริษทัเขำ้ไปร่วมในกำรบริหำรงำน พร้อมทั้งเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย

ในกำรบริหำรงำนและดำ้นกำรเงินของบริษทัยอ่ย 
ส ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ บริษทัจะท ำหนำ้ท่ีเป็นแกนน ำในกำรประมูลงำนและด ำเนินกำรก่อสร้ำง  ทั้งน้ีบริษทัไม่มี

นโยบำยท่ีจะใชกิ้จกำรร่วมคำ้ ซีฟโก ้ประยูรชยั และกิจกำรร่วมคำ้ซีฟโกแ้ละประยูรชยั (1984) ในกำรเขำ้ร่วมประมูลงำนใหม่แต่
อยำ่งใด 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีบริษทัเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
5.1 ในระหวำ่งปี 2551 บริษทัไดฟ้้องบริษทั อินสไตล ์เอสเตท เอกมยั จ ำกดั พร้อมกรรมกำร พร้อมกรรมกำรผูล้งนำมในเช็ค

ในคดีอำญำ ในฐำนควำมผิดร่วมกนัออกเช็คเพ่ือช ำระหน้ีท่ีมีอยูจ่ริง และบงัคบัไดต้ำมกฎหมำยโดยเจตนำท่ีจะไม่ให้มี
กำรใชเ้งินตำมเช็ค เป็นจ ำนวนเงิน 46,460,154.85 บำท และฟ้องในคดีแพ่ง ในขอ้หำคดีเช็ค จ ำนวนเงิน 46,460,154.85 
บำท และในขอ้หำผิดสัญญำ จ ำนวนเงิน 9,197,316.84 บำท ทั้งจ ำนวนฟ้องทั้งหมด 55,657,471.69 บำท บวกดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ในคดีอำญำ จ ำเลยไดช้ ำระหน้ีมำบำงส่วนคงเหลืออยูจ่  ำนวน 2.84 ลำ้นบำท บริษทัไดท้ ำกำรตั้งส ำรองไวแ้ลว้
ทั้งจ ำนวน 

5.2 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน 2552 ถูกฟ้องด ำเนินคดีแพ่งในฐำนจ ำเลยร่วมจำก นำงสำวกมลภู จันทูป ในขอ้หำละเมิดเรียก
ค่ำเสียหำย 43.75 ลำ้นบำท อำ้งวำ่ไดรั้บควำมเสียหำยในตวัอำคำร ก่อใหเ้กิดมลภำวะเสียงดงัใหเ้กิดฝุ่ นละอองจ ำนวนมำก
เกินปกติท่ีน่ำกลวัอนัตรำย และมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์น, ร่ำงกำย, อนำมยั, เสรีภำพ และสิทธิในกำรอยูอ่ำศยั
และสิทธิในกำรใช้ทรัพย์สิน ซ่ึงคดีน้ีมีจ ำเลยร่วม 3 บริษัท โดยได้ผ่ำนศำลชั้นต้นให้จ ำเลยร่วมช ำระเงินจ ำนวน 
2,000,000 บำท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จ ำนวนดงักล่ำวนับตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 
2551 ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของศำลฎีกำ บริษทัไดด้  ำเนินกำรบนัทึกค่ำเสียหำยจ ำนวนดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้ 

5.3 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 บริษัทได้ฟ้องคดีแพ่งบริษัท ดีวีเอ็มเอส จ ำกัด ในข้อหำผิดสัญญำช ำระเงินและเรียก
ค่ำเสียหำยจ ำนวน 8.81 ลำ้นบำท และเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2554 ทำงบริษทั ดีวีเอ็มเอส จ ำกดั ไดฟ้้องแยง้บริษทัฯ โดย
เรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 93.02 ลำ้นบำท โดยฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่จะเรียกเก็บช ำระหน้ีไดท้ั้งจ ำนวน ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้
บริษทั ดีวีเอม็เอส จ ำกดั ช ำระหน้ีใหบ้ริษทัจ ำนวนเงิน 3,844,622.60 บำทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจำกวนัท่ี 
7 พฤศจิกำยน 2552 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จ ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งบงัคบัคดี 

5.4 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2555 ถูกฟ้องด ำเนินคดีแพ่งจำกนำยสินจยั อนุมำนรำชธน ในฐำนะจ ำเลยร่วมในขอ้หำละเมิดเรียก
สินไหมทดแทนจ ำนวนทุนทรัพย ์29 ลำ้นบำท ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ ฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่กำร
ฟ้องร้องของนำยสินจยั อนุมำรำชธน จะไม่ก่อควำมเสียหำยแก่บริษทั 

ทั้งน้ีบริษทัไม่มีคดีหรือขอ้พิพำทอ่ืนท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอำจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจ ำนวนสูงกวำ่ร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

ช่ือบริษทั 
 

: บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
 

ช่ือภำษำองักฤษ : SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMTIED 
 

ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

: บริษทัด ำเนินธุรกิจเป็นผูรั้บเหมำก่อสร้ำงงำนปฐพี เช่น กำรก่อสร้ำงเสำเขม็เจำะขนำด
ใหญ่  ก ำแพงกนัดิน งำนฐำนรำกของโครงสร้ำงงำนฐำนรำกและกำรปรับปรุงคุณภำพ
ดินและงำนก่อสร้ำงโยธำต่ำงๆ 
 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 
 

: 144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ 
 กรุงเทพมหำนคร 10510 

   
เลขทะเบียนบริษทั 
 

: 0107547000257 

โทรศพัท ์
 

: (662) 919-0090-7 

โทรสำร 
 

: (662) 919-0098, 518-3088 

โฮมเพจของบริษทั 
 
E-mail address  : 

: www.seafco.co.th 
 
info@seafco.co.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.seafco.co.th/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

7.1.1 ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559 
  ทุนจดทะเบียน   : 305,665,008 บำท (หุน้สำมญั 305,665,008 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) 
  ทุนท่ีออกและช ำระแลว้   : 305,665,008 บำท (หุน้สำมญั 305,665,008 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รำยช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด ณ วนัท่ี 20 ตุลำคม 2559 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแล้ว 

1. กลุ่มทัศนนิพนัธ์ 92,638,279 30.31 

    1.1  นำยณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 23,449,561 7.67 
    1.2 นำงสำวณฐัฐกำนต ์ทศันนิพนัธ์ 21,157,880 6.92 
    1.3 นำงสำวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 16,612,11 5.43 
    1.4 นำงภำวนำ  ทศันนิพนัธ์ 9,858,332 3.23 
    1.5 นำยทศัน์พนัธ์  ทศันนิพนัธ์ 9,668,749 3.16 
    1.6 นำยณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 7,268,197 2.38 
    1.7 นำยเดชำ  ทศันนิพนัธ์ 1,401,683 0.46 
    1.8 นำยณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 3,221,866 1.05 

2. กลุ่มประเวศวรารัตน์ 25,832,620 8.45 

     2.1 นำยทชัชะพงศ ์ประเวศวรำรัตน์ 13,563,500 4.43 
     2.2 นำงสำวสุภำภรณ์ ประเวศวรำรัตน์ 2,841,471 0.93 
     2.3 นำงสำวสุรีพร ประเวศวรำรัตน์ 1,970,638 0.64 
     2.4 นำงสำวพวงมะลิ ประเวศวรำรัตน์ 4,446,243 1.45 
     2.5 นำยสุเมธ ประเวศวรำรัตน์ 1,741,666 0.57 
     2.6 นำยชำยฉลำด ประเวศวรำรัตน์ 1,265,468 0.41 
     2.7 นำยสง่ำ ประเวศวรำรัตน์ - - 
  2.8 นำงสำวพรรณปพร ประเวศวรำรัตน์ 2,100 - 

     2.9 นำยเอ้ียง แซ่ปึง 1,534 - 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแลว้  หำก

ไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปัน
ผลใหน้ ำปัจจยัต่ำงๆมำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน เป็นตน้ ซ่ึงกำร
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวขำ้งตน้ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ หรือ ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

บริษทัยอ่ยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมผลประกอบกำรของแต่ละบริษทั โดยมิไดก้  ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลท่ี
แน่นอน แต่ข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษทัยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น (ต่อ) จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแล้ว 

3. JPMORGAN THAILAND FUND 13,165,600 4.31 

4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 8,626,809 2.82 

5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 6,355,900 2.08 

6. นำยสำธิต  วิทยำกร โดย บลจ.เดนำลี เพรสทีจ 6,170,000 2.02 

7. นำยชำย มโนภำส 6,040,000 1.98 

8. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 4,808,500 1.57 

9. นำยพิชยั วิจกัขณ์พนัธ์ 4,523,465 1.48 

10.  นำยพฤทธ์ิ นรำธศัจรรย ์ 2,701,575 0.88 

11. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,405,500 0.79 

12. นำยอนุรักษ ์บุญแสวง 2,334,800 0.76 

13. นำยกรวิทย ์สุพทุธิพงศ ์ 2,288,124 0.75 

14. นำยณฐัพล เรืองปัญญำพจน์ 2,070,000 0.68 

15. นำยสรัสนนัท ์เลก็ช่ืนสกลุ 2,000,000 0.65 

16. อ่ืนๆ 123,703,836 40.47 

รวม 305,665,008 100.00 
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ตำรำงกำรจ่ำยปันผลแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4 ข้อจ ากดัการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษทัฯ รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  หุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีประมำณร้อยละ 7.50 ของทุนช ำระแลว้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั คือ ให้กรรมกำรสองคนเป็นผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั หรือใหก้รรมกำรหน่ึงคนเป็นผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัเฉพำะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

ก. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใดๆ กบักระทรวงพำณิชยแ์ละหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักระทรวงพำณิชย ์
ข. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใดๆ กบักระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักระทรวงแรงงำน 
ค. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใด ๆ กบักรมสรรพำกรและหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักรมสรรพำกร 
ง. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใด ๆ กบักระทรวงมหำดไทยและหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักระทรวงมหำดไทย 
จ. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรใด ๆ กบักรุงเทพมหำนครและหน่วยงำนรำชกำรในสังกดักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 1 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 2 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานบริหาร 

ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะก าแพงกนัดิน,ปรับปรุง
คณุภาพดนิและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

 

ฝ่ายงานโครงสร้าง 
 

ฝ่ายงาน 
โครงการพิเศษและงานต่างประเทศ 

 
ฝ่ายงาน 

วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

 

ฝ่ายงาน 
ทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 

 
ฝ่ายงาน 

บญัชีและการเงนิ 
 

 ฝ่ายงานจดัซือ้ 

ฝ่ายงาน IT 

 

ฝ่ายงานคลงัสนิค้า 

 
ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง 

 

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัท 
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ฉ. กำรยืน่เอกสำรและด ำเนินกำรร้องทุกข ์แจง้ควำมในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหำยต่อเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ 
ช. กำรด ำเนินกำรและกำรติดต่อใดๆ กบัหน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนเอกชนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กำรให้บริกำรน ้ ำประปำ ไฟฟ้ำ โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองกำรยื่นขออนุญำตต่ำงๆ กำรโอนสิทธิ
และรับโอนสิทธิ กำรวำงเงินหรือกำรขอรับเงินประกันคืน กำรโอนและกำรรับโอนเงินประกันคืนเก่ียวกับ
น ้ำประปำ ไฟฟ้ำ โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

 
 รำยนำมคณะกรรมกำรบริษทั 

1. รศ.ดร.สมชำย ภคภำสน์ววิฒัน ์ ประธำนกรรมกำร(กรรมกำรอิสระ) 
2. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำร 
3. นำยทชัชะพงศ ์ ประเวศวรำรัตน ์ กรรมกำร 
4. นำยเผดจ็ รุจิขจรเดช กรรมกำร 
5. นำยกมล สิงห์โตแกว้ กรรมกำร 
6. นำงสำวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำร 
7. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมกำร 
8. นำยณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำร 
9. นำยณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ กรรมกำร 
10. นำยศิวะ แสงมณี กรรมกำรอิสระ 
11. นำยสมควร วฒักีกลุ กรรมกำรอิสระ 
12. นำยสมควร มูสิกอินทร์ กรรมกำรอิสระ 
13. นำยลอยเล่ือน บุนนำค กรรมกำรอิสระ 

 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมกำรของบริษทัมีทั้งส้ินไม่นอ้ยกวำ่ 9 คน ตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทัก ำหนด 
2. ประธำนกรรมกำรบริษทัจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
3. คณะกรรมกำรประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 4 คน มีจ ำนวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมกำรบริษทั 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) ไดก้  ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไวเ้ท่ำกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมประกำศคณะกรรมกำรกบักบัตลำดทุนท่ี ทจ.4/2552 
ลงวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ กล่ำวคือ “กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรโดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

3.2 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นวิชำชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบ
บญัชี ทนำยควำม หรือเป็นผูมี้อ  ำนำจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ี
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อำจมีควำมขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 
2 ปี 

3.3 ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งในดำ้น
กำรเงิน และกำรบริหำร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคำ้ คู่คำ้ ผูจ้ดัหำวตัถุดิบ เจำ้หน้ี/ลูกหน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ี/ลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท ำให้
ขำดควำมเป็นอิสระ 

3.4 ไม่เป็นญำติสนิทกบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ และไม่ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ 

4.  กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมวำระท่ีก ำหนดไวโ้ดยเจำะจง โดยเนน้มีควำมโปร่งใส และชดัเจน ทั้งน้ีกำรเสนอช่ือ
กรรมกำรเพ่ือกำรเลือกตั้งจะตอ้งมีขอ้มูลประวติัของบุคคลนั้น และมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือประโยชน์ใน
กำรคดัสรร 

5.  เปิดเผยประวติัของกรรมกำรทุกคนโดยละเอียดต่อสำธำรณชน และทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร 
6.  ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ เพ่ือให้กำรท ำหนำ้ท่ีของ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ยมีควำมเป็นอิสระ 
7.      คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
8.  คณะกรรมกำรชุดยอ่ยตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
9.  จ ำนวนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมและลงมติใด ตอ้งมีจ ำนวนกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งส้ิน และลงคะแนนเสียงตอ้งไดรั้บกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก 
คุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั 
1. ตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
2. มีภำวะผูน้ ำ วิสัยทศัน์กวำ้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติักำรท ำงำนท่ีดี 
3. เป็นผูท่ี้มีควำมสนใจในกิจกำรของบริษทั และสำมำรถอุทิศเวลำใหไ้ดอ้ยำ่งพอเพียง 
4. กรรมกำรบริษทัตอ้งผำ่นกำรสรรหำ และคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษทั และ

ผำ่นกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจกำรหรือเขำ้ร่วมในกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ

บริษทั ไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ื้น 
6. สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  
บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำร 
1. รับผดิชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกบั ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะอนุกรรมกำรอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้
2. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขำดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ำย

เท่ำกนั 
บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
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1. ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั และมีควำมรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ 

2. ก ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั และก ำกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของบริษทัให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริษทั และผู ้
ถือหุน้ 

3. ด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมี
ประสิทธิผล และเช่ือถือได ้

4. มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยจัดให้มีแนวทำงและมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
เหมำะสมเพียงพอ และมีกำรติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝ่้ำยบริหำรมีกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งมีจริยธรรมและเท่ำเทียมกนั 
6. กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ มีควำมพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยำ่งเป็นอิสระในกำรพิจำรณำแผนก ำหนดกลยทุธ์ กำร

บริหำรงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำรและรวมถึงกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกิจกำร เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

7. ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งพิจำรณำทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์ ภำรกิจ และกล
ยทุธ์ของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำ 

8. จัดให้มี เลขำนุกำรบริษัท เพ่ือช่วยด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำร และบริษัท ได้แก่ กำรประชุม
คณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้น ตลอดจนกำรให้ค  ำแนะน ำแก่กรรมกำรและบริษทัในกำรปฏิบติัตนและด ำเนินกำรให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมกำรและบริษทัมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลสำรสนเทศอยำ่งถูกตอ้ง 

9. จดัใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 
เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัภำยในบริษทั 

10. งดซ้ือขำยหลกัทรัพยก่์อนกำรประกำศแจง้ข่ำวงบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 1 เดือน และหลงัจำกประกำศแจง้ข่ำวงบกำรเงิน
อยำ่งนอ้ย 3 วนั 

11. รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตน และสำมีภรรยำ บุตรธิดำท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของตนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยมิชกัชำ้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

11.1 มีส่วนไดเ้สียไม่วำ่โดยตรง หรือโดยออ้มในสัญญำใด ๆ ท่ีบริษทัท ำข้ึนระหวำ่งรอบปีบญัชี 
11.2 ถือหุน้ หุน้กู ้หรือหุน้บุริมสิทธ์ิในบริษทั และบริษทัในเครือ 

12. คณะกรรมกำรบริษทัจดัท ำกำรประเมินผลงำนตนเองเป็นประจ ำทุก ๆ ปี เพ่ือทบทวนว่ำไดมี้กำรก ำกบัดูแลให้มีกำร
ก ำหนด และ/หรือ ด ำเนินกำรต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนฝ่ำยบริหำรน ำไปปรับปรุง/พฒันำ 
กำรบริหำรจดักำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีบริษทัฯปรับปรุงจำกตวัอยำ่งแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพำะของ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ และแจง้ผลประเมินใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบและวิเครำะห์ผลกำรประเมิน เพ่ือน ำไปสู่
กำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำร 
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จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั รายช่ือ 
คร้ังที่ 

รวม 
1 2 3 4 

1 รศ.ดร.สมชำย          ภคภำสน์วิวฒัน์ (ประธำน)     4 
2 นำยทชัชะพงศ ์        ประเวศวรำรัตน์     4 
3 ดร.ณรงค ์               ทศันนิพนัธ์     4 
4 Mr. Zaw Zaw Aye     4 
5 นำงสำวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์     4 
6 นำยกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
7 นำยเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 
8 นำยณฐัฐพนัธ์          ทศันนิพนัธ์     4 
9 นำยณฐัฐพล             ทศันนิพนัธ์     4 
10 นำยศิวะ                    แสงมณี     4 
11 นำยสมควร              วฒักีกลุ     4 
12 นำยสมควร               มูสิกอินทร์     4 
13 นำยลอยเล่ือน           บุนนำค     4 

  หมำยถึง เขำ้ประชุม 
  หมำยถึง ไม่เขำ้ประชุม  
 

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
1. จดัท ำนโยบำย แนวทำงยทุธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ  เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย เสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติั 
2. ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงยทุธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติั 
3. รำยงำนผลงำนและผลประกอบกำรประจ ำเดือนและไตรมำสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและ

งบประมำณ ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบพร้อมเสนอขอ้แนะ 
4. อนุมติัค่ำใชจ่้ำยไดไ้ม่เกิน 5 ลำ้นบำทต่อคร้ัง โดยตอ้งรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบ 
5. อนุมติัโครงกำรลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ลำ้นบำท โดยโครงกำรลงทุนนั้น ตอ้งเป็นโครงกำรลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และมีอตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนโครงกำร (IRR Project) ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 15 และรำยงำน
คณะกรรมกำรบริหำรทรำบ เวน้แต่ โครงกำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ขำ้งตน้ ให้เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำอนุมัติ ทั้ งน้ี ให้รวมถึงโครงกำรลงทุนเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ หรือกำรทดแทน
เคร่ืองจกัรเดิม 

6. อนุมติัใหป้รับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสร้ำงองคก์ร ระดบัแผนกลงไป 
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7. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย 
ทั้งน้ี กำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ไม่รวมถึง (ตอ้งไม่ขดัแยง้กบั

กฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.) อ  ำนำจในกำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งรำยกำรท่ีก ำหนดให้ขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เช่น รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

8. ปฏิบติัตำมระเบียบกำรจดัซ้ือของบริษทัซ่ึงอนุมติัเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2549 
9. สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  
10. ตอ้งมีหนำ้ท่ีจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของ

ตน คู่สมรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสำมีภริยำ และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 
การประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมมีกำรประเมินตนเองของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้รรมกำรไดท้บทวนและ
พฒันำกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยมีหัวขอ้ในกำรประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบท่ีส ำคัญของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย จรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท แนวปฏิบัติท่ีดีของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 1. จรรยำบรรณและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร 
 2. กำรก ำหนดกลยทุธ์กำรกบัดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำน 
 3. ควำมรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
 
 
 ขั้นตอน 
 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมกำรบริษทัทุกท่ำน ประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผู ้
รวบรวมและรำยงำนสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำ
รับทรำบและหำรือกนั โดยในปี 2559 ผลกำรประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑร้์อยละ 90 ถือวำ่อยูใ่นเกณฑดี์ 
 กำรประเมินกรรมกำรรำยคณะ บริษทัฯ จะเร่ิมด ำเนินกำรในปี 2560 ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนก ำหนดแบบฟอร์มกำรประเมิน 

 
กำรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
เป็นประจ ำทุกปี โดยใชเ้ป้ำหมำยและหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัควำมส ำเร็จของแผนยทุธศำสตร์ เพ่ือพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนและเงินรำงวลัจูงใจท่ีเหมำะสม 
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 ในปี 2559 ผลกำรประเมินกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ออกมำอยูใ่นเกณฑดี์
มำก 
 กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดส่้งเสริม สนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอย่ำงต่อเน่ือง อำทิเช่น ส่งเสริมให้มีกำรพบปะระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง เพ่ือ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมให้จดัท ำแผนพฒันำศกัยภำพผูบ้ริหำรระดบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กรรมกำรรอง
ผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำรผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนติดตำมกำรจดัท ำ
แผนสืบทอดต ำแหน่งงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ เพ่ือมัน่ใจไดว้ำ่บริษทัฯ มีผูบ้ริหำรท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้มีแผนพฒันำศกัยภำพผูบ้ริหำร เพ่ือจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน ประกอบดว้ย 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่   

2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน พิจำรณำก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Competency)  ประสบกำรณ์ของ
แต่ละต ำแหน่งงำน เพ่ือคดัเลือกผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตำมท่ีก ำหนด สำมำรถสืบทอดงำนของแต่ละต ำแหน่ง
งำนได ้

3. มอบหมำยให้กรรมกำรรองผู ้จัดกำรใหญ่กลุ่มงำนบริหำร ท ำหน้ำท่ีดูแลติดตำมกำรอบรม และพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของผูสื้บทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

4. กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนและผลกำรพฒันำตำมแผนพฒันำรำยบุคคลของผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 2 คร้ัง 

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทบทวนและสรุปผลกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นประจ ำ และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบปีละ 2 คร้ัง 

กำรพฒันำกรรมกำร 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และสนับสนุนให้กรรมกำรเขำ้ร่วมในกำร

ฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนส ำหรับกรรมกำรใหม้ำกท่ีสุด ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัทุกท่ำนจะตอ้งไดผ้ำ่นกำรอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริหำร โดยในปี 2559 กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไดเ้ขำ้อบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ต่ำง ๆ ในเร่ืองดงัน้ี 

1. หลกัสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL3/2016) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย( IOD) 

2. Leadership Development Program (LDP) รุ่น สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
3. How Risk Plan (HRP9/2016) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย( IOD) 
4. หลกัสูตรพฒันำทกัษะกำรบริหำรส ำหรับผูน้ ำรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 2 (EYP) มูลนิธิสถำบนัวิจยันโยบำยกำรคลงัฯ 
5. Strategic CFO in Capital Market Program รุ่น 3 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
6. Certificate in Investor Relation 2016 สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
7. หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง 'ธรรมศำสตร์เพ่ือสังคม นมธ.รุ่น 8'  สมำคมธรรมศำสตร์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
8. คนรุ่นใหม่ไทย-จีน คร้ังท่ี 2 (Thai-Chinese Yong executive program) 
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8.2 คณะกรรมการบริหาร  

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร 
1. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
2. นำยทชัชะพงศ ์ ประเวศวรำรัตน ์ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยเผดจ็ รุจิขจรเดช กรรมกำรบริหำร 
4. นำยกมล สิงห์โตแกว้ กรรมกำรบริหำร 
5. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมกำรบริหำร 
6. นำงสำวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรบริหำร 
7. นำยณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรบริหำร 
8. นำยณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรบริหำร 

  
 บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีก ำหนดให้สอดคลอ้ง
และสนับสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขนัท่ีไดก้  ำหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ  
แผนธุรกิจ งบประมำณ ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัท่ีก ำหนดให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีก ำหนดให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ด ำเนินกำรจดัท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงิน และด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 องค์ประชุมขั้นต า่ ขณะทีค่ณะกรรมการบริษัทจะลงมต ิ
 บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยวำ่ในขณะท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่
นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

8.3  เลขานุการบริษัท 
 หนำ้ท่ีของเลขำนุกำรบริษทั 

1. ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรเก่ียวขอ้งขอ้กฎหมำย กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ดูแลใหบ้ริษทัมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
3. จัดกำรประชุมตำมท่ีกฎหมำยและข้อบังคับก ำหนด จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำรหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
ประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรหรือมติผูถื้อหุน้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4. ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล 
5. ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้และหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. จดัท ำขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมให้กรรมกำรเขำ้ร่วม ฝึกอบรมหลกัสูตรต่ำง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ

กรรมกำร 
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7. ภำรกิจอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
ประวติัของเลขำนุกำรบริษทั  
นำยเอนก ศรีทบัทิม เป็นเลขำนุกำรบริษทั โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทัปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนพิจำรณำก ำหนด

ค่ำตอบแทนตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั ให้พิจำรณำจำกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและกำรท ำงำนของ

กรรมกำร โดยไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้ 
ให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ พิจำรณำถึงประเภทค่ำตอบแทน วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร และ

น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือใหค้วำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 
ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนดงักล่ำวคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งค ำนึงให้สอดคลอ้งกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำม

ตั้งใจของกรรมกำร โดยอตัรำท่ีจ่ำยค่ำตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่ำตอบแทนดงักล่ำวตอ้งอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพไว ้

 ให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผูพิ้จำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรในฐำนะผูบ้ริหำรดว้ย โดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมกำร 

2. ประเภทค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่ำเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นกำรท ำงำนของกรรมกำรและเพ่ือจูงใจให้กรรมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยกำรเขำ้ประชุมอยำ่ง

สม ่ำเสมอ 
2.2 ค่ำตอบแทนประจ ำเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผดิขอบของกรรมกำร 
2.3 ค่ำตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในแต่ละปี  

3.   วธีิกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
3.1 ค่ำเบ้ียประชุม ให้จ่ำยกบักรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะดำ้นทุกท่ำนท่ีเขำ้ประชุม(ทั้งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรเฉพำะดำ้น) 
3.2 ค่ำตอบแทนประจ ำเดือน ใหจ่้ำยเป็นประจ ำเดือนส ำหรับกรรมกำรอิสระ ยกเวน้กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
3.3 ค่ำตอบแทนโบนสั ใหจ่้ำยเป็นรำยปี ข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยกรณีจ่ำยใหก้บักรรมกำรอิสระ

เท่ำนั้น ยกเวน้กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
4. วธีิกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) พิจำรณำโดยคณะกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน โดยกำรเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำน 
ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ต่อ ต่อ ค่ำตอบแทน ต่อ ต่อ ค่ำตอบแทน ต่อ ต่อ ค่ำตอบแทน
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คร้ัง เดือน (บำท) คร้ัง เดือน (บำท) คร้ัง เดือน (บำท) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
เงินเดือน 

   
36,857,410 

   
36,715,880 

   
33,327,249.97 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัและ 
ค่ำเบ้ียประชุม (คนละ) 
- รศ.ดร.สมชำย ภคภำสน์วิวฒัน์ 
- นำยสมควร  วฒักีกุล 
- นำยสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นำยศิวะ แสงมณี 
- นำยลอยเล่ือน  บุนนำค 
- ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นำยทชัชะพงศ ์ ประเวศวรำรัตน์ 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
- นำงสำวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- นำยเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นำยกมล  สิงห์โตแกว้ 
- นำยณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นำยณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
                          รวม 

 
 

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 

 
 

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 
620,000 
620,000 

20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 

3,440,000 
(ในปี 2557-2559 นายเอนก ศรีทับทิม ได้ค่าตอบแทนในต าแหน่งเลขานุการบริษัทปีละ จ านวน 20,000 บาท) 

หมำยเหตุ   1. ต่อคร้ัง เป็นกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บำท ซ่ึงจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรท่ีเขำ้ประชุมเท่ำนั้น  
 2. ต่อเดือน เป็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน ซ่ึงจ่ำยใหส้ ำหรับกรรมกำรอิสระเท่ำนั้น  

8.5 บุคลากร 
 บริษทัฯ ด ำเนินนโยบำยรักษำบุคลำกรและพฒันำควำมรู้ใหก้บับุคลำกร ท ำใหมี้ทีมงำนท่ีเช่ียวชำญและสำมำรถออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันำกระบวนกำรท ำงำนใหส้ำมำรถลดกำรสูญเสีย และขณะเดียวกนักเ็กิดประสิทธิภำพสูงสุดใน
กำรท ำงำน  
 8.5.1  จ ำนวนพนกังำน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังำนรวมทั้งส้ิน 1,015 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกัไดด้งัน้ี 
สำยงำนหลกั จ ำนวนพนกังำน 

สำยงำนโครงกำร 850 
สำยงำนกำรตลำดและวศิวกรส่วนกลำง 10 
สำยงำนสนบัสนุนซ่อมบ ำรุง 80 
สำยงำนบริหำรและส ำนกังำน 75 
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สำยงำนหลกั จ ำนวนพนกังำน 
รวม 1,015 

 
8.5.2 กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำนอยำ่งมีนยัส ำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
      ไม่มี 
8.5.3  ขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีส ำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
        ไม่มี 
8.5.3  นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน 

บริษทัมีนโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน โดยสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 3 ดำ้น ดงัน้ี 
ดำ้นกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ 

 บริษัทมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือท ำวิจัยร่วมกับอำจำรย์และนักศึกษำของสถำบันกำรศึกษำ โดยทำง
สถำบนักำรศึกษำจะเนน้กำรวิจยัและคน้ควำ้ดำ้นวิชำกำร ในขณะท่ีบริษทัจะเป็นกำรคน้ควำ้ดำ้นกำรปฏิบติักำร
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ีบริษทัรับจำ้งด ำเนินกำรจริง 

 บริษทัจดัส่งผูบ้ริหำรและวิศวกรเขำ้ร่วมกำรประชุมดำ้นวิชำกำรท่ีมีจดัข้ึนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ตลอดเวลำ เพ่ือศึกษำกำรเปล่ียนแปลง และกำรพฒันำกำรดำ้นกำรก่อสร้ำง อนัจะท ำให้บริษทัสำมำรถพฒันำ
ขั้นตอนและรูปแบบกำรก่อสร้ำงตลอดเวลำ และในปี 2555 บริษทัฯ ไดส่้งตวัแทนบริษทั คือ Mr. Zaw Zaw Aye 
เขำ้ร่วมเป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรจดังำนประชุมอุโมงคโ์ลก ท่ีไดจ้ดัประชุม ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชำติสิริกิตต ์
เพ่ือเป็นกำรพฒันำงำนวศิวกรรมปฐพีของประเทศเขำ้สู่ระดบัโลก 

 บริษทัจดัส่งวศิวกรและพนกังำนเขำ้ร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 บริษทัมีโครงกำรจดัอบรมพนกังำนภำยใน โดยเชิญวิทยำกรท่ีมีช่ือเสียงในดำ้นต่ำงๆ จำกภำยนอก เพ่ือให้ควำมรู้

แก่พนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น กำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบัควำมปลอดภยั กำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เป็นตน้ 

 บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ  HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพื่ อ ม อ บ
ทุนกำรศึกษำในระดบัปริญญำโท สำขำวศิวกรรมปฐพีใหก้บัพนกังำนของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบำยใหทุ้นกำรศึกษำกบัพนกังำนท่ีจบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี เขำ้ศึกษำต่อในระดบัปริญญำโทใน
ทุกสำขำวิชำชีพ เช่น วิศวกรรม บญัชี บริหำรงำนบุคคล เป็นตน้ โดยผูท่ี้จะไดรั้บทุนกำรศึกษำจะตอ้งผ่ำนกำร
อบรมในหลกัสูตรครูสมำธิแลว้ 

 บริษทัมีนโยบำยกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนเพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและแนวทำงปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต คอร์รัปชัน่ของบริษทั ตั้งแต่กำรท ำกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ 

 บริษทัมีนโยบำยให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยก ำหนดนโยบำยและให้พนักงำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำง หนำ้งำนและศูนยซ่์อมบ ำรุง ใหท้รำบแนวทำงเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะกระทบ 

ดำ้นสุขอนำมยั 
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 บริษทัจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพของพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยจดัร่วมกบัโรงพยำบำล รวมทั้งกำรตรวจสำยตำ 
และสำรเสพติด ซ่ึงบริษทัไดรั้บหนังสือรับรองว่ำเป็น “สถำนประกอบกำรเขม้แข็ง” ท่ีออกโดยศูนยป์ฏิบติักำร
ต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติด 

 บริษทัจดัให้มีเคร่ืองแบบท่ีเหมำะสมให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำนเฉพำะ เช่นผูป้ฏิบติัหน้ำท่ีช่ำงซ่ึงจะตอ้งเขำ้ไป
ติดตั้ งและปรับแต่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ โดยจะไม่อนุญำตผูท่ี้ไม่ไดส้วมเคร่ืองแบบของช่ำงเขำ้ไปใช้งำน
เคร่ืองจกัร เพ่ือควำมปลอดภยัของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำน นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัให้มีกำรสวมหมวก และรองเทำ้ 
Safety เพ่ือควำมปลอดภยัระหวำ่งปฏิบติังำน 

ดำ้นควำมปลอดภยั 
 บริษทัส่งพนกังำนเขำ้รับกำรอบรมหลกัสูตรควำมปลอดภยัวิชำชีพ และหลกัสูตรกำรรักษำควำมปลอดภยัในกำร

ปฏิบติัหนำ้ท่ีต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 บริษทัจดัใหมี้กำรซอ้มกำรป้องกนัอคัคีภยั 
 บริษทัจดัให้มีกำรรำยงำนเร่ืองอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปฏิบัติงำน พร้อมทั้ งมำตรกำรในกำรแกไ้ขและกำร

ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต 
 ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดักำรอบรมใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั(จป.) และพนกังำนของบริษทั ดงัน้ี 

- อบรมคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
- กำรดบัเพลิงและกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ 
- กำรอบรมเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบัหวัหนำ้งำน 

8.5.4 นโยบำยดำ้นควำมเป็นอยู ่และควำมสุขของพนกังำน 
 บริษทัมีบำ้นพกัใหพ้นกังำนท่ีมีรำยไดน้อ้ยสำมำรถพกัอำศยัได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนกังำนรำยวนัของบริษทั 
 บริษทัจดัโครงกำรอำหำรกลำงวนัแก่พนกังำน โดยมีลกัษณะเป็นคูปองอำหำร ซ่ึงสำมำรถน ำไปซ้ืออำหำรไดใ้น

รำคำท่ีถูกลง และบริษทัจ่ำยเงินสนบัสนุนค่ำอำหำรเป็นมูลค่ำคร่ึงหน่ึง 
 โครงกำรลดค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงของพนกังำน โดยบริษทัมีรถรับ-ส่งพนกังำนตำมจุดต่ำงๆ เพ่ือไปท ำงำนตำม

หน่วยงำนของบริษทั 
8.5.5 นโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนพนกังำน 

 บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนพนกังำนตำมแต่ละหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษทัท่ีด ำเนิน
ธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำพนกังำนท่ีมีคุณภำพไว ้ใน
กำรพิจำรณำอตัรำกำรข้ึนเงินเดือนจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัดว้ย และแจง้ให้พนกังำนทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรพิจำรณำ
ในเร่ืองน้ี  
 ในปี 2559 บริษทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนดงัน้ี 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. เงินเดือนและค่ำแรง  ลำ้นบำท 258.67 256.22 274.62 
2. โบนสั  ลำ้นบำท 10.83 12.00 12.45 
       รวม  269.50 268.22 287.07 
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บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนใหพ้นกังำนท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกองทุนส ำรองเล้ียง

ชีพ ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) โดยบริษทัเร่ิมจ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพตั้งแต่เดือนมีนำคม 2547  
 
กำรปฏิบติัต่อพนกังำน ค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
 บริษทัถือวำ่ทรัพยำกรบุคคล เป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำท่ีสุดของบริษทั จึงไดดู้แลพนกังำนให้ไดรั้บผลตอบแทนสวสัดิกำร
และสภำพกำรท ำงำนในระดบัท่ีสูงกวำ่กฎหมำย บริษทัฯ มีควำมเป็นธรรมต่อพนกังำนทุกคน ซ่ึงมีกำรท 
บทวน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรจัดสวสัดิกำรพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ในปี 2559 เพ่ือให้ควำมเป็นธรรมจึงมีกำรท ำกำร
ประเมินผลงำนตนเอง เป็นส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำปรับกำรข้ึนเงินเดือนดว้ย รวมทั้งไดมี้กำรก ำหนดควำมเท่ำเทียมกนัของรำยได้
ของพนกังำนท่ีปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีเดียวกนัไดเ้ท่ำเทียมกนั โดยระดบักำรจ่ำยเพ่ิมในระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัในอุตสำหกรรมได ้ทั้งน้ี
ในปี 2560 บริษทัจดัใหพ้นกังำนประเมินผลงำนของตนเอง เพ่ือใหพ้นกังำนทรำบถึงกำรท ำงำนผลกำรท ำงำน เม่ือน ำมำเทียบกบักำร
ประเมินผลงำนของหวัหนำ้งำน 
 พนักงำนของบริษทัฯ ยงัไดรั้บสวสัดิกำรอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกฎหมำย เพ่ือช่วยลดภำระค่ำครองชีพให้พบกังำนลดควำม
กงัวลเร่ืองค่ำครองชีพ ให้พนกังำนอยูดี่กินดี มีพลำนมยัท่ีแขง็แรง ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ อนัจะส่งผลดีต่อกำรปฏิบติังำนและด ำรงชีพ
ของพนกังำน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือ อำทิ เช่น มีกำรช่วยจดัอำหำรขำยให้กบัพนักงำนในรำคำถูก มีรถรับส่งพนักงำน มีกำร มอบ
ทุนกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรของพนกังำน 

2.  สวสัดิกำรกองทุน ไดแ้ก่ จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสังคม และใหทุ้นกำรศึกษำกบับุตรพนกังำน 
3.  สวดิักำรกำรอบรม เพ่ือพฒันำจิตใจพนักงำน โดยกำรจดัให้พนักงำนอบรมท ำสมำธิร่วมกบัสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ 

โดยอบรมในเวลำงำน โดยมีเป้ำหมำยใหทุ้กคนไดเ้รียนภำยในเวลำ 2 ปี 
4.  ในปี 2560 จะจดัสถำนท่ีออกก ำลงักำย มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ฟิตเนสใหพ้นกังำนไดอ้อกก ำลงักำยหลงัเลิกงำน 

 ถำ้บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยเก่ียวกบักำรจำ้งงำนรวมทั้งระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ มีกำรแจง้ล่วงหนำ้ให้พนกังำนทรำบ 
รวมถึงเปล่ียนสัญญำจำ้งพนกังำน เช่น ปลดออกจำกหนำ้ท่ีงำน มีกำรจ่ำยเงินชดเชยใหพ้นกังำนตำมกฎหมำย 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำหนังสือขอควำมร่วมมือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนและกำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์โดย
จดัส่งใหก้บัคู่คำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือเป็นกำรยนืยนัและรับรองวำ่จะปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนและต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์
และในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก (Children’s Rights and 
Business Principles - CRBP) ในระยะท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยสถำบนัไทยพฒัน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ 
 ในปี 2559 บริษทัฯ ไดส่้งบุคลำกรเขำ้อบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ควำมรับผดิชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
2. หลกัสูตรพ้ืนฐำนเลขำนุกำรบริษทั 
3. CFO Current Issue 
4. Financial Statements Review for Internal Audits 
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5. หลกัสูตรปูพ้ืนฐำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหนำ้รำยงำนผูส้อบบญัชีแบบใหม่  
6. สัมมนำแนะน ำกำรปฏิบติัหนำ้ทีทำงภำษีท่ีถูกตอ้ง 
7. KASpersky Endopoint Security For Business 
8. กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือสำรมำประยกุตใ์ชใ้นองคก์รธุรกิจและกำรศึกษำ 
9. โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบัสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน 
10. กำรประชำสัมพนัธ์แนวทำงใชสิ้ทธิประกนัสังคม 
11. สภำพกำรจำ้ง/ วิเครำะห์เจำะลึกเร่ืองส ำคญั 
12. โครงกำรป้ันจัน่ปลอดภยั ร่วมใจรักษชี์วิตแรงงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ
ตำมหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร และเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทุกฝ่ำยจึงไดก้  ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในกำรดูแลกิจกำร และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรใหม้ำก

ข้ึน จึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่ำง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ ในรูปแบบท่ีเหมำะสมต่อกำร
ตดัสินใจ, สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญั
ของบริษทัฯ สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร สิทธิในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในส่วน
แบ่งผลก ำไร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของโดยควบคุมบริษทัผำ่นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรใหท้ ำหนำ้ท่ีแทนตน ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
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5. หลกัสูตรปูพ้ืนฐำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหนำ้รำยงำนผูส้อบบญัชีแบบใหม่  
6. สัมมนำแนะน ำกำรปฏิบติัหนำ้ทีทำงภำษีท่ีถูกตอ้ง 
7. KASpersky Endopoint Security For Business 
8. กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือสำรมำประยกุตใ์ชใ้นองคก์รธุรกิจและกำรศึกษำ 
9. โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบัสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน 
10. กำรประชำสัมพนัธ์แนวทำงใชสิ้ทธิประกนัสังคม 
11. สภำพกำรจำ้ง/ วิเครำะห์เจำะลึกเร่ืองส ำคญั 
12. โครงกำรป้ันจัน่ปลอดภยั ร่วมใจรักษชี์วิตแรงงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ
ตำมหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร และเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทุกฝ่ำยจึงไดก้  ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในกำรดูแลกิจกำร และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรใหม้ำก

ข้ึน จึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่ำง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ ในรูปแบบท่ีเหมำะสมต่อกำร
ตดัสินใจ, สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญั
ของบริษทัฯ สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร สิทธิในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในส่วน
แบ่งผลก ำไร ผูถื้อหุน้มีสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของโดยควบคุมบริษทัผำ่นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรใหท้ ำหนำ้ท่ีแทนตน ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
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ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งกำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นกำร
ตดัสินใจ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ 
กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุนและกำรอนุมติัรำยกำรพิเศษเป็นตน้ 

1. บริษทัฯ จะส่งเอกสำร ขอ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ีและวำระกำรประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง
ตดัสินใจในท่ีประชุม ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกคนไดท้รำบเป็นกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำว
ไวใ้น website ของบริษทัทั้งภำษำไทยไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั และภำษำองักฤษไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั 

2. บริษทัฯ ก ำหนดแนวปฏิบติัส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีไวด้งัน้ี 
2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ีผำ่นมำ 
2.2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
2.3 พิจำรณำอนุมติังบดุลและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม ปีท่ีผำ่นมำ 
2.4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผำ่นมำ 
2.5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
2.6 พิจำรณำอนุมติัจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
2.7 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 
2.8 เร่ืองอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำมประเด็นส ำคญัท่ีอยูใ่นควำมสนใจ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทัฯ 

ตอบขอ้ซกัถำม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ทรำบ โดยไม่มีกำรลงมติ 
3. บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงอยำ่งเตม็ท่ี โดยจดัประชุมในวนั

ท ำกำรท่ีส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั มีกำรคมนำคมสะดวกต่อกำรเดินทำงของผูถื้อหุ้น จดัให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยี
อยำ่งเพียงพอ ส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและจดัใหมี้อำกรแสตมป์ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตั้งค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

5. กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัฯ จะเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุน้และร่วมตอบขอ้ซกัถำมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ทุกคร้ัง 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนกำรดูแลกิจกำร และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรใหม้ำกข้ึน จึง

เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิต่ำงๆ ขั้นพ้ืนฐำนท่ีเท่ำเทียมกนั 
1. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนด ซ่ึง

ได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมำยงับริษัทฯ ภำยใน 31 
ธนัวำคมของทุกปี 

2. เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ ์ท่ีบริษทัฯ ก ำหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่
รำยละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.seafco.co.th โดยใหเ้สนอมำยงับริษทัฯ ภำยใน 31 ธนัวำคมของทุกปี 
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3. บริษทัฯ ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 
4. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้สำมำรถใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้โดย

บริษทัฯ จะเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
5. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน และสนับสนุนให้มีกำรใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียง เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
6. บริษทัฯ มีประกำศระเบียบเร่ืองกำรปฏิบติัในกำรใชข้อ้มูลภำยใน เพื่อป้องกนัมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ใช้

ขอ้มูลภำยใน เพ่ือหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบโดยมีกำรแจง้แนวทำงและนโยบำยให้ทุกคนใน
องคก์รถือปฏิบติั และมีกำรติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7. คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำ
ธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวม ทั้ งน้ี
กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกรรมท่ีท ำกบับริษทัฯ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรม
ดงักล่ำว ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตำมขั้นตอนหรือมำตรกำรกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัฯ 

8. คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และวิธีกำรรำยงำนเพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภำยในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั และก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพยต์ำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน 

9. คณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจง้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุม 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง บริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรสร้ำงเสริมผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ ส่งเสริมใหเ้กิดควำมร่วมมือ และดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ลูกคำ้ พนกังำน คู่คำ้ ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน เจำ้หน้ี คู่แข่งและชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่สังคมหรือ

ภำครัฐ 
1. บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกำศใชเ้พ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนไดรั้บทรำบและ

ปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด รวมทั้งไดก้  ำหนดโทษในกำรท่ีไม่ปฏิบติัตำมไวใ้นคู่มือพนกังำน 
2. บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตในสถำนประกอบกำรของพนกังำนทุกคนใหมี้ควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและมี

ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
3. กำรรับแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน เปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั แจง้เบำะแสหรือขอ้

ร้องเรียนเก่ียวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกต้องของงบกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง กำรผิด
จรรยำบรรณ กำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ โดยผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือผำ่นกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรือผำ่นฝ่ำยบริหำร
บริษทั คณะกรรมกำรก ำหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

4. บริษทัฯ มีมำตรกำรชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรท่ีบริษทัฯ ละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผู ้
มีส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
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5. บริษทัฯ ประกำศใหท้รำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีนยัส ำคญัท่ีอำจส่งผลต่อ
กำรเปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี
บริษทัฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำนหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและหลงัจำกประกำศแจง้ข่ำว
งบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 3 วนั 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษทัฯ ท่ี

ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงใหเ้ห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรท่ีแทจ้ริงของ
บริษทัฯ รวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูล
และควำมโปร่งใสอยำ่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย ์แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ56-2) รวมทั้ งเผยแพร่ผ่ำนทำง website ของบริษัทฯ ทั้ งท่ี เป็นภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ 

2. คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรผำ่นทำงแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-
1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

3. เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ท่ีออกหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดก้  ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
ผำ่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไป (2) ปัจจยัควำมเส่ียง (3) ลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ (4) กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ (5) ทรัพยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ (6) ขอ้พิพำททำง
กฎหมำย (7) โครงสร้ำงเงินทุน (8) กำรจดักำร (9) กำรควบคุมภำยใน (10) รำยกำรระหวำ่งกนั (11) ฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำน (12) ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   

4. คณะกรรมกำรจดัใหมี้รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่ไปกบัรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชี 

5. คณะกรรมกำรมีกำรเปิดเผยรำยช่ือ และบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวนคร้ังของกำร
ประชุมและจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมในแต่ละปี 

6. คณะกรรมกำรจะเปิดเผยค่ำตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนไดรั้บ รวมทั้งค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั
ยอ่ย หรือหนำ้ท่ีอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษำ รวมทั้งรำยละเอียดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 4 รำยแรกนบัจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

7. กำรเปิดเผยขอ้มูลและผูมี้อ  ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูล 
7.1 กำรเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

7.1.1 ก ำหนดใหมี้หน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีส่ือสำรกบับุคคลภำยนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน
สถำบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวเิครำะห์ ภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(1) เปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัใหป้ระชำชนทรำบ 
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(2) เผยแพร่สำรสนเทศต่อประชำชนอยำ่งทัว่ถึง 
(3) ช้ีแจงกรณีท่ีมีข่ำวลือหรือข่ำวสำรต่ำง ๆ  
(4) กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนผดิไปจำกสภำพปกติของตลำด 
(5) กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภำยใน ได้อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ 

ทนัเวลำ โปร่งใส เท่ำเทียมและเป็นธรรม 
บริษทัฯ ก ำหนดใหบุ้คคลผูมี้อ  ำนำจในกำรใหข้อ้มูลดงักล่ำว ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

7.1.2 ก ำหนดให้บุคคลท่ีมีอ  ำนำจในกำรประสำนงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลกบัตลำดหลกัทรัพยฯ์ (Contact Person) 
ดงัน้ี 

(1) กำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมรอบระยะเวลำบญัชี ไดแ้ก่ งบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินรำยไตร
มำส แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) โดยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ หรือเลขำนุกำรบริษทั  

(2) กำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมเหตุกำรณ์ ไดแ้ก่ รำยกำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไป ซ่ึงสินทรัพย ์รำยกำรท่ีเก่ียว
โยง ก ำหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรและผูส้อบบญัชี กำรยำ้ยท่ีตั้งส ำนกังำน
ใหญ่ รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น และโครงกำรลงทุน เป็นตน้ โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรือ
เลขำนุกำรบริษทั 

7.2.  กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรทัว่ไปส ำหรับกำรบริหำรองค์กรกบัส่ือมวลชน โดยก ำหนดให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ มี
หนำ้ท่ีในกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรองคก์รต่อส่ือสำรมวลชน 

8.  คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร มีกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยแ์ละกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยเ์ป็นไปตำมเกณฑ์
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

9.  กรรมกำร และผูบ้ริหำร 4 รำยแรกนบัจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ มีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  

10.   คณะกรรมกำรบริษทัฯ จดัให้มีระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทุกดำ้น ครอบคลุมปัจจยัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิสัยทศัน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรเงิน กำรผลิต และกำรปฏิบติักำรดำ้นอ่ืน ๆ พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดและ
ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนัแกไ้ขและผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจน รวมทั้ งก ำหนด
มำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล โดยจดัให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบัจดักำร มี
หนำ้ท่ีน ำเสนอแผนงำนและผลกำรปฏิบติัตำมแผนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ 

11.  คณะกรรมกำรจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกดำ้น ทั้งดำ้นกำรเงิน กำรปฏิบติังำน กำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภำพ
เพียงพอในกำรปกป้องรักษำและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยูเ่สมอ ก ำหนดระเบียบปฏิบติั
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีเป็นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไว ้

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ รำยละเอียดตำมขอ้ 8. ภำยใตห้วัขอ้โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั 
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6.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2559 บริษทัฯ มีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 1 คร้ังเม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2559  เวลำ 9.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั
ชั้น 3 เลขท่ี 144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้
ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจและจดักำรให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสำรสนเทศอยำ่งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ เพ่ือกำรตดัสินใจ บริษทัฯ ได้
จดัส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนประชุม โดยในแต่ละ
วำระมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัประกอบ ในกำรประชุมมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน 13 คน ซ่ึงรวมถึงประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลและสรรหำ และประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทัฯ 
ไดจ้ดัให้ผูบ้ริหำรระดบัสูง ผูส้อบบญัชีหรือตวัแทนผูส้อบบญัชี และผูส้ังเกตกำรณ์อิสระจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขำ้ร่วม
ประชุมดว้ย 
 ประธำนในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยมีสิทธิอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
และสอบถำมขอ้สงสัยต่ำง ๆ ในแต่ละวำระกำรประชุม ประธำนท่ีประชุมสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและขอค ำอธิบำย
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมใหแ้ลว้เสร็จและเผยแพร่
ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 14 วนันบัจำกวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละเสนอแนะกำรแกไ้ขไดภ้ำยใน 30 วนั 

7.  ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ 
  คณะกรรมกำรได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท 
ตลอดจนก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจกำรและควำมมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

8.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษทัมีนโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนในกำรอนุมติัรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และเปิดเผยรำยกำร
เก่ียวโยงกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 นอกจำกน้ียงัมีกำรดูแลให้ผูบ้ริหำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรถือครองหลกัทรัพย ์
และห้ำมมิให้มีกำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงผูบ้ริหำรจะไม่มีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อนประกำศงบ
กำรเงิน 30 วนั และหลงัจำกประกำศงบกำรเงินแลว้ 3 วนั  

9. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกั

จริยธรรมในทุกดำ้น และสอดคลอ้งกบัหลกักำรนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นองคก์รธรรมำภิบำล จึงไดจ้ดัท ำ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนดงัน้ี 

9.1 จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจใหย้ ัง่ยนื ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมรับผิดชอบและรักษำประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสีย เปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนในกำรให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำร เพ่ือเป็นกลไกและกระบวนกำรท่ีจะน ำไปสู่
กำรเป็นองคก์รธรรมำภิบำลท่ีแทจ้ริงดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 
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2. ปฏิบติัตำมนโยบำย “กำรก ำกบัดูแลกิจกำร” และ “จริยธรรมทำงธุรกิจ” ของบริษทัฯ 
3. มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม 
4. ยดึมัน่ในกำรปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกท่ีดี 
5. ค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององคก์ร ดว้ยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม ทำงสังคม ต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
6. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผดิชอบและรักษำผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
7. สร้ำงระบบงำนท่ีเขม้แขง็ เพ่ือป้องกนักำรทุจริตผำ่นระบบกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 
8. ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทั้งองคก์ร มีส่วนร่วมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต รำยงำนควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ กำรส่ือสำรอยำ่งมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภำพชีวติในกำรท ำงำน 
9. เปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทำงกำรร้องเรียนและรับฟังควำมคิดเห็น และมีมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผู ้

แจง้เบำะแส 
9.2 จริยธรรมกรรมกำรบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ กรรมกำร กรรมกำรชุดยอ่ย และกรรมกำรบริษทัยอ่ย ปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใตก้รอบจริยธรรมด ำรงตน หรือ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืของบริษทั
ฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ 
1.1  ปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน ตอ้งไม่หลีกเล่ียงกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน จะตอ้งให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีบริษทัฯ ก ำหนดข้ึน 

และรำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืน กำรไม่ปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมำยต่อหน่วยงำนนั้น ๆ 
1.2  ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมเป็นกลำง โดยในกำรประชุม มีเร่ืองท่ีจะพิจำรณำ กรรมกำรท่ีมี ส่วนไดเ้สียท่ำนนั้นตอ้ง

ออกจำกหอ้งประชุมและงดกำรมีส่วนร่วมใด ๆ ในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองดงักล่ำว 
  1.3  หลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรบริหำรอยำ่งมีประสิทธิภำพดงัน้ี 

(1) ไม่น ำขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี เพ่ือแสวงหำประโยชน์ใหแ้ก่ตนหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
(2) ไม่ใชค้วำมลบัขององคก์รในทำงท่ีผดิและไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัขององคก์ร แมพ้น้สภำพหรือส้ินสุด

กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีขององคก์รไปแลว้อยำ่งนอ้ยเป็นเวลำ 2 ปี 
(3) ไม่หำประโยชน์ส่วนตนจำกกำรเป็นกรรมกำร 
(4) ไม่สร้ำงขอ้ผกูมดัท่ีอำจขดัแยง้กบัหนำ้ท่ีของตนในภำยหลงั 
(5) ไม่รับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นกำรขดัต่อประโยชน์ขององคก์ร 

1.4  รักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัขององคก์ร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่องคก์รหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย 
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1.5  กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมกำร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ให้
ปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและพนกังำน พ.ศ.2547 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 
2.1 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน

ของบริษทัฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงก ำหนดขอ้ควรปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
(1) หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
(2) กรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนั้ น เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท ำรำยกำรนั้ นเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ

บุคคลภำยนอกท่ีมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไป ดว้ยอ ำนำจ
ต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่มีส่วน
ในกำรพิจำรณำอนุมัติ และมีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนักงำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษำในองคก์รอ่ืน กำรด ำรง
ต ำแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทัฯ และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยตรงในบริษทัฯ 

(4) ในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่ำงผูถื้อหุ้น 
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้อ่ืน ซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยำ่งชดัเจน และเช่ือมัน่ไดว้ำ่กำร
เขำ้ท ำกรำยกำรดงักล่ำวมีควำมเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งจดัให้มี
แบบรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีสงสัยว่ำจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไวใ้น
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

(5) บุคคลท่ีด ำเนินกำรใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม จะตอ้งมี
หนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

5.1  กรรมกำรและผูบ้ริหำร จะตอ้งมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรำยกำรเกิดข้ึน และเพ่ือมัน่ใจ
ไดว้ำ่ บริษทัฯ ไดมี้กำรตรวจสอบเป็นประจ ำ จึงก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีส ำรวจรำยกำรท่ี
มีส่วนไดเ้สียเป็นประจ ำทุกส้ินปี และรำยงำนประธำนกรรมกำร และรำยงำนประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รับทรำบอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

(6) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภำยในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และก ำหนดให้กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ 

(7) ประกำศใหท้รำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีนยัส ำคญัท่ีอำจ
ส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 
1 เดือนก่อนท่ีบริษทัฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำนหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณะและ
หลงัประกำศแลว้ 3 วนั 
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(8) เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมดูแลกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบักำรบริหำรจดักำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตำมพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดย
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนขอ้มูลของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัทุกไตรมำส และตำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้

(9) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้ำไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจกำรท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอำจ
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ ใหด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 

2.2  กำรใชข้อ้มูลภำยใน 
(1) ห้ำมใชโ้อกำสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำน ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ

ผูอ่ื้นหรือท ำธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
(2) หำ้มใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนในกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทัฯ 
(3) หำ้มใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(4) หำ้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ไปใชอ้ำ้งอิงต่อบุคคลภำยนอก เพ่ือสร้ำงประโยชน์ส่วนตวั 
(5) หำ้มเปิดเผยขอ้มูลควำมลบัทำงธุรกิจของบริษทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคู่แข่งขนัแมห้ลงัพน้สภำพกำร

เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ไปแลว้ 
3. ความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหำร พนกังำน ใชท้รัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัและกำรใหบ้ริกำรท่ีดีแก่ลูกคำ้ โดยก ำหนดเป็นแนวปฏิบติัของผูบ้ริหำรและพนกังำนดงัน้ี 

1. ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยำกรของบริษทัฯ อยำ่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ช่วยกนัดูและมิใหท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เส่ือมค่ำหรือสูญหำยโดยมิชอบ 
3. มีกำรท ำระบบ Internal Charge ข้ึนมำเพ่ือช่วยตรวจสอบป้องกนักำรสูญหำยของทรัพยสิ์น และจดัตั้งหน่วยงำนท่ี

รับผดิชอบทรัพยสิ์นประเภทต่ำง ๆ 
3.1  กำรจดัท ำเอกสำร 

1. ตอ้งจดัท ำเอกสำรต่ำงๆ ดว้ยควำมสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
2. หำ้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รำยงำน หรือเอกสำรของบริษทัฯ 

3.2  กำรใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและขอ้มูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ให้ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหำรและพนกังำนไม่ควรใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
2. หำ้มผูบ้ริหำร และพนกังำน เปิดเผยขอ้มูลทำงธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีทำงบริษทัฯ ซ้ือมำทั้งท่ีอยูแ่ละไม่

อยูใ่นระบบขอ้มูลของบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
3. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำน เปล่ียนแปลง ท ำซ ้ ำ ลบท้ิง หรือท ำลำยขอ้มูลของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
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4. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำน น ำซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมำยมำใช ้และห้ำมคดัลอกซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตุผลใด ๆ 
โดยมิไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์นั้น ๆ 

5. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำนปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจำกอุปกรณ์มำตรฐำน
ท่ีบริษทัฯ ติดตั้งให ้นอกจำกไดรั้บอนุญำตเป็นกรณีไป 

6. ห้ำมผูบ้ริหำรและพนักงำนใชอี้เมล์ของบริษทัฯ ในกำรส่งขอ้ควำมท่ีกล่ำวร้ำย ท ำให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ควำมท่ี
หยำบคำบ ลำมก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้ำงควำมร ำคำญใหก้บัผูอ่ื้น 

7. ผูบ้ริหำรและพนักงำน ควรใชอิ้นเทอร์เน็ตในกำรแสวงหำขอ้มูลและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำน 
และจะตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผดิกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงำม 

8. ผูบ้ริหำรและพนักงำนควรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสำรอ่ืน  ๆ ท่ีบริษัทฯจัดให้ เช่น 
โทรศพัท ์โทรสำร โทรศพัทมื์อถือ อยำ่งมีจิตส ำนึกและรับผดิชอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

9. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำนเขำ้ถึงระบบหรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต หรือไม่ไดมี้ไวส้ ำหรับตนโดยมิชอบ 
10. ห้ำมผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีล่วงรู้มำตรกำรป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท ำข้ึน หรือ

ไม่ไดมี้ไวส้ ำหรับตนโดยมิชอบ และปรำรถนำหรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้น 
11. บริษทัฯ หรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยโดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรตรวจสอบกำรใชง้ำนทรัพยสิ์นภำยใต้

ระบบสำรสนเทศของบริษทัฯ ตำมควำมเหมำะสม 
 9.3 จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งสมดุล ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บริษทัฯ 
สำมำรถเติบโตไดอ้ย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพควบคู่ไปกบักำรเป็นองค์กรท่ีดีของสังคม ดงันั้นบริษทัฯ จึง
มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมสุจริตและเป็นธรรม ต่อตำ้นกำรทุจริต ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งครบถว้น 
และค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังำน คู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี คู่แข่งทำงกำรคำ้ และชุมชนตลอดจนกำรดูแลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
 

1.  นโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
 บริษทัฯ ตระหนักดีว่ำ ผูถื้อหุ้นคือเจำ้ของกิจกำร บริษทัฯ มีหน้ำท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว จึงก ำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงต่อไปน้ี 

1.1 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ภำยใตก้ำรตดัสินใจอยำ่งสมเหตุสมผล บนพ้ืน
ฐำนขอ้มูลท่ีเช่ือว่ำเพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรง ทำงออ้ม และท ำโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม ไม่กระท ำกำรโดยมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

1.2 ปฏิบติัตำมกฎหมำย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ มติกรรมกำร มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ด ำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบติัท่ีดีของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

1.3 จดักำร ดูแล มิให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ เส่ือมค่ำ หรือสูญหำยโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคุมภำยในและระบบ
บริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 
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1.4 รำยงำนสถำนภำพของบริษทัฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ ครบถว้นตำมควำมเป็นจริง และทนัต่อสถำนกำรณ์ 
1.5 แจง้ขอ้มูล ข่ำวสำรและสำรสนเทศของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้งตำมขอ้เท็จจริง และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจแก่ผูถื้อหุ้น

ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและในเวลำท่ีเหมำะ 
1.6 ดูแลไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยให้ขอ้มูลใด ๆ 

ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรือ
ด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

1.7 จดัให้มีช่องทำงส ำหรับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่ำง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต ์
ไปรษณีย ์และโทรคมนำคม และมีกระบวนกำรตอบสนองขอ้ร้องเรียน กำรคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้ผลกำร
ด ำเนินกำรต่อผูร้้องเรียนอยำ่งเป็นระบบและยติุธรรม 

1.8 จดัให้มีช่องทำงเผยแพร่ขอ้มูลหลำกหลำยช่องทำง รวมทั้งจดัท ำเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเขำ้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจดัท ำขอ้มูลดว้ยภำษำท่ีเขำ้ใจง่ำยทั้งในรูปแบบทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

2.  นโยบำยกำรปฏิบติัต่อพนกังำน 
2.1 บริษทัฯ มีมำตรกำรคุม้ครองพนักงำนท่ีให้ขอ้มูลแก่ทำงกำรกรณีมีกำรท ำผิดกฎหมำย หรือผิดพระรำชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บควำมคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่สำมำรถปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่วำ่จะเป็น
กำรเปล่ียนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบติังำน เลิกจำ้ง (มำตรำ 89/2) 
อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรท ำผดิกฎหมำยหรือกำรผิดจรรยำบรรณ 

2.2 บริษัทฯ ตระหนักว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงผลงำนท่ีมีคุณภำพแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองกำรให้โอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย 
และกำรพฒันำศกัยภำพควบคู่กบักำรพฒันำคุณธรรม เพ่ือให้พนักงำนเป็นผูมี้ควำมสำมำรถและเป็นคนดีของ
สังคมดว้ย บริษทัฯ จึงไดก้  ำหนดหลกักำรปฏิบติัต่อพนกังำนดงัน้ี 

2.2.1 ปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
2.2.2 ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำมเป็น

มนุษย ์ตำมหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล 
2.2.3 จดัเง่ือนไขกำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรมส ำหรับพนกังำนและใหพ้นกังำนไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมตำม

ศกัยภำพ 
2.2.4 ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้ม และจดัระบบกำรท ำงำนให้พนกังำนมีควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

รวมถึงมีสุขอนำมยัท่ีดี 
2.2.5 ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภำพ โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมี

กำรเรียนรู้อยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
2.2.6 แต่งตั้ง โยกยำ้ย ให้รำงวลัและลงโทษพนักงำน ดว้ยควำมสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรู้ 

ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำน 
2.2.7 บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำน 
2.2.8 ใหข้อ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและสถำนภำพของบริษทัฯ ใหพ้นกังำนทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
2.2.9 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนกังำน 
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2.2.10 หลีกเล่ียงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำนของ
พนกังำน หรือคุกคำมและสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน 

2.2.11 สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีใหพ้นกังำนรู้จกักำรเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
2.2.12 จดัให้มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือแจง้เบำะแส

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย และมีกระบวนกำรแกไ้ข รวมถึงมำตรกำรคุม้ครอง
พนกังำนผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

2.2.13 บริษทัฯ และตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนกำรใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองของพนกังำนดว้ยควำมเป็นกลำง 
2.2.14 ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนพนกังำนให้สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยำว 
3. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

 บริษทัฯ มีนโยบำยใหค้วำมส ำคญัท่ีจะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจบริษทั
ฯ และมีเจตจ ำนงท่ีจะแสวงหำวิธีกำรท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและขอ้
ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งมอบผลงำนท่ีมีคุณภำพ ตรงตำมขอ้ตกลงกบัลูกคำ้ในรำคำท่ีเป็นธรรม 
2. ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำเก่ียวกบัดำ้นวศิวกรรมปฐพี และขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุกำรณ์ 
3. ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้

ลูกคำ้ทรำบ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
4. ปฏิบติักบัลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ เป็นท่ีวำงใจไดข้องลูกคำ้ 
5. มีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลของลูกคำ้อยำ่งปลอดภยั มีมำตรกำรรักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

ควำมยนิยอมจำกลูกคำ้ และไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
6. รับประกนัผลงำน ภำยใตเ้ง่ือนไขระยะเวลำท่ีเหมำะสม และปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
7. ให้มีระบบ/กระบวนกำร ท่ีให้ลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณ ควำมปลอดภยัของกำรปฏิบติังำน รวมทั้ง

ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรส่งมอบและกำรด ำเนินกำรอยำ่งถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่ง
รวดเร็ว 

8. สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของลูกคำ้ 
9. รักษำควำมลบัของลูกคำ้และไม่น ำไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ 

4.  นโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ี 
 บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะให้กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ รวมถึงเจำ้หน้ีอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตำมพนัธสัญญำ ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รำยงำนท่ีถูกตอ้ง และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
2. ใช้สินคำ้และบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำง

ปัญญำ 
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3. กำรรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : 
3.1 ห้ำมรับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้ำท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกับองค์กร เวน้แต่ใน

โอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้ง
มีรำคำหรือมูลค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส มีมูลค่ำไม่เกิน 2,000 บำท ตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำของตนทรำบ
ทนัที โดยกำรรับส่ิงของดงักล่ำวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด โดยไม่เป็นธรรมต่อกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 และในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้กำรส่ือสำรแจง้ให้กบักรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนห้ำม
รับของขวญัปีใหม่ท่ีทำงคู่คำ้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจท่ีน ำมำใหด้ว้ย 

3.2 กำรรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในขอ้ 3.1 ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องรักษำ
สัมพนัธภำพอนัดีระหวำ่งบุคคลหรือระหว่ำงองคก์ร ให้ผูรั้บรำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำของตนทรำบ และส่ง
มอบส่ิงของนั้นใหฝ่้ำยธุรกำร จดักิจสัมพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือสังคม ภำยใน 14 วนัท ำกำร 

4. กำรให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ำมมิให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจในรูปใด ๆ 
ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภำยนอกอ่ืนใดเพ่ือจูงใจใหป้ฏิบติัในทำงท่ีมิชอบ และก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ 

5. กรณีท่ีมีขอ้มูลวำ่มีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรำยละเอียด
ต่อคู่คำ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว และหำมำตรกำรป้องกนั 

6. ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด 
7. กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำแนวทำงแกไ้ข 
8. ใหโ้อกำสคู่คำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจถูกตอ้งตำมกฎหมำย ปฏิบติัตำมระบบมำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัและอำชีว 

อนำมยั และมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
9. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คำ้ และเปิดโอกำสให้คู่คำ้เขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพื่อสังคมของบริษทัฯ 
5.  นโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

 บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ไม่
ละเมิดควำมลบั หรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวธีิฉอ้ฉลดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกลภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนั
กำรคำ้เสรี 

2. ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 
3. ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม ไม่แยง่ลูกคำ้โดยวธีิทุ่มตลำด/ตดัรำคำ 
4. ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 
5. ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ/ลิขสิทธ์ิ 

6.  ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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2. ใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพและคุม้ค่ำ มีมำตรกำรประหยดัพลงังำน และส่งเสริมกระบวนกำรน ำทรัพยำกร
กลบัมำใชใ้หม่ 

3. จดัให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนอยำ่งเหมำะสม เช่น กำรมี
ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอำจเกิดข้ึนในระหวำ่งปฏิบติังำน กำรจดัสถำนท่ีท ำงำนให้สะอำดและถูกสุขลกัษณะ เพ่ือให้
บุคลำกรตลอดจนผูเ้ขำ้มำในบริษทัทุกคนปลอดภยัจำกอนัตรำยจำกอุบติัเหตุและโรคภยั 

4. ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนตอ้งเอำใจใส่อย่ำงจริงจงัต่อกิจกรรมทั้ งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพดำ้นควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงำนด้วยจิตส ำนึกถึงควำมปลอดภัย และค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลำ 

5. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ต่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
7. ควำมรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ควำมร่วมมือกบัองค์กรต่ำงๆ ทั้ งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสังคมอยำ่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

2. สนบัสนุนกำรศึกษำใหก้บัเยำวชนท่ีขำดแคลน โดยกำรมอบทุนกำรศึกษำ 
3. จดักิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน ตลอดจนส่งเสริมพนกังำนมีโอกำสในกำร

ท ำควำมดี เพ่ือพฒันำจิตอำสำ และใหพ้นกังำนร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
4. สร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ศำสนสถำน 

และสุขลกัษณะของเยำวชนและผูด้อ้ยโอกำส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
5. ส่ือสำรกบัชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอ เผยแพร่และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
6. ส่งเสริมพุทธศำสนำ โดยใหเ้ป็นท่ีตั้งของสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำท่ี 47 เพ่ือพฒันำทำงดำ้นจิตใจใหค้นมีธรรม

อยูใ่นจิตใจแลว้สังคมจะดีข้ึน 
8. กำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือกำรตกแต่งงบกำรเงิน 

กำรทุจริต หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยกฎหมำย ส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงกำร
ยกัยอกทรัพย ์เบียดบงัทรัพยน์ั้นเป็นของตน หรือบุคคลท่ีสำม 

1.) กำรคอร์รัปชัน่ หมำยถึง กำรเรียกทรัพย ์หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดกบั
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนของเอกชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงำน
เหล่ำนั้น ใชอ้  ำนำจหน้ำท่ีท่ีมีอยู ่กระท ำกำร ไม่กระท ำกำร เร่งรัด หรือประวิงกำรกระท ำใดอนัมิชอบดว้ยอ ำนำจหน้ำท่ี 
เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีจำรีตและขนมธรรมเนียมก ำหนดใหก้ระท ำได ้

2.) กำรตกแต่งงบกำรเงิน หมำยควำมวำ่ กำรหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยกำรแสดงขอ้ควำมเท็จ หรือปกปิดขอ้ควำมจริง ซ่ึงควรบอก
ให้ทรำบ และกำรหลอกลวงดงัวำ่นั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยจ์ำกผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสำม หรือท ำให้ผูถู้กหลอกลวงหรือ
บุคคลท่ีสำม ท ำ ถอน หรือท ำลำยเอกสำรสิทธิใดๆ 
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8.1  บุคคลใดๆ ท่ีทรำบเร่ืองวำ่กรรมกำร พนกังำน หรือบุคคลใดๆ ในบริษทั มีกำรประพฤติผิด ทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือ
ตกแต่งงบกำรเงิน สำมำรถแจง้ขอ้ร้องเรียนได ้

8.2  ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือขอ้ร้องเรียนได ้
 - ติดต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ทำงอีเมล ์  siwasangmanee@gmail.com  
ทำงโทรสำร 0-2518-3082 
ทำงไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน)  

144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  
    กรุงเทพมหำนคร 10510 

- ติดต่อประธำนกรรมกำรบริหำร 
ทำงอีเมล ์  narong@seafco.co.th 

  ทำงโทรสำร 0-2518-3082 
  ทำงไปรษณีย ์ บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน)  

 144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  
 กรุงเทพมหำนคร 10510 

8.3  กำรด ำเนินกำรหลงัจำกไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 
ทำงคณะกรรมกำรจดัตั้งคณะท ำงำนเขำ้ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมกำรอิสระและผูต้รวจสอบภำยในจะ

ด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงถำ้ผลสรุปวำ่มีควำมผิดจริง กจ็ะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยั และ/หรือ ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบั
ผูท่ี้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผดิ แลว้แต่กรณี 

8.4  กำรให้ควำมคุม้ครองผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียน จะได้รับควำมคุ้มครองท่ี
เหมำะสมจำกบริษทัฯ เช่น ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่ง ลกัษณะงำน ป้องกนักำรข่มขู่ กำรเลิกจำ้ง และจะปิดช่ือผูแ้จง้เร่ืองไวเ้ป็น
ควำมลบั 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ มีนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี : บริษทัฯ หำ้มคณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร ผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนทุกระดบั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัฯ เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตในทุกรูปแบบใน
กำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจต่ำง ๆ และจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบของกฎหมำย 
 กำรฝึกอบรมและกำรส่ือสำร  
 ในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้กำรส่ือสำรให้พนกังำนทุกระดบัตั้งแต่กรรมกำรผูบ้ริหำรลงไป โดยทำงกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ซ่ึง
มีกำรประชุมผูบ้ริหำรประจ ำสัปดำห์ ไดมี้กำรแจ้งและช้ีแจงเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ ำ รวมทั้ งในกำรปฐมนิเทศ
พนกังำนใหม่ กไ็ดมี้กำรอบรมเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตคอร์ปชัน่  
 แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต สรุปไดด้งัน้ี 
 1. จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมระบบงำน
ส ำคัญๆ ในกำรท ำธุรกิจกำรค้ำของบริษัท เช่น ขบวนกำรประมูลงำน ขบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง, กำรท ำสัญญำต่ำง ๆ มีระบบ
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งบประมำณเพ่ือควบคุม รวมทั้งมีระบบบญัชีเก่ียวกบักำรรับจ่ำยเขำ้มำควบคุม ในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้กำรน ำระบบคอมพิวเตอร์ 
ERP ระบบใหม่มำใช ้โดยใชร้ะบบของ Mango ซ่ึงเป็นระบบกำรควบคุมงบประมำณ กำรท ำงำนดำ้นกำรก่อสร้ำงเขำ้มำใชเ้พ่ือให้
มัน่ใจระบบกำรท ำงำนลดควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่โดยระบบบญัชีใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2. จดัให้มีช่องทำงกำรรับแจง้ขอ้มูล เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียนกำรฝ่ำฝืนกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมของบริษทัฯ 
หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงินหรือระบบกำรควบคุม
ภำยใน โดยมีนโยบำยในกำรรคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบำะแส และเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้ห้เบำะแสเป็นควำมลบั มีมำตรกำรในกำร
ตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยของบริษทัฯ รวมทั้งกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกรณีท่ีสำมำรถติดต่อผูใ้ห้เบำะแสหรือผู ้
ร้องเรียนได ้บริษทัฯ จะแจง้ผลกำรด ำเนินกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหท้รำบดว้ย 
 3. หัวหน้ำงำนในสำยงำนกำรปฏิบติัต่ำงๆ ให้ติดตำมปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลำด(ถำ้มี) และรำยงำนให้ผูมี้อ  ำนำจทรำบ
ตำมล ำดบัขั้น 
 แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงในกำรป้องกนัเก่ียวกบักำรคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
 1. จดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบัดูแลกิจกำร
และใหข้อ้เสนอแนะอยำ่งต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และน ำเสนอกรรมกำรบริษทัต่อไป 
 2. ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง รับผิดขอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้กำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิผล รวมทั้งติดตำม ทบทวนและปรับปรุง
มำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยน ำผลท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบัอยำ่งทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 
 3. หำกกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่ำ ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบหรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐำนท่ีมีเหตุอนัควรให้เช่ือว่ำมี
รำยกำรหรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รวมถึงกำรฝ่ำฝืนกำร
กระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงินหรือระบบกำรควบคุมภำยในคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

9.4 จริยธรรมพนกังำน 
1. กำรปฏิบติัต่อตนเอง 

1.1 ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต รำยงำนตำมควำมเป็นจริง 
1.2 เคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติังำนดว้ยควำมระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต และไม่ใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ีหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ 

2. กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ ผูเ้ก่ียวขอ้งและสังคม 
2.1 ส่งมอบผลงำนใหต้รงเวลำตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
2.2 ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นควำมปลอดภยั 
2.3 ยอมรับในขอ้ผดิพลำดและท ำกำรแกไ้ขผลงำนใหก้บัลูกคำ้ 
2.4 ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ก่อนไดรั้บอนุญำต 
2.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน 

3. กำรปฏิบติัระหวำ่งพนกังำน 
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3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน ำกำรตดัสินใจของเพ่ือร่วมงำนในสิทธิเร่ืองกำรเมือง 
3.2 มีน ้ำใจกบัเพ่ือนร่วมงำน ช่วยเหลือกำรงำนอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
3.3 ใชสิ้ทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งสุภำพและเหมำะสม 

4. กำรปฏิบติัต่อองคก์ร 
4.1 ท ำงำนดว้ยควำมรับผดิชอบอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ 
4.2 กำรใชท้รัพยสิ์น และสวสัดิกำรต่ำงๆ ขององคก์รอยำ่งรู้คุณค่ำ 
4.3 ตั้งใจเรียนรู้เพ่ือพฒันำตนเองใหก้ำ้วหนำ้ 
4.4 ติดตำมข่ำวสำรเพ่ือใชเ้ป็นเหตุผลในกำรพดูคุย 
4.5 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด 
4.6 กำรใชสิ้ทธิทำงกำรเมือง บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วม และไม่

ฝักใฝ่พรรคกำรเมืองหน่ึงพรรคกำรเมืองใด หรือผูมี้อ  ำนำจทำงกำรเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น ำเงินทุนหรือ
ทรัพยำกรของบริษทัฯไปใชส้นบัสนุน ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มแก่พรรคกำรเมืองหรือนกักำรเมืองใด 
ๆ 

 
การดูแลให้มกีารปฏิบัติตามและการทบทวน 
 บริษทัฯ ก ำหนดให้เป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนท่ีจะตอ้งรับทรำบ ท ำควำม
เขำ้ใจ ปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนน้ีอยำ่งเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบติัตำม
สมคัรใจ และไม่สำมำรถอำ้งอิงวำ่ไม่ทรำบแนวปฏิบติัท่ีก ำหนดข้ึน 
 ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรใหพ้นกังำนภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำ
ของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนอยำ่งจริงจงั 
 บริษทัฯ ไม่พึงปรำรถนำท่ีจะใหก้ำรกระท ำใด ๆ ท่ีผดิกฎหมำย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ผูใ้ดกระท ำผิดจริยธรรมท่ีก ำหนดไว ้จะไดรั้บโทษทำงวินยัอยำ่งเคร่งครัด และหำกมีกำรท ำท่ีเช่ือไดว้ำ่ผิดกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ
และขอ้บงัคบัของภำครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จำ้หนำ้ท่ีภำครัฐด ำเนินกำรต่อไปโดยไม่ชกัชำ้ 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดมีกำรทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำน” เป็นประจ ำทุกปี 
 
การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกจิ 
 บริษทัฯ ไดก้  ำหนดให้ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดำ้นจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึง
พนกังำนของบริษทัฯ และบุคคลภำยนอก หรือบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ สำมำรถส่งขอ้ร้องเรียนดำ้นจริยธรรมธุรกิจ
โดยตรงไปยงัท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
  
 
 

ทำงไปรษณีย ์:  
 หน่วยรับขอ้ร้องเรียนดำ้นบรรษทัภิบำลและจริยธรรมธุรกิจ ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั 
 บริษทั บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) 
 144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510  
 ทำงอีเมล ์ANEK@SEAFCO.CO.TH  
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10. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมกำรของบริษทัมีทั้งส้ิน 13 ท่ำนประกอบดว้ย 

 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 8 ท่ำน 
 กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน -  ท่ำน 
 กรรมกำรท่ีเป็นอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน 

บริษทัมีกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 38 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมด ซ่ึงสำมำรถ
ถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรงำนได ้

11. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 บริษทัมีกำรก ำหนดประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่แยกกนัอยำ่งชดัเจนและมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระคอยถ่วงดุล
อ ำนำจและสอบทำนในกำรบริหำร 

12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร  บริษทัไดก้  ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกบัอุตสำหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งกำร และไดมี้กำรขออนุมติัจำกผูถื้อหุ้นแลว้  
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  บริษทัไดก้  ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรในระดบัท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  และอยูใ่นระดบัท่ีสูง
พอท่ีจะดูแลใหผู้บ้ริหำรมีกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ 

 
 
13. การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษทัจะจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีกำรส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมขอ้มูล
ประกอบวำระกำรประชุมอยำ่งชดัเจนให้คณะกรรมกำรศึกษำก่อนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดมี้กำรจดบนัทึก
กำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือรำยงำนผลกำรประชุม และเก็บรวบรวมไวเ้พ่ือให้คณะกรรมกำรและผูเ้ก่ียวข้องสำมำรถ
ตรวจสอบไดใ้นรอบปี 2559 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีคณะกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
กนั 

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดต้ั้งฝ่ำยตรวจสอบภำยในข้ึนมำ ซ่ึงไดรั้บควำมร่วมมือจำกบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ช่วยในกำรด ำเนินกำรจดัตั้ง เพ่ือ

ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำน  และกิจกำรทำงกำรเงินท่ีส ำคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแกไ้ขจุดอ่อนของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีดี  และมีกำรปฏิบติัสอดคลอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ปัจจุบนัมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในข้ึนมำภำยในบริษทั 

15. รายงานของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในรำยงำนกำรเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำย
บญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัสม ่ำเสมอ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของ
นโยบำยบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ ำ ในกำรจดัท ำรำยงำนกำรเงินคณะกรรมกำรบริษทัเน้นย  ้ำให้ผูจ้ดัท ำมีกำรใชดุ้ลยพินิจอยำ่ง
ระมดัระวงัในกำรจดัท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

16. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมกำรบริษทัดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบกำรของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และแสดงให้เห็นถึงสถำนภำพของกำร
ประกอบกำรและสถำนภำพทำงกำรเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดจ้ดัให้มีกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กำรส่ือสำรไปยงัผูถื้อ
หุน้และนกัลงทุนผำ่นช่องทำงอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ท ำหนำ้ท่ีส่ือสำรโดยตรงกบัผูถื้อหุ้น นกั
ลงทุน และนักวิเครำะห์หลกัทรัพยท์ั้ งในและต่ำงประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงำนส่ือสำรองค์กรท ำหน้ำท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของ
บริษทัฯ ไปยงัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และประชำชนทัว่ไปผ่ำนส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงไดจ้ดัพบกบันกัวิเครำะห์ท่ีเขำ้มำบริษทัในปี 
2559 จ ำนวน 22 คร้ังและร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จ ำนวน 3 คร้ัง 

นอกจำกน้ีไดมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.seafco.co.th เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
อ่ืน ๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยำ่งเท่ำเทียมและทัว่ถึง ผูส้นใจสำมำรถติดต่อสอบถำมหรือขอขอ้มูลต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ คุณณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ และนำยเอนก ศรีทบัทิม ไดท่ี้โทรศพัทห์มำยเลข 0-29190090 โทรสำร 0-29190098 หรือ  
e-mail: nutthawan@seafco.co.th , anek@seafco.co.th 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทได้จัดตั้ งคณะอนุกรรมกำร 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน, คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพฒันำอยำ่ง
ย ัง่ยนืดงัต่อไปน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวันท่ี  2 มีนำคม 2547 มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมีกำรจดัประชุมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นคณะกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน โดยอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำนเป็นผูมี้ควำมรู้ ประสบกำรณ์
ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 

นำยสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผูมี้ประสบกำรณ์ทำงดำ้นกำรสอบทำนงบกำรเงิน โดยจบปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ  (กำรบญัชี) 
จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

http://www.seafco.co.th/
mailto:nutthawan@seafco.co.th
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บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอโดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบ

บัญชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้ งรำยไตรมำส และประจ ำปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นเร่ืองส ำคญัใน
ระหวำ่งกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูต้รวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนกำรปฏิบติังำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี โดย
ค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบญัชีนั้น 
รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีไดรั้บมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจำรณำถอดถอน เลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทัได ้เม่ือกำรท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
6. พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภำยใน ให้เขำ้มำท ำงำนตรวจสอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยงำน รวมทั้งมี

อ  ำนำจถอดถอนผูส้อบบญัชีภำยในได ้เม่ือปฏิบติังำนไม่ไดต้ำมท่ีมอบหมำย 
7. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยง หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

ให้มีควำมถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งกำรพิจำรณำอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

8. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน
นโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจของผูบ้ริหำร 
ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหำรของบริษทัในรำยงำนส ำคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ บท
รำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นตน้ 

9. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว
ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยกำรดงักล่ำวควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
9.1 ควำมเห็นเก่ียวกบักระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัถึงควำมถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้
9.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
9.3 เหตุผลท่ีเช่ือวำ่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรแต่งตั้งต่อไปอีกวำระหน่ึง 
9.4 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10. รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
11. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
12. จดัใหมี้กำรประชุมระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ กบัผูต้รวจสอบภำยนอกอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
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ในปี 2559 คณะกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร โดยเฉพำะกรรมกำรตรวจสอบ ไดมี้กำรประชุม โดยมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเฉพำะผู ้
ตรวจสอบภำยนอก และผูต้รวจสอบภำยใน มีทั้งหมด 5 คร้ัง โดยจะประชุมก่อนเวลำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ล าดบั รายช่ือ 
คร้ังที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 

1 นำยศิวะ                   แสงมณี (ประธำน)      4 
2 นำยสมควร              วฒักีกลุ      5 
3 นำยสมควร              มูสิกอินทร์      5 
4 นำยลอยเล่ือน          บุนนำค      5 

  หมำยถึง เขำ้ประชุม 
  หมำยถึง ไม่เขำ้ประชุม  

 
 9.2.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 1.  พิจำรณำก ำหนดคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่ง  
  -  กรรมกำรบริษทัและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร บริษทัเพ่ือน ำช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง 
  -  กรรมกำรบริหำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง   
 2.  ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั   
3.  พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ติดตำมระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร

บริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั พร้อมทั้งติดตำมกำรท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำร
ระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่) 

4.  สรรหำและคดัเลือกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเม่ือครบวำระหรือมีต ำแหน่ง
วำ่งลง หรือต ำแหน่งผูบ้ริหำรอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

5.  เสนอแนะวธีิกำรประเมินผลกำรท ำงำนของกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริษทัต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
6.  ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข บทบำท หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ 

 7.   ภำรกิจอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจ านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ล าดบั รายช่ือ 
คร้ังที่ 

รวม 
1 2 

1 นำยสมควร             วฒักีกุล              (ประธำน)   2 
2 นำยณรงค ์               ทศันนิพนัธ์   2 
3 Mr. Zaw Zaw Aye   2 
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  หมำยถึง เขำ้ร่วมประชุม 
  หมำยถึง ไม่เขำ้ร่วมประชุม  
 
ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำนอกจำกขอ้ก ำหนดของกำรคดัเลือกกรรมกำรแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำยงัพิจำรณำก ำหนดแนวทำง
เก่ียวกบัควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติอ่ืนๆ ของกรรมกำรทั้ งคณะ เช่น กรรมกำรจำกกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียต่ำง ๆ และพ้ืนฐำน
กำรศึกษำ อำย ุเพศ ฯลฯ 
 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรสรรหำยงัดูตำรำงของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดกำรออกตำมวำระวำ่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในดำ้นใด 
กำรจะสรรหำกรรมกำรมำทดแทนควรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในดำ้นใดมำทดแทนกรรมกำรท่ีขำดไป โดยกำร
พิจำรณำควำมรู้แบ่งเป็น 3 หมวด 
 1. ควำมรู้โดยตรงเก่ียวกบัธุรกิจกำรก่อสร้ำง รวมทั้งประวติักำรท ำงำนในธุรกิจกำรก่อสร้ำง โดยมีวฒิุทำงดำ้นวศิวกรรม 
 2. ควำมรู้และประสบกำรณ์ เก่ียวกบักำรบริหำรธุรกิจ บริหำรองคก์ร บริหำรทรัพยำกรมนุษย ์รวมทั้งเคยบริหำรงำนจำก
หน่วยงำนของทำงรำชกำร เป็นตน้ 
 3. ควำมรู้และประสบกำรณ์เฉพำะดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกฎหมำย กฎระเบียบรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ดำ้นบญัชี
และกำรเงิน โดยตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในงบกำรเงิน มำตรฐำนบญัชี หรือเคยเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน และ
ควำมรู้ดำ้นกำรส่ือสำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 
 
 
 บริษทัมีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
 กรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ของบริษทั จะไดรั้บกำรปฐมนเทศกำรเขำ้กรรมกำรใหม่ เพ่ือให้ทรำบ
หน้ำท่ีต่ำง ๆ และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท แนะน ำผูบ้ริหำรของบริษัทให้รู้จักหน้ำท่ีของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน รวมถึงทรำบถึง
กฎระเบียบตำมขอ้ก ำหนดของกลต. และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
9.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษทัไดท้ ำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงชุดใหม่ ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 

5/2554 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2554 เพ่ือมำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร ควำมเส่ียงในกำรบริหำรงำนของบริษทั โดยใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรบริหำรและกลยทุธ์ของบริษทั รวมทั้งประเมินผลของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของของคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลและบริหำรควำมเส่ียง 
 ดำ้นบรรษทัภิบำล 

1. ก ำหนดนโยบำยและจดัท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และจัดท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและน ำเสนอ
คณะกรรมกำรเพื่ออนุมติัใหน้ ำไปปฏิบติัในพนกังำนทุกระดบั 
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2. ก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอยำ่งเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง 

3. ท ำกำรประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบำย ทิศทำง ขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ตำมแบบสำกล 

4. ติดตำมควำมเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกบับริษัทชั้นน ำในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ใหค้  ำแนะน ำแก่บริษทั คณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำรและคณะท ำงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
6. รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีกบัคณะกรรมกำรทรำบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั

อยำ่งมีนยัส ำคญั 
7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัและรำยงำนประจ ำปี ใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ต่ำง ๆ ไดรั้บทรำบ 
 ดำ้นบริหำรควำมเส่ียง 

1. ก ำหนดนโยบำยในเร่ืองของกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงต่ำงๆ  ในกำรบริหำรงำนเพ่ือเสนอต่อ
กรรมกำรของบริษทั 

2. ติดตำมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงตั้ งแต่เร่ิมกระบวนกำรท่ีจะบ่งช้ีให้ทรำบถึงควำมเส่ียงรวมทั้ งวิเครำะห์ 
ประเมินผล จดักำรติดตำมและรำยงำนอยำ่งเป็นระบบ 

3. ให้กำรสนับสนุนให้มีกำรแนะน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงแก่หน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ตลอดจนติดตำมและ
ประเมินผลอยำ่งต่อเน่ือง 

4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอในส่ิงท่ีตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
นโยบำยและกลยทุธ์ของบริษทั 

จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงและจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเข้า
ประชุม 

ล าดบั รายช่ือ 
คร้ังที่ 

รวม 
1 2 3 4 

1 นำงสำวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ (ประธำน)     4 
2 นำยเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 
3 นำยกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
4 Mr. Zaw Zaw Aye     4 

  หมำยถึง เขำ้ประชุม 
  หมำยถึง ไม่เขำ้ประชุม  
 

9.2.4 คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 บทบำท หนำ้ท่ี ของคณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
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1.  ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงควำมรับผดิชอบต่อสังคมและพฒันำอยำ่งยนื เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 
2.  ใหก้ำรสนบัสนุนในกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื โดยกำรร่วมประชุมใหแ้นวทำง

ในกำรด ำเนินงำนและติดตำมงำนเป็นระยะตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนด 
3.  กลัน่กรองแผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณประจ ำปี และสอบถำมผลกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ

รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 
4. พิจำรณำประเมินผลกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ให้ค  ำแนะน ำเพ่ือพฒันำและ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ืองกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
5.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืไดต้ำมท่ีสมควร 

 
9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำเพ่ือท ำหนำ้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม ท่ีจะด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรและน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำร  ในกรณีท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี
หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 9 คน  และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำร โดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี   
  ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 
  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนท่ีจะ
พึงมีหรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธำนในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

3. หำกกรรมกำรคนใดประสงคจ์ะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั  โดยกำรลำออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บใบลำออก 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจมีมติใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งก่อนวำระได ้ โดยตอ้งมีคะแนนเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 
4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตอ้งมีผูถื้อหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงเขำ้ร่วมประชุม 

5. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้ งหมดพน้จำกต ำแหน่ง  ถำ้
จ ำนวนกรรมกำรท่ีมีอยูไ่ม่สำมำรถแบ่งออกเป็นสำมส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ี
จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งก่อน  อยำ่งไรก็ดี กรรมกำรท่ีพน้จำก
ต ำแหน่งไปแลว้เขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรอีกได ้

6. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของ



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

79 

 

 

กรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดงักล่ำวจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 
4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือ
หลำยคนปฏิบติักำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรกไ็ด ้

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัใชใ้นกำรคดัเลือกคณะกรรมกำรบริหำร    
1. คณะกรรมกำรจะเป็นผูพิ้จำรณำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำร

ท ำงำน และผลงำนหรือกำรรักษำผลประโยชน์ให้แก่บริษทัในอดีตท่ีผ่ำนมำ  รวมถึงกำรไม่มีประวติักำรกระท ำผิดหรือ
ทุจริต โดยผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมในคร้ังนั้น 

2. หำกผูบ้ริหำรท่ำนใดประพฤติหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีไม่เหมำะสม  คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำให้ผูบ้ริหำรดงักล่ำว
พน้จำกต ำแหน่งและพิจำรณำคดัเลือกผูบ้ริหำรใหม่เขำ้มำปฏิบติัหนำ้ท่ีแทน 

3. หำกผูบ้ริหำรท่ำนใดประสงคจ์ะลำออกจำกต ำแหน่ง  ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั  โดยกำรลำออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีระบุ
ในใบลำออก และคณะกรรมกำรจะตอ้งพิจำรณำคดัเลือกผูท่ี้จะมำด ำรงต ำแหน่งท่ีขำดไป อยำ่งไรก็ดีหำกไม่สำมำรถคดั
สรรผูท่ี้เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวไดใ้นทนัที จะให้มีกำรเวน้ว่ำงต ำแหน่งดงักล่ำวไวก่้อนและมอบหมำยให้
ผูบ้ริหำรท่ำนอ่ืนรักษำกำรแทนไปก่อน 

4. บริษทัไม่ไดมี้กำรจ ำกดัวำระในกำรท ำงำนของผูบ้ริหำร โดยผูบ้ริหำรจะด ำรงต ำแหน่งวำระละ 1 ปี 
 
 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ ยึดแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นในแนวทำงเดียวกนักบับริษทัฯ

ทั้งหมด และไดจ้ดัส่งผูบ้ริหำรของบริษทัเขำ้ไปช่วยก ำกบัดูแลกำรบริหำรเช่นเดียวกบับริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบำยมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีรับทรำบข้อมูลภำยในน ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน

ตนและผูอ่ื้น โดยบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1. บริษัทฯ ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร เพ่ือให้รับทรำบถึงกฎเกณฑ์ของกำรใช้ขอ้มูลภำยใน หน้ำท่ีในกำร

รำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงบท
ก ำหนดโดยตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551, พระรำชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยฉ์บบัท่ี(5) พ.ศ. 2559 และแกไ้ขเพ่ิมเติมและตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีจดัท ำ (แบบ59-2) ยืน่เน่ืองมำจำกกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีภำยใน 
3 วนัท ำกำรนบัตั้งแต่มีกำรซ้ือขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น และใหส่้งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวใหบ้ริษทัฯ ภำยใน
วนัท่ีน ำส่งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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3. ประกำศให้ทรำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีนัยส ำคญัท่ีอำจส่งผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรกมำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 3.1  รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 15 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อ

ประชำชนหรือวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
4. รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์จะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั

ฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณะชน 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี ดงัต่อไปน้ี   

ช่ือบริษทัผูจ่้ำย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่ำสอบบญัชี  
ปี 2558 

ค่ำสอบบญัชี  
ปี 2559 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั 
กิจกำรร่วมคำ้ซีฟโกแ้ละประยรูชยั (1984) 
กิจกำรร่วมคำ้ศรีนครินทร์ 

นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 

 1,430,000 
95,000 

300,000 
60,000 
85,000 

1,555,000 
95,000 

300,000 
60,000 
60,000 

รวม  1,970,000 2,070,000 

 
10.  การพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือควำมยัง่ยืน กำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัได้
ตั้งคณะกรรมกำรชุดน้ีข้ึนมำ เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำองคก์รให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีโปร่งใสและมีธรรมภิบำล
อยำ่งแทจ้ริง มีควำมรับผิดชอบและรักษำผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม พฒันำบุคลำกรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ส่งเสริมควำมรู้และคุณภำพชีวิต พร้อมกบักำรพฒันำสภำพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มให้ดียิง่ข้ึน โดยก ำหนดกรอบกำรจดัท ำตำมแบบ
สำกลดงัน้ี 

1. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
3. กำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
5. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
6. ควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม 
8. กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
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3. ประกำศให้ทรำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีนัยส ำคญัท่ีอำจส่งผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรกมำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 3.1  รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 15 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อ

ประชำชนหรือวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
4. รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์จะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั

ฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณะชน 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี ดงัต่อไปน้ี   

ช่ือบริษทัผูจ่้ำย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่ำสอบบญัชี  
ปี 2558 

ค่ำสอบบญัชี  
ปี 2559 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั 
กิจกำรร่วมคำ้ซีฟโกแ้ละประยรูชยั (1984) 
กิจกำรร่วมคำ้ศรีนครินทร์ 

นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 

 1,430,000 
95,000 

300,000 
60,000 
85,000 

1,555,000 
95,000 

300,000 
60,000 
60,000 

รวม  1,970,000 2,070,000 

 
10.  การพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือควำมยัง่ยืน กำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัได้
ตั้งคณะกรรมกำรชุดน้ีข้ึนมำ เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำองคก์รให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีโปร่งใสและมีธรรมภิบำล
อยำ่งแทจ้ริง มีควำมรับผิดชอบและรักษำผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม พฒันำบุคลำกรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ส่งเสริมควำมรู้และคุณภำพชีวิต พร้อมกบักำรพฒันำสภำพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มให้ดียิง่ข้ึน โดยก ำหนดกรอบกำรจดัท ำตำมแบบ
สำกลดงัน้ี 

1. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
3. กำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
5. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
6. ควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม 
8. กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
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9. นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรม 
 
การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
10.1 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดน้ ำหลกักำรทรงงำนและหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว มำเป็นแนวทำงในกำร

บริหำรงำน โดยใชห้ลกัควำมพอประมำณ ระมดัระวงั กำรป้องกนัควำมเส่ียงและควำมเป็นธรรมในกำรประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ยงัมีควำมเช่ือวำ่บุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของสังคม กำรท่ีจะท ำใหส้ังคมดีข้ึนตอ้งพฒันำบุคคล กำรพฒันำบุคคล
ตอ้งพฒันำจิตใจใหเ้ป็นคนดีตำมค ำสอนของศำสนำ บริษทัจึงเนน้ในเร่ืองน้ีเป็นหลกั 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
กำรด ำเนินงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ในขอ้ 9 
2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยและยดึถือปฏิบติัมำอยำ่งต่อเน่ืองในเร่ืองของกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
ดว้ยควำมสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทำงปัญญำ กำรส่งเสริมสิทธิทำงกำรเมือง ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมพนัธะสัญญำต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

2.1  กำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงไวก้บัคู่สัญญำ ทั้ งดำ้นลูกหน้ีและเจำ้หน้ี อย่ำง
เคร่งครัดเป็นธรรมตำมขอ้ตกลงต่ำง ๆ ท่ีไดใ้หพ้นัธะสัญญำไวใ้นกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั โดย 
(1) ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่ำง ๆ ร่วมกนัไวใ้นสัญญำจำ้งหรือซ้ือขำยให้ชดัเจน และปฏิบติัตำมเง่ือนไข

ขอ้ตกลงอยำ่งเคร่งครัด กรณีใดท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขจะรีบแจง้ให้คู่คำ้ทรำบโดยด่วน ถึงปัญหำ
และท ำกำรปรึกษำหำทำงแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่ำย 

(2) ใหข้อ้มูลข่ำวสำรและงำนวจิยัต่ำง ๆ ใหผู้ส้นใจและลูกคำ้ทรำบถึงนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
(3) ส่งมอบงำนท่ีมีคุณภำพและตรงเวลำใหก้บัลูกคำ้ในรำคำท่ีเป็นธรรม ตำมขอ้ตกลงและไม่คำ้ก ำไรเกินควร 

2.2  ส่งเสริมควำมรับผดิชอบต่อสังคมในคู่คำ้ 
(1) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คำ้ทั้ งดำ้นผูว้่ำจำ้ง ผูข้ำย และผูรั้บจำ้งช่วง ให้มี

โอกำสเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ต่อสังคม ทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม 
(2) ตรวจสอบควำมเก่ียวโยงและเก่ียวขอ้งระหว่ำงพนักงำนทุกระดบัชั้นกบัผูรั้บจำ้งช่วง ผูรั้บเหมำช่วง ผูข้ำย

อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจระหวำ่งผูรั้บจำ้ง
ช่วง ผูรั้บเหมำช่วง และผูข้ำยแต่ละรำยของบริษทั 

(3) ให้ควำมรู้กบัคู่คำ้ ถึงควำมเป็นธรรมในกำรจำ้งงำนและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนของผูรั้บจำ้งช่วง 
ผูรั้บเหมำช่วง ผูข้ำย รวมทั้งติดตำมผลของกำรปฏิบติั 
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(4) กำรด ำเนินกิจกำรอยำ่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยส ำหรับกำรจดัซ้ือใดๆ จะมีกำรสอบรำคำจำกร้ำนคำ้ 2-3 
รำยข้ึนไปไม่ให้มีกำรรับของขวญั  ส่ิงของ รำงวลั สินจำ้งใด ๆ ท่ีส่อไปทำงกำรให้สินบน  นัน่ก็เพ่ือให้เกิด
เพ่ือควำมเป็นธรรม และโปร่งใส 

(5) กำรเผยแพร่ หรือถ่ำยทอดองคค์วำมรู้จำกทำงบริษทัไปสู่ภำยนอก โดยถ่ำยทอดกฏ ระเบียบ ขอ้ก ำหนดและ
ขั้นตอนกำรติดต่องำนต่ำงๆ เพ่ือใหซ้พัพลำยเออร์ผูติ้ดต่องำนเขำ้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง จนกำรปฏิบติัและ
ประสำนงำนกนัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง   รวดเร็ว  ไม่ส้ินเปลืองทั้งเวลำ และค่ำใชจ่้ำย ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจซ่ึง
กนัและกนั  เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   

2.3  กำรเคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ส่งเสริมและปฏิบัติตำมสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร สิทธิทำงศีลธรรมอยำ่งเคร่งครัด โดยไดก้ ำหนดนโยบำยไวใ้นจริยธรรมของบริษทั ไม่ละเมิดกำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ ส่งเสริมให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.4  สิทธิทำงกำรเมือง บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
กำรเมืองใด หรือผูมี้อ  ำนำจทำงกำรเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น ำเงินทุนหรือทรัพยำกรของบริษทัไปใช้ในกำร
สนับสนุน ไม่อนุญำตให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนใชอ้  ำนำจครอบง ำโดยวิธีกำรใด ๆ เปิดโอกำสให้พนักงำนใช้
สิทธิทำงกำรเมืองโดยอิสระ โดยไม่เขำ้ไปชกัจูงหรือครอบง ำ 

3. การต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้มีนโยบำยว่ำดว้ยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตว่ำดว้ย กำรรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมี

อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและกำรใหสิ้นบน ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
 
 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัและถือเป็นนโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่ควำมยัง่ยืน โดยค ำนึงถึงกำรเคำรพ

สิทธิมนุษยชนและเคำรพต่อศกัด์ิศรีในควำมเป็นมนุษยข์องพนกังำนทุกคน ซ่ึงเป็นรำกฐำนของกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณภำพ 
4.1  บริษทัฯ มีมำตรกำรคุม้ครองพนักงำนท่ีให้ขอ้มูลแก่ทำงกำร กรณีกำรท ำผิดกฎหมำย หรือผิดพระรำชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บควำมคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำร
เปล่ียนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพกังำน ข่มขู่ เลิกจำ้ง อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้
เบำะแส เก่ียวกบักำรท ำผดิกฎหมำยหรือผดิจรรยำบรรณ 

4.2  พนักงำนเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงผลงำนคุณภำพแก่บริษทั บริษทัฯจึงให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบัติต่อ
พนักงำนอย่ำงเป็นธรรมทั้ งในเร่ืองกำรให้โอกำส ผลตอบแทนกำรแต่งตั้งโยกยำ้ย  และกำรพฒันำศกัยภำพ
ควบคู่กบักำรพฒันำคุณธรรม เพ่ือใหพ้นกังำนเป็นผูมี้ควำมสำมำรถและเป็นคนดีในสังคม  

4.3  บริษทัฯ ค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยกำรไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐำนดำ้นเช้ือชำติ สตรี เดก็ คนพิกำร เป็นตน้ 
ทั้ งน้ีในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก (Children’s 

Rights and Business Principles - CRBP) ในระยะท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยสถำบนัไทยพฒัน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรม
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รำชูปถมัภ ์และในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำหนงัสือขอควำมร่วมมือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนและกำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์โดย
จดัส่งใหก้บัคู่คำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือเป็นกำรยนืยนัและรับรองวำ่จะปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนและต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์

 
5.   การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5.1 กำรให้สวสัดิกำรท่ีดีแก่พนักงำน/ลูกจ้ำง อันได้แก่ โบนัสประจ ำปี, กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ, เงินช่วยงำน
ฌำปนกิจ, เงินช่วยงำนแต่งงำน, ท่ีพกัคนงำน และหอ้งพกัวิศวกร เลขำ โฟร์แมน, รถรับส่งพนกังำนและคนงำน, 
แจกเส้ือฟอร์ม,กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี, จดัให้มีกำรดูงำนและเท่ียวต่ำงประเทศ, จดังำนปีใหม่,  งำนร่ืนเริง
ตำมเทศกำล ,จดังำนวนัคลำ้ยวนัเกิดให้แก่พนกังำนทุกเดือน, ห้องปฐมพยำบำล ห้องสันทนำกำร  เช่ำสนำมฟุต
ซอลให้ไดเ้ล่นฟุตบอล, สวสัดิกำรในกำรรับประทำนอำหำรกลำงวนัรำคำถูกแก่พนักงำน และจดัสร้ำงโรง
อำหำรภำยในบริษทั, จดัอำหำรวำ่งทุกเชำ้วนัศุกร์จำกเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และในอนำคตจะจดัสร้ำงห้องออกก ำลงั
กำย  ทั้งน้ี เพ่ือช่วยให้พนกังำนมีรำยไดม้ำกข้ึน   ลดค่ำใชจ่้ำยไดห้ลำยส่วน   เป็นขวญัก ำลงัใจให้พนกังำนเม่ือ
ยำมทุกขร้์อน   และยำมเกษียณ   สร้ำงควำมสุขจำกงำนกิจกรรมต่ำง ๆ   เป็นกำรป้องกนัและสร้ำงเสริมสุขภำพ
ท่ีดีใหแ้ก่พนกังำน   เป็นกำรประสำนควำมสัมพนัธ์ และควำมสำมคัคีในหมู่พนกังำน   

5.2 สนบัสนุนใหพ้นกังำนมีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ดงัน้ี 
5.2.1 กำรจดัปฐมนิเทศบุคลำกรเขำ้ท ำงำนใหม่ เพ่ือให้เขำ้ใจนโยบำย เป้ำหมำย วิสัยทศัน์ และวตัถุประสงค์

ขององคก์ร และถือเป็นพฒันำบุคคลำกรท่ีเร่ิมเขำ้ท ำงำนใหม่ หรือไม่เคยมีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำน
มำก่อน ให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเหมำะสมกบังำน ถูกตอ้งตำมขั้นตอนระบบกำรท ำงำน รวมไปถึงกำร
ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ เขำ้ใจถึงสิทธิและหนำ้ท่ีในฐำนะเป็นสมำชิกของบริษทัฯ 

5.2.2 จดัหลกัสูตรกำรอบรมภำยใน เช่น กำรจดัอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนดำ้นช่ำงเทคนิคเร่ืองวิธีกำรใช้
ป้ันจัน่และวิธีกำรซ่อมบ ำรุง เพ่ือให้พนกังำนท่ีปฏิบติัหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม
ตำมหลกัสูตรท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้ตลอดจนถือเป็นกำรท่ีนำยจำ้งไดป้ฏิบติัตำมกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และเพ่ือใหก้ำรซ่อมบ ำรุงลดนอ้ยลง กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

5.2.3 ส่งบุคลำกรของทำงบริษทัฯ เขำ้ร่วมกำรอบรมของหน่วยงำนภำยนอกภำยนอก ในหมวดหมู่ควำมรู้ท่ี
เกียวขอ้งกบัแต่ละสำยงำน เพ่ือพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ เสริมทกัษะ และน ำมำปรับใชใ้นกำรท ำงำน
ใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลท่ีดีมำกข้ึน 

5.2.4  จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ี ดีภำยในองค์กร เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ ท ำให้ เกิดกำร
ประสำนงำนภำยในบริษทัฯท่ีดียิ่งข้ึน และกำรให้ควำมร่วมมือท่ีง่ำยข้ึนในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ และ
ส่งเสริมใหพ้นกังำนแต่ละฝ่ำยงำนปรับตวัเขำ้หำกนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.3   ตรวจสุขภำพ/ ฉีดวคัซีนให้แก่พนักงำน เพ่ือดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจำกกำรจดัให้มีกำรตรวจ
สุขภำพนั้น เป็นโอกำสท่ีท ำให้พนักงำนไดท้รำบถึงสภำวะควำมเจ็บป่วยของตนเอง และป้องกนัไม่ให้เกิด
โรคติดต่อ เช่น ไขห้วดั เป็นตน้ 

5.4.  จดัใหมี้ควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำน เพื่อควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติังำน  



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

84 

 

 

5.4.1 จดักิจกรรม 5ส. ภำยในบริษทัฯ ตำมแนวทำง สะสำง สะดวก สะอำด สุขลกัษณะ สร้ำงนิสัย ซ่ึงจะช่วย
สร้ำงส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี ส่งผลให้ผลกำรปฏิบติังำนมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน และพนักงำนมี
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน มีสุขชีวอนำมยัท่ีดี อนัส่งไปถึงท ำใหมี้ชีวติครอบครัวท่ีดีดว้ย  

5.4.2  ตรวจสภำพอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้ำนอยูเ่สมอ เพรำะอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกลต่ำงๆ มีกำรเบิกใชง้ำนเกือบ
ทุกวนั จึงอำจจะท ำให้อุปกรณ์เส่ือมสภำพหรือช ำรุด จ ำเป็นตอ้งมีกำรดูแลตรวจสภำพของอุปกรณ์อยู่
เสมอ เพ่ือให้พร้อมกบักำรใชง้ำนและไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยแก่พนกังำน และเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่ใจให้กบั
ผูใ้ชง้ำนวำ่ไดรั้บอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภำพดีพร้อมใชง้ำน ไม่ก่อให้เกิดอุบติัเหตุและอนัตรำย ไม่เกิดมลพิษ
ทั้งชุมชนขำ้งเคียงและหน่วยงำน     

5.4.3  ก ำหนดพ้ืนท่ีกำรท ำงำนท่ีชดัเจน เน่ืองจำกสภำพแวดลอ้มภำยในเป็นปัจจยัท่ีอ  ำนวยควำมสะดวกต่อกำร
ปฏิบติังำน หำกภำยในหน่วยงำนมีภำพแวดลอ้มท่ีดี จะส่งผลให้องค์กรไดผ้ลงำนท่ีมีคุณภำพ ดงันั้น
หน่วยงำนและบุคลำกรควรร่วมกนัสร้ำงและพฒันำสภำพแวดลอ้มภำยในบริษทัให้เหมำะสมกบักำร
ท ำงำน ซ่ึงผลจำกกำรก ำหนดพ้ืนท่ีกำรท ำงำนั้น จะท ำให้เกิดกำรลดอตัรำกำรเกิดอุบัติเหตุ ลดควำม
เสียหำย และลดค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดข้ึนจำกอุบัติเหตุ กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน มีพ้ืนท่ีในกำร
ท ำงำนและมีควำมคล่องตวัในกำรปฏิบติังำนมำกข้ึน สำมำรถด ำเนินงำนต่อไปไดอ้ยำ่งรำบร่ืน ปรำศจำก
ส่ิงท่ีจะท ำใหก้ำรท ำงำนหยดุชะงกั หรือล่ำชำ้  สร้ำงควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนใหก้บับุคลำกรภำยใน และ
รู้สึกปลอดภยัต่อพ้ืนท่ีปฏิบติังำน ตลอดจนสร้ำงควำมประทบัใจให้กบับุคลำกรภำยนอกท่ีเขำ้มำพบ
ผูบ้ริหำร หรือติดต่อประสำนงำน ท ำใหอ้งคก์รมีภำพลกัษณ์ท่ีดี 

5.4.4  จดักิจกรรม morning talk ในช่วงเวลำเชำ้ก่อนเร่ิมงำน และจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัประจ ำ
หน่วยงำน ซ่ึงผลจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ช่วยลดกำรเกิดอุบัติเหตุลดลงและควำมรุนแรงของ
อุบัติเหตุ ตลอดจนผูป้ฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนมำกข้ึนเน่ืองจำกท ำ morning talk และ
เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัประจ ำหน่วยงำนก ำกบัดูแลอีกทำงหน่ึง ซ่ึงผลในทำ้ยท่ีสุดของกำรจดัใหมี้
ควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำนนั้นยงัส่งผลโดยออ้มใหเ้กิดภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัดว้ย 

5.4.5  กำรอบรมกำรป้องกนัและป้องปรำมกำรเกิดอคัคีภยั  และจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงในจุดเส่ียงแต่ละจุดภำยใน
บริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นควำมระมดัระวงัและเขำ้ใจในกำรป้องกนัและป้องปรำมก่อนท่ีจะเกิดเหตุ 

5.4.6  กำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  จดัใหมี้แสงสวำ่งเพียงพอ(สปอร์ตไลท)์  และมีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั
เดินตรวจตรำในยำมค ่ำคืน เพ่ือสอดส่องป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุอนัไม่พึงประสงค ์

5.5   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มภำยในบริษทัใหเ้หมำะสมกบักำรท ำงำน 
5.5.1  สร้ำงระบบกำรจดัเกบ็เอกสำรแบบลดขยะ เพรำะกำรท ำงำนจะตอ้งค ำนึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ช่วยรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ฝ่ำยบริหำรจึงใชร้ะบบกำรจดัเก็บเอกสำรแบบลดขยะและปรับรูปแบบ
กำรท ำงำนให้ทันสมยั โดยกำรเก็บไฟล์สแกนลงในคอมพิวเตอร์ หรือโฟล์เดอร์ออนไลน์ แทนกำร
จดัเกบ็ไฟลแ์บบกระดำษจดัเรียงเขำ้แฟ้ม กำรใชก้ระดำษ reuse พิมพห์รือเขียนแทนกำรใชก้ระดำษใหม่ 
ซ่ึงผลจำกกำรปฏิบติัตำมขำ้งตน้จะช่วยลดปริมำณขยะช่วยรักษำพลงังำนและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ลด
ระยะเวลำในกำรคดัแยกเอกสำรสะดวกในกำรจดัเกบ็และสืบคน้ สำมำรถติดตำมเอกสำรขอ้มูลยอ้นหลงั
หรือเอกสำรแนบได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วสำมำรถเรียกคน้เอกสำรไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง ท ำให้
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บริหำรงำนเอกสำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรเอกสำรไดท้นัทีในกรณีท่ีมีกำรร้องขอ
เอกสำร แลมีระบบรำยงำนซ่ึงสำมำรถจดัพิมพอ์อกทำงเคร่ืองไดท้นัที  ท ำให้ขอ้มูลมีควำมปลอดภยัไม่
เส่ียงต่อกำรสูญหำยและท ำลำยโดยง่ำย พนกังำนสำมำรถท ำงำนเอกสำรไดร้วดเร็วและถูกตอ้งมำกข้ึน 
ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรสั่งซ้ือตูแ้ฟ้มกระดำษและหมึกพิมพ ์ตลอดจนประหยดัพ้ืนท่ีในกำรจดัเก็บ ลดควำม
ซ ้ ำซอ้นในกำรเกบ็เอกสำร 

5.5.2  เปล่ียนกำรติดต่อส่ือสำรให้ทนัสมยัมำกข้ึน เพ่ือพฒันำกำรส่ือสำรขององคก์รให้ทนัสมยั เม่ือตอ้งมีกำร
ประสำนงำนหรือส่งเอกสำรด่วนให้กบัหน่วยงำนภำยในและภำยนอก จะใชก้ำรติดต่อ หรือส่งเอกสำร
ทำงอีเมลล ์อินเตอร์เน็ต ฯลฯ แทนกำรส่งเอกสำรทำงแฟ็กซ์ ผลท่ีไดคื้อจะมีควำมสะดวกและรวดเร็วต่อ
กำรด ำเนินงำนมำกข้ึน ท ำใหง้ำนเสร็จเร็วก่อนก ำหนด 

5.5.3  ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในหน่วยงำนให้ชดัเจนและมีควำมเหมำะสมกบับุคลำกร และภำยใน
หน่วยงำน และสนบัสนุนใหเ้กิดกำรเรียนรู้กำรท ำงำนหนำ้ท่ีอ่ืนภำยในฝ่ำยเพื่อเป็นกำรฝึกฝนและพฒันำ
ทกัษะตนเอง สำมำรถช่วยปฏิบติังำนแทนกนัได ้เพ่ือลดปัญหำอนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยและค่ำใชจ่้ำย
จำกกำรด ำเนินงำนหยดุชะงกัหรือล่ำชำ้ 

5.5.4 มีประสิทธิภำพทำงกำรเงินท่ีดี  เพ่ือให้มี  ควำมคล่องตัวในกำรเบิกจ่ำยเงิน หน่วยงำนจะต้องมี
ประสิทธิภำพทำงกำรเงินท่ีดี โดยฝ่ำยบริหำรจะตั้งเบิกเงินส ำรองจ่ำยไวส้ ำหรับกรณีค่ำใชจ่้ำยด่วนพิเศษ
ป้องกันกำรจ่ำยช ำระล่ำช้ำ อันจะส่งผลให้เกิดควำมประทับใจให้กับหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือสำน
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในระยะยำว และลดควำมเสียโอกำสรับจำกกำรช ำระเงินหลงับริษทัรำยอ่ืน 

 
 
6.   ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

6.1  สร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยกำรท ำใหลู้กคำ้พึงพอใจในกำรใหบ้ริกำรและคุณภำพอนัดี ดงัเช่น 
6.1.1  ค ำนวณออกแบบเพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรก่อสร้ำงให้กบัลูกคำ้ เพ่ือให้งำนก่อสร้ำงมีควำมประหยดั มี

ควำมมัน่คงแข็งแรงและมีควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำง เพรำะงำนออกแบบโครงสร้ำงใตดิ้นมีควำม
ซับซ้อน บำงคร้ังแบบท่ีใชใ้นกำรประมูลมีควำมไม่เหมำะสม เช่น มีกำรออกแบบท่ีไม่ปลอดภยั หรือมี
แนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหำในอนำคต กำรค ำนวณออกแบบทำงเลือกจึงสำมำรถลดค่ำก่อสร้ำงโดยยงัคง
ควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน และมีควำมเหมำะสมต่อเทคนิคในกำรก่อสร้ำง ช่วยให้ลูกคำ้และบริษทัฯ 
(Seafco) สำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยและช่วยสร้ำงควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ต่อบริษทัฯ 

6.1.2  ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแบบและระยะเวลำของขอบเขตกำรก่อสร้ำงโครงกำร เพ่ือสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคำ้โดยกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเจำะเสำเขม็พร้อมกบัเทคนิคกำรท ำงำนใหอ้ยูใ่นกรอบของ
ระยะเวลำท่ีก ำหนดโดยมีคุณภำพของเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินท่ีดีและลดกำรซ่อมแซมของเสำเขม็
และท่ีส ำคญั รวมไปถึงเป็นกำรสร้ำงสัมพนัธภำพอนัดี ซ่ึงจะท ำให้เกิดกำรกลบัมำเรียกใชบ้ริกำรงำน
ก่อสร้ำงกบัทำงบริษทัฯ ต่อไปอีกในอนำคต 
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6.2   ควบคุมและตรวจสอบมำตรฐำนของกำรผลิต  เพื่อสร้ำงคุณภำพของงำนเจำะเสำเข็ม โดยกำรลงปลอกเหล็ก
ชัว่ครำวใหมี้กำรคลำดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ใชข้องเหลวค ้ำจุลหลุมเจำะใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนของงำนเสำเขม็เจำะ กำร
ท ำโครงเหลก็ซ่ึงมีกำรตรวจสอบให้ไดคุ้ณภำพตำมแบบและใชเ้หลก็เส้นตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม 
กำรใช้คอนกรีตท่ีมี Strength ตำมมำตรฐำนของโครงกำร รวมถึงกำรควบคุมระดบักำรเทคอนกรีตให้อยู่ใน
ระดบัเผื่อของคอนกรีตตำมสัญญำของโครงกำร นัน่กเ็พ่ือใหลู้กคำ้มีควำมพึงพอใจในคุณภำพของงำน เน่ืองจำก
มีกำรแกไ้ขของงำนนอ้ยลง และท ำใหโ้ครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงอยำ่งต่อเน่ืองไม่กระทบกบัแผนกำร
ก่อสร้ำง 

6.3   กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชเ้พื่อปรับปรุงคุณภำพกำรด ำเนินงำน มีกำรใชโ้ปรแกรม pile data เพื่อลด
เวลำและปริมำณของงำนเอกสำรลง รวมถึงใชโ้ปรแกรมค ำนวณกำรใชเ้หลก็เส้นเพื่อลดกำรใชเ้หลก็เส้นเกินจำก 
BOQ ใชโ้ปรแกรมเขียนกรำฟเซอร์เวยใ์นกำรท ำกำรลง Casing ผลท่ีไดจ้ะช่วยลดปริมำณงำนเอกสำรลงและลด
ควำมซ ้ ำซอ้นของงำนเพ่ือประหยดัเวลำกำรท ำงำนเอกสำรลงไดคุ้ณภำพของงำนท่ีดีข้ึนใหก้บัโครงกำร 

6.4   ให้กำรตอ้นรับลูกคำ้/หน่วยงำน ท่ีเขำ้มำพบผูบ้ริหำร โดยจดัเตรียมสถำนท่ีระหว่ำงรอเขำ้พบผูบ้ริหำร และ
อ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร พร้อมทั้ งจัดหำเคร่ืองด่ืมตำมควำมต้องกำร และให้
ค  ำแนะน ำหรือแจง้ขอ้มูลท่ีสำมำรถเปิดเผยไดภ้ำยในบริษทั ดว้ยค ำพูดท่ีสุภำพ  ซ่ึงจะส่งผลท ำให้ผูท่ี้เขำ้มำพบ
เกิดควำมประทับใจ และมีมุมมองท่ีดีต่อองค์กรสำมำรถสำนสัมพนัธ์ท่ีดีต่อไปได้ในระยะยำว กำรติดต่อ
ประสำนกจ็ะท ำไดง่้ำยข้ึน 

6.5   สนับสนุนกำรจดัหำสินคำ้ วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯท่ีมีคุณภำพ ตรงตำมขอ้ก ำหนด  รวดเร็ว เพ่ือช่วยหน่วยงำนให้
ท ำงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว รำบร่ืน ไดผ้ลผลิตท่ีออกมำดี  ทนัตำมสัญญำ  ไม่มีงำนเสีย เป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกคำ้  จน
ส่งผลท ำใหท้ ำงำนไดท้นัต่อก ำหนดสัญญำ และผลผลิตออกมำดี ตรงตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

6.6   กำรควบคุมและตรวจสอบมำตรฐำนของกำรผลิต โดยกำรจัดซ้ือ จัดหำ สินค้ำ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีตรงตำม
ขอ้ก ำหนด มีมำตรฐำนรับรอง เช่น มี มอก. มีใบรับรองจำกผูผ้ลิต หรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเช่ือถือได ้ และ
รับรองทัว่ไป ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบได ้และเป็นท่ีเช่ือถือยอมรับโดยทัว่ไป 

 
7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ควำมร่วมมือกบัองค์กรต่ำงๆ ทั้ งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสังคมอยำ่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

7.1  บริษทัฯ ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

7.2  สนบัสนุนกำรศึกษำใหก้บัเยำวชนท่ีขำดแคลน โดยกำรมอบทุนกำรศึกษำ 
7.3  จดักิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน ตลอดจนส่งเสริมพนกังำนมีโอกำสใน

กำรท ำควำมดี เพ่ือพฒันำจิตอำสำ และใหพ้นกังำนร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
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7.4  สร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ศำสนสถำน 
และสุขลกัษณะของเยำวชนและผูด้อ้ยโอกำส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 

7.5  ส่ือสำรกบัชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอ เผยแพร่และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

7.6  ส่งเสริมพุทธศำสนำ โดยให้เป็นท่ีตั้งของสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำท่ี 47 เพ่ือพฒันำทำงดำ้นจิตใจให้คนมี
ธรรมอยูใ่นจิตใจแลว้สังคมจะดีข้ึน 

7.7 กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงของบริษทั นั้น กระท ำโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน/ท้องถ่ิน  ภำยใตก้รอบกำร
ท ำงำน ดงัน้ี 
7.7.1  ก ำหนดแนวทำงกำรลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงห้องใตดิ้นต่อโครงสร้ำงข้ำงเคียงและก ำหนด

แนวทำงในกำรตรวจวดั เน่ืองจำกงำนก่อสร้ำงหอ้งใตดิ้นจะเกิดกำรเคล่ือนตวัของดิน หำกกำรออกแบบ
ไม่เหมำะสม อำจเกิดควำมเสียหำยต่อส่ิงปลูกสร้ำงขำ้งเคียง ซ่ึงผลท่ีจะไดก้็คือ สำมำรถควบคุมและลด
ผลกระทบจำกงำนก่อสร้ำงหอ้งใตดิ้นต่อส่ิงปลูกสร้ำงขำ้งเคียงไดเ้ป็นอยำ่งรูปธรรม ช่วยลดควำมขดัแยง้
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงระหวำ่ง บริษทัฯ /ผูรั้บเหมำหลกั/ผูว้ำ่จำ้ง กบัผูอ้ำศยับริเวณขำ้งเคียง อีกทั้งยงัช่วย
ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมต่อส่ิงปลูกสร้ำงบริเวณพ้ืนท่ีขำ้งเคียงอีกดว้ย 

7.7.2  ท ำงำนให้อยู่ในกรอบของเวลำท่ีกฎหมำยและกฎกระทรวงก ำหนดไว ้เพ่ือลดกำรเกิดปัญหำท่ีอยู่ใน
ละแวกบำ้นขำ้งเคียงและชุมชน 

7.7.3 ใชก้ำรท ำ Double Casing ในกำรท ำงำน อนัจะส่งผลท ำให้ลดระยะเวลำของกำรสั่นสะเทือนและเสียง
รบกวนไปถึงละแวกบำ้นขำ้งเคียงลดล พร้อมทั้งเขำ้ท ำกำรส ำรวจบริเวณบำ้นขำ้งเคียงก่อนกำรท ำงำน 
ตลอดจนท ำควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนกับละแวกบ้ำนขำ้งเคียงก่อนกำรเร่ิมงำน เน่ืองจำกบ้ำนเรือน
ละแวกบำ้นขำ้งเคียงอำจจะไม่เขำ้ใจในหลกักำรท ำงำนจึงตอ้งท ำควำมเขำ้ใจเพ่ือให้ทรำบระบบกำร
ท ำงำนกำรก่อสร้ำงเสำเขม็เจำะและลดเร่ืองกำรร้องเรียนท่ีตำมไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกจำกนั้นแลว้ หลงักำร
ก่อสร้ำงเสร็จยงัตอ้งเขำ้ไปท ำกำรส ำรวจเพ่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเร่ิมงำนอีกดว้ย 

7.7.4  ใชก้ำร์ดกนัเคร่ืองจกัรท่ีส่งผลให้เกิดเสียงดงัเช่น Power pack ของเครนเจำะงำนก่อสร้ำงก ำแพงกนัดิน 
เพรำะขณะท่ีท ำกำรเจำะในส่วนของงำนก ำแพงกนัดิน ตูเ้พำเวอร์แพคจะเกิดเสียงดงัข้ึน จึงใชก้ำร์ดเพ่ือ
ลดเสียงรบกวนบำ้นขำ้งเคียงและลดกำรร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 

7.7.5  ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีควำมทนัสมยัและดูแลรักษำอยำ่งสม ่ำเสมอ ซ่ึงจะช่วยลดมลภำวะทำงอำกำศและกล่ิน
ท่ีจะลอยออกไปจำกหน่วยงำนฯ และลดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงลง 

7.7.6  ท ำร้ัวชัว่ครำวเพ่ือป้องกนัวตัถุหรือวสัดุกระเดน็เขำ้ไปจนท ำใหบ้ำ้นขำ้งเคียงเกิดควำมเสียหำยรวมไปถึง
บงัทศันียภำพในกำรมองเห็นกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัร และเป็นไปตำมขอ้ก ำนดกฎกระทรวงรวมไปถึง
ขอ้ก ำหนดส่ิงแวดลอ้ม 

7.7.7  ดูแลบำ้นขำ้งเคียงในกรณีมีผลกระทบกบัอำคำรขำ้งเคียงท่ีตอ้งซ่อมแซมเลก็นอ้ยท่ีเกิดจำกกำรก่อสร้ำง
เสำเขม็เจำะ เม่ือเขำ้ไปดูแลแกไ้ขซ่อมแซมบำ้นขำ้งเคียงท่ีเกิดจำกงำนก่อสร้ำง จะท ำให้ลดขอ้พิพำกกบั
บำ้นขำ้งเคียงในอนำคตไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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7.7.8  ล้ำงถนนหน้ำโครงกำรเพ่ือไม่ให้มีฝุ่ น เพรำะถึงแท้จะมีเคร่ืองล้ำงล้อส ำหรับท ำควำมสะอำดล้อ
รถบรรทุกท่ีจะออกจำกหน่วยงำน แต่กย็งัอำจท ำใหถ้นนหนำ้โครงกำรเป็นรอยครำบลอ้ไดบ้ำ้ง จึงจดัให้
มีกำรลำ้งถนนสัปดำห์ละ 1 คร้ังเพ่ือใหถ้นนหนำ้โครงกำรสะอำดสม ่ำเสมอ 

7.8   กำรจำ้งงำนคนในทอ้งถ่ินในกรณีท่ีผูส้มคัรงำนมีควำมสำมำรถใกลเ้คียงกนั ก็เลือกคนทอ้งถ่ินก่อน เพ่ือให้
โอกำสคนในท้องถ่ินได้มีงำนท ำ เป็นกำรพฒันำชุมชน และท ำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน อีกทั้ งช่วยลด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงของพนกังำน เป็นกำรเพ่ิมเงินไดไ้ปในตวัและท ำให้มีเงินออม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ พนกังำนมำท ำงำนไดเ้ร็ว ไม่สำย ไม่มีปัญหำเร่ืองผิดกฏระเบียบ เป็นประโยชน์ต่อพนกังำน ไม่ตอ้งสำย 
หรือผิดกฏระเบียบ  ไม่เสียงำน และท ำให้ชุมชนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  เพรำะมีเงินได ้  ไม่ไปท ำในส่ิงท่ีผิด
กฏหมำย เช่นกำรลกัทรัพย ์

7.9   จำ้งงำนคนพิกำรเพื่อให้โอกำสไดมี้งำนท ำ ซ่ึงไม่เพียงช่วยให้ผูพิ้กำรไดเ้ห็นถึงคุณค่ำในตวัเอง ยงัถือเป็นกำร
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกำสในชุมชนและสังคมรอบขำ้งอีกดว้ย ขณะเดียวกนั บริษทัฯ กไ็ม่เพียงไดใ้ห้กำรช่วยเหลือ
ผูพิ้กำรโดยตรง แต่ยงัถือเป็นกำรท ำถูกตอ้งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจำ้งงำนผูพิ้กำรให้ครบตำมจ ำนวนท่ีพึงจำ้ง 
ซ่ึงถำ้หำกบริษทัฯ ไม่มีกำรจำ้งงำนคนพิกำรจะตอ้งจ่ำยเงินสบทบเขำ้กองทุนส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคน
พิกำรเป็นกำรทดแทน  

 
8.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
8.1   ปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
8.2   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ มีมำตรกำรประหยดัพลังงำน และส่งเสริมกระบวนกำรน ำ

ทรัพยำกรกลบัมำใชใ้หม่ 
8.3   จดัใหมี้ระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนอยำ่งเหมำะสม เช่น กำร

มีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอำจเกิดข้ึนในระหว่ำงปฏิบติังำน กำรจดัสถำนท่ีท ำงำนให้สะอำดและถูกสุขลกัษณะ 
เพื่อใหบุ้คลำกรตลอดจนผูเ้ขำ้มำในบริษทัทุกคนปลอดภยัจำกอนัตรำยจำกอุบติัเหตุและโรคภยั 

8.4   ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งเอำใจใส่อยำ่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพดำ้นควำม
ปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบัติงำนดว้ยจิตส ำนึกถึงควำมปลอดภยั และค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดเวลำ 

8.5   เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับควำมสัมพนัธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8.6   ลำ้งถนนหนำ้โครงกำรเพ่ือไม่ให้มีฝุ่ น เพรำะถึงแทจ้ะมีเคร่ืองลำ้งลอ้ส ำหรับท ำควำมสะอำดลอ้รถบรรทุกท่ีจะ
ออกจำกหน่วยงำน แต่กย็งัอำจท ำใหถ้นนหนำ้โครงกำรเป็นรอยครำบลอ้ไดบ้ำ้ง จึงจดัให้มีกำรลำ้งถนนสัปดำห์
ละ 1 คร้ังเพ่ือใหถ้นนหนำ้โครงกำรสะอำดสม ่ำเสมอ 

8.7  กำรก ำจดัของเสีย ส่ิงปฏิกูล ตำมขอ้ก ำหนดของกรมโรงงำน เพ่ือลดปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเน่ำเสีย และชุมชนไม่
เดือดร้อนจำกปัญหำน ้ ำเน่ำเสีย นอกจำกนั้นแลว้ ประโยชน์อีกทำงหน่ึงก็คือ เป็นกำรรักษำควำมสะอำด ควำมมี
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ระเบียบ ของโรงงำนตำมมำตรฐำนของกรมโรงงำน ซ่ึงช่วยให้โรงงำนมีควำมน่ำอยู ่สะอำด มีระเบียบมำกข้ึน 
และเกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เน่ืองจำกมีพ้ืนท่ีสะอำด อุบัติเหตุในกำรท ำงำนก็จะลดน้อยลง และ
สำมำรถสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่ผูท่ี้ท ำงำนร่วมกนัได ้

 
9.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

9.1   มีกำรเผยแพร่ หรือถ่ำยทอดองคค์วำมรู้จำกทำงบริษทัไปสู่ภำยนอก  
9.1.1  เปิดหน่วยงำนให้นิสิตนกัศึกษำ ท่ีสนใจเพ่ือให้เขำ้มำศึกษำดูงำนกำรก่อสร้ำงเพ่ือให้ไดเ้ขำ้ใจหลกักำร

กำรท ำงำนของระบบงำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
9.1.2  รับนิสิตนักศึกษำเขำ้มำฝึกงำนในหน่วยงำนเพ่ือหำควำมรู้ ซ่ึงจะช่วยให้ไดรั้บควำมรู้และควำมเขำ้ใน

ระบบกำรท ำงำนและรวมไปถึงเปิดโอกำสใหเ้ขำ้มำเป็นพนกังำนท ำงำนกบัองคก์รต่อไป  
9.1.3 ให้ควำมรู้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ โดยรับเชิญให้เป็นวิทยำกรกำรให้แนวคิดท่ีดี ผำ่นส่ือประชำสัมพนัธ์และ

จัดตั้ งบูธให้ควำมรู้แก่นักศึกษำหลำยสถำบัน เช่นในเร่ืองควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำง
เสำเขม็เจำะ ก ำแพงกนัดินและห้องใตดิ้น เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ เสนอขอ้เท็จจริง โดยให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง จำกประสบกำรณ์ของกำรด ำเนินธุรกิจกวำ่ 40 ปี เพ่ือถ่ำยทอดนวตักรรมและควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีอำจ
เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนใหแ้พร่หลำย 

9.1.4 รวบรวม วิเครำะห์ขอ้มูลทำงวิศวกรรมปฐพีและเขียนบทควำม หรือหนังสือวิชำกำรเพื่อตีพิมพ์ ซ่ึง
เอกสำรดังกล่ำวสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรก่อสร้ำงท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งต่อควำมรู้ท่ี
รวบรวมใหก้บัวิศวกรรุ่นหลงัท่ีเขำ้บริษทัฯ และส่งต่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์และน ำไปใช้
ไดต่้อไป  

 
10.3  การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรท ำกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ในกำรพฒันำบุคคลในชุมชน 
ใกลเ้คียงท่ีตั้งของบริษทัและพนกังำนบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวำ่คนเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่ำงๆ ทั้งหมด ไม่วำ่สังคมจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
คน งำนท่ีจะท ำดีหรือไม่กอ็ยูท่ี่คน กำรก่อกำรทุจริต ลกัขโมย กเ็กิดข้ึนมำจำกคน กำรจะท ำธุรกิจให้เจริญและมีควำมยัง่ยนื กต็อ้งเร่ิมมำ
จำกคนทั้งส้ิน ดงันั้นบริษทัจึงจดัท ำโครงกำรต่ำง ๆ ข้ึนมำมีดงัน้ี 
 1. กำรท ำนุบ ำรุงอุปถมัภศ์ำสนำ ดงัน้ี 

1.1  เปิดอบรมคุณธรรม โดยสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สืบเน่ืองจำกท่ีผูบ้ริหำรไดใ้ห้ควำมส ำคญัทำงดำ้นคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นอย่ำงมำก และตอ้งกำรให้บุคคลภำยนอกท่ีสนใจปฏิบติัธรรมแต่ไม่มีเวลำหรือไม่สะดวกไป
ปฏิบติัท่ีวดั เพรำะติดกิจธุระต่ำงๆ จึงจดัสถำนท่ีเพ่ือเปิดกำรอบรมสมำธิ ศึกษำคุณธรรมท่ีน ำไปปฏิบติัในกำร
ด ำรงชีวิต และฝึกปฏิบติัธรรม คือ สถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำท่ี 47 บมจ.ซีฟโก ้  สอนหลกัสูตร “ครูสมำธิ” 
ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป และพนกังำน ท ำใหบุ้คคลท่ีไดรั้บกำรอบรม มีสมำธิเพ่ิมข้ึน และปรับทศันิคติในเร่ืองต่ำงๆ 
สร้ำงสัมพนัธ์ท่ีดี ในกลุ่มผูท่ี้เขำ้รับกำรอบรมร่วมกนัและระหว่ำงบุคคลกบัสถำบัน และบุคลำกรมีควำม
ซ่ือตรง ยดึมัน่หลกัจรรยำบรรณในระหวำ่งกำรท ำธุรกิจ 
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1.2  ร่วมท ำบุญบ ำรุงวดัต่ำงๆ เน่ืองจำกวนัส ำคญัทำงศำสนำพุทธจะมีประเพณีกำรท ำบุญประจ ำปี เช่น ทอดกฐิน 
ทอดผำ้ป่ำ เพ่ือกำรบ ำรุงบูรณะวดั แต่ขำดปัจจยัในกำรบ ำรุงวดั อนัถือเป็นกำรช่วยช่วยพฒันำสถำนท่ีปฏิบติั
ธรรมใหดี้ยิง่ข้ึน สะดวกต่อกำรปฏิบติัธรรม หรือเผยแพร่ควำมรู้ใหชุ้มชนในพ้ืนระยะยำว 

1.3 จดังำนท ำบุญหรือท ำพิธีตำมวนัประเพณีหรือวนัส ำคัญในองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรภำยในบริษทัฯ ไดมี้ส่วน
ร่วมในกำรท ำบุญ  

1. โครงกำรให้ทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ ซ่ึงบริษทั ใหทุ้นกำรศึกษำแก่นกัศึกษำในระดบัอุดมศึกษำมำตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็น
ตน้มำ ปัจจุบนัไดมี้นกัศึกษำในระดบัปริญญำตรี คณะสถำปัตยกรรม สำขำสถำปัตยกรรม และกำรวำงแผน เทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั  ซ่ึงไดรั้บทุนน้ีอยูคื่อนำงสำวสมประสงค ์คงจนัทร์ 

 ในปี 2557 ไดมี้โครงกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนบริษทั เขำ้ศึกษำในระดบัปริญญำโท กบัพนกังำนทุกแผนกใน
บริษทั ซ่ึงพนักงำนท่ีจะไดรั้บทุนนั้นตอ้งผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรครูสมำธิจำกสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำท่ี 47 
(สำขำของบริษทั) ก่อน ซ่ึงบริษทัเห็นวำ่ถำ้พนกังำนผำ่นกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีแลว้จะเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี 
เหมำะแก่กำรส่งเสริมและพฒันำ 

3.  สนบัสนุนเงินจดักิจกรรมในโอกำสพิเศษต่ำงๆ เน่ืองจำกหลำยๆหน่วยงำนมีกำรจดักิจกรรมเพ่ือชุมชนในวนัพิเศษ
ต่ำงๆ แต่ยงัขำดงบประมำณในกำรจดังำน นัน่กเ็พ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่ประชำชนในชุมชน ตลอดจน
ท ำใหชุ้มชมไดรู้้จกัช่ือเสียงของบริษทัฯ และก่อใหเ้กิดสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยำว 

4. โครงกำรโรงงำนสีขำว เพ่ือควบคุมกำรขยำยตวัและลดกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด ปลูกฝังจิตส ำนึกของคนงำน
ให้มีวิจำรณญำณในกำรป้องกนัตนเองไม่เก่ียวขอ้งกบัยำเสพติดโดยเดด็ขำด ท ำใหพ้นกังำนมีควำมรู้สึกต่อตำ้นและ
มีทักษะในกำรหลีกเล่ียงกำรใช้ยำเสพติด ตลอดจนเป็นกำรควบคุมไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน
โรงงำน อนัถือเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีร่ำงกำยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ สำมำรถปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพได ้
และท้ำยท่ีสุดนั้น บริษทัฯ จะปลอดจำกยำเสพติด ของมึนเมำ บุหร่ี และอบำยมุขต่ำงๆ ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำร
ส่งเสริมสนบัสนุนให้พนกังำนบริษทัไดไ้กลห่ำงส่ิงมอมเมำดงักล่ำว ยงัจะส่งผลให้สังคมภำยในบริษทัและชุมชน
รอบขำ้งมีควำมปลอดภยัอีกดว้ย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรประชุมในปี 2559 จ ำนวน 4 คร้ัง โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ เขำ้ร่วมประชุม และไดแ้สดง
ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมระบบกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบภำยใน ซ่ึงมีผลกำร
ผดิพลำดบำ้งเป็นจ ำนวนเลก็นอ้ยโดยไม่มีสำระส ำคญั ซ่ึงกำรผดิพลำดเกิดข้ึนจำกบุคคลไม่ไดเ้กิดข้ึนจำกระบบกำรควบคุมภำยใน 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นวำ่บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีควำมเพียงพอและเหมำะสม ในดำ้นต่ำง ๆ แ ละหำกมี
กำรตรวจพบขอ้บกพร่องหรือเหตุกำรณ์ผิดปกติท่ีเป็นสำระส ำคญัแลว้ จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือปรับปรุงและแกไ้ข
โดยเร็ว นอกจำกน้ียงัมีนโยบำยควบคุมและตรวจสอบภำยในของบริษทัในดำ้นต่ำง ๆ 5 ส่วนคือ องคก์รและสภำพแวดลอ้ม กำรบริหำร
ควำมเส่ียงกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำร
บริษทัรับทรำบควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบบญัชี 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 ในปี 2559 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 5 คร้ัง เป็นกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดย
ไม่มีผูบ้ริหำรเขำ้ร่วม คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอบเขตท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย เช่นกำรสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรก ำกบัดูแลระบบบริหำรควำมเส่ียง กำรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรก ำกบัดูแลงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำร
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สอบทำนแผนกำรตรวจสอบตำมควำมเส่ียงส ำคญั กำรสอบทำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในมีควำมเพียงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและกำรใชท้รัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น กำร
ป้องกนัหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้ งกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนระบบกำรควบคุมภำยในแลว้เห็นวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัเป็นไปตำมสำกล
ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท 
 คณะกำรตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนำงกำญจนำวดี รักษำนนท์ ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี    
1 พฤศจิกำยน 2554 ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในของบริษทัตั้งแต่ปี 2548  และท ำงำนให้กบั
บริษทัมำเป็นเวลำ 10 ปี ในระหว่ำงปี 2559 ไดเ้ขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน 
ไดแ้ก่ 

1. ควำมเส่ียงและกำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Risk and IT Governance)  
 

 ทั้งน้ีกำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้งถอดถอนโยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัจะตอ้งผำ่น
กำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในมีดงัน้ี 
 
 
 
 
  
คุณสมบติัขั้นต ่ำท่ีจะสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีน้ีได ้(Minimum qualifications required to perform the job) 
กำรศึกษำ (Education) ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชีและสำขำอ่ืน 
ประสบกำรณ์ (Experience) มีประสบกำรณ์ในงำนบริหำรและตรวจสอบมำแลว้อยำ่งนอ้ย 5 ปี 
ควำมรู้ท่ีจ ำเป็น (Knowledge 
Required) 

1. ควำมรู้เก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ควำมรู้เก่ียวกบัหลกักำรตรวจสอบภำยใน 
3. ควำมรู้เก่ียวกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
4. มีพ้ืนฐำนดำ้นบญัชีกำรเงินและระบบงำนขององคก์รทัว่ไป 
5. บญัชีบริหำรและควบคุมทำงบญัชี 
6. มีควำมสำมำรถในกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE หรือโปรแกรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทกัษะท่ีจ ำเป็น (Skills Required) 1. ควำมเป็นผูน้ ำ 
2. ทกัษะกำรวำงแผน/จดักำร 
3. มีควำมขยนัและตั้งใจในกำรท ำงำน 
4. กำรฝึกสอน/ฝึกอบรม 
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5. ทกัษะกำรวเิครำะห์ 
6. ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์
7. กำรบริหำรผลกำรปฏิบติังำน 
8. กำรส่ือสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
9. กำรส่ือสำรดว้ยวำจำ 
10. ทกัษะกำรเจรจำต่อรอง 
11. มีควำมละเอียดรอบคอบในกำรท ำงำน 
12. มีทกัษะในกำรจดัเกบ็เอกสำรใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
13. มีควำมยติุธรรม ศีลธรรม จริยธรรมและควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
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12. รายการระหว่างกนั 
12.1  สรุปรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

ในระหวำ่งปี 2559 บริษทัมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
ระบุไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปีตำมรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

 
บริษทัหรือ
บุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ 

 
ธุรกิจ 

 
ควำมสมัพนัธ ์

 
ลกัษณะของ
รำยกำร 

มูลค่ำของรำยกำร 
(พนับำท) 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

บจ.เอส.ที.พี. 
แอสเซท 

(“เอส.ที.พี.”) 
 

ใหเ้ช่ำ
สงัหำริมทรั
พยแ์ละ

อสงัหำริมท
รัพย ์

ผูถื้อหุ้นร่วมกัน
และญ ำติส นิท
ของกรรมกำร
เป็ น กรรมกำร
ข อ ง บ ริ ษั ท
ดงักล่ำว 

ค่ำเช่ำเคร่ืองจกัร 1,511 - บริษทัฯ เช่ำเคร่ืองจกัรในอตัรำท่ีไม่สูงกวำ่รำคำตลำด 
โดยนโยบำยในกำรคิดรำคำระหวำ่งกนัในอนำคตจะ
เป็นอตัรำท่ีไม่สูงไปกวำ่รำคำตลำด 

-  อำยสุญัญำ 1 ปี (มค.-ธค.2559) โดยสำมำรถต่อสญัญำ
เม่ือครบก ำหนด 

ค่ำ
สำธำรณูปโภค 
(ค่ำเช่ำท่ีดิน 
4,800 พนับำท 
และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 
1,976 พนับำท) 

 
 

6,596 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่ำเช่ำท่ีดิน (พื้นท่ี 10-2-60 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ ถนนพระยำสุ
เรนท ์แขวงบำงชนั เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร) 
ส ำหรับจดัเกบ็เคร่ืองจกัรขนำดใหญ่ อตัรำค่ำเช่ำเดือน
ละ 400,000 บำท โดยนโยบำยในกำรคิดรำคำระหวำ่ง
กนัในอนำคตจะเป็นอตัรำท่ีไม่สูงไปกวำ่รำคำตลำด 
หำกในอนำคตมีกำรปรับรำคำค่ำเช่ำท่ีดินใหเ้ทียบเคียง
กบัรำคำตลำด  มีอำยสุญัญำ 1 ปี (มค.-ธค. 2559) โดย
สำมำรถต่อสญัญำ เม่ือครบก ำหนด 

  -  บริษทัจ่ำยค่ำน ้ำประปำ,ไฟฟ้ำ,โทรศพัท ์ฯลฯ ตำมท่ี
เกิดข้ึนจริงโดยไม่มีค่ำบริกำรเพิ่มเติม จำกกำรเช่ำท่ีดิน
ส ำหรับจดัเกบ็เคร่ืองจกัรขนำดใหญ่ 

ค่ำเช่ำ
ยำนพำหนะ 

2,204 - บริษทัฯ เช่ำยำนพำหนะในอตัรำท่ีไม่สูงกวำ่รำคำตลำด 
โดยนโยบำยในกำรคิดรำคำระหวำ่งกนัในอนำคตจะ
เป็นอตัรำท่ีไม่สูงไปกวำ่รำคำตลำด 

-  อำยสุญัญำ 1 ปี (มค.-ธค.2559) โดยสำมำรถต่อสญัญำ
เม่ือครบก ำหนด 

บจ. อี.ดี.อี. 
(“อี.ดี.อี.”) 

รับจำ้ง
ทดสอบ
คุณภำพ
เสำเขม็ 

ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ ง
บริษัทดังกล่ำว
เป็ นญ ำติส นิ ท
ของผูถื้อหุน้ 

ค่ำจำ้งในกำร
ทดสอบเสำเขม็ 

 
 
 
 

4,174 -  อี.ดี.อี.ด ำเนินกำรทดสอบเสำเขม็ใหแ้ก่ลูกคำ้ของบริษทั 
เน่ืองจำกควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งมีบริษทัท่ีเป็นกลำง
ด ำเนินกำรดงักล่ำว 

-  บริษทัจ่ำยในอตัรำท่ีไม่แตกต่ำงจำกลูกคำ้รำยอ่ืนของ 
อี.ดี.อี (รำคำตลำด) 
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บริษทัหรือ
บุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ 

 
ธุรกิจ 

 
ควำมสมัพนัธ ์

 
ลกัษณะของ
รำยกำร 

มูลค่ำของรำยกำร 
(พนับำท) 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ค่ำเช่ำเคร่ืองจกัร 1,154 - บริษทัฯ เช่ำเคร่ืองจกัรในอตัรำท่ีไม่สูงกวำ่รำคำตลำด 
โดยนโยบำยในกำรคิดรำคำระหวำ่งกนัในอนำคตจะ
เป็นอตัรำท่ีไม่สูงไปกวำ่รำคำตลำด 

-  อำยสุญัญำ 1 ปี (มค.-ธค.2559) โดยสำมำรถต่อสญัญำ
เม่ือครบก ำหนด 

 
ค่ำเช่ำ

ยำนพำหนะ 
783 - บริษทัฯ เช่ำยำนพำหนะในอตัรำท่ีไม่สูงกวำ่รำคำตลำด 

โดยนโยบำยในกำรคิดรำคำระหวำ่งกนัในอนำคตจะ
เป็นอตัรำท่ีไม่สูงไปกวำ่รำคำตลำด 

-  อำยสุญัญำ 1 ปี (มค.-ธค.2559) โดยสำมำรถต่อสญัญำ
เม่ือครบก ำหนด 

   ค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำร 

1.683 - บริษทัฯ เช่ำยำนพำหนะในอตัรำท่ีไม่สูงกวำ่รำคำตลำด 
โดยนโยบำยในกำรคิดรำคำระหวำ่งกนัในอนำคตจะ
เป็นอตัรำท่ีไม่สูงไปกวำ่รำคำตลำด 

-  อำยสุญัญำ 1 ปี (มค.-ธค.2559) โดยสำมำรถต่อสญัญำ
เม่ือครบก ำหนด 

 
 12.2  มาตรการหรือขั้นตอนอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 มีขอ้ก ำหนดให้บริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีจะท ำธุรกรรมระหวำ่งกนักบักรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
ตอ้งน ำขอ้ตกลงดงักล่ำวไปขออนุมติัจำกคณะกรรมกำร หรือขออนุมัติในหลกักำรจำกคณะกรรมกำรก่อนท่ีจะท ำธุรกรรม แม้
ธุรกรรมดงักล่ำวจะเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ซ่ึงเดิมฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
อนุมติัรำยกำรดงักล่ำวไดเ้องโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจำกคณะกรรมกำร ดงันั้นจึงขออนุมติัในหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้
โดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั และบริษทัยอ่ยกบักรรมกำรหรือผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอำจมีรำยกำรค่ำเช่ำใน
ทรัพยสิ์น, ค่ำสำธำรณูปโภค,  ค่ำบริกำรต่ำงๆ, ให้กูย้ืมระหว่ำงกนั, ซ้ือขำยวตัถุดิบ จึงขออนุมติัในหลกักำรให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
อนุมติักำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว โดยมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์
เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง 

12.3  รายการระหว่างกนั 
 บริษทัเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บ
กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
13.1 งบการเงิน  

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษทัประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2554 ถึง 2555 ไดแ้ก่ นำงวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3104 และงบกำรเงินของบริษทัประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  ถึง 2559 ไดแ้ก่นำงสุวมิล กฤตยำ
เกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  2982 จำก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั โดยรำยงำนกำรตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชีส ำหรับระยะเวลำ 4 ปีท่ีผำ่นมำไดใ้ห้ควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขวำ่ งบกำรเงินของบริษทัแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

13.1.2 ตารางงบการเงิน (เอกสารแนบ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financal Statement
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
การด าเนินงานและฐานะการเงิน 
ในปี 2557 สภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงไม่ไดมี้กำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 (ท่ีมำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) แต่สภำวะกำรเมืองสงบลง ท ำให้กำรท ำงำนและส่งมอบงำนดีข้ึนกวำ่ปี 2556 จึงท ำให้กลุ่มบริษทัมีผล
ก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรเพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 ร้อยละ 48 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 210 ลำ้นบำท โดยงำนท่ีรับมำในปี 2557 มีงำนประเภท
รถไฟฟ้ำสำยสีเขียวและสำยสีน ้ำเงิน จึงท ำใหมี้ผลกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 

ในปี 2558 สภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงชะลอตวัลง เน่ืองจำกภำคเอกชนยงัไม่ค่อยมัน่ใจในสภำวะเศรษฐกิจ ในขณะท่ีธุรกิจ
อสังหำริมทรัพยก์็ชะลอตวั (โดยเฉพำะท่ีอยูอ่ำศยัแนวสูงยงัประสบปัญหำ Over Supply) รวมทั้งโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐเล่ือนกำร
ประมูลงำนออกไป จึงท ำให้กลุ่มบริษทัมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรลดลงจำกปี 2557 ร้อยละ 28 โดยในปี 2558 มีก ำไรสุทธิรวม
เท่ำกบั 151.89 ลำ้นบำท 

ในปี 2559 สภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงมีแนวโนม้ขยำยตวัเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจำกกำรเร่งลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ   
ในขณะท่ีธุรกิจอสังหำริมทรัพยเ์ร่ิมทยอยปรับตวัดีข้ึนแต่ยงัไม่มำก  และงำนในต่ำงประเทศท่ีประเทศพม่ำในปี 2559 ออกมำไม่ดี 
เพรำะมีกำรเปล่ียนรัฐบำล จึงท ำงำนก่อสร้ำงท่ีประเทศพม่ำลดนอ้ย ท ำใหก้ลุ่มบริษทัมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 
ร้อยละ 1.97 โดยในปี 2559  มีก ำไรสุทธิรวมเท่ำกบั 155.18  ลำ้นบำท 

 
ส่วนแบ่งตลาด 
ส่วนแบ่งตลำด จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลมำจำกกระทรวงพำณิชยใ์นช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ มีขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนแบ่งตลำด 2556 2557 2558  
มูลค่ำตลำดรวมท่ีรวบรวมได ้(ลำ้นบำท) 5,426 6,669 5,567  
เป็นส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 32 26 31  
หมำยเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกระทรวงพำณิชยมี์ถึงปี 2558 

 
ในกำรเก็บขอ้มูลน้ีพบว่ำอำจมีกำรคลำดเคล่ือนเก่ียวกบัฐำนรำยได ้เพรำะกำรรับงำนนั้นบำงคร้ังรับงำนเฉพำะค่ำแรงและ

เคร่ืองจกัร รำยไดก้็จะต ่ำลง ถำ้รับงำนประเภทรวมค่ำแรง,เคร่ืองจกัรและค่ำวสัดุหลกั มูลค่ำงำนจะสูงข้ึน รำยไดก้็จะสูงข้ึน โดย
อตัรำส่วนกำรรับงำนของบริษทัในปี 2557 ถึง 2559 รับเฉพำะค่ำแรงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 44 , 29  และ 35 ตำมล ำดบั ส่วนงำนท่ีรับ
ค่ำแรงรวมวสัดุหลกั คิดเป็นอตัรำร้อยละ 49, 65 และ 64 ตำมล ำดบั ซ่ึงถำ้ในปีใดมีกำรรับงำนในส่วนของค่ำแรงรวมวสัดุหลกัใน
อตัรำท่ีสูง จะส่งผลใหมู้ลค่ำงำนของบริษทัสูงข้ึน ดงันั้นมูลค่ำตลำดรวมท่ีรวบรวมมำน้ี พอเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำเท่ำนั้น 
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14.1 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(ก)  รำยได ้
รำยไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรรับจำ้ง ไดแ้ก่ รำยไดค้่ำบริกำรเสำเขม็เจำะ รำยไดง้ำนก ำแพงกนัดิน รำยได้

ค่ำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงโยธำ งำนฐำนรำก รำยไดบ้ริกำรทดสอบเสำเข็ม รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนๆ และรำยไดอ่ื้นนอกเหนือจำกกำร
ด ำเนินงำน เช่น ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น, ดอกเบ้ียรับ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน เป็นตน้  

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร 1,887 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย รำยไดง้ำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดิน 
(รับเฉพำะค่ำแรง) ร้อยละ 44, รำยไดง้ำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดิน (รับงำนรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 49, รำยไดง้ำนโครงสร้ำงและ
โยธำร้อยละ 2 และรำยไดจ้ำกงำนต่ำงประเทศร้อยละ 5 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร 1,856 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย รำยไดง้ำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดิน 
(รับเฉพำะค่ำแรง) ร้อยละ 29, รำยได้งำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกันดิน (รับงำนรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 65 และรำยได้จำกงำน
ต่ำงประเทศร้อยละ 6 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร  1,863  ลำ้นบำท ประกอบดว้ย รำยไดง้ำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดิน 
(รับเฉพำะค่ำแรง) ร้อยละ 35 , รำยไดง้ำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดิน (รับงำนรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 64  และรำยไดจ้ำกงำน
ต่ำงประเทศร้อยละ  1 

รำยได้ในปี 2559 เม่ือเทียบกับปี 2558   มีรำยได้หลกัเพ่ิมข้ึน 7 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ซ่ึงท ำให้ผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558  จ ำนวน 3 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ 1.97  ซ่ึงมำจำกกำรรับงำนในส่วนท่ีรับเฉพำะค่ำแรงจะมีอตัรำก ำไร
สูงกวำ่งำนท่ีรับค่ำแรงรวมค่ำวสัดุหลกั ซ่ึงงำนท่ีรับเฉพำะค่ำแรงและค่ำเคร่ืองจกัรอยูท่ี่ร้อยละ  35   ของรำยไดห้ลกัในปี 2559  ส่วน
ในปี 2558  อยูท่ี่ร้อยละ 29   ของรำยไดห้ลกั 
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รำยไดแ้ยกตำมแหล่งท่ีมำของรำยได ้
 2557 2558 2559 
            จำกแหล่งงำนภำครัฐ (ร้อยละ) 36 21 17 
            จำกแหล่งงำนภำคเอกชน (ร้อยละ) 64 79 83 

 จะเห็นไดว้ำ่งำนท่ีรับจำกภำครัฐจะลดลงอยำ่งต่อเน่ืองมำจำกกำรชะลอโครงกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐ โดยคำดวำ่ภำครัฐกลบัมำ
เร่ิมด ำเนินงำนก่อสร้ำงในปี 2560  

 
(ข)  ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย 

ตน้ทุนงำนรับจำ้ง   
ตน้ทุนงำนรับจำ้งประกอบดว้ย ค่ำวสัดุท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำง ค่ำจำ้งแรงงำน ค่ำเช้ือเพลิง ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต

อ่ืนๆ 
ตน้ทุนงำนรับจำ้งปี 2557 เท่ำกบั 1,498.12 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2556 ซ่ึงเท่ำกบั 1,057.95 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.61 อนัมี

ผลมำจำกประเภทกำรรับงำนโดยในปี 2557 มีกำรรับงำนประเภทค่ำแรงรวมวสัดุหลกัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 52 ของรำยไดร้วม ส่วนใน
ปี 2556 มีอยูร้่อยละ 30 ของรำยไดร้วม ประเภทงำนท่ีรับค่ำแรงรวมวสัดุหลกั ตน้ทุนจะสูงกวำ่งำนท่ีรับเฉพำะค่ำแรง 

ตน้ทุนงำนรับจำ้งปี 2558 เท่ำกบั 1,546.91 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเท่ำกบั 1,498.12 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.25 อนัมี
ผลจำกประเภทของกำรรับงำนโดยงำนท่ีรับมำเป็นงำนค่ำแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมำเป็นร้อยละ 65 ของรำยไดห้ลกัจำกกำร
บริกำรในปี 2558 ซ่ึงในปี 2557 รับงำนค่ำแรงรวมวสัดุหลกัรับมำในอตัรำร้อยละ 49 ของรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร 

ตน้ทุนงำนรับจำ้งปี 2559  เท่ำกบั 1,537.98 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2558  ซ่ึงเท่ำกบั 1,546.91 ลำ้นบำทลดลงร้อยละ 0.58 อนัมี
ผลจำกประเภทของกำรรับงำนโดยงำนท่ีรับมำเป็นงำนค่ำแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมำเป็นร้อยละ  65 ของรำยไดห้ลกัจำกกำร
บริกำรในปี 2559 ซ่ึงในปี 2558 รับงำนค่ำแรงรวมวสัดุหลกัรับมำในอตัรำร้อยละ 35 ของรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร 

 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและอ่ืน ๆ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรของปี 2557 เท่ำกบั 121.68 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2556 เท่ำกบั 83.74 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
45.30 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกส่วนของค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนท่ีประเทศพม่ำ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรของปี 2558 เท่ำกบั 126.18 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2557 เท่ำกบั 121.68 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3.69 ส่วนท่ีเพ่ิมมำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนของบริษทั 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรของปี 2559 เท่ำกบั 137.04 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2558 เท่ำกบั 126.18 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
8.61 ส่วนท่ีเพ่ิมมำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนของบริษทั, ค่ำใชจ่้ำยคดีควำมและขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
หน้ีสูญ 

ในปี 2557 บริษทัมีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญจ ำนวน 2.8 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระเกิน 12 เดือน และมีกำรรับช ำระหน้ี
จำกลูกหน้ีท่ีตั้งส ำรองไวจ้  ำนวน 3.89 ลำ้นบำท 
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ในปี 2558 บริษทัไม่มีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีท่ีตั้งส ำรองไวจ้  ำนวน 8.67 ลำ้นบำท 
ในปี 2559 บริษทัไม่มีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีท่ีตั้งส ำรองไวจ้  ำนวน  2  แสนบำท 
 
(ค)  ก ำไรขั้นตน้และก ำไรสุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2557 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 389 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2556 มีก ำไรขั้นตน้ 249 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56  เน่ืองจำก

กำรเมืองสงบลงท ำใหส่้งมอบงำนไดเ้ร็วข้ึนกวำ่ปี 2556 
ในปี 2558 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 309 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2557 มีก ำไรขั้นตน้ 389 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 20.56 เน่ืองจำก

ประเภทของกำรรับงำน โดยงำนในปี 2557 จะมีงำนของรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวและสำยสีน ้ ำเงิน แต่งำนท่ีรับในปี 2558 จะเป็นงำนจำก
ภำคเอกชนประเภทอำคำรสูง  
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ในปี 2559 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 325 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2558 มีก ำไรขั้นตน้ 309 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.18 เน่ืองจำก

ประเภทของกำรรับงำน โดยงำนในปี 2558   จะมีงำนจำกภำคเอกชนประเภทอำคำร สูง   แต่งำนท่ีรับในปี 2559  จะเป็นงำนจำก
ภำคเอกชนประเภทอำคำรสูงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ในปี 2557 บริษทัมีก ำไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ส ำหรับปี 210 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2556 มีก ำไรเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่
ส ำหรับปี 2556 เท่ำกบั 142 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48 อนัเน่ืองจำกกำรส่งมอบงำนไดดี้ข้ึนกวำ่ปี 2556 และมีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศ 

ในปี 2558 บริษทัมีก ำไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ำกบั 153.24 ลำ้นบำท ในปี 2557 เท่ำกบั 210 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 27.02 
อนัเป็นผลมำจำกก ำไรขั้นตน้ลดลง และมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2559 บริษทัมีก ำไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ำกบั 156.07 ลำ้นบำท ในปี 2558 เท่ำกบั 153.24 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.85 อนัเป็นผลมำจำกก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 

 
 (ง) กำรลงทุนในเคร่ืองจกัร 
 กำรลงทุนในปี 2557 จ ำนวน 97.85 ลำ้นบำท เป็นกำรซ้ือรถเครน โดยเป็นกำรซ้ือเขำ้มำทดแทนเพ่ือจะน ำรถเครนคนัเก่ำส่งไป
ท ำงำนท่ีต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมำร์ 
 กำรลงทุนในปี 2558 จ ำนวน 164 ลำ้นบำท เป็นกำรซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจำะ โดยเป็นกำรซ้ือเขำ้มำทดแทนของเก่ำ เพ่ือจะ
น ำรถเครนคนัเก่ำส่งไปท ำงำนท่ีต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมำร์ 
 กำรลงทุนในปี 2559 จ ำนวน 197.64 ลำ้นบำท เป็นกำรซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจำะ โดยเป็นกำรซ้ือเขำ้มำทดแทนของเก่ำ   เพ่ือ
รองรับกำรขยำยงำน และนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของหน่วยงำนรัฐ  

 
  (จ)  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556  กลุ่มบริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 18 ในปี 2555 เท่ำกบัร้อยละ 17 ท ำให้มีอตัรำผลตอบแทน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.89 เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีเพ่ิมข้ึน ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัรำผลตอบแทนส่วนของผู ้
ถือหุน้เท่ำกบัร้อยละ 22 ในปี 2556 เท่ำกบัร้อยละ 18 ท ำใหอ้ตัรำผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 เน่ืองมำจำกผลก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับ
ปีเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 15 ซ่ึงลดลงร้อยละ 31.81 เน่ืองมำจำกผลประกอบกำรลดลง 
จึงท ำใหก้ ำไรเบด็เสร็จลดลง 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 15   เน่ืองมำจำกผลประกอบกำรเพ่ิมข้ึน จึงท ำให้ก ำไร
เบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน 
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14.2  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  14.2.1 สรุปสินทรัพยร์วมและหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 

 
 

สินทรัพย ์
 สินทรัพยร์วมของปี 2557,2558 และ 2559 เท่ำกบั 1,725 ลำ้นบำท, 1,807 ลำ้นบำทและ 1,884 ลำ้นบำท 
 ในปี 2558 เทียบกบัปี 2557 มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 82 ลำ้นบำท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 44.78 ลำ้นบำท 
ส่วนใหญ่ท่ีลดลงคือลูกหน้ีกำรคำ้ยงัไม่เรียกช ำระ และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 127.58 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกใน
ส่วนสินทรัพยถ์ำวรในปี 2558 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขำ้มำเพ่ิม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่ำ และมีบำงส่วนมีแผนกำรท่ีจะส่งไป
ประเทศเมียนมำร์ 
 ในปี 2559 เทียบกบัปี 2558 มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 77 ลำ้นบำท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง  95 ลำ้นบำท ส่วน
ใหญ่ท่ีลดลงคือเงินลงทุนชัว่ครำว และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 172 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกในส่วนสินทรัพยถ์ำวรใน
ปี 2559 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขำ้มำเพ่ิม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่ำ เพ่ือรองรับกำรขยำยงำน และนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของ
หน่วยงำนรัฐ  
 
หน้ีสินรวม 
 หน้ีสินรวมของปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกบั 808 ลำ้นบำท, 814 ลำ้นบำท และ 816 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง
จะอยูท่ี่เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ โดยเจำ้หน้ีกำรคำ้จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะข้ึนอยูก่บัอตัรำส่วนของกำรรับงำน ซ่ึงถำ้
ในปีใดมีอตัรำส่วนของกำรรับงำนแบบค่ำแรงรวมวสัดุหลกัสูงข้ึน กจ็ะท ำใหเ้จำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึน และถำ้ในปีใด มีอตัรำส่วนกำรรับ
งำนเฉพำะค่ำแรงสูงข้ึนกจ็ะท ำใหส่้วนของเจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลง 
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 ในปี 2558 ได้มีกำรออกหุ้นกูจ้  ำนวน 150 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระ 3 ปี โดยในกำรออกหุ้นกู้นั้ นเพ่ือท่ีจะน ำมำซ้ือ
เคร่ืองจกัร 
 
เงินกูร้ะยะยำว 
 เงินกูย้ืมระยะยำวของปี 2557 ถึง 2559  เท่ำกบั 23.50 ลำ้นบำท, 10.91 ลำ้นบำท และ 62.15 ลำ้นบำท บริษทัไดล้งทุนในกำร
ซ้ือเคร่ืองจกัรเขำ้มำเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่ำท่ีเส่ือมสภำพ และทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีจะส่งไปท ำงำนท่ีประเทศพม่ำ บริษทัใชแ้หล่ง
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ในปี 2558 ลดลงเพรำะเป็นกำรกูม้ำแบบลิสซ่ิง ไดมี้กำรช ำระหน้ีไปตำมก ำหนดระยะเวลำกำรผอ่น ส่วนในปี 2558 ไดเ้ปล่ียน
มำใชว้ิธีกำรออกหุน้กูแ้ทนกำรท ำลิสซ่ิง 

ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเพรำะเป็นกำรกูจ้ำกธนำคำร  ไดเ้ปล่ียนมำใชว้ิธีกำรออกกูย้มืระยะยำวแทนกำรท ำลิสซ่ิง 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2557 ถึง 2559 เท่ำกบั 917 ลำ้นบำท, 993 ลำ้นบำท และ 1,068 ลำ้นบำท ในส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนทุกปี 

อนัเน่ืองมำจำกผลกำรด ำเนินงำนมีผลก ำไรอยำ่งต่อเน่ือง 
 

สภำพคล่อง 
ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) เท่ำกบั 0.76 เท่ำ ในปี 2558 เท่ำกบั 0.82 เท่ำ และในปี 2557 

เท่ำกบั 0.88  เท่ำ บริษทัมีสัญญำกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงระบุวำ่ใหบ้ริษทัรักษำสภำพของอตัรำส่วนน้ีไวท่ี้ไม่เกิน 1.5   เท่ำ และใน
อตัรำส่วนของ Net Gearing ของปี 2559 เท่ำกบั 0.24 เท่ำ ในปี 2558 เท่ำกบั 0.20 เท่ำ และปี 2557 เท่ำกบั 0.23 เท่ำ จำกอตัรำส่วน
ดงักล่ำวแสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทัมีสภำพคล่องท่ีดีข้ึน 
  
แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

ปี 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 808.08 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 723.29 ลำ้นบำทและหน้ีสินระยะยำว 84.79 ลำ้นบำท 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 710.27 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 625.96 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำวเท่ำกบั 
84.31 ลำ้นบำท 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 814.26 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 582.19 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำว 232.07 
ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 บริษทัหน้ีสินรวม 808.08 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 723.29 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำว 
84.79 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินระยะยำวเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องใหก้บัเงินทุนหมุนเวยีน 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 815.95 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 545.12 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำว 270.82 
ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 บริษทัหน้ีสินรวม 814.26 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 582.19 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำว 
232.07 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินระยะยำวเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องใหก้บัเงินทุนหมุนเวยีน 

ซ่ึงบริษทัใชแ้หล่งเงินทุนหมุนเวยีนจำกสถำบนักำรเงิน,จำกเจำ้หน้ีกำรคำ้ และกำรออกหุน้กู ้
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทั
ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ หรือดร.ณรงค์ ทศันนิพนัธ์   เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ หรือดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั
ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ** 

 
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ประธานกรรมการ  
     
2. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์    กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  
 
  
  
 
 
**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ อาย ุ69 ปี  ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง  /
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547  และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- วทิยาลยัการตลาดทุนรุ่นท่ี 12 
- ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมโยธา  
      จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-     Director Accreditation  Program รุ่นท่ี 15/2004 
-     Finance for Non -Finance  Directors 
-     Director Certification  Program รุ่นท่ี 91/2007 
-    Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009  
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 4 
-     หลกัสูตร ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 27 
-     หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559   10.90%  (ตนเอง 7.67%, คู่สมรส ..3.23..%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บิดา นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์, นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ และนายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2542 - ปัจจุบนั  ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั  
 (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการ กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 
 - กรรมการ กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน์  อาย ุ72  ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง / กรรมการบริหาร 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547  และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

หลกัสูตรการอบรม  IOD 
-    Director Certification Program รุ่นท่ี 91/2007 
- Director Accreditation   Program รุ่นท่ี 15/2004 
-    Chairman 2000 
-    Finance for Non – Finance Directors 

หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559   4.43% (ตนเอง 4.43%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2542 -2556  ประธานกรรมการ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการ กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 
 - กรรมการ กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 Mr. Zaw Zaw Aye  อาย ุ53 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง /
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2554 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

-  M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand 
หลกัสูตรการอบรม  IOD 
- Director Certification Program (DCP) 196/2014 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 3 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559   0.013% (ตนเอง 0.013%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2542 – 2554   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2554-2556  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ อาย ุ38 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
รับรอง / กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

- Master of Science in  Financial Management, University of Exeter/ Exeter, United Kingdom 
- Bachelor Degree in Business Administration in majoring of Accounting Assumption University/ Bangkok, 

Thailand 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Certification Program รุ่นท่ี 116/2009 

   -   Role of the Nomination and Governance Committee 1/2011 
-  Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 4 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA),2552 
-   หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นท่ี 5, 2553 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 3, 2556 
- หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย, 2557 
- หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่ส าหรับผูน้ ายคุใหม่ (TISCO WEP) รุ่นท่ี 2 
- Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 4 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
- Executive Program for Young Professional (EYP 2), 2016 
- Strategic CFO, 2016 
- Media Appreciation & Products-Service Strategies (MAPS 1), 2016 
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนกัลงทุนสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559   5.43% (ตนเอง 5.43% ,คู่สมรส ....-..... % ,บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-...... % ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2552 – 2557  กรรมการบริษทั บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2557-ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายกมล สิงห์โตแกว้ อาย ุ54 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง /
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 14/2004 

   -   Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2007 
-   Executive Director Program รุ่นท่ี 6/2010 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  หลกัสูตร ครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 29 
-   หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-   หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 6 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559    0.01% (ตนเอง 0.01%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 

 2542 – ปัจจุบนั  กรรมการ/ กรรมผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ บริษทั ซีฟ
โก ้จ ากดั(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายเผดจ็ รุจิขจรเดช  อาย ุ60 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง  /
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะก าแพงกนัดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน  
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Director Accreditation Program รุ่นท่ี 14/2004 
-   Director Certification Program รุ่นท่ี 91/2007 
-   Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 4/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตร Executive Mini MBA  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
-   หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 7 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559   0.01%  (ตนเอง 0.01%,คู่สมรส ....-....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2542 - ปัจจุบนั  กรรมการและ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะก าแพงกนัดิน และงานวศิวกรรมปฐพี

อ่ืน บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์  อาย ุ40 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ

รับรอง / กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงาน IT  
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 
- ปริญญาโท สาขา computer, The London School of Economics and Political Science(LSE), UK 
-   ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-  Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015  
-  Family Business for sustainability (FBS) รุ่น 3/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  ABC Real Estate Real Deal at SUP (Sep 2014-Dec 2014) 
-  PNP 3 at King Prajadhipok’s Institute 2013-2014 
-  Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 11/2013  
-  Mini MBA รุ่นท่ี 11 at Thammasart University 
-  NIT รุ่นท่ี 1 at NecTec 2010 
-  BootCamp Case Study solving champion 2008 
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนกัลงทุนสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 8   
- THE NEXT REAL 1/2016 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559   1.05% (ตนเอง 1.05%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2554-2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2558-ปัจจุบนั  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์  อาย ุ34 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง/ 

กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายวศิวกรรม 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 
-  ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering(OME) University of Strathclyde, Scotland 
-   MBA In Finance, Coventry University, UK 
-  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา สถาบนั SIIT  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-  Director Certification Program (DCP) 211/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-   หลกัสูตร "สุดยอดผูป้ระกอบการยคุใหม่เพ่ือสังคม ส าหรับผูบ้ริหารรุ่นท่ี 2" (Super Entrepreneur for Society SEP-

S2) ของสถาบนันกัลงทุนรุ่นใหม่ 
-   หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่ ส าหรับผูน้ ายคุใหม่ รุ่นท่ี 3 (Wep3 Tisco) 
-   หลกัสูตรพฒันาผูน้ าวศิวกรรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 2 (YPF) สภาวศิวกรและสมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาฯ 
-  หลกัสูตร ABC TALENT รุ่นท่ี 2 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559   2.38% (ตนเอง 2.38%,คู่สมรส ...-....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2555-2558  วศิวกรโครงการ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2558-ปัจจุบนั  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั โนแวร์ เอลส์ จ ากดั 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ อาย ุ70 ปี ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ /กรรมการ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

- 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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรการอบรม  IOD 
-  Chairman Role in Building Independence across the Board 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 

   -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2542 – ปัจจุบนั  รองศาสตราจารย ์(ระดบั 9) ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2547 - 2555   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาขน) 
 2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 2550 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
 2553 – ปัจจุบนั   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จ ากดั(มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายศิวะ แสงมณี  อาย ุ71 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556  และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2559 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

- ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Certification Program  รุ่นท่ี 97/2007 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 18/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 4 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2556 – ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมควร วฒักีกลุ อาย ุ77 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Director Accreditation Program   รุ่นท่ี   21/2004 
-   Director Certification Program  รุ่นท่ี 96/2007 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 

   - Advance Management Program รุ่นท่ี 111/1992 
   - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ) รุ่นท่ี 366/1993 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี  20 ตุลาคม 2559      - ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2554 -ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ซี เค พาวเวอร์ จ ากดั(มหาชน)  
 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ68 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Director Accreditation Program  รุ่นท่ี 21/2004 
-   Director Certification Program รุ่นท่ี 97/2007 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลต. 

และสภาวชิาชีพบญัชี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559       -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2514- ปัจจุบนั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายลอยเล่ือน บุนนาค อาย ุ67  ปี  ด ารงต าแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2007 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 

   -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั  
 - กรรมการบริษทั ไพบูลยส์มบติั จ ากดั  
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายเอนก ศรีทบัทิม อาย ุ60 ปี ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Company Secretary Program 
-   หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นท่ี 10 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-   หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นท่ี 3 ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) 
- หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 10 สภาวชิาชีพบญัชี 
- หลกัสูตร ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 30 
-  หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลต. 

และสภาวชิาชีพบญัชี 
- หลกัสูตรพฒันาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นท่ี 4 สมาคมกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559        0.01% (ตนเอง 0.01%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2546 – 2554 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายอ านวยการ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2554 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายกมล อยูย่นืพฒันา อาย ุ57 ปี ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
 -ไม่มี- 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตรครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 30 
- หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
- หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 2 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี  20 ตุลาคม 2559 - ไม่มี -      
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2542 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมศกัด์ิ ธวชัพงศธ์ร อาย ุ61 ปี ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซ้ือ 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
หลกัสูตรการอบรม  IOD 
 -ไม่มี- 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  หลกัสูตร ครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  รุ่นท่ี 29 (สันติสุข) 
-  หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-  หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พญาราชสีห์) 
-  หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 2 (พญาฉทัทนัต)์ 
-  หลกัสูตรอาจาริยสาสมาธิ รุ่นท่ี 8 
- การตั้ง KPI และการวดัผลในงานจดัซ้ือ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2547 – 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้ 
  จ ากดั(มหาชน) 
 2554 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
  นายธวชั ผดุผอ่ง อาย ุ54 ปี ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2556  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาวทิยาเขตเทเวศร์ (ปัจจุบนัเป็น
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล) 

หลกัสูตรการอบรม  IOD 
 -ไม่มี- 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559       0.0037% (ตนเอง 0.0037%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-.....%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) 
 2547 – 2556  ผูอ้  านวยการฝ่ายซ่อมบ ารุง บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 
การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม 
 

ล าดบั 
รายช่ือผู้บริหารและ 
ผู้มอี านาจควบคุม 

บริษัทฯ บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

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

2. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ /, //, 0 / / / / / 

3. Mr.Zaw Zaw Aye /, //, /// / / /   

4. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ /, //, ///      

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

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

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

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

9. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 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-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นางสาวกาญจนาวดี รักษานนท ์ อาย ุ41  ปี  ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
 - ปริญญาโท สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 หลกัสูตรการอบรม 
 - Raising The Awareness of Corporate Fraud in Thailand 
 - กลไกการตรวจสอบ ความโปร่งใสและการสร้างความมัน่ใจใหผู้ล้งทุน 
 - การควบคุมภายในดว้ยการประเมินตนเอง (CSA) 
 - วธีิการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 21 
 - Enterprise Risk Management 
 - หลกัการตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Audit) 
 - Audit Committee Effectiveness Seminar 
 - การสอบบญัชีท่ีประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 - IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass 2013 
 - Internal Audit Certificate Program (IACP) 
 - Audit Committee Seminar : Get Ready for the year end 
 - ความเส่ียงและการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) 
ประสบการณ์ท างาน 

- 2540-ก.ย. 2543 ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายและบญัชีทองศรี 
- 2544-2547 บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- 2548-ปัจจุบนั บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 
 
 - ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 
 

- ไมมี่   -  
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บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน)

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน 
          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     39,436,245.09 2% 44,988,158.65 2% 26,465,131.80 2% 24,947,558.92 1% 27,969,155.44 2% 8,031,826.87 1%
          เงินลงทุนชัว่คราว  1,439,256.30 0% 131,964,324.17 7% 100,325,435.59 6% 1,439,256.30 0% 131,964,324.17 8% 100,325,435.59 6%
          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        362,523,415.79 19% 434,139,774.50 24% 396,270,532.23 23% 321,288,775.96 18% 374,686,671.35 22% 352,347,694.10 22%
          ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 249,069,021.45 13% 142,722,276.38 8% 245,190,775.98 14% 245,396,646.48 14% 139,135,820.49 8% 220,035,320.35 14%
          เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 2,851,582.44 0% 5,585,114.17 0% 10,022,329.80 1% 2,659,334.60 0% 3,794,966.41 0% 2,912,789.16 0%
          เงินใหกู้ยื้มระยะส้ัน 5,000,000.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0%
          สินคา้คงเหลือ 77,274,784.84 4% 73,330,118.17 4% 99,243,360.39 6% 73,820,755.70 4% 70,702,218.42 4% 96,782,687.42 6%
                   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 737,594,305.91 39% 832,729,766.04 46% 877,517,565.79 51% 669,552,327.96 37% 748,253,156.28 44% 780,435,753.49 49%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
          เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั      67,967,179.81 4% 72,929,893.42 4% 79,302,812.10 5% 67,737,115.04 4% 72,702,447.43 4% 75,373,927.03 5%
          เงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ 840,216.33 0% 1,017,160.12 0% 1,426,272.23 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
          เงินลงทุนในบริษทัย่อย 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 14,999,400.00 1% 14,999,400.00 1% 7,499,850.00 0%
          เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,062,822.57 1% 8,752,611.77 0% 5,000,000.00 0% 6,262,571.49 0% 5,000,000.00 0% 5,000,000.00 0%
          อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 29,666,448.59 2% 29,650,681.08 2% 26,150,681.08 2% 29,666,448.59 2% 29,650,681.08 2% 26,150,681.08 2%
          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 741,053,105.79 39% 594,500,951.19 33% 516,254,589.58 30% 724,784,835.39 40% 582,478,184.37 34% 510,107,682.00 32%
          สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,296,235.67 1% 13,730,862.19 1% 14,416,827.78 1% 15,296,235.67 1% 13,730,862.19 1% 14,416,827.78 1%
          ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 240,090,532.02 13% 234,650,681.35 13% 187,039,048.76 11% 224,163,541.20 13% 217,859,509.30 13% 172,004,337.49 11%
          ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 35,224,134.91 2% 17,098,387.41 1% 15,592,324.55 1% 33,832,799.93 2% 15,707,529.52 1% 10,570,658.51 1%
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,413,730.07 0% 2,379,155.00 0% 1,947,400.00 0% 6,413,730.07 0% 2,379,155.00 0% 1,947,400.00 0%
                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,146,614,405.76 61% 974,710,383.53 54% 847,129,956.08 49% 1,123,156,677.38 63% 954,507,768.89 56% 823,071,363.89 51%
รวมสินทรัพย์ 1,884,208,711.67 100% 1,807,440,149.57 100% 1,724,647,521.87 100% 1,792,709,005.34 100% 1,702,760,925.17 100% 1,603,507,117.38 100%

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
          เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน
                   จากสถาบนัการเงิน 16,029,695.99 1% 4,983,581.04 0% 44,245,482.84 3% 16,029,695.99 1% 4,983,581.04 0% 44,245,482.84 3%
          เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 413,440,958.04 22% 423,918,363.99 23% 388,213,138.02 23% 377,786,921.75 21% 381,403,937.53 22% 347,051,933.85 22%
          เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญา   15,812,533.59 1% 56,325,596.00 3% 89,510,626.46 5% 14,929,625.68 1% 54,283,659.26 3% 63,855,565.10 4%
          เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 28,877,584.86 2% 29,468,855.68 2% 31,369,185.70 2% 13,392,894.82 1% 13,954,578.64 1% 15,883,163.66 1%
          ส่วนหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 54,822,002.12 3% 29,727,790.87 2% 40,617,659.98 2% 54,822,002.12 3% 29,727,790.87 2% 40,617,659.98 3%
          เงินกูยื้มระยะส้ัน 0.00 0% 20,000,000.00 1% 105,000,000.00 6% 0.00 0% 20,000,000.00 1% 105,000,000.00 7%
          ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 15,946,880.03 1% 15,522,585.21 1% 21,580,992.11 1% 15,417,831.41 1% 13,748,105.21 1% 21,580,992.11 1%
          ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 193,643.33 0% 2,240,900.56 0% 2,344,313.85 0% 0.00 0% 0.00 0% 965,552.67 0%
                  รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 545,123,297.96 29% 582,187,673.35 32% 722,881,398.96 42% 492,378,971.77 27% 518,101,652.55 30% 639,200,350.21 40%
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
          เงินกูยื้มระยะยาว 62,150,000.00 3% 10,910,000.00 1% 23,500,070.00 1% 62,150,000.00 3% 10,910,000.00 1% 23,500,070.00 1%
          หุน้กู ้ 150,000,000.00 8% 150,000,000.00 8% 0.00 0% 150,000,000.00 8% 150,000,000.00 9% 0.00 0%
          หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11,612,189.36 1% 27,698,266.20 2% 19,817,362.15 1% 11,612,189.36 1% 27,698,266.20 2% 19,817,362.15 1%
          หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,054,752.79 0% 8,195,581.14 0% 10,613,152.68 1% 6,054,752.79 0% 8,195,581.14 0% 10,613,152.68 1%
          ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 41,005,643.22 2% 35,266,702.96 2% 30,863,644.00 2% 41,005,643.22 2% 35,266,702.96 2% 30,863,644.00 2%
                 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 270,822,585.37 14% 232,070,550.30 13% 84,794,228.83 5% 270,822,585.37 15% 232,070,550.30 14% 84,794,228.83 5%
                 รวมหนีสิ้น 815,945,883.33 43% 814,258,223.65 45% 807,675,627.79 47% 763,201,557.14 43% 750,172,202.85 44% 723,994,579.04 45%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
     ทุนเรือนหุน้
       ทุนจดทะเบียน
                - หุน้สามญั 305,665,263 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 305,665,008.00 305,665,263.00 305,665,008.00 305,665,263.00

                - หุน้สามญั 291,124,377 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 291,124,377.00 291,124,377.00

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
               - หุน้สามญั  305,665,008 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 305,665,008.00 16% 305,665,008.00 17% 305,665,008.00 17% 305,665,008.00
               - หุน้สามญั 291,110,727 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 291,110,727.00 17% 291,110,727.00 18%
     ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 164,000,000.00 9% 164,000,000.00 9% 164,000,000.00 10% 164,000,000.00 9% 164,000,000.00 10% 164,000,000.00 10%
     กาํไรสะสม 
          จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 30,566,626.30 2% 30,566,626.30 2% 29,112,437.70 2% 30,566,626.30 2% 30,566,626.30 2% 29,112,437.70 2%
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 556,926,378.54 30% 481,946,458.17 27% 418,945,685.97 24% 529,275,813.90 30% 452,357,088.02 27% 395,289,373.64 25%
          องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,669,263.67) 0% (1,160,413.33) 0% 285,651.90 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,055,488,749.17 56% 981,017,679.14 54% 903,454,502.57 52% 1,029,507,448.20 57% 952,588,722.32 56% 879,512,538.34 55%
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12,774,079.17 1% 12,164,246.78 1% 13,517,391.51 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
                  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,068,262,828.34 57% 993,181,925.92 55% 916,971,894.08 53% 1,029,507,448.20 57% 952,588,722.32 56% 879,512,538.34 55%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,884,208,711.67 100% 1,807,440,149.57 100% 1,724,647,521.87 100% 1,792,709,005.34 100% 1,702,760,925.17 100% 1,603,507,117.38 100%

25582559
งบดุลรวม งบดุลเฉพาะบริษัท
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บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน)

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการรับจา้ง ขายวสัดุและให้บริการ 1,863,299,598.01 100% 1,856,151,611.89 100% 1,887,107,609.39 100% 1,843,265,761.03 100% 1,753,696,313.12 100% 1,812,843,532.77 100%
ตน้ทุนงานรับจา้ง ขายวสัดุและให้บริการ (1,537,979,489.62) (83%) (1,546,906,038.78) (83%) (1,498,119,448.03) (79%) (1,525,646,284.42) (83%) (1,463,615,935.86) (83%) (1,447,742,596.40) (80%)
กาํไรข ั้นตน้ 325,320,108.39 17% 309,245,573.11 17% 388,988,161.36 21% 317,619,476.61 17% 290,080,377.26 17% 365,100,936.37 20%
รายไดอ่ื้น
        หน้ีสงสยัจะสูญกลบัรายการ 200,000.00 0% 8,670,000.00 0% 3,892,604.73 0% 200,000.00 0% 8,670,000.00 0% 3,892,604.73 0%
        อ่ืน ๆ 14,599,011.01 1% 16,832,227.98 1% 12,281,269.95 1% 13,400,795.84 1% 15,607,307.77 1% 11,542,174.29 1%
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (137,044,585.10) (7%) (126,181,259.83) (7%) (121,681,420.70) (6%) (126,923,107.26) (7%) (115,268,654.11) (7%) (111,543,319.12) (6%)
ตน้ทุนทางการเงิน (16,328,979.95) (1%) (15,188,130.14) (1%) (16,130,405.19) (1%) (16,390,349.79) (1%) (15,188,130.14) (1%) (15,853,007.92) (1%)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกจิการร่วมคา้ (176,943.79) (0%) (409,112.11) (0%) (64,769.65) (0%) 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 186,568,610.56 10% 192,969,299.01 10% 267,285,440.50 14% 187,906,815.40 10% 183,900,900.78 10% 253,139,388.35 14%
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (31,391,597.42) (2%) (41,083,466.74) (2%) (57,719,574.53) (3%) (29,898,765.40) (2%) (36,594,531.60) (2%) (54,080,093.89) (3%)
กาํไรสาํหรับปี 155,177,013.14 8% 151,885,832.27 8% 209,565,865.97 11% 158,008,050.00 9% 147,306,369.18 8% 199,059,294.46 11%
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
         - ขาดทุนจากการประมาณการตาม
           หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ
           ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,020,690.04) (0%) 0.00 0% 0.00 0% (2,020,690.04) (0%) 0.00 0% 0.00 0%
        - ภาษีเงินไดเ้ก ีย่วกบัองคป์ระกอบ
           ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 404,138.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 404,138.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
รายการที่อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
        - ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
          จากการแปลงค่างบการเงิน (508,850.34) (0%) (1,446,065.23) (0%) 232,811.94 0% (1,616,552.04) (0%) 0.00 0% 0.00 0%
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 153,051,610.76 8% 150,439,767.04 8% 209,798,677.91 11% 156,391,497.96 8% 147,306,369.18 8% 199,059,294.46 11%

งบดุลรวม งบดุลเฉพาะบริษัท
2559 2558 2557 2559 2558 2557
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บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ 2559 2558 2557 2559 2558 2557
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
   กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 186,568,610.56 192,969,299.01 267,285,440.50 187,906,815.40 183,900,900.78 253,139,388.35
   รายการปรับปรุง
          ค่าเส่ือมราคา 107,075,897.34 92,120,516.57 92,460,334.93 105,106,926.33 90,819,086.39 90,793,350.06
          หน้ีสงสัยจะสูญ 618,200.93 33,847.23 2,882,458.49 618,200.93 33,847.23 2,882,458.49
          หน้ีสงสัยจะสูญกลบัรายการ (200,000.00) (8,670,000.00) (3,892,604.73) (200,000.00) (8,670,000.00) (3,892,604.73)
          กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 0.00 (1,638,888.58) (325,435.59) 0.00 (1,638,888.58) (325,435.59)
          ลูกหน้ีการคา้ที่ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระลดลง (106,346,745.07) 102,468,499.60 19,283,647.03 (106,260,825.99) 80,899,499.86 33,794,574.25
          ค่าเผือ่วสัดุชาํรุด 0.00 4,500,000.00 8,100,000.00 0.00 4,500,000.00 8,100,000.00
          ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ตดับญัชี 3,839,050.88 3,002,624.94 4,511,668.91 3,787,933.55 2,893,218.70 3,522,553.97
          ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที่จ่ายตดับญัชี 1,350.00 4,263,145.10 947,557.85 1,350.00 1,563,518.19 947,557.85
          ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 1,324,378.74 1,283.26 5,289.50 0.00 1,283.26 5,289.50
          ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมคา้ 176,943.79 409,112.11 64,769.65 0.00 0.00 0.00
          กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (5,739,774.22) (4,362,369.44) (96,387.57) (5,739,774.22) (4,362,369.44) (96,387.57)
          ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 312,443.10 1,065,185.66 389,106.78 312,443.10 360,661.79 389,106.78
          ประมาณการหน้ีสินระยะส้ันลดลง 470,561.43 (6,058,406.90) (1,741,143.14) 1,669,726.20 (7,832,886.90) (1,241,065.25)
          ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 2,449,200.22 4,541,058.96 4,061,223.00 2,449,200.22 4,541,058.96 4,061,223.00
          ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ยจ่าย 16,390,349.79 15,188,130.14 16,130,405.19 16,390,349.79 15,188,130.14 15,853,007.92

206,940,467.49 399,833,037.66 410,066,330.80 206,042,345.31 362,197,060.38 407,933,017.03
   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึ้น)ลดลง
          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 68,199,794.51 (37,310,637.73) (105,873,583.70) 49,854,763.52 (21,313,016.29) (130,733,371.55)
          เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 2,733,531.73 4,437,215.63 (7,473,941.73) 1,135,631.81 (882,177.25) (481,648.93)
          สินคา้คงเหลือ (3,944,666.67) 21,413,242.22 (35,162,417.30) (3,118,537.28) 21,580,469.00 (32,711,275.37)
          ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (6,058,051.60) (47,611,632.59) (62,043,482.99) (6,922,232.83) (45,855,171.81) (58,571,985.27)
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,034,575.07) (431,755.00) (444,450.00) (4,034,575.07) (431,755.00) (444,450.00)
    การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ขึ้น(ลดลง)
          เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,511,885.27) 57,179,164.29 201,618,481.09 (7,651,495.10) 55,467,991.82 194,856,327.30
          เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญา (40,513,062.41) (33,185,030.46) 18,350,018.97 (39,354,033.58) (9,571,905.84) 7,392,565.86
          เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา (591,270.82) (1,900,330.02) (3,381,778.89) (561,683.82) (1,928,585.02) (3,089,957.45)
           ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (310,000.00) (138,000.00) 0.00 (310,000.00) (138,000.00) 0.00
      เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 207,910,281.89 362,285,274.00 415,655,176.25 195,080,182.96 359,124,909.99 384,149,221.62
      เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย (14,555,697.45) (14,538,431.52) (16,432,067.41) (14,555,697.45) (14,538,431.52) (15,523,557.13)
      เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้ (54,866,665.98) (48,687,693.94) (32,819,970.00) (51,326,099.64) (45,992,079.42) (29,539,194.03)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 138,487,918.46 299,059,148.54 366,403,138.84 129,198,385.87 298,594,399.05 339,086,470.46
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
          เงินลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึ้น 130,525,067.87 (30,000,000.00) (100,000,000.00) 130,525,067.87 (30,000,000.00) (100,000,000.00)
          เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยลดลง (5,000,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00
          เงินฝากธนาคารติดภาระค ํ้าประกนัลดลง 4,962,713.61 5,146,007.30 7,562,400.54 4,965,332.39 2,671,479.60 7,638,456.47
          เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 (7,499,550.00) 0.00
          เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิม่ขึ้น (1,310,210.80) (2,525,700.39) 0.00 (1,262,571.49) 0.00 0.00
          เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (15,767.51) (15,767.51)
          เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (248,217,849.89) (161,990,613.80) (97,845,195.56) (242,003,375.30) (154,108,800.51) (92,792,578.79)
          เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 3,749,854.37 4,292,037.43 291,163.09 3,749,854.37 4,292,037.43 291,163.09
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (115,306,192.35) (185,078,269.46) (189,991,631.93) (104,041,459.67) (184,644,833.48) (177,362,959.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง 11,046,114.95 (39,261,901.80) (38,409,924.85) 11,046,114.95 (39,261,901.80) (38,409,924.85)
          เงินกูย้มืระยะส้ัน(ลดลง) (20,000,000.00) (85,000,000.00) (37,500,000.00) (20,000,000.00) (85,000,000.00) (30,000,000.00)
          เงินกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึ้น(ลดลง) 77,409,930.00 (25,444,000.00) 2,186,000.00 77,409,930.00 (25,444,000.00) 2,186,000.00
          หุ้นกูเ้พิม่ขึ้น 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00
          เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (17,161,795.59) (20,076,150.00) (27,134,591.87) (17,161,795.59) (20,076,150.00) (27,134,591.87)
          เงินสดจ่ายเงินปันผล (79,472,772.08) (74,230,185.20) (67,614,977.66) (79,472,772.08) (74,230,185.20) (67,614,977.66)
          เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00 450.00 144,900.00 0.00 0.00 0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (28,178,522.72) (94,011,787.00) (168,328,594.38) (28,178,522.72) (94,012,237.00) (160,973,494.38)
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (555,116.95) (1,446,065.23) 191,302.86 0.00 0.00 0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (5,551,913.56) 18,523,026.85 8,274,215.39 (3,021,596.52) 19,937,328.57 750,016.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 44,988,158.65 26,465,131.80 18,190,916.41 27,969,155.44 8,031,826.87 7,281,810.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 39,436,245.09 44,988,158.65 26,465,131.80 24,947,558.92 27,969,155.44 8,031,826.87
     

งบดุลรวม งบดุลเฉพาะบริษัท
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13.1.2  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ

2559 2558 2557 2559 2558 2557
อตัราสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.35            1.43            1.22            1.36            1.44            1.22            
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 3.05            3.22            2.90            3.25            3.41            3.20            
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 119.67        113.35        125.86        112.21        107.04        114.06        
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 19.90          21.10          15.10          20.67          20.70          15.00          
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 18.34          17.30          24.17          17.66          17.63          24.33          
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 3.73            3.53            3.60            3.98            3.78            4.00            
ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 97.85          103.40        101.39        91.67          96.56          91.25          

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 17 17 21 17 17 20
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 8 8 11 8 8 11
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 14.0 15.0 23.0 15.4 15.0 23.0

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10 10 15 11 10 16

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ
อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.76 0.82 0.88 0.74 0.79 0.82
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 12.96 12.56 16.26 13.10 12.02 16.30

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลคา่หุน้ตามบญัชี (บาท) 3.49 3.25 3.15 3.37 3.12 3.02
กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ (บาท) 0.51 0.50 0.72 0.52 0.48 0.68

รายการ

งบการเงนิรวม
สําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม

งบการเงนิเฉพาะบริษทั
สําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม
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