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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียนก่อตั้งเป็น

บริษทัจาํกัดเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2517 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 บริษทัมี
ประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการทาํเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์มากกวา่  43  ปี 
จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษาและเจา้ของโครงการต่าง ๆ  

แหล่งรายไดข้องบริษทัในปี 2561  ซ่ึงมีรายไดร้วม 2,765.20  ลา้นบาท มาจากภาครัฐร้อยละ  45  และภาคเอกชนร้อยละ 49  
และจากต่างประเทศร้อยละ 6 ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีลูกคา้อยู ่2 บริษทั ท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 25 ของรายไดร้วมของบริษทั ซ่ึง
บริษทัรับงานจากการเขา้ประมูลโดยกระทาํธุรกรรมปกติ  
 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล จากทุนจดทะเบียน 611,330,016 หุน้ 
เป็น 672,463,018 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 336,231,509 บาท 
 

1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 วสัิยทศัน์   เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างชั้นนาํแห่งอาเซียน 

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

กลยุทธ์  เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
1. รับงานบริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน รวมทั้ งงานก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ทั้ งในและ

ต่างประเทศโดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
2. เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 
3. บริหารงานโครงการโดยยึดหลกัการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงสภาวะส่ิงแวดลอ้ม

และความปลอดภยั ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพงานไดม้าตรฐาน 
4. หาตลาดใหม่เพ่ิมเติมในประชาคมอาเซียน 
5. พฒันาเทคโนโลยี และองคค์วามรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยู่เสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขนัดา้น

ราคา 
6. พฒันาศกัยภาพในดา้นทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างการบริหารจดัการขององค์กรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 
7. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองจกัร เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
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8. พฒันานาํระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการบริหาร เพ่ือให้มีการรายงานขอ้มูลต่างๆ ให้

รวดเร็วและทนัการ 
 เป้าหมายองค์กร 
 บริษทัฯ มีเป้าหมายทาํรายไดร้วมให้ได ้4,000 ลา้นบาทภายในปี 2566 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ี บริษทัฯ พฒันาขบวนการ
ทาํงานให้รวดเร็วยิ่งข้ึน รวมทั้งพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ความสามารถในการทาํงานดียิง่ข้ึน รวมทั้งคิดคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ 
ข้ึนมาใช้ในการทาํงาน รวมทั้งการขยายงานไปต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัไดไ้ปตั้งบริษทัท่ีประเทศเมียนมาร์ และประเทศเป้าหมาย
ต่อไปจะขยายเขา้ไปในประเทศอาเซียน 

 
 1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั 

ปี 2517 - จดทะเบียนก่อตั้ งบ ริษัทจํากัด  ภายใต้ช่ือ  “บริษัท  ซีฟโก้ จํากัด  (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 
COMPANY LIMITED)” เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2517  ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลา้นบาท (เรียกชาํระ 1.5 ลา้นบาท)  
มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท โดยกลุ่มวิศวกรท่ีทาํงานให้กบัหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเล็งเห็นศกัยภาพ
ของธุรกิจเสาเขม็เจาะ ซ่ึงงานในช่วงแรกจะเป็นงานเสาเขม็เจาะขนาดเล็ก ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูป้ระกอบการไทยราย
แรกท่ีนาํเทคโนโลยเีสาเขม็เจาะแบบ 3 ขา เขา้มาใชใ้นประเทศไทย 

ปี 2523 -  ร่วมทุนกบั Stent Foundations Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงด้านเข็มเจาะขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษ 
จดัตั้งบริษทัช่ือ Stent Seafco Ltd. ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลา้นบาท  โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  51 เพ่ือ
วตัถุประสงค์ในรับงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่สําหรับอาคารสูงและโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่  
ในขณะท่ีบริษทัจะรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเท่านั้น  ซ่ึงต่อมาบริษทัร่วมทุนดงักล่าวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
Balfour Beatty Thai Ltd. และขยายงานก่อสร้างอาคารสูงและงานโยธาอ่ืนๆ  

ปี 2530 -  ขายเงินลงทุนใน Balfour Beatty Thai Ltd. ให้แก่ Stent Foundations  อย่างไรก็ตามบริษทัไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรดว้ย   
วิธีการผ่อนชาํระและรับโอนพนักงานของบริษทัร่วมทุนทั้งหมดมาเป็นพนักงานของบริษทั ส่งผลให้บริษทั
สามารถรับงานทั้งเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และขนาดใหญ่ไดเ้อง  

ปี 2532 -   บริษทัได้ทาํขอ้ตกลงกับ Soletanche Bachy Group ของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงด้านความเช่ียวชาญงาน
ก่อสร้างกาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซ่ึงเขา้มาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยบริษทัจะรับหนา้ท่ี
ในการหาและรับงานโครงการต่างๆ  ในขณะท่ี Soletanche จะรับหนา้ท่ีเป็นผูรั้บช่วงก่อสร้างงานกาํแพง D- Wall  
ซ่ึงในเวลาต่อมาทั้ง 2 บริษทัต่างแยกรับงานดว้ยตนเอง โดยอาจจะมีการร่วมงานในโครงการใหญ่เป็นคร้ังคราว 

ปี 2534 
 
 

-   ลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์ จาํกดั จาํนวน 6,900 หุน้ในราคาหุน้ละ 1,000  บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1,000 บาท) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23 (ทุนชาํระแลว้ 30 ลา้นบาท) เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร อาคาร
ชุด และท่ีดิน   

-   บริษทัลงทุนในบริษทั อี.ดี.อี. จาํกดั จาํนวน 980 หุ้นในราคาหุ้นละ 1,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000  
บาท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.50 (ทุนชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท) เพ่ือ ดาํเนินธุรกิจรับจา้งทดสอบเสาเขม็   
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ปี 2537 -   จดทะเบียนเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษจาก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เป็น 

SEAFCO COMPANY LIMITED 
-  ในระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัมีการเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่มีทุนชาํระแลว้เท่ากบั 120
ลา้นบาท และเปล่ียนมูลค่าตามบญัชีจากหุน้ละ 1,000 บาท เป็น หุน้ละ 100 บาท 

ปี 2540 
 
 
 

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

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

ปี 2546 -   บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัร่วมทั้ง 2 แห่ง คือบริษทั ซีฟโก ้เอ็นเตอร์ไพร้ซ์  จาํกดั และบริษทั   
อี.ดี.อี. จาํกดั เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 

-  บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั จาํนวน 99,940 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.94 ของทุนชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ทัว่ไป 

ปี 2547 -  บริษทัเปล่ียนมูลค่าตามบญัชีจากหุ้นละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และมีการเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมอีก 90 
ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท  ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็น 210 ลา้นบาท และชาํระแลว้ 160 ลา้นบาท 

-  แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
-  บริษทัลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวน 210 ลา้นบาท เป็น 160 ลา้นบาท และเพ่ิมทุน จาํนวน 55 ลา้นบาท ใน
ราคาหุน้ละ  1 บาท ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 50 ลา้นหุ้น และส่วนท่ีเหลือ 5 ลา้นหุ้น สาํรองไวเ้พ่ือการรับรองการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

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

พนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผูม้าใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัใน คร้ังท่ี 1 น้ี 

ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวนัใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 2 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผูม้าใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิ เป็นหุน้สามญัในคร้ังท่ี 2 น้ี 

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

ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2554 
 
 
 
ปี 2555 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 4 ผลของการใชสิ้ทธิจาํนวน 121 ราย จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 
2,002,000 หน่วย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่1,480,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพื่อการใช้
สิทธิคร้ังน้ี 2,002,000 หุ้น จาํนวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น 
จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวนเงินรวม 10,010,000 
บาท 

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

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

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

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 5 (คร้ังสุดทา้ย) ผลของการใชสิ้ทธิจาํนวน 130 ราย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ัง
น้ี จาํนวน 1,480,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 1,480,000 หุน้ ซ่ึงเป็นจาํนวน
หุ้นท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวน 
7,400,000.00 บาท 

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

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

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

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555  บริษทั ซีฟโก้ จาํกดัและบริษทั ประยูรชยั(1984) จาํกดัร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเลิก
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ปี 2556 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2557 
 
 
 
ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) 
จํากัด  ข้ึนท่ีประเทศพม่า โดยมีหุ้นสามัญจํานวน  4,500 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10,000 kyat  เป็นจํานวนเงิน  
45,000,000 kyat ไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 4,500 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน  45,000,000 kyat ซ่ึง
ทางบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ลงทุนคิดเป็นเงินเท่ากบั 1,410,300 บาท โดยจะดาํเนินการรับงานบริการ
ก่อสร้างและรับงานบริการเสาเขม็เจาะและรับงานบริการกาํแพงกนัดินท่ีประเทศพม่า ซ่ึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการ
รับงานแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 333,250,000 หุ้น เหลือ 268,730,194 หุ้น 
และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากหุน้สามญั 268,730,194 หุน้ หุน้ละ 1 
บาท มูลค่า 268,730,194 บาท เป็นจาํนวนหุน้สามญั 291,124,377 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 291,124,377 บาท โดยได้
เรียกชาํระค่าหุน้แลว้  291,110,727 หุน้ เป็นมูลค่า 291,110,727 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 291,124,377 หุ้น เหลือ 291,110,727 
หุ้น และเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากหุ้นสามญั 291,110,727 หุ้น 
หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 291,110,727 บาท เป็นจาํนวนหุ้นสามญั 305,666,263 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 305,666,263 
บาท โดยไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้  305,665,008 หุน้ เป็นมูลค่า 305,665,008 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 
50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5,000,000 บาท โดยบริษทั ซีฟโก้ จาํกดั(มหาชน) ไดถื้อหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99  

- เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั โดยออกเป็นหุ้น
สามญัใหม่ 50,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100,000 หุน้ หุน้
ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท และไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุน้สามญั 100,000 หุน้ หุน้
ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยไดถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  
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ปี 2559 
 
 
ปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2559 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จาํกดัเพ่ิมอีก 
รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 6,929,860.50 บาทโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 เพ่ือให้เป็นบริษทัฯต่างประเทศท่ี
สามารถดาํเนินธุรกิจไดส้ะดวกยิง่ข้ึนตามกฎหมายของรัฐบาลพม่า 

-  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จาํกัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 kyat เป็น 
700,000,000 kyat โดยบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80% 

- เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2560 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จาํกดัเพ่ิมอีก
รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 8,560,290.50 บาท โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80  

- เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 
บางส่วน ทาํใหบ้ริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 97.996 รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 9,799,400 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จาํกดัเพ่ิมอีก
รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 13,432,682.00 บาท โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 80  

- เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้จากเดิม 1.00 บาท/หุ้น 
เป็น 0.50 บาท/หุ้น ทุนจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเป็น 611,330,016 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
305,665,008 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการร่วมคา้ และชาํระบญัชี  กิจการร่วมคา้
ศรีนครินทร์ และกิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และประยูชยั (1984) เรียบร้อยแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 บริษทั ซีฟโ ก  ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 
26,000,000 บาท โ ดยบริษทั ซีฟโ ก  ้จาํกดั(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50% รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 
13,000,000 บาท 

ปี 2561 -  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล จากทุนจดทะเบียน 
611,330,016 หุน้ เป็น 672,463,018 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 336,231,509 บาท 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 ในกลุ่มบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ประกอบดว้ย 
 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ดงัน้ี 
ช่ือบริษทั/กิจการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ / งานประมูล 

1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 50 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 
26 ลา้นบาท 

มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงาน
ก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างฐานราก 

   
2. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 97.996 

ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชาํระแลว้ 
10 ลา้นบาท 

มีนโยบายรับงานก่อสร้างและรับงานเสาเข็มเจาะและ
กาํแพงกนัดินท่ีต่างประเทศ 

3. บริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั 80 ของทุนจดทะเบียน 
700,000,000 kyat คิด
เป็นเงินเท่ากบั 13.43 

ลา้นบาท 

มีนโยบายดาํเนินการรับงานก่อสร้างและรับงานเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีประเทศพม่า 

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-  ไม่มี –  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  บริษทั

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

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

 
 

2.1.1 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) 
งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากส่วนสําคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน

อ่อนแต่จาํเป็นตอ้งใชเ้สาเขม็เพ่ือรองรับนํ้าหนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่สะดวกในการใช้
เสาเข็มตอก  นอกจากน้ีเสาเข็มเจาะสามารถทาํให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํ้ าหนกัอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีระดบัความสูงมากๆ 
โดยไม่ก่อให้ดินเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้างขา้งเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเ้สาเข็มตอก  การใชเ้สาเข็มเจาะยงั
สามารถลดขนาดของฐานรากใหเ้ลก็กว่ากรณีใชเ้สาเขม็ตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี
ใชเ้สาเขม็ตอก  รูปแบบเสาเขม็เจาะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภาพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีการสาํรวจสภาพใตดิ้นก่อน จึงจะสามารถออกแบบ
เสาเขม็เจาะใหเ้หมาะกบัสภาพใตดิ้นขณะเดียวกนักส็ามารถรับนํ้าหนกับรรทุกของโครงสร้างไดต้ามท่ีกาํหนด  
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เสาเขม็เจาะ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเขม็ ดงัน้ี 
1. เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเลก็  คือเสาเขม็ท่ีสามารถรับนํ้ าหนกัตั้งแต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูก่บัสภาพพ้ืนท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  เหมาะกบังานโครงสร้างท่ีมีระดบัความ
สูงไม่เกิน 10ชั้น  ถา้ตอ้งการให้สามารถรองรับนํ้าหนกัไดม้ากข้ึน  จะตอ้งเพ่ิมจาํนวนเสาเขม็มากข้ึน  ทาํให้ตอ้งใชพ้ื้นท่ีฐานรากมาก
ข้ึนตามลาํดบั  ในการก่อสร้างเขม็เจาะขนาดเล็ก บริษทัใชเ้คร่ืองเจาะแบบกา้นหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนาดเล็ก และระบบสาม
ขา (Tripod Rig) ซ่ึงมีขนาดท่ีกะทดัรัด 

การใชเ้ขม็เจาะขนาดเล็กมีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหว่างการก่อสร้างนอ้ยมาก อีก
ทั้งเคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกะทดัรัดทาํใหเ้คล่ือนยา้ยไดง่้ายและสามารถทาํงานไดใ้กลต้วัอาคารมากหรืออาจทาํงานภายในตวัอาคาร
ได ้

2. เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่  
เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ คือเสาเขม็ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางมากกว่า 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสามารถก่อสร้างไดถึ้ง

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

เทคโนโลยีในการทาํเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักาํแพงกันดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสามารถช่วยร่น
ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสูงท่ีมีหอ้งใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยการนาํเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top - 
Down Construction)  โดยผูก่้อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จาํเป็นตอ้งรอใหง้านก่อสร้างใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบน
ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเสาเหล็กขนาดใหญ่ไวท่ี้หวัเสาเขม็ใหป้ลายเสาเหลก็โผล่ถึงระดบัดินเดิม
ไว ้ซ่ึงเสาเหลก็ดงักล่าวจะสามารถรองรับนํ้ าหนกัอาคารเหนือดินไดค้วามสูงระดบัหน่ึง  ทาํให้ผูก่้อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้าง
อาคารต่อไปไดเ้ลยหลงัจากท่ีงานเสาเขม็และงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ตอ้งรองานขดุดินฐาน
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รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษทัรับทาํส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กดว้ย
เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นงานท่ีใชเ้สาเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว  
เพ่ือใหคุ้ม้กบัคา่ใชจ่้ายในการเปิดหน่วยงาน 

 
 

 
 

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

กาํแพงกนัดินท่ีไม่ตอ้งใช ้Sheet Pile  สามารถกนันํ้ าใตดิ้นไดดี้  และสามารถดดัแปลงมาใชก้บัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใตดิ้น
และโครงสร้างระบบ Top-down  ไดดี้    กาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภทหน่ึงท่ีบริษทั
นาํมาใช ้ซ่ึงทาํให้สามารถขดุเจาะลงไปในพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างหนาแน่น และพ้ืนท่ีซ่ึงคบัแคบในระดบัท่ีลึกมาก การก่อสร้าง
สามารถก่อสร้าง กาํแพงกนัดินซ่ึงมีความหนาตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างข้ึนโดยเสริมเหลก็และเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุ
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ไวล่้วงหนา้ดว้ยวิธีการเทคอนกรีตใตน้ํ้ า (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกาํแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
ตวัอาคารดา้นบนโครงสร้างชั้นใตดิ้นท่ีอาคารต่างๆมีอยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลึก
สูงสุดเฉล่ียประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น แต่การใชเ้ทคโนโลยี Diaphragm Wall ทาํให้สามารถก่อสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กกว่า 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั
เป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือการสร้างชั้นใตดิ้นอาคารโรงแรมแกรนดไ์ชน่า บริเวณหวัมุมส่ีแยกราชวงศ ์

 

 
 

 
2.1.3 งานก่อสร้างโยธา 

   
นอกจากงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน  บริษทัยงัใหบ้ริการงานก่อสร้างฐานรากอ่ืนๆ และงานโครงสร้างใตดิ้นแบบครบ

วงจร รวมถึง  
    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดับความสูงไม่มากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ต้องใช้ระยะ

เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดุตกแต่งทั้งภาย ใน และภายนอก 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคล์อดถนนทางแยก 
 งานก่อสร้างฐานรากชั้นใตดิ้น เป็นการก่อสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารซ่ึงจะดาํเนินการหลงัจากไดท้าํการก่อสร้างเสาเข็ม

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

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

 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  
1. แยกตามสายผลิตภณัฑ์เป็นดงันี ้

 สายผลติภัณฑ์ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
งานเสาเขม็เจาะและกําแพงกนัดิน (รับงาน
เฉพาะค่าแรง) 

1,174 43% 700 38% 644 35% 

งานเสาเขม็เจาะและกําแพงกนัดิน (รับงาน
รวมวสัดุ) 

1,420 51% 1,063 58% 1,194 64% 

รวมงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 2,594 94%  1,763 97%  1,838 99%  
งานโครงสร้างและโยธา 7 - 7.04 - 5 - 
งานต่างประเทศ 164 6% 48.01 3% 20 1% 
          รวมรายได้จากการบริการ 2,765 100%  1,818 100%  1,863 100%  
 

2. แยกตามแหล่งรายได้เป็นดังนี ้
 2561 2560 2559 
 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
1. งานราชการ 1,233 45% 663 36% 313 17% 
2. งานเอกชน 1,532 55% 1,155 64% 1,550 83% 

รวม 2,765  1,818 100%  1,863 100%
 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
 ช่วงปี 2561-2564 ท่ีจะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนประมาณ 1.18 ลา้นลา้นบาท โดยเฉพาะแผนปฏิบติัการดา้นคมนาคมเพ่ือ
รองรับการพฒันาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใน กทม. และ
ปริมณฑลสายต่างๆ ตลอดจน Mega Project ในภูมิภาค จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนการก่อสร้างภาครัฐในระยะต่อไป ซ่ึงเป็นโอกาสของ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีรับงานโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผูรั้บเหมาช่วง และ Supply Chain ท่ีเก่ียวเน่ือง ทั้งน้ี การประมูล
งานภาครัฐจะทาํให้ผูรั้บเหมามีความตอ้งการสินเช่ือเพ่ิมข้ึน ทั้งวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงาน หนงัสือคํ้าประกนัสัญญาฯ 
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และ Project Finance ซ่ึงสินเช่ือกลุ่มน้ีมีสัดส่วน NPL ตํ่า ผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนเพ่ือขบัเคล่ือนโครงการลงทุนสําคญั ๆ หลงัมี
รัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้ง คาดว่าจะช่วยให้การก่อสร้างภาครัฐฟ้ืนตวัข้ึน โดยขยายตวัประมาณ 7.7% และ 7.1% ในปี 2562-2563 
ตามลาํดบั และส่งผลบวกต่อความตอ้งการวสัดุก่อสร้างกลุ่มงานโยธา อาทิ หิน ทราย เหลก็ ยางมะตอย ซีเมนต ์เป็นตน้ 
 สําหรับงานก่อสร้างภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยัยงัคงซบเซา เน่ืองจากตลาด Residential Real 
Estate ยงัมีท่ีอยูอ่าศยัเหลือขายสะสมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก อีกทั้งในปี 2562 ยงัไดรั้บผลกระทบจากมาตรการ LTV ใหม่ของธปท. ส่งผล
ใหก้ารก่อสร้างภาคเอกชนขยายตวัประมาณ 3.2% ชะลอตวัลงจากการขยายตวั 4.4% ในปี 2561  แต่ในปี 2563 งานก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั
มีโอกาสขยายตวัประมาณ 5.5% เน่ืองจาก พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบบัใหม่ (ใชบ้งัคบั 1 ม.ค. 2563) จะสนบัสนุนใหมี้การ
นาํท่ีดินรกร้างว่างเปล่ามาพฒันามากข้ึน เพ่ือลดผลกระทบด้านภาษี รวมทั้ง แรงกดดันจากอุปทานส่วนเกินท่ีเร่ิมลดลง ขณะท่ี 
Commercial Real Estate อาทิ อาคารสํานกังาน อาคารพาณิชย ์อาคารศูนยก์ารคา้ โรงงานมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึน ส่งผลดีต่อธุรกิจ
จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นพนัธมิตรกบั Developer จะไดรั้บอานิสงส์โดยตรง จากการฟ้ืนตวัของธุรกิจ Real Estate 
 สรุป Industry Rating ของธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกนัในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
 การก่อสร้าง แมท่ี้ผ่านมาการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐมีความล่าชา้และทาํไดต้ ํ่ากว่าเป้าหมายท่ีวางไว ้จนกระทบต่อการ
ก่อสร้างภาครัฐ แต่แนวโน้มตลาดรับเหมางานวิศวกรรมโยธาภาครัฐมีโอกาสท่ีจะคึกคกัข้ึน จากโครงการพฒันาเมืองการบินภาค
ตะวนัออก (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง อาทิ รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 
งานก่อสร้างรถไฟฟ้าและถนนสายต่างๆ จึงเป็นโอกาสให้ผูป้ระกอบการรายท่ีรับงานโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ ง
ผูรั้บเหมาขช่วงและ Supply Chain มีงานเขา้มามากข้ึน 

 สําหรับงานก่อสร้างภาคเอกชน มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะในกลุ่ม Residential Real Estate ท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการ LTV ใหม่ของ ธปท. ท่ีจะเร่ิมใชบ้งัคบัในปี 2562 และอุปทานเหลือขายท่ีสะสมอยู่ใน
ตลาดเป็นจาํนวนมาก อย่างไรก็ดี ยงัมีงานก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัในบางพ้ืนท่ี ท่ีผูป้ระกอบการอสังหาฯ มีแผนเปิด
โครงการใหม่ในทาํเลสาํคญัๆ อาทิ แนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ หวัเมืองใหญ่ และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสาํคญั สาํหรับกลุ่ม 
Commercial Real Estate อาทิ อาคารสาํนกังาน อาคารพาณิชย ์อาคารศูนยก์ารคา้ โรงงาน มีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน 

 อย่างไรก็ดี ราคาวสัดุก่อสร้างมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน รวมทั้งความเส่ียงจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และ
ต้นทุนแรงงาน  รวมทั้ งทิศทางอัตราดอกเบ้ียท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของ
ผูป้ระกอบการ 

 การจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ไดรั้บปัจจยับวกจากการลงทุนก่อสร้างโครงการภาครัฐท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน และ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นตลาดสําคญั โดยเฉพาะกลุ่มอาคารสํานักงาน และศูนยก์ารคา้ให้เช่ายงัคงเติบโต
ต่อเน่ือง จากการเขา้มาของธุรกิจต่างประเทศ และการท่องเท่ียว ทาํให้ภาพรวมของการก่อสร้างยงัโน้มสูงข้ึน  
ส่วนกลุ่ม Residential Real Estate บางส่วนจะไดผ้ลกระทบจากมาตรการ LTV ใหม่ ส่งผลใหค้วามตอ้งการวสัดุ
ก่อสร้างในกลุ่มน้ีชะลอตวัลง 

 การแข่งขนัของธุรกิจขายวสัดุก่อสร้างยงัคงสูง จากการขยายสาขาของผูป้ระกอบการรายใหญ่ และการเขา้มาของ
ผูป้ระกอบการรายเลก็ ดา้นตลาดส่งออกปี 2562 คาดวา่จะฟ้ืนตวัหลงัจากตลาดอาเซียน ซ่ึงเป็นตลาดหลกัประสบ
อุทกภยัรุนแรง แต่ตลาดส่งออกอาจตอ้งแข่งขนักบัสินคา้จากจีน ท่ีจะไดรั้บปัจจยับวกจากค่าเงินหยวนท่ีอ่อนลง 
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 ในช่วง 5 ปี (ปี 2557-2561) มูลค่าการลงทุนภาคก่อสร้าง มีสดัส่วนเฉล่ียเท่ากบั 8.1% ของ GDP โดยเฉพาะการ

ก่อสร้างภาครัฐไดก้ลบัมามีบทบาทสูงกวา่การก่อสร้างภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั จากแรงขบัเคล่ือน
ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการลงทุนเพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีออกมาอยา่งต่อเน่ืองภายใตรั้ฐบาล คสช. 
ขณะท่ีการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะชะลอตวัของภาคอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีอยูอ่าศยั (Residential Real Estate) ท่ีมีแนวโนม้ชะลอตวั 

 ภาพรวมการก่อสร้างในปี 2561 เร่ิมฟ้ืนตวัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ทั้งการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน โดยในช่วง 3 
ไตรมาสแรก การก่อสร้างภาครัฐเพ่ิมข้ึน 1.9%(YoY) และการก่อสร้างภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 4.0%(YoY) และคาดวา่
ภาพรวมการก่อสร้างทั้งปีจะเติบโตท่ีระดบั 3.6% ฟ้ืนตวัข้ึนจากท่ีหดตวั 2.2% ในปี 2560 ทั้งน้ี เน่ืองจากการเบิก
จากงบลงทุนในช่วงท่ีผา่นมาลดลงจากปีก่อน ส่งผลใหก้ารลงทุนภาครัฐในปี 2561 ฟ้ืนตวัไม่มาก 

 สาํหรับในปี 2562-2563 ทีม BMR คาดวา่การก่อสร้างจะเติบโตในช่วง 5.3%-6.4% ตามทิศทางการเติบโตของ
การลงทุนภาครัฐและเอกชน ทีม Krungthai Macro Research คาดวา่ในปี 2562-2563 การลงทุนภาครัฐจะเติบโต
ในกรอบ 6.7%-7.2% สาํหรับการลงทุนภาคเอกชน จะเติบโตในกรอบ 5.0%-7.2% 

การก่อสร้างภาครัฐ ประมาณ 80% เป็นการก่อสร้างงานโยธา ซ่ึงไดรั้บแรงหนุนจากการขยายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐ ผา่นงบประมาณการลงทุน โดยสภาพฒันฯ์ ประเมินวา่ในช่วงปี 2561-2564 จะมีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนดา้นคมนาคม
ขนส่งทัว่ประเทศ ประมาณ 1.18 ลา้นบาท โดยเฉพาะในปี 2561 นอกจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑลสาย
ต่างๆ ท่ีมีความคืบหนา้แลว้ ยงัมี Mega Project ในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพฒันาโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีครม.อนุมติัแลว้ และคาดวา่จะไดผู้ร่้วมทุนในปี 2562 ซ่ึงจะเป็นปัจจยั
สนบัสนุนการก่อสร้างภาครัฐในระยะต่อไป 

 อยา่งไรก็ดี ในปี 2561 ท่ีผา่นมา การเบิกจ่ายงบลงทุนยงัทาํไดต้ ํ่ากวา่เป้า โดยการเบิกจ่ายในช่วง ม.ค.-พ.ย. 2561 
ลดลง 1.7%(YoY) ส่งผลใหภ้าพรวมการก่อสร้างภาครัฐฟ้ืนตวัไม่มาก 

การก่อสร้างภาคเอกชน ประมาณ 56.5% เป็นการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงท่ีผา่นมาไดรั้บผลกระทบจากภาวะซบเซาของธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยั (Residential Real Estate) สะทอ้นจากการลดลงของพ้ืนท่ีไดรั้บอนุญาตก่อสร้างทัว่ประเทศ และ
โครงการเปิดตวัใหม่ของ Developer เน่ืองจากในตลาดยงัมีท่ีอยูอ่าศยัเหลือขายสะสมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นทาวนเ์ฮา้ส์
และอาคารชุด ในระดบัราคา 1-3 ลา้นบาท ท่ีตลาดกาํลงัประสบปัญหาดา้นกาํลงัซ้ือ ซ่ึงนอกจากจะไม่มีมาตรการกระตุน้จากภาครัฐ
ในปี 2561 แลว้ ธุรกิจยงัตอ้งเผชิญกบัมาตรการกาํกบัของ ธปท. (เกณฑว์างเงินดาวนข์ั้นตํ่า : LTV) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวั
ของธุรกิจในปีหนา้ 

 สาํหรับงานรับเหมาก่อสร้างอาคารเพ่ือการพาณิชย ์(Commercial Real Estate) อาทิ อาคารสาํนกังาน/อาคาร
ศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่า อพาร์ทเมน้ท ์/ เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์และนิคมอุตสาหกรรม นบัวา่ยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด
โดยเฉพาะในพื้นท่ี กทม. และปริมณฑล ในหวัเมืองใหญ่ และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อาทิ EEC เป็นตน้ 

 
ท่ีมา : Industry Rating Construction & Building Materials ธนาคารกรุงไทย จาํกัด(มหาชน) 
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2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  

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

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

    เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซ่ึงเป็นลูกคา้รายท่ีสาํคญัของบริษทั 
    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กบับุคลากร ทาํให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานให้สามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกนัก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน บริษทัไดส่้งพนกังานเขา้อบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาส่ง
พนกังานเขา้รับทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีสถาบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บั
สถาบนั AIT เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท
ใหก้บัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และมอบทุนการศึกษาให้กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 

    บริษทัสามารถดาํรงสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี
ความจาํเป็นต้องมีเงินคํ้ าประกันงานต่างๆ หลายขั้นตอนจนกว่าจะดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบงาน  มี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลายรายตอ้งประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงานต่างๆ  แต่ดว้ย
นโยบายในการดาํรงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัการปฏิบติัท่ีดีต่อสถาบันการเงิน  ทาํให้บริษทัสามารถลด
อุปสรรคในเร่ืองการขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อการรับงานของบริษทั 

    บริษทัมีความพร้อมดา้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบาํรุงรักษาอยา่งเขม้งวด และมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกบับริษทัมีการวางแผนในการบริหารเคร่ืองจกัรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ทาํให้บริษทัอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะรับงานไดห้ลายงานในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีและบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตั้งกาํแพง
กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวนขณะ
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ปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลา้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ
ก่อสร้างทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพ้ืนผิวถนนใกลบ้ริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

    ในสภาพปัจจุบนัธุรกิจก่อสร้างจะขาดบุคคลในระดบัวิชาชีพ (ปวส. และปวช.) เขา้มาทาํงานในอุตสาหกรรม บริษทัจึงได้
ร่วมมือกบัทางวิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลยัการอาชีพสว่างแดนดิน จดัส่งนกัศึกษาเขา้มาฝึกงานในระดบัช่างฝีมือ
กบัทางบริษทั เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพและยงัสามารถคดันกัศึกษาท่ีดีเขา้มาร่วมงานกบับริษทัดว้ย 

   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั
สภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะพ่ึงเพียงแต่ตลาด
ภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปไดย้าก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะใน
เขตอาเซียน ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศเมียนมาร์ และบริษทัท่ีแผนท่ีจะขยายไปท่ีประเทศกมัพชูา รวมทั้งงาน
ภายในประเทศตามต่างจงัหวดั ซ่ึงไม่ใช่ตลาดของบริษทั บริษทัจะหาพนัธมิตรตามต่างจงัหวดัเพ่ือหางานเสาเขม็เจาะเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางการตลาดดว้ย 

    พฒันาเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ บริษทัมีหน่วยงานวิจยัและพฒันาข้ึนภายในองคก์ร 
ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงานดา้นวิชาการท่ีเผยแพร่ไปในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างดา้นงานวิศวกรรมปฐมพีไปทัว่โลก ในปี 
2558 บริษทัครบรอบการก่อตั้งบริษทัเป็นเวลา 40 ปี บริษทัฯ ไดร้วบรวมบทความผลงานดา้นวิชาการท่ีนาํไปเผยแพร่ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศรวมเป็นรูปเล่ม และแจกใหแ้ก่สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพ่ือนาํไปใชศึ้กษาต่อไป 

 
2.2.2 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ลกัษณะงานของบริษทัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานกังาน อาคารชุด 
โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ เป็นตน้ และงานภาครัฐบาล อนัไดแ้ก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น งานฐานรากอาคารราชการ 
งานฐานรากโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางยกระดบั อุโมงค์ลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่ไดเ้นน้รับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเคร่ืองจกัร
ในแต่ละช่วงของการรับงาน และบริษทัฯมิไดพ่ึ้งพิงลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 25 ของรายไดร้วมของบริษทั 

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

2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกาํแพงกนัดินซ่ึงเป็นส่วนสําคญัในการวางรากฐานสาํหรับการก่อสร้างอาคารและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยจาํแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสาํหรับอาคารสาํนกังาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ และงานโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับ 
ทางยกระดบั อุโมงคล์อดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เน่ืองจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่
และกาํแพงกนัดินตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทาํงานท่ียาวนานถึง 45 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ
เช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุน้เคยของดินในประเทศไทยมากกวา่ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คง และความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมาหลกั ผูอ้อกแบบ ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จึง
ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้บริษทัฯ สามารถประมูลงานแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดมีเพียงไม่ก่ีรายได ้โดย
บริษทัจะรักษาส่วนแบ่งตลาดในปี 2561 น้ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของตลาดรวม 

 
2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
2.3.1 กาํลงัการผลิต 

งานรับเหมาทาํฐานรากโครงการก่อสร้างตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรและความชาํนาญของวิศวกรและผูค้วบคุมงานในปริมาณท่ี
ต่างๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชดัเจนถึงกาํลงัการผลิตของบริษทั  อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดกาํลงัการผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

    ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร และจาํนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบดว้ยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จาํนวน 60 ชุด เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกาํแพง D-Wall 

จาํนวน 50 ชุด ท่ีไดรั้บการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่งตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเขม็เจาะไดถึ้ง 42 หน่วยงาน งานกาํแพง D-
Wall ไดถึ้งจาํนวนประมาณ 29 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได ้  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโรงงานซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่
พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนไดพ้ร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ทาํใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

    จาํนวนวศิวกร 
 บริษทัมีวศิวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทาํงานร่วมกบับริษทัมาเป็นเวลานานโดยเฉลี่ย

แลว้มีอายงุานประมาณ 12 ปี ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทวศิวกรตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
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วศิวกร 
จาํนวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 
1. วศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ 4 5 
2. วศิวกรงานออกแบบดา้นธรณีเทคนิค 2 3 
3. วศิวกรระดบัผูค้วบคุมงานสนาม 50 45 

รวมทั้งส้ิน 56 53 
จาํนวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหบ้ริษทัสามารถรับงานไดค้ร้ังละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   
 

    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 
บริษทัจาํเป็นตอ้งมีวงเงินคํ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดยปกติ

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

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

ประกนัผลงานต่อไปอีก 1-2 ปี หลงัส่งมอบงาน 
นอกจากน้ี บางงานอาจมีการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนัว่าบริษทัไดรั้บเงิน

ล่วงหนา้ในการทาํงาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัตอ้งออกในการรับงานหน่ึงๆ คิดเป็นมูลค่า
ร้อยละ 10-20 ของมูลค่างาน  ดังนั้ นวงเงินคํ้ าประกันท่ีบริษัทมีกับสถาบันการเงินต่างๆ จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีกําหนดถึง
ความสามารถในการรับงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํ้าประกนัไม่เพียงพอในการรับงาน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินหนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 11  แห่ง จาํนวน 2,411  ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอใหบ้ริษทัสามารถ
รับงานไดม้ากกวา่ 4,000 ลา้นบาทต่อปี     
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2.3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทาํงาน  

 
 วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหลก็เส้น และเบนโทไนต ์ ซ่ึงบริษทั
สัง่ซ้ือวตัถุดิบเหล่าน้ีจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีบริษทัติดต่อเป็นประจาํเพียงไม่ก่ีราย  ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ใน
ความมีช่ือเสียงของผูจ้ดัจาํหน่าย  ราคาสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษทัอย่างสมํ่าเสมอและตรงตามท่ี
กาํหนดไว ้  
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ปริมาณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 

รายการวตัถุดิบ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 ปริมาณ 

 
ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น 
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 279,347.24 
(ลบ.ม.) 

454.34 46 204,314.72 
(ลบ.ม.) 

316.86 48 233,478.44 
(ลบ.ม.) 

357.44 52 

เหลก็เส้น (2) 17,105.77 
ตนั 

325.01 33 11,445.29 
ตนั 

214.26 33 13,307.57 
ตนั 

208.80 30 

เบนโทไนต ์(1) 5,312.23 
ตนั 

36.97 4 3,622.18 
ตนั 

24.01 4 3,914.34 
ตนั 

26.11 4 

โพลิเมอร์ (1) 215 
ตนั 

38.83 4 21.85 
ตนั 

4.37 1 41.96 
ตนั 

8.39 1 

นํ้ามนัดีเซล 4,423,806 
ลิตร 

112.54 11 3,488,920 
ลิตร 

80.94 12 3,512,888 
ลิตร 

72.54 11 

อ่ืนๆ  17.05 2 13.77 2  13.25 2

รวม  984.75 100  654.22 100  686.53 100 

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

  (2) ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการรับงาน ซ่ึงถา้ปีใดรับงานค่าแรงรวมวสัดุมากโครงการ ปริมาณการใช้
คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้จะมีปริมาณมากขึ้น แต่ถา้ปีใดรับงานเฉพาะค่าแรงมากโครงการ ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและ
เหลก็เสน้จะลดลง 

 
ท่ีผ่านมานโยบายการรับงานของบริษทัหากเป็นไปไดจ้ะรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยให้ลูกคา้เป็นผูจ่้าย

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

ตอ้งกาํจดัท้ิง ไดแ้ก่ เบนโทไนต์ (ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มากข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใช้เบนโทไนต์ท่ีผลิตทั้งจากใน
ประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตัราส่วนท่ีผลิตจากในประเทศสูงกว่าทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  และคุณภาพก็
เป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดริ้เร่ิมในการนาํโพลีเมอร์ (Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนตใ์นงานบางประเภท  Polymer เป็น
วตัถุดิบนําเขา้จากต่างประเทศ  ย่อยสลายง่ายกว่าและมีคุณภาพดีกว่ามาก ถึงแม้ราคาต่อหน่วยจะแพงกว่าเบนโทไนต์ ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

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

โดยผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งนาํของมาส่งท่ีบริเวณก่อสร้าง 
    อาํนาจในการต่อรอง 

- บริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซ้ือวสัดุคร้ังละจาํนวนมาก ทาํใหไ้ดรั้บส่วนลดมากกวา่ลูกคา้ทัว่ไป 
- ร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทาํให้บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งผูกขาดซ้ือจากร้านใดร้านหน่ึง

โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉล่ียการซ้ือวสัดุได ้
- การท่ีบริษทัติดต่อกบัร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชาํระหน้ีไม่เคยมีปัญหา แมใ้นช่วงท่ี

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทาํใหไ้ดรั้บเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 
ราคาเฉล่ียวตัถุดิบหลกัในปี 2559 – 2561 

วตัถุดิบ 2561 2560 2559 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 1,626.44 1,550.85 1,530.94 
เหลก็เส้น (บาทต่อกิโลกรัม) 19 18.72 15.69 
เบนโทไนท ์ แบบผง (บาทต่อกิโลกรัม) 6.96 6.63 6.67 
โพลีเมอร์  (บาทต่อกิโลกรัม) 180.61 200 200 
นํ้ามนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 25.44 23.20 20.65 

ปัจจุบันบริษัทมิได้มีการนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศและตัวแทนจาํหน่ายจาก
ต่างประเทศในประเทศ  อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้อะไหล่เคร่ืองจกัรบางประเภทซ่ึงไม่มีจาํหน่ายภายในประเทศ  

2.3.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การดาํเนินงานของบริษทัมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะมีเสียงรบกวนต่อผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียง

กบัโครงการก่อสร้างบา้งเล็กน้อย  ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นตน้ บริษทัไดด้าํเนินการต่างๆเพ่ือ
ป้องกนัและลดปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

    บริษทัจะจดัให้มีการติดตั้งกาํแพงกนัฝุ่ นและเสียงลอ้มรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผูอ้ยู่
อาศยับริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแต่งเคร่ืองจกัรอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อใหเ้กิดเสียง
ดงัมากจนเกินไปขณะทาํงาน 
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    บริษทัมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติั  เพ่ือใช้ลา้งลอ้รถยนตบ์รรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะว่ิงออกจากบริเวณก่อสร้าง
เพ่ือใหล้อ้รถสะอาด  ไม่ทาํใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

    บริษทัมีนโยบายดาํเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ ซ่ึง
ระบุไวใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํงานเร่งด่วนนอกเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด บริษทัจะทาํการขอผ่อนผนัจากกรุงเทพฯเพ่ือยึด
เวลาการทาํงานเป็นแต่ละกรณีไป  

    บริษทัมีการสร้างมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทั้งมีการช้ีแจงให้ทราบถึงเวลาและขั้นตอน
การปฏิบติังาน  และดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีการพฒันากระบวนการทาํงานเพื่อใหมี้ผลกระทบดา้นการสั่นสะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 
    บริษทัคิดคน้และพฒันาระบบของเคร่ืองจกัรเพ่ือลดมลภาวะดา้นเสียง และจดัหาวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ย เช่น การนาํโพลีเมอร์มาใชม้ากข้ึนและลดปริมาณการใชเ้บนโทไนต ์
    บริษทัมีการพฒันากระบวนการผลิตใหม่ๆ เพ่ือลดความสัง่สะเทือนของเสียงใหล้ดลง 
    การกาํจดัของเสีย บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาสังคมเป็นอยา่งมาก ควบคู่ไปกบัการดาํเนินการ

ดา้นมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จึง
ไดท้าํโครงการต่างๆ ท่ีบริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินการ จึงไม่มีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการลดจาํนวน
อุบติัเหตุจากการทาํงานต่าง ๆ  

  บริษทัมีการทาํความสะอาดภายในโครงการ รวมถึงขา้งเคียง เช่น ถนน ตรอกต่างๆ ท่ีติดกบัโครงการ การจะปล่อยนํ้าท้ิงก็
มีการบาํบดัอย่างถูกตอ้ง ส่วนวสัดุต่างๆ เช่น เหล็กเส้น นํ้ ามนัเคร่ือง ท่ีเหลือใชก้็มีการจดัเก็บไวใ้นคลงัท่ีหนา้งานอย่าง
เรียบร้อย ถา้ส่วนไหนพอใชไ้ดจ้ะนาํไปใชใ้นโครงการถดัไป ถา้ไม่ไดก้มี็การขายเป็นเศษต่อไป 
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   บริษทัจดัฝึกอบรมแก่พนกังานท่ีเร่ิมเขา้มาทาํงานกบับริษทั ในการปฐมนิเทศให้พนกังานทราบเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติังานของบริษทั พร้อมทั้งจดัส่งพนกังานเขา้อบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบัสถาบนัต่าง ๆ 
ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561* บริษทัมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 17 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานทั้งส้ิน 2,059 ลา้นบาท 
 
สรุปงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ
1. เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั เสาเขม็เจาะ รอรับมอบพ้ืนท่ี 
2. ก่อสร้างอาคารผูป่้วยนอก 9 ชั้น และท่ีจอดรถใต้

ดิน 
กาํแพงกนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์และเสาเขม็
เจาะแบบเหล่ียม 

รอรับมอบพ้ืนท่ี 

3. THE STRAND THONGLOR เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 1 ปี 2562 
4. NANA เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 1 ปี 2562 
5. One Bangkok Mix-Use Development Zone 2 เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 1 ปี 2562 
6. ก่อสร้างอุโมงคร์ะบายนํ้าจากบึงหนองบอนลงสู่

แม่นํ้าเจา้พระยา 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2562 

7. One Bangkok Mix-Use Development Zone 1 เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 2 ปี 2562 
8. One Bangkok Mix-Use Development Zone 4 เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 2 ปี 2562 
9. อาคารเอสเทรส สุขมุวิท 34 เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 2 ปี 2562 
10. อาคารหอพกัแพทยแ์ละพยาบาล วชิรพยาบาล เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 2 ปี 2562 
11. MRT Orange Line (E1-E2) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2562 
12. MRT Orange Line (E1-E2)/1 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2562 
13. MRT Orange Line (E1-E2)/2 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2562 
14. งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2562 
15. บางกอกมอลล ์โซน 1,2,3 เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 3 ปี 2562 
16. KRONOS OFFICE TOWER เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 3 ปี 2562 
17. คอนโดมิเนียมมิวนิค เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ไตรมาส 3 ปี 2562 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 2,059 ล้านบาท 
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2.5 การวจิยัและพฒันา 

 ฝ่ายวศิวกรรม 
 ฝ่ายวิศวกรรมซ่ึงถือว่าเป็นแกนหลกัสาํคญัของบริษทัฯ นั้นควบคุมและดูแลโดย ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์วิศวกรปฐพี ท่ีมี
ช่ือเสียงในการแกปั้ญหาทางดา้นเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝ่ายวิศวกรรมนั้นประกอบไปดว้ยวิศวกรปฐพีท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก จาํนวน 5 คน และ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค จาํนวน 8 คน 

ฝ่ายวิศวกรรมของบริษทัฯ แบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 
 การจดัเตรียมใบเสนอราคาทางดา้นเทคนิคและการออกแบบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคา้ 
 การวเิคราะห์และออกแบบฐานรากลึกและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของโครงสร้าง 
 บรรยายใหห้น่วยงานราชการและเจา้ของงานฟังเพ่ือช้ีแจงและใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในแต่ละโครงการ 
 การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคสาํหรับทีมงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายประมาณราคา 

 
รายการสรุปโครงการสําคญัและกิจกรรมท่ีฝ่ายวศิวกรรมได้มีส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2561 

โครงการ ส่วนร่วมของฝ่ายวศิวกรรม 
รถไฟฟ้าสายสีส้ม สญัญา E1 และ E2 งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวิธีการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
รถไฟฟ้าสายสีชมพ ูส่วนฐานรากสถานี งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวิธีการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
โครงการ One Bangkok งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวิธีการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
มอเตอร์เวย ์สาย 6 สญัญา 18 งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวิธีการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
โครงการอ่ืนๆ  งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวิธีการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
 
ฝ่ายงานวิจยัและพฒันา 

ฝ่ายงานวิจยัและพฒันา ไดรั้บการกาํกบัดูแลโดยตรงจาก ดร. ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัซีฟโก ้จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างผลงานและช่ือเสียงให้แก่บริษทัฯ โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพฒันา แก่วงการ
วิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกดว้ย หน่ึงในความสาํเร็จของฝ่ายงานวิจยัและพฒันา คือการมีส่วนร่วมในการ
ตีพิมพบ์ทความวิจยัทางวิศวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายภูมิภาคทัว่โลก โดยมี ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์เป็นผูรั้บ
นโยบายไปปฏิบติัจนไดผ้ลดีมาโดยตลอด 
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1. การส่งบทความเข้าตพีมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2561 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นส่ิงสาํคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้าหมายท่ีสาํคญัของฝ่ายวิจยั
และพฒันานั้นก็คือการเพ่ิมกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเพ่ือนาํผลวิจยัท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้บริษทัฯ จึงได้จดัตั้งฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม กาํแพงกนัดิน และ
วิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ การคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
จากงานวจิยัจาํนวนมากของฝ่ายวิจยัและพฒันา ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงานสมัมนาและการประชุมทางดา้นวิชาการ ท่ีจดัข้ึนโดย
สถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2561 ฝ่ายวิจยัและพฒันาไดส่้งบทความเพ่ือตีพิมพ์
ในงานประชุมวิชาการและงานสัมมนา ซ่ึง มีบทความท่ีตีพิมพใ์นงานประชุมระดบัประเทศและนานาชาติจาํนวน 6 บทความ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นบทความภาษาไทยจาํนวน 3 บทความและภาษาองักฤษ 3 บทความ ดงัแสดงรายละเอียดดงัน้ี 

 
งานประชุมวชิาการระดบัประเทศและนานาชาติ 
1. Thasnanipan, N., Boonyarak, T., Aye, Z. Z., Roth, C. and Thasnanipan, N. (2018). Bleeding in bored pile in Bangkok. 

Proceeding of 13th Annual Concrete Conference, Bangkok, Thailand 
2. Aye, Z. Z., Boonyarak, T., Chea, S. and Thasnanipan, N. (2018). Performance of large-diameter bored pile with short 

socketed length in igneous rock in Thailand. Proceeding of the 8th Conference on deep foundation technologies for 
infrastructure development in India, Gandhinagar, India 

3. ณรงค์ ทศันนิพนัธ์, ธยานันท์ บุณยรักษ์, ชันลกัสมาย โรธ, เสรีโรท เจีย และ ณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ (2561). พฤติกรรม
เสาเข็มเจาะความลึก 100 เมตร: เทคนิคการก่อสร้าง การทดสอบเสาเขม็และประเด็นสาํคญัเร่ืองคุณสมบติัคอนกรีตสดใน
งานเสาเขม็เจาะ. บทความรับเชิญในงานงานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพีแห่งชาติ คร้ังท่ี 5, กรุงเทพ 

4. ณรงค ์ทศันนิพนัธ์, ธยานนัท ์บุณยรักษ ์และ ซอว ์ซอว ์เอย ์(2561). ความกา้วหนา้ของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่
และกาํแพงกันดินไดอาแฟรมในประเทศไทย. บทความวิชาการงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ อรุณ ชัยเสรี, 
กรุงเทพ 

5. ณรงค ์ทศันนิพนัธ์, ธยานนัท ์บุณยรักษ,์ ซอว ์ซอว ์เอย ์และ ชนัลกัสมาย โรธ (2561). งานคอนกรีตสาํหรับเสาเขม็เจาะและ
งานเทใตน้ํ้า. บทความงานสมัมนาคอนกรีตชนิดพิเศษ, กรุงเทพ 

6. Mahakhotchasenichai, K., Phien-wej, N., Chao, K. C. and Boonyarak, T. (2018). Evaluation of a pile design method 
using the results of static load tests for a double track railway project (Chira junction to Khon Kaen station). Proceeding 
of 23rd National Convention on Civil Engineering, Nakorn Nayok, Thailand. 

 
2. กิจกรรมพเิศษทางวิชาชีพวศิวกรรม 

นอกเหนือจากงานวิจยัภายในบริษทัและการเขา้ร่วมในงานประชุมทางวิชาการแลว้ ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 
(มหาชน) ยงัไดมี้ส่วนสนบัสนุนกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 บริษทั ซีฟโก ้ไดรั้บรางวลั องคก์รนวตักรรมยอดเยีย่ม ปี พ.ศ. 2561 
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 ดร. ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวิทยากรในงานบรรยาย ใหก้บัสภาวิศวกร 
 ไดมี้การจดัการดูงานสําหรับนิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบนั เขา้เยี่ยมชมและศึกษาการทาํงานภายในหน่วยงาน

ก่อสร้างของบริษทั อาทิเช่น มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และสมาคมคอนกรีตเขา้ชมงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน
ท่ีหน่วยงาน MRT Orange Line สถานีรามคาํแหง เป็นตน้ 

 ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นรับเชิญให้บรรยาย แก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี 

 ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษ เร่ืองความรู้เร่ืองการออกแบบและก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ท่ีวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย 

 ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์ไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในใหก้บัวศิวกรในบริษทัซีฟโก ้จาํกดั (มหาชนและ  
 
3. งานบรรยายพเิศษจดัโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ 

ดร . ณรงค์ ทัศนนิพันธ์  กรรมการผู ้จัดการใหญ่  คุณซอว์ ซอว์ เอย์ และ  ดร . ธยานันท์  บุณยรักษ์ ได้รับเชิญจาก
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภายใต้พระบรมราชูปถมั รวมทั้งมหาวิทยาลยัต่าง ให้เป็น
ผูบ้รรยายพิเศษดา้นงานขดุดินลึก งานวศิวกรรมปฐพีและงานฐานราก ในงานสมัมนาหรือประชุมวิชาการ 
 
4.  บริษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการจดังานสัมมนาในระดบันานาชาติ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือว่าเป็นส่วนร่วมอยา่งมากในการงานสัมมนาในระดบันานาชาติ ซ่ึงจดัโดยวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ป็นแกนหลกัในการจดังานประชุมทางวิชาการและจดัการตีพิมพ์
บทความ จาํนวนทั้งส้ิน 1 งาน ซ่ึงเป็นงานสมัมนาในระดบันานาชาติ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ช่ืองานประชุมวชิาการ สถานทีแ่ละเวลา บทบาทของบุคลากรในซีฟโก้ 
งานแสดงเทคโนโลยี 
และการประชุมวศิวกรรมปฐพีแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 5 
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก วสท. 
(มีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 400 คน) 

วศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย, กรุงเทพ 
วนัท่ี 13-14 กนัยายน 
2561 
 

บุคลากรหลกัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ดร. ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ (ท่ีปรึกษา)  
คุณซอว ์ซอว ์เอย ์(ผูจ้ดังาน) 
ดร.ธยานนัท ์บุณยรักษ ์(ผูจ้ดังาน) 

 
โครงการวิจยัภายในจดัโดยหน่วยงานวจิยัและพฒันา 
หน่วยงานวิจยัและพฒันาไดท้าํโครงการวิจยัภายในบริษทัฯ เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานและเสริมศกัยภาพให้งาน

ก่อสร้าง โครงการเหล่าน้ีประกอบดว้ย การเคล่ือนตวัของกาํแพงกนัดินไดอาแฟรมวอลลใ์นกรุงเทพ และกาํลงัรับนํ้าหนกัของเสาเขม็
เจาะในชั้นหินผแุละหินแขง็ในประเทศไทย 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดับสูง 
ผูร่้วมก่อตั้ งบริษัทมีอยู่ 3 ท่าน ปัจจุบันเกษียณไปแล้ว 2 ท่าน เหลือ 1 ท่านคือ ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ เป็นวิศวกรท่ีมี

ประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใตดิ้นกว่า 45 ปี จึงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของ
ผูอ้อกแบบ บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนเจา้ของโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนสาํคญัในการติดต่อกบัลูกคา้   
 อย่างไรก็ตามบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก่้อตั้งแต่เพียงประการเดียว จึงมีการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรในแต่ละแขนงเพื่อใหส้ามารถข้ึนมารองรับงานของผูบ้ริหารระดบัสูงได ้เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขา้มา
ช่วยบริหารและริเร่ิมให้มีการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัปฏิบติัการของบริษทักบัเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมงาน
และระดบัปฏิบติัการของลูกคา้ท่ีเป็นทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือใหส้ามารถรักษาสมัพนัธ์อนัดีของผูบ้ริหารรุ่นต่อไป ซ่ึงได้
ดาํเนินการหาบุคลากรเขา้มาแทนในรอบปีท่ีผา่นมาแลว้ ซ่ึงผลงานกเ็ป็นท่ีน่าพอใจ 

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกร 
ธุรกิจของบริษทัตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดาํเนินการก่อสร้างตาม

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

อยา่งไรก็ตามผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผูค้วบคุมงาน 
(Project Engineer) ของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ลว้นมีอายุงานกบับริษทัประมาณนานกว่า 10 ปี ข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีผ่านมา
บริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการสัมมนาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ เพ่ือรักษาบุคลากรให้ทาํงานกบับริษทั   
และเพ่ือลดปัญหาดงักล่าว บริษทัไดด้าํเนินการให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ ส่งนกัศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เขา้ฝึกงานท่ีบริษทั
เป็นประจาํทุกปี ทาํใหมี้บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ดงักล่าวให้ความสนใจท่ีจะร่วมงานกบับริษทัต่อไป และบริษทัยงั
มีการมอบทุนการศึกษาใหก้บัสถาบนัต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of Technology) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั, โครงการวศิวกรรมโยธานานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นตน้  
 3.3 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการชาํระเงินตามความสําเร็จของงาน ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดาํเนินงานของบริษทั ขาดสภาพคล่องในการทาํงานได ้อย่างไรก็ตามบริษทัมีนโยบายในการ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหาขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีการ
เรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเร่ิมดาํเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทาํเสร็จ และบริษทัฯ ยงัไดรั้บความสนับสนุนจาก
สถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อเขา้มาช่วยแกปั้ญหาในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่องได ้บริษทัฯไดมี้การตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกคา้
ใหค้รอบคลุมกบัลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน และในปี 2561 บริษทัมีการตั้งสาํรองหน้ีสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 59 ลา้นบาท 
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3.4 ความเส่ียงจากเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดบิทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
ลกัษณะการรับงานของบริษทัสามารถจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาค่าแรงงานและค่าวตัถุดิบ และ (2) งานท่ี

รับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอย่างเดียว  ในกรณีท่ีบริษทัรับงานประเภทท่ี (1) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบทั้งการก่อสร้างและการจดัซ้ือวตัถุดิบ
นั้น ทาํใหมี้ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนการดาํเนินงานสูงข้ึนจากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถุดิบ   เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง
เสนอราคารับเหมาล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตามผลกระทบดงักล่าวอาจไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อ่ืน ๆ เน่ืองจาก 

 ลกัษณะของงานส่วนใหญ่ท่ีบริษทั รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทาํงานค่อนขา้งสั้น คือโดยเฉล่ียประมาณ  3-5 เดือน ต่อ
โครงการ  ทาํใหบ้ริษทัสามารถควบคุมราคาวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสร้างได ้ 

 วตัถุดิบหลกัมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น ซ่ึงบริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ของผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุ
ดงักล่าว ทาํให้สามารถเจรจาต่อรองโดยอาศยัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ และกาํหนดราคาคงท่ีใน
ระยะเวลาหน่ึงๆได ้นอกจากน้ีในกรณีท่ีราคาวสัดุผนัผวนมาก บริษทัอาจซ้ือวตัถุดิบทั้งจาํนวนท่ีบริษทัประมาณว่าจะตอ้ง
ใชใ้นงานท่ีรับจา้งไวแ้ลว้ และกาํหนดใหผู้จ้ดัจาํหน่ายทยอยส่งวสัดุใหบ้ริษทัเม่ือจะมีใชง้านจริง 

 นํ้ ามนัดีเซล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตวัซ่ึงมีผลกระทบดา้นตน้ทุนของบริษทั บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งมากและติดตามความผนัผวนของราคาอย่างใกลชิ้ด หากแนวโนน้ของราคาเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงมีผลกระทบกบัตน้ทุน
ดาํเนินการ บริษทัจะทาํการปรับราคาเพ่ิมข้ึนในการรับงานต่อไปเพ่ือชดเชยตน้ทุนท่ีเหมาะสม และคาํนึงถึงศกัยภาพการ
แข่งขนัในตลาดประกอบดว้ย 

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

การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ข้ึนมา ซ่ึงมีส่วนกระทบกบัการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกับ
ใบอนุญาตส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลทาํใหก้ารออกใบอนุญาตก่อสร้างออกมาชา้ จะทาํใหต้น้ทุนในการก่อสร้างเปล่ียนไปในอตัราท่ีสูงข้ึน 
แต่ในการประกอบธุรกิจเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินของบริษทั งานท่ีรับเขา้มาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 - 4 เดือน ดงันั้นผลกระทบ
จะเกิดข้ึนในระยะเวลาอนัสั้ น การป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษทัจะรับงานโดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงขั้นตอนการดาํเนินการขอ
ใบอนุญาต ว่าดาํเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ ก่อนบริษทัจะตดัสินใจทาํการรับงานเพ่ือจะนาํมาวางแผนดาํเนินการในการควบคุม
ตน้ทุนการผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
 3.7 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษทัย่อย กิจการร่วมค้าและบริษทัอ่ืน 

โดยท่ีบริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนจาํนวนหลายบริษทั โดยการประกอบธุรกิจจะสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ท่ีประกอบดว้ยการลงทุนและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีผูร่้วมลงทุน
แตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตามกิจการร่วมคา้ท่ีจดัตั้งข้ึนส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํเนินโครงการเพียงไม่ก่ีโครงการ และเม่ือ
โครงการนั้นแลว้เสร็จ ก็จะเลิกกิจการร่วมคา้ ในแง่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนจะจาํกดัเท่ากบัเงินลงทุนในแต่ละองคก์ร ซ่ึง
ในการลงทุนแต่ละคร้ังบริษทัฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษทัอย่างรอบคอบ รวมทั้งยงั
พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่มท่ีไดล้งทุนไปแลว้ในส่วนใหญ่มีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ 
 3.8 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 
 ในการทาํงานก่อสร้างต่างๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซ่ึงมีสาเหตุไดห้ลายประการ เช่น ความเสียหายขา้งเคียงท่ี
อยูใ่กลห้รือติดกบัสถานท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างท่ีไม่ไดม้าตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึงอาจเกิดการฟ้องร้อง
จากผูเ้สียหาย เช่น เจา้ของสถานท่ีขา้งเคียงหรือเจา้ของโครงการ ได ้ซ่ึงอาจส่งผลเสียหายใหก้บับริษทั 
 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในกรณีของการถูกฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษทัจะเร่ิมเขา้สถานท่ีก่อสร้างไดมี้การทาํประกนัภยัความเสียหาย
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุของการก่อสร้าง รวมทั้งไดมี้การทาํ Pre survey ก่อนเร่ิมงานเสมอ และในส่วนของเจา้ของโครงการ
บริษทัไดมี้การวาง Bond ประกนัผลงานให้กบัเจา้ของโครงการไวป้ระมาณ 1 – 2 ปี แลว้แต่กรณี ในอดีตท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยถูก
ฟ้องร้องใดๆ จากเจา้ของโครงการเน่ืองจากคุณภาพในการทาํงานของบริษทัเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของการถูกฟ้องร้อง
จากเจา้ของสถานท่ีขา้งเคียงนั้นมีบา้ง แต่กไ็ม่มีผลเสียหายกบัทางบริษทัเพราะไดมี้การทาํประกนัภยัไวร้องรับและความเสียหายน้ีเกิด
หากมี กมี็เพียงเลก็นอ้ย 
 3.9 ความเส่ียงในการทีไ่ม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการทีใ่กล้ทาํเสร็จได้ 
 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินในแต่ละโครงการใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จากการหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าท่ีใกลเ้สร็จ บริษทัฯไดท้าํการหาตลาดแหล่งใหม่ๆ เช่น AEC เพ่ือรองรับตลาดใน
ประเทศ 
 บริษทัมีส่วนแบ่งในตลาดเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินประมาณร้อยละ 30 ถือวา่มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงถา้มีงาน
ใหม่ๆ เกิดข้ึนบริษทัมีโอกาสไดรั้บงานสูงกว่าคู่แข่งรวมทั้งบริษทัมีช่ือเสียงมามากกว่า 43 ปี จึงรู้ถึงสภาพการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี
และบริษทัไดข้ยายฐานของการรับงานเพ่ิมมากข้ึน เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานดา้นถนนและอุโมงค ์ 
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3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร  
ตามท่ีการเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างไดเ้พ่ิมมากข้ึน รวมทั้งท่ีรัฐบาลไดมี้ประกาศปรับค่าแรงขั้นตํ่าเป็นวนัละ 300 บาทใน

ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทาํใหแ้รงงานจาํนวนมากกลบัภูมิลาํเนา จึงส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการข้ึนทะเบียนขอรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานกับทางกรมการจัดหางาน รวมทั้ งส่งเสริมรับนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เขา้ฝึกงานกบัทางบริษทั เพื่อจะไดค้ดัสรรนกัศึกษาเหล่านั้นเขา้ร่วมทาํงานกบับริษทั และยงัมีการสนบัสนุน
มอบทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจะไดรั้บนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนนั้นเขา้มาทาํงานกบับริษทัหลงัจากจบ
การศึกษา  

3.11 ความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
 โดยทัว่ไปงานก่อสร้างจะทาํงานอยูภ่ายนอกบริษทัเป็นจาํนวนมากหลายหน่วยงาน ทาํใหค้วบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็น
ดว้ยความยากลาํบากในการควบคุม ดงันั้นทางบริษทัป้องกนัความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยใหมี้ขบวนการแจง้เบาะแสการ
กระทาํความผิด(โดยสามารถดูการแจง้ไดใ้น website ของบริษทั) และบริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินอยา่ง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งบริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรครูสมาธิ ซ่ึงการทาํสมาธิจะอบรมจิตใจคนใหมี้ความสุข สงบ และ
เป็นคนดีต่อสงัคม เป็นการป้องกนัความเส่ียงอีกทางหน่ึง 
 บริษทัมีกระบวนการปกป้องผูท่ี้แจง้เบาะแสการกระทาํผดิไวอ้ยา่งรัดกมุ เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแสดว้ย 
 3.12 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตทีไ่ด้กําหนดไว้ 
 ซ่ึงการท่ีไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนนั้นจะมีความเส่ียงท่ีตามมา ทาํใหบ้ริษทัอาจเกิดปัญหาทางดา้นผลงาน เช่น 
 - ทาํใหผ้ลงานไม่เป็นไปตามกาํหนด จะทาํใหเ้กิดตน้ทุนเพ่ิม เช่น ค่าซ่อมแซม 
 - ทาํใหค้วามน่าเช่ือถือจากลูกคา้ลดลงได ้เน่ืองจากผลงานไม่เป็นไปตามกาํหนด 
 - จะทาํใหเ้กิดความเสียหายจากบริเวณขา้งเคียงใกลท่ี้ทาํงาน ซ่ึงอาจเกิดการฟ้องร้องตามมาได ้
 - อาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการทาํงานได ้ซ่ึงจะมีผลเสียหายกบัทรัพยสิ์นของบริษทั รวมถึงสวสัดิภาพของพนกังาน 
 บริษทัได้ทาํการป้องกนัโดยกาํหนด Check List ข้ึนมาเพ่ือให้พนักงานท่ีหน่วยงานจะต้องปฏิบัติ และมีกระบวนการ
ตรวจสอบวา่ไดท้าํตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีทั้งส้ิน 1,457.45 

ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการทรัพยสิ์น 
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี  
(ลา้นบาท) 

มูลค่าของ
หลกัประกนั* 

(ลา้นบาท) 

 
วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 
1. ท่ีดิน เจา้ของ 66.88 210 85 

(วงเงิน
เดียวกบัท่ีดิน
บางส่วน) 

2. อาคาร เจา้ของ 26.43  

3.  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 1,278.09 171.05 120.23 
4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน เจา้ของ 14.47 - - 
5. ยานพาหนะ เจา้ของ 32.80 19.03 12.94 
6. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ 38.78 - - 

รวม  1,457.45   
* สินทรัพยท่ี์มีภาระผกูพนัเป็นส่วนหน่ึงของหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ีมีต่อสถาบนัการเงิน ซ่ึงมูลค่าของหลกัประกนัถูกประเมิน
โดยสถาบนัการเงินท่ีปล่อยวงเงินกูห้รือผูป้ระเมินอิสระ   
4.1.2 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัไดข้ึ้นทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานรับเหมาก่อสร้างงานของหน่วยงานราชการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บจา้งเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประเภทงานทาง (ชั้น 1) และประเภทงานอาคาร (ชั้น 1) โดย
ทะเบียนมีอายุนบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  และหมดอายุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทั้งน้ีบริษทัสามารถยื่นความ
จาํนงขอต่ออายกุารขอเป็นผูรั้บจา้งเหมางานก่อสร้างดงักล่าวไดก่้อนถึงเวลาของการหมดอาย ุ
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า รวมท้ังบริษทัอ่ืน 
ในกรณีท่ีบริษทัจะทาํการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษทัอาจพิจารณาการลงทุนดงักล่าวโดยบริษทัเอง หรือจดัตั้งบริษทัยอ่ย 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของยอดสินทรัพยร์วม ตาม
รายละเอียดการลงทุน ดงัน้ี 
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การลงทุนในบริษทัยอ่ย                              หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทัยอ่ย สดัส่วนการ
ลงทุน 

ทุนชาํระแลว้ มูลค่าเงินลงทุน 

บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 50% 26 13 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 97.99% 10 9.79 

 
 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ลงทุนใน  

ช่ือบริษทัยอ่ย สดัส่วนการ
ลงทุน 

ทุนชาํระแลว้ 
(USD) 

มูลค่าเงินลงทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั ซีฟโก ้(เมียนมาร์) จาํกดั 80% 500,000 13.43  
 

สาํหรับการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปร่วมในการบริหารงาน พร้อมทั้งเป็นผูก้าํหนดนโยบาย
ในการบริหารงานและดา้นการเงินของบริษทัยอ่ย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีบริษทัเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
5.1  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ถูกฟ้องดาํเนินคดีแรงงาน จากนายทรงศกัด์ิ วิสุทธิพิทกัษก์ลุ เรียกร้องค่าชดเชยกรณีการพน้

สภาพพนกังานดว้ยการเกษียณอาย ุเป็นจาํนวนเงิน 7.4 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าคดีความท่ีบริษทัถูกฟ้องดงักล่าวจะไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั ปัจจุบนัคดีน้ีไดผ้า่นศาลชั้นตน้พิจารณาบริษทัฯ ชนะคดี 

ทั้งน้ีบริษทัไม่มีคดีหรือขอ้พิพาทอ่ืนท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 
 

ช่ือบริษทั 
 

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

ช่ือภาษาองักฤษ : SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMTIED 
 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 
 

: บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงานปฐพี เช่น การก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาด
ใหญ่  กาํแพงกนัดิน งานฐานรากของโครงสร้างงานฐานรากและการปรับปรุงคุณภาพ
ดินและงานก่อสร้างโยธาต่างๆ 
 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
 

: 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
 กรุงเทพมหานคร 10510 

   
เลขทะเบียนบริษทั 
 

: 0107547000257 

โทรศพัท ์
 

: (662) 919-0090-7 

โทรสาร 
 

: (662) 919-0098, 518-3088 

โฮมเพจของบริษทั 
 
E-mail address  : 

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

การจดัการและการกํากับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

7.1.1 ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 
  ทุนจดทะเบียน   : 336,231,509 บาท (หุน้สามญั 672,463,018 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้   : 336,231,214 บาท (หุน้สามญั 672,462,428 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละของทุนชําระแล้ว 
1. กลุ่มทศันนิพนัธ์ 173,860,225 25.86 
    1.1  นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 51,689,033 7.69 
    1.2 นางภาวนา  ทศันนิพนัธ์ 21,688,330 3.23 
    1.3 นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 6,838,105 1.02 
    1.4 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 5,940,798 0.88 
    1.5 นางสาวณฐัฐกานต ์ทศันนิพนัธ์ ทนัโนะ 47,728,195 7.10 
    1.6 นายทศันพ์นัธ์  ทศันนิพนัธ์ 21,271,247 3.16 
    1.7 นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 15,620,815 2.32 
    1.8 นายเดชา  ทศันนิพนัธ์ 3,083,702 0.46 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 32,636,041 4.85 
3. นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์ 15,783,600 2.35 
4. กองทุนเปิดทิสโก ้Mid/Small Cap อิควต้ีิ 15,525,450 2.31 
5. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ซ่ึงจด
ทะเบียนแลว้ 14,317,500 2.13 
6. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 13,162,650 1.95 
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวปันผล 70/30 12,296,170 1.82 
8. บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 8,747,000 1.32 
9. น.ส.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์ 7,111,399 1.05 
10. UOB LONG TERM EQUITY FUND 6,397,130 0.95 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

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

บริษทัย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษทั โดยมิได้กาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี
แน่นอน แต่ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัยอ่ย 

 ตารางการจ่ายปันผลแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น (ต่อ) จํานวนหุ้น ร้อยละของทุนชําระแล้ว 
11. กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว 6,188,710 0.92 
12. นายพฤทธ์ิ นราธศัจรรย ์ 5,943,465 0.88 
13. อ่ืนๆ 360,493,088 53.61 

รวม 672,462,428 100.00 
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7.4 ข้อจาํกดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษทัฯ รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  หุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 2.63 ของทุนชาํระแลว้ 
 
7.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
- ไม่มี - 
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8. โครงสร้างการจดัการ  

โครงสร้างองค์กร 

 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่

สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่,
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบติัการ 1 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานปฏิบติัการ 2 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานบริหาร 

ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ 
ภายในประเทศ 

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกนัดิน,ปรับปรุง
คณุภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

ฝ่ายงานโครงสร้าง 
 

ฝ่ายงาน 
โครงการพิเศษและงานตา่งประเทศ 

ฝ่ายงาน 
วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

ฝ่ายงาน 
ทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายงาน 
บญัชีและการเงิน 

ฝ่ายงานจดัซือ้ 

ฝ่ายงาน IT 

 

ฝ่ายงานคลงัสินค้า 

 
ฝ่ายงานซอ่มบํารุง 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัท 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561

39 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ ใหก้รรมการสองคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั หรือใหก้รรมการหน่ึงคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

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

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

 
 รายนามคณะกรรมการบริษทั  

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน ์ ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) 
2. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการ 
3. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช กรรมการ 
4. นายกมล สิงห์โตแกว้ กรรมการ 
5. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมการ 
6. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมการ 
7. นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการ 
8. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ กรรมการ 
9. นายนิรันดร อคัราพทิกัษ ์ กรรมการ 
10. นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระ 
11. นายสมควร วฒักีกลุ กรรมการอิสระ 
12. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ 
13. นายลอยเล่ือน บุนนาค กรรมการอิสระ 

 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 9 คน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทักาํหนด 
2. ประธานกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
3. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 5 คน มีจาํนวนร้อยละ 41 ของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกบักบัตลาดทุนท่ี ทจ.
4/2552 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการ
โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 
3.1 กรรมการอิสระจะดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี (ในกรณีท่ีบริษทัยงัไม่สามารถหากรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติั 

ความรู้ความสามารถไดเ้ท่ากบักรรมการคนเก่าได ้กจ็ะใหท่้านนั้นดาํรงตาํแหน่งไดเ้กินกวา่ 9 ปี) 
3.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั

ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
3.3 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ผูใ้หบ้ริการดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบ

บญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัย่อย หรือเป็นบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
2 ปี 

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

3.5 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน ์

4.  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง โดยเนน้มีความโปร่งใส และชดัเจน ทั้งน้ีการเสนอช่ือ
กรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะตอ้งมีขอ้มูลประวติัของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือประโยชน์ใน
การคดัสรร 

5.  เปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
6.  ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพ่ือให้การทาํหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระ 
7.      คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 7 คร้ัง 
8.  คณะกรรมการชุดยอ่ยตอ้งจดัใหมี้การประชุมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
9. คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจดัประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
10. คณะกรรมการอิสระประชุมร่วมกนัโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
11.  จาํนวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและลงมติใด ตอ้งมีจาํนวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจาํนวน

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

ผา่นการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชนต์น หรือประโยชนผ์ูอ่ื้น 
6. สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  
บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการในการกาํกบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ

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

เท่ากนั 
บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั และมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ 
2. กาํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย

ของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริษทั และผู ้
ถือหุน้ 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล และเช่ือถือได ้

4. มีส่วนร่วมในการดาํเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพยีงพอ และมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเท่าเทียมกนั 
6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกาํหนดกลยทุธ์ การ

บริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

7. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสยัทศัน ์ภารกิจ และกล
ยทุธ์ของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

8. ติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้
ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดให้มีการรายงานผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของ
บริษทั โดยเฉพาะเป้าหมายของผลประกอบการและเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานเป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้

9. จัดให้มีเลขานุการบริษัท  เพ่ือช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท  ได้แก่  การประชุม
คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบติัตนและดาํเนินการให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษทัมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 
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10. จดัใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษทั 
11. งดซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจง้ข่าวงบการเงิน

อยา่งนอ้ย 3 วนั 
12. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน และสามีภรรยา บุตรธิดาท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
12.1 มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี 
12.2 ถือหุน้ หุน้กู ้หรือหุน้บุริมสิทธ์ิในบริษทั และบริษทัในเครือ 

13. คณะกรรมการบริษทัจดัทาํการประเมินผลงานตนเองเป็นประจาํทุก ๆ ปี เพ่ือทบทวนว่าไดมี้การกาํกบัดูแลให้มีการ
กาํหนด และ/หรือ ดาํเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนาํไปปรับปรุง/พฒันา 
การบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีบริษทัฯปรับปรุงจากตวัอยา่งแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และแจง้ผลประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนาํไปสู่
การดาํเนินการของฝ่ายบริหาร 
 

อํานาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทั 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอาํนาจหน้าท่ีให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ

ผูจ้ดัการไปปฏิบติั 
2. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั หรือจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้าย

ของบริษทัฯ 
3. อนุมติัการกูย้มืเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
4. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมติัการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้น หรือบริษทัท่ีมีการประกอบ

ธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
6. อนุมติัการเขา้คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมี

การประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
7. อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
8. อนุมัติการลงทุน  ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมติัการจาํหน่ายจ่ายโอนสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
11. อนุมติัการปรับสภาพ การทาํลาย การตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและ/หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ชาํรุด สูญ

หาย ถูกทาํลาย เส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชี(ราคาทุน) ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจ
คณะกรรมการบริหาร 
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12. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การ

ดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษทัฯ สาํหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ และ/หรือท่ีเป็นปกติ
วิสยัทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยใ์นวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

13. อนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวสิยัของธุรกิจ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
14. เสนอการเพ่ิมทุน หรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแกไ้ข เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั 

และ/หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุน้  
15. มอบอาํนาจใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนใดทาํการแทนได ้
16. มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ มาช้ีแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน

ใหส่้งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น 
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
18. บรรดาอาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยแ์ละการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 

 องค์ประชุมขั้นตํ่า ขณะทีค่ณะกรรมการบริษัทจะลงมต ิ
 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ลําดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

1 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน ์(ประธาน)        7/7 
2 ดร.ณรงค ์          ทศันนิพนัธ์        7/7 
3 Mr. Zaw Zaw Aye        7/7 
4 นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์        7/7 
5 นายกมล             สิงห์โตแกว้        7/7 
6 นายเผดจ็             รุจิขจรเดช        7/7 
7 นายณฐัฐพนัธ์     ทศันนิพนัธ์        6/7 
8 นายณฐัฐพล        ทศันนิพนัธ์        6/7 
9 นายนิรันดร         อคัราพิทกัษ ์        2/2 
10 นายศิวะ                แสงมณี        6/7 
11 นายสมควร          วฒักีกลุ        7/7 
12 นายสมควร           มูสิกอินทร์        7/7 
13 นายลอยเล่ือน       บุนนาค        7/7 

  



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561

44 

 
  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
   หมายถึง  ไม่เขา้ประชุมเน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ป็นกรรมการ 
  
 การประชุมคณะกรรมการ 
 ในปี 2562 ไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2562 เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชุมน้ี
อาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ สาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย ไม่ไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหนา้  

คร้ังที ่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1 องัคารท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 องัคารท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
2 วนัศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562 จนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
3 จนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 องัคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 
4 องัคารท่ี 23 กรกฎาคม 2562 องัคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
5 องัคารท่ี 13 สิงหาคม 2562  
6 องัคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  
7 องัคารท่ี 24 ธนัวาคม 2562  

 
จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษทั โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้า

ร่วมประชุม 

ลําดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 5 

1 นายศิวะ                    แสงมณี      5/5 
2 นายสมควร              วฒักีกลุ      5/5 
3 นายสมควร               มูสิกอินทร์      5/5 
4 นายลอยเล่ือน           บุนนาค      5/5 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
 
 การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (ยกเวน้ประธานกรรมการ) มีการประชุมกนัเองตามความ
เหมาะสมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหาร เขา้ร่วมในการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น กลยทุธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยในปี 
2561 มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารรวม 1 คร้ัง 
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จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการอิสระประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

ลําดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 

1 รศ.ดร.สมชาย           ภคภาสน์ววิฒัน ์  0/1 
2 นายศิวะ                    แสงมณี  1/1 
3 นายสมควร              วฒักีกลุ  1/1 
4 นายสมควร               มูสิกอินทร์  1/1 
5 นายลอยเล่ือน           บุนนาค  1/1 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  

 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1. จดัทาํนโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

2. ดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจาํปีของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและ
งบประมาณ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบพร้อมเสนอขอ้แนะ 

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

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 และรายงาน
คณะกรรมการบริหารทราบ เวน้แต่ โครงการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขา้งตน้ ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ให้รวมถึงโครงการลงทุนเพ่ือการบาํรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการทดแทน
เคร่ืองจกัรเดิม 

6. อนุมติัใหป้รับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสร้างองคก์ร ระดบัแผนกลงไป 
7. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

ทั้งน้ี การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่รวมถึง (ตอ้งไม่ขดัแยง้กบั
กฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.) อาํนาจในการอนุมติัรายการท่ีทาํให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีกาํหนดให้ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

8. ปฏิบติัตามระเบียบการจดัซ้ือของบริษทัซ่ึงอนุมติัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 
9. สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  
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10. ตอ้งมีหนา้ท่ีจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ

ตน คู่สมรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การประเมินคณะกรรมการรายคณะ, รายบุคคล, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO)  
 โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 
 1. ดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 2. ผูต้รวจสอบภายในบริษทั สรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการชุดย่อย ทุกชุด รายบุคคลและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) รวมทั้งการประเมินการปฏบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ทั้งหมดของ
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 
 แบบประเมินของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหวัขอ้ของการประเมินดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 
3. การประชุมของกรรมการ 
4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบักรรมการและผูบ้ริหาร 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการ 

 แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร โดยมีหวัขอ้ของการประเมินดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของผูบ้ริหาร 
2. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร 
3. การประชุมผูบ้ริหาร 
4. การทาํหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
5. ความสมัพนัธ์กบักรรมการบริษทั 
6. การพฒันาตนเองของผูบ้ริหาร 

 แบบประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด โดยมีหวัขอ้ของการประเมินดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทาํใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 
2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้าํเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ แต่ละชุดไดใ้หค้วามสาํคญัใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวน

และปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 
 แบบประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหวัขอ้ของการประเมินดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
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3. บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 แบบประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) โดยมีหวัขอ้ของการประเมินดงัน้ี 
1. ความเป็นผูน้าํ 
2. การกาํหนดกลยทุธ์ 
3. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4. การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร 
6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากรของบริษทั 
8. การสืบทอดตาํแหน่ง 
9. ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
10. คุณลกัษณะส่วนตวั 
11. การพฒันา CEO 

 
  ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การประเมินคณะกรรมการรายคณะ ซ่ึงผลการประเมินเป็นดงัน้ี 

คณะกรรมการ ผลประเมิน(ร้อยละ) 
คณะกรรมการบริษทั 95% 
คณะกรรมการบริหาร 90% 
คณะกรรมการตรวจสอบ 95% 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 94% 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 93% 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ความรับผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 82% 
ประเมินตนเองรายบุคคล 94% 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ CEO 100% 

 
 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดส่้งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมให้จดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการรอง
ผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนติดตามการจดัทาํ
แผนสืบทอดตาํแหน่งงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร เพ่ือจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน ประกอบดว้ย 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่   
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2. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณากาํหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)  ประสบการณ์ของ

แต่ละตาํแหน่งงาน เพ่ือคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามท่ีกาํหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตาํแหน่ง
งานได ้

3. มอบหมายให้กรรมการรองผู ้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหาร ทําหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผูสื้บทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานผลการปฏิบติังานและผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบุคคลของผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 2 คร้ัง 

5. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประจาํ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบปีละ 1 คร้ัง 

การพฒันากรรมการ 
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมในการ

ฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนสาํหรับกรรมการใหม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัทุกท่านจะตอ้งไดผ้่านการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร โดยในปี 2561 กรรมการบริษทั, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารไดเ้ขา้อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ต่าง ๆ ในเร่ืองดงัน้ี 

1. หลกัสูตรพฒันาการจดัทาํรายงานความยัง่ยืนตามกรอบ GRI จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
2. หลกัสูตร CGE 10/201 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
3. หลกัสูตร "Digital Social Innovation 2018" จดัโดยกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กบัสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศไทย 

4. หลกัสูตร DCP 268/201 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
5. หลกัสูตร Risk Management and International จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 

8.2 คณะกรรมการบริหาร  
รายนามคณะกรรมการบริหาร 

1. ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช กรรมการบริหาร 
3. นายกมล สิงห์โตแกว้ กรรมการบริหาร 
4. Mr. Zaw Zaw Aye  กรรมการบริหาร 
5. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมการบริหาร 
6. นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการบริหาร 
7. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ กรรมการบริหาร 
8. นายนิรันดร อคัราพิทกัษ ์ กรรมการบริหาร 
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  บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  

กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีกาํหนดใหส้อดคลอ้ง
และสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้าํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ  
แผนธุรกิจ งบประมาณ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีกาํหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีกาํหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ดาํเนินการจดัทาํ
ธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน และดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 องค์ประชุมขั้นตํ่า ขณะทีค่ณะกรรมการบริหารจะลงมต ิ
 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
 

8.3  เลขานุการบริษัท 
 หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

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

คณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

กรรมการ 
7. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ประวติัของเลขานุการบริษทั  
นายเอนก ศรีทบัทิม เป็นเลขานุการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไวอ้ย่างชดัเจนและ

โปร่งใส โดยสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนท่ีเป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง ซ่ึงค่าตอบแทนอยู่ในระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั
และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ 
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ค่าตอบแทนกรรมการผู้ จัดการใหญ่  (CEO) บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่  โดยให้

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และผลปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาในแต่ละปี 

 โดยพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจใกลเ้คียงกนั และพิจารณาตามผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
จากผลประกอบการของบริษทัฯ รวมทั้งการเติบโตของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวท้ั้งในระยะสั้นและในระยะยาว มาเป็น
ตวัช้ีวดัผลตอบแทนท่ีจะใหก้บักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) ดว้ย 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
ผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 

2. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการทาํงานของกรรมการและเพื่อจูงใจใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
2.2 คา่ตอบแทนประจาํเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิขอบของกรรมการ 
2.3 คา่ตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  

3.   วธีิการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ใหจ่้ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 คา่ตอบแทนประจาํเดือน ใหจ่้ายเป็นประจาํเดือนสาํหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 คา่ตอบแทนโบนสั ใหจ่้ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทั  

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นตวัเงิน คือ บริษทัมีการจดัทาํประกนัความรับผิดของกรรมการ
และเจา้หนา้ท่ี (D&O) ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี วงเงินความรับผดิ 100 ลา้นบาท 

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

คา่ตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
เงินเดือนและโบนสั 

   
46,373,000.00 

   
37,374,279.80 

   
33,327,249.97 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ 
ค่าเบ้ียประชุม (คนละ) 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกลุ 
- นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายลอยเล่ือน  บุนนาค 

 
 

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

 
 

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

 
 

805,000 
625,000 
625,000 
625,000 
625,000 

 
 

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

 
 

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

 
 

800,000 
625,000 
625,000 
625,000 
625,000 

 
 

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 
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 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 ต่อ

คร้ัง 
ต่อ
เดือน 

คา่ตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ 
ค่าเบ้ียประชุม (คนละ) 
- ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรา
รัตน์* 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- นายเผด็จ  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแกว้ 
- นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
- นายนิรันดร อคัราพิทกัษ ์
                          รวม 

 
 

5,000 
 

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

 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

25,000 
 

- 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
20,000 
20,000 
10,000 

3,480,000

 
 

5,000 
 

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

- 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,000 
 

- 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 
20,000 
20,000 

- 
3,460,000 

 
 

5,000 
 

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

- 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

20,000 
 

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

- 
3,440,000

โบนสัสาํหรับกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกลุ 
- นายสมควร  มูสิกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายลอยเล่ือน  บุนนาค 
                         รวม 

   
 

130,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
530,000 

   
 

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

 265,000 

   
 

65,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
265,000 

หมายเหตุ   1. ต่อคร้ัง เป็นการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท ซ่ึงจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้ประชุมเท่านั้น  
 โดยในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายค่าเบ้ียประชุมทั้งส้ิน  5 คร้ัง อีก 2 คร้ังคณะกรรมการไม่รับค่าเบ้ียประชุม 
 2. ต่อเดือน เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือน ซ่ึงจ่ายใหส้าํหรับกรรมการอิสระเท่านั้น  
 

8.5 บุคลากร 
 บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากรและพฒันาความรู้ให้กบับุคลากร ทาํให้มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญและสามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานใหส้ามารถลดการสูญเสีย และขณะเดียวกนักเ็กิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทาํงาน  
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 8.5.1  จาํนวนพนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 1,099 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 
สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน 

สายงานโครงการ 922 
สายงานการตลาดและวศิวกรส่วนกลาง 8 
สายงานสนบัสนุนซ่อมบาํรุง 74 
สายงานบริหารและสาํนกังาน 95 
รวม 1,099 

 
8.5.2 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
      ไม่มี 
 
8.5.3  ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
        เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ถูกฟ้องดาํเนินคดีแรงงาน จากนายทรงศกัด์ิ วิสุทธิพิทกัษก์ลุ เรียกร้องค่าชดเชยกรณี
การพน้สภาพพนกังานดว้ยการเกษียณอาย ุเป็นจาํนวนเงิน 7.4 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่คดีความท่ีบริษทัถูกฟ้อง
ดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั ปัจจุบนัคดีน้ีไดผ้า่นศาลชั้นตน้พิจารณาบริษทัฯ ชนะคดี 
8.5.3  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถ 

 บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยทาง
สถาบนัการศึกษาจะเนน้การวิจยัและคน้ควา้ดา้นวิชาการ ในขณะท่ีบริษทัจะเป็นการคน้ควา้ดา้นการปฏิบติัการ
จากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัรับจา้งดาํเนินการจริง 

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

 บริษทัจดัส่งวศิวกรและพนกังานเขา้ร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัมีโครงการจดัอบรมพนกังานภายใน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในดา้นต่างๆ จากภายนอก เพ่ือใหค้วามรู้

แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั การซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เป็นตน้ 

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

ทุกสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม บญัชี บริหารงานบุคคล เป็นตน้ โดยผูท่ี้จะไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งผ่านการ
อบรมในหลกัสูตรครูสมาธิแลว้ 

 บริษทัมีนโยบายการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการ
ทุจริต คอร์รัปชัน่ของบริษทั ตั้งแต่การทาํการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

 บริษทัมีนโยบายให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดนโยบายและให้พนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง หนา้งานและศูนยซ่์อมบาํรุง ใหท้ราบแนวทางเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะกระทบ 

ดา้นสุขอนามยั 
 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของพนกังานเป็นประจาํทุกปี โดยจดัร่วมกบัโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจสายตา 

และสารเสพติด ซ่ึงบริษทัไดรั้บหนงัสือรับรองว่าเป็น “สถานประกอบการเขม้แข็ง” ท่ีออกโดยศูนยป์ฏิบติัการ
ต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 บริษทัจดัให้มีเคร่ืองแบบท่ีเหมาะสมให้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเฉพาะ เช่นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีช่างซ่ึงจะตอ้งเขา้ไป
ติดตั้งและปรับแต่งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยจะไม่อนุญาตผูท่ี้ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบของช่างเขา้ไปใช้งาน
เคร่ืองจกัร เพ่ือความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัให้มีการสวมหมวก และรองเทา้ 
Safety เพ่ือความปลอดภยัระหวา่งปฏิบติังาน 

ดา้นความปลอดภยั 
 บริษทัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัวิชาชีพ และหลกัสูตรการรักษาความปลอดภยัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัจดัใหมี้การซอ้มการป้องกนัอคัคีภยั 
 บริษทัจดัให้มีการรายงานเร่ืองอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติังาน พร้อมทั้งมาตรการในการแก้ไขและการ

ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัการอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั(จป.) และพนกังานของบริษทั ดงัน้ี 

- อบรมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
- การดบัเพลิงและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ปี 2561 
- การอบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหนา้งาน 
- เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน : ระดบับริหาร 
- เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน : ระดบัหวัหนา้งาน 

8.5.4 นโยบายดา้นความเป็นอยู ่และความสุขของพนกังาน 
 บริษทัมีบา้นพกัใหพ้นกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถพกัอาศยัได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานรายวนัของบริษทั 
 บริษทัจดัโครงการอาหารกลางวนัแก่พนกังาน โดยมีลกัษณะเป็นคูปองอาหาร ซ่ึงสามารถนาํไปซ้ืออาหารไดใ้น

ราคาท่ีถูกลง และบริษทัจ่ายเงินสนบัสนุนค่าอาหารเป็นมูลค่าคร่ึงหน่ึง 
 โครงการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังาน โดยบริษทัมีรถรับ-ส่งพนกังานตามจุดต่างๆ เพ่ือไปทาํงานตาม

หน่วยงานของบริษทั 
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8.5.5 นโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนกังาน 

 บริษทักาํหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนกังานตามแต่ละหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษทัท่ีดาํเนิน
ธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพไว ้ใน
การพิจารณาการจ่ายผลตอบแทนพนกังานจะพิจารณาดงัน้ี 
 1. พนกังานท่ีเขา้ใหม่ท่ียงัไม่มีประสบการณ์ บริษทัฯจะจ่ายใหสู้งกวา่ค่าตอบแทนขั้นตํ่าประมาณ 2,000 บาท 
 2. พนักงานเขา้ใหม่และมีประสบการณ์ บริษทัฯ จะคิดรวมค่าประสบการณ์บวกเพ่ิมมากกว่ามาตรฐานของธุรกิจท่ี
ใกลเ้คียงกนั  
 3. การพิจารณาการข้ึนเงินเดือนให้กับพนักงานของบริษัท ว่าอตัราควรจะเพ่ิมข้ึนเท่าใด จะพิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวใ้นระยะสั้นและเป้าหมายท่ีวางไวใ้นระยะยาวหรือไม่ 
 4. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานว่ามีการปฏิบติังานเป็นอยา่งไร โดยจะมีการทาํปีละ 2 คร้ัง โดยหวัหนา้
งานของแต่ละฝ่ายแลว้แจง้ใหก้บัพนกังานทราบในทุกคร้ังท่ีถูกประเมิน 
  
 ในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนพนกังานดงัน้ี 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. เงินเดือนและค่าแรง  ลา้นบาท 332.34 296.86 274.62 
2. โบนสั  ลา้นบาท 24.64 16.78 12.45 
       รวม  356.98 313.64 287.07 

 
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานท่ีไม่ใช่รูปเงินเดือน เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัเร่ิมจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 และเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 ไดเ้ปล่ียนบริษทัจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็น กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
บวัหลวงทรัพยม์ัน่คัง่ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้  
 
การปฏิบติัต่อพนกังาน ค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
 บริษทัถือว่าทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดของบริษทั จึงไดดู้แลพนกังานให้ไดรั้บผลตอบแทนสวสัดิการ
และสภาพการทาํงานในระดบัท่ีสูงกว่ากฎหมาย บริษทัฯ มีความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคน ซ่ึงมีการทบทวน การจ่ายค่าตอบแทน
และการจดัสวสัดิการพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งดูผลการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยว่า ถา้ผลประกอบการดี การพิจารณาขึ้นก็จะ
ออกมาสูงกวา่บริษทัอ่ืน แต่ถา้ผลการดาํเนินงานออกมาไม่ดีกจ็ะพิจารณาเพิ่มเท่ากบัธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัรวมทั้งอาจจะตํ่ากวา่  ทั้งน้ีใน
ปี 2561 เพ่ือให้ความเป็นธรรมจึงมีการทาํการประเมินผลงานตนเอง เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาปรับการข้ึนเงินเดือนดว้ย รวมทั้ง
ไดมี้การกาํหนดความเท่าเทียมกนัของรายไดข้องพนกังานท่ีปฏิบติังานในหน้าท่ีเดียวกนัไดเ้ท่าเทียมกนั โดยระดบัการจ่ายเพ่ิมใน
ระดบัท่ีสามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมได ้ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัจดัใหพ้นกังานประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือใหพ้นกังานทราบถึง
ผลการทาํงาน เม่ือนาํมาเทียบกบัการประเมินผลงานของหวัหนา้งาน 
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 พนกังานของบริษทัฯ ยงัไดรั้บสวสัดิการอ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎหมาย เพ่ือช่วยลดภาระค่าครองชีพให้พนกังานลดความ
กงัวลเร่ืองค่าครองชีพ ใหพ้นกังานอยูดี่กินดี มีพลานามยัท่ีแขง็แรง ทั้งร่างกายและจิตใจ อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและดาํรงชีพ
ของพนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  สวสัดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ เช่น มีการช่วยจดัอาหารขายให้กบัพนกังานในราคาถูก มีรถรับส่งพนกังาน มีการมอบ
ทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรของพนกังาน 

2.  สวสัดิการกองทุน ไดแ้ก่ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสงัคม  
3.  สวดิัการการอบรม เพ่ือพฒันาจิตใจพนกังาน โดยการจดัให้พนกังานอบรมทาํสมาธิร่วมกบัสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

โดยอบรมในเวลางาน โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนไดเ้รียนภายในเวลา 2 ปี ซ่ึงในปี 2561 พนกังานไดเ้ขา้อบรมครบร้อย
เปอร์เซ็นต ์

4. เพ่ือเป็นการอบรมจิตใจของพนกังานใหมี้สมาธิในการปฏิบติังานและเป็นคนดีของสังคม บริษทัฯ ไดมี้การนัง่สมาธิทุก
วนั 3 เวลา คือ เชา้ กลางวนั และเยน็ เป็นเวลาคร้ังละ 5 นาที 

5. พนกังานทุกคนท่ีผา่นการอบรมครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพจะไดรั้บเงินเดือนเพ่ิมอีกเดือนละ 500 บาททุกคน 
 ถา้บริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายเก่ียวกบัการจา้งงานรวมทั้งระเบียบปฏิบติัต่างๆ มีการแจง้ล่วงหนา้ให้พนกังานทราบ 
รวมถึงเปล่ียนสญัญาจา้งพนกังาน เช่น ปลดออกจากหนา้ท่ีงาน มีการจ่ายเงินชดเชยใหพ้นกังานตามกฎหมาย 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนังสือขอความร่วมมือการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและการต่อตา้นการคา้มนุษย ์โดย
จดัส่งใหก้บัคู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือเป็นการยนืยนัและรับรองวา่จะปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและต่อตา้นการคา้มนุษย ์
และในปี 2559 บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมโครงการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับเด็ก (Children’s Rights and 
Business Principles - CRBP) ในระยะท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 

1. หลกัสูตร นักบริหารระดบัสูง "ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม" รุ่นท่ี 12 จดัโดย มูลนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตร์เพ่ือ
สงัคม 

2. หลกัสูตร พ้ืนฐานการบริหารโครงการ จดัโดย สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
3. สมันากา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
4. ORIENTATION COURSE FOR CHIEF A/C FOCUSING OF F/A REPORT จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยกาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและปฏิบติัตามนโยบายอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือการส่ือสารภายนอกองคก์ร และเผยแพร่
ให้กบัพนกังานภายในองคก์รให้ทราบถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าว 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้อกหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดว้างหลกัปฏิบติัสาํหรับคณะกรรมการ 8 ขอ้หลกัคือ 

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรัลผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 
2. กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย ัง่ยนื 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
6. ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
8. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
 เพ่ือเป็นหลกันาํไปปฏิบติัให้คณะกรรมการบริษทั นาํไปปรับปรุงใชใ้นการกาํกบัดูแลให้กิจการเป็นไปเพ่ือความย ัง่ยืน ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 และคร้ังท่ี 4/2561ไดพิ้จารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โดยใหน้าํ
หลกัปฏิบติัท่ีมีการกาํหนดข้ึนมาใหม่ในขั้นตน้ ไปปรับใชต้ามท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัให้ไดดี้ท่ีสุด และกาํหนดแนวปฏิบติั
เพ่ิมเติมท่ีบริษทัควรจะดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษทั และคณะกรรมการพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมของการนาํ CG Code ไปปรับใชอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทุกฝ่ายจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกัน 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการใหม้าก

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

1. บริษทัฯ จะส่งเอกสาร ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง
ตดัสินใจในท่ีประชุม ให้กบัผูถื้อหุน้ทุกคนไดท้ราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไว้
ใน website ของบริษทัทั้งภาษาไทยไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

2. บริษทัฯ กาํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีไวด้งัน้ี 
2.1. รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
2.2. รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
2.3. พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคมปีท่ีผา่นมา 
2.4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปีท่ีผา่นมา 
2.5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
2.6. พิจารณาอนุมติัจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
2.7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 
2.8. เร่ืองอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามประเดน็สาํคญัท่ีอยูใ่นความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั

ฯ ตอบขอ้ซกัถาม และ/หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ทราบ โดยไม่มีการลงมติ 
3. บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี โดยจดัประชุมในวนัทาํ

การท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษทั มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น จดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอยา่ง
เพียงพอ สาํหรับการตรวจสอบเอกสารและจดัใหมี้อากรแสตมป์สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 

4. บริษทัฯ ได้จดัสรรเวลาและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

5. กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นและร่วมตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทุกคร้ัง 

6. ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะดาํเนินการ Live สดการประชุมผ่านทาง Facebook เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุม สามารถทราบถึงบรรยากาศในการประชุมได ้โดยจะเร่ิมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2562 
 
2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการใหม้ากข้ึน จึง
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิต่างๆ ขั้นพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนั 

1. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด ซ่ึง
ไดเ้ผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://seafco.co.th โดยให้เสนอมายงับริษทัฯ ภายใน 31 ธนัวาคมของ
ทุกปี 
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2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ ท่ีบริษทัฯ กาํหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่

รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://seafco.co.th โดยใหเ้สนอมายงับริษทัฯ ภายใน 31 ธนัวาคมของทุกปี 
3. บริษทัฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
4. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้โดย

บริษทัฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บตัร

ลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
6. บริษทัฯ มีประกาศระเบียบเร่ืองการปฏิบติัในการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใช้

ขอ้มูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบโดยมีการแจง้แนวทางและนโยบายให้ทุกคนใน
องคก์รถือปฏิบติั และมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ 

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

8. คณะกรรมการกาํหนดนโยบายเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และวิธีการรายงานเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั และกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน 

9. คณะกรรมการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจง้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ และดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน เจา้หน้ี คู่แข่งและชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่สังคมหรือ
ภาครัฐ 

1. บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใชเ้พ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนไดรั้บทราบและ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไดก้าํหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบติัตามไวใ้นคู่มือพนกังาน 

2. บริษทัฯ มีนโยบายในการยกระดบัคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนกังานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและมี
ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3. การรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกบริษทั แจ้งเบาะแสหรือขอ้
ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ 
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยผ่านกรรมการอิสระ หรือผ่านกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่  หรือผ่านฝ่ายบริหารบริษัท 
คณะกรรมการกาํหนดกลไกคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่าวขา้งตน้ 
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4. บริษทัฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้

ส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ ประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั
ฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงานหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหลงัจากประกาศแจง้ข่าวงบ
การเงินอยา่งนอ้ย 3 วนั 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์กาํหนดผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-
1) และรายงานประจาํปี (แบบ56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผา่นทาง website ของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

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

3. เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีออกหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลผา่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไป (2) ปัจจยัความเส่ียง (3) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ (5) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ (6) ขอ้พิพาททางกฎหมาย (7) 
โครงสร้างเงินทุน (8) การจดัการ (9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหวา่งกนั (11) ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
(12) ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   

4. คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายช่ือ และบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนคร้ังของการ
ประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 

6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนไดรั้บ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษทัยอ่ย 
หรือหนา้ท่ีอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวใ้น
รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

7. การเปิดเผยขอ้มูลและผูมี้อาํนาจในการเปิดเผยขอ้มูล 
7.1 การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
7.1.1 กาํหนดใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบับุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนสถาบนั 

นกัลงทุนทัว่ไป นกัวเิคราะห์ ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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(1) เปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัใหป้ระชาชนทราบ 
(2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
(3) ช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ  
(4) การดาํเนินการเม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนผดิไปจากสภาพปกติของตลาด 
(5) การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา 

โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม 
   บริษทัฯ กาํหนดใหบุ้คคลผูมี้อาํนาจในการใหข้อ้มูลดงักล่าว ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7.1.2 กาํหนดใหบุ้คคลท่ีมีอาํนาจในการประสานงานการเปิดเผยขอ้มูลกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Contact Person) ดงัน้ี 
(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ งบการเงินประจาํปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ
เลขานุการบริษทั  

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการไดม้า/จาํหน่ายไป ซ่ึงสินทรัพย ์รายการท่ีเก่ียวโยง 
กาํหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูส้อบบัญชี การยา้ยท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่ 
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และโครงการลงทุน เป็นตน้ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเลขานุการ
บริษทั 

7.2.  การให้ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปสําหรับการบริหารองคก์รกบัส่ือมวลชน โดยกาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มี
หนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์รต่อส่ือสารมวลชน 

8.  คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มีการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

9.  กรรมการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  

10.   คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น ครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบติัการด้านอ่ืน ๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบกาํหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจน รวมทั้ งกาํหนด
มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจดัใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัจดัการ มีหนา้ท่ี
นาํเสนอแผนงานและผลการปฏิบติัตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ 

11.  คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยู่เสมอ กาํหนดระเบียบปฏิบติัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้
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5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ รายละเอียดตามขอ้ 8. ภายใตห้วัขอ้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 
6.  การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 1 คร้ังเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั
ชั้น 3 เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจและจดัการให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือการตดัสินใจ บริษทัฯ ได้
จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนประชุม โดยในแต่ละ
วาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 12 คน ซ่ึงรวมถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ 
ไดจ้ดัให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีหรือตวัแทนผูส้อบบญัชี และผูส้ังเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วม
ประชุมดว้ย 
 ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และสอบถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคาํอธิบาย
เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํรายงานการประชุมใหแ้ลว้เสร็จและเผยแพร่
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 14 วนันบัจากวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดแ้ละเสนอแนะการแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั 
 

7.  ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 
  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาํหนด วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการและความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
8.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัมีนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยมีการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมติัรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยรายการ
เก่ียวโยงกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 นอกจากน้ียงัมีการดูแลใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์
และห้ามมิให้มีการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงผูบ้ริหารจะไม่มีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อนประกาศงบ
การเงิน 30 วนั และหลงัจากประกาศงบการเงินแลว้ 3 วนั  
 

9. จริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจตามหลกั

จริยธรรมในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือนาํไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล จึงไดจ้ดัทาํ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานดงัน้ี 
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9.1 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใหย้ ัง่ยืน ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสีย เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนในการให้ความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ เพ่ือเป็นกลไกและกระบวนการท่ีจะนาํไปสู่
การเป็นองคก์รธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริงดงัน้ี 

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

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

ผลประโยชน ์การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
9. เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผู ้

แจง้เบาะแส 
9.2 จริยธรรมกรรมการบริษัทฯ 

 บริษทัฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทัย่อย ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้รอบจริยธรรมดาํรงตน หรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชนสู์งสุดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืของบริษทั
ฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบับริษทัฯ 
1.1  ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่อหน่วยงานนั้น ๆ 
1.2  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่านนั้นตอ้ง

ออกจากหอ้งประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพจิารณาตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 
  1.3  หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 

(1) ไม่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
(2) ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผดิและไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุด

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

1.4  รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องคก์รหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

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

2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
2.1 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน จึงกาํหนดขอ้ควรปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
(1) หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 
(2) กรณีท่ีจาํเป็นต้องทาํรายการนั้ น เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ให้ทาํรายการนั้ นเสมือนการทาํรายการกับ

บุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไป ดว้ยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่มีส่วน
ในการพิจารณาอนุมัติ  และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในองคก์รอ่ืน การดาํรง
ตาํแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชนข์องบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทัฯ 

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผูถื้อหุ้น 
กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืน ซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจน และเช่ือมัน่ไดว้า่การ
เขา้ทาํรายการดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งจดัใหมี้แบบ
รายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยวา่จะเป็นผลประโยชนท่ี์ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไวใ้นคู่มือการ
กาํกบัดูแลกิจการ 

(5) บุคคลท่ีดาํเนินการใด ๆ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม จะตอ้งมี
หนา้ท่ีในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียดงัน้ี 
5.1  กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียทนัทีท่ีมีรายการเกิดข้ึน และเพ่ือมัน่ใจ

ไดว้า่ บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบเป็นประจาํ จึงกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสาํรวจรายการท่ี
มีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกส้ินปี และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบติั และกาํหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพยต์ามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมการเป็นประจาํ 
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(7) ประกาศใหท้ราบทัว่กนัวา่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัสาํคญัท่ีอาจ

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 
1 เดือนก่อนท่ีบริษทัฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงานหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะและ
หลงัประกาศแลว้ 3 วนั 

(8) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัการบริหารจดัการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทุกไตรมาส และตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

(9) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

2.2  การใชข้อ้มูลภายใน 
(1) หา้มใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ

ผูอ่ื้นหรือทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
(2) หา้มใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชนข์องตนในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ

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

เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ 
3. ความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนัและการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัของผูบ้ริหารและพนกังานดงัน้ี 

1. ใชท้รัพยสิ์นและทรัพยากรของบริษทัฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชนสู์งสุด 
2. ช่วยกนัดูและมิใหท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
3. มีการทาํระบบ Internal Charge ข้ึนมาเพ่ือช่วยตรวจสอบป้องกนัการสูญหายของทรัพยสิ์น และจดัตั้งหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบทรัพยสิ์นประเภทต่าง ๆ 
3.1  การจดัทาํเอกสาร 

1. ตอ้งจดัทาํเอกสารต่างๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
2. หา้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษทัฯ 

3.2  การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชนส่์วนตวั 
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2. หา้มผูบ้ริหาร และพนกังาน เปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีทางบริษทัฯ ซ้ือมาทั้งท่ีอยูแ่ละไม่

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

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์นั้น ๆ 
5. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐาน

ท่ีบริษทัฯ ติดตั้งให ้นอกจากไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีไป 
6. ห้ามผูบ้ริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษทัฯ ในการส่งขอ้ความท่ีกล่าวร้าย ทาํให้เส่ือมเสีย หรือขอ้ความท่ี

หยาบคาบ ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญใหก้บัผูอ่ื้น 
7. ผูบ้ริหารและพนกังาน ควรใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหาขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

และจะตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 
8. ผูบ้ริหารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯจัดให้ เช่น 

โทรศพัท ์โทรสาร โทรศพัทมื์อถือ อยา่งมีจิตสาํนึกและรับผดิชอบ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นหลกั 
9. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตนโดยมิชอบ 

10. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานท่ีล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัทาํข้ึน หรือ
ไม่ไดมี้ไวส้าํหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 

11. บริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใชง้านทรัพยสิ์นภายใต้
ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 

 9.3 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสมดุล ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 
สามารถเติบโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการเป็นองค์กรท่ีดีของสังคม ดงันั้นบริษทัฯ จึง
มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความสุจริตและเป็นธรรม ต่อตา้นการทุจริต ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 
และคาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทัฯ อนัได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ และชุมชนตลอดจนการดูแลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

1.  นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ บริษทัฯ มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึงกาํหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ภายใตก้ารตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล บนพ้ืน
ฐานขอ้มูลท่ีเช่ือว่าเพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรง ทางออ้ม และทาํโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทาํการโดยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

1.2 ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ มติกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดาํเนินการตามแนว
ปฏิบติัท่ีดีของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ 
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1.3 จดัการ ดูแล มิให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ เส่ือมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ

บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 
1.4 รายงานสถานภาพของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ครบถว้นตามความเป็นจริง และทนัต่อสถานการณ์ 
1.5 แจง้ขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง และเพียงพอต่อการตดัสินใจแก่ผูถื้อหุ้น

ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและในเวลาท่ีเหมาะ 
1.6 ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยให้ขอ้มูลใด ๆ 

ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

1.7 จดัให้มีช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาํท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต ์
ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้ผลการ
ดาํเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นระบบและยติุธรรม 

1.8 จดัให้มีช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจดัทาํเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจดัทาํขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.  นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 
2.1 บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญติั

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

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

มนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
2.2.3 จดัเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมสาํหรับพนกังานและใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม

ศกัยภาพ 
2.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม และจดัระบบการทาํงานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี 
2.2.5 ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมี

การเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 
2.2.6 แต่งตั้ง โยกยา้ย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ 

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

พนกังาน หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
2.2.11 สร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
2.2.12 จดัให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแส

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุม้ครอง
พนกังานผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

2.2.13 บริษทัฯ และตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังานดว้ยความเป็นกลาง 
2.2.14 กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว ซ่ึงถา้ผลประกอบการออกมาดี ก็จะมีผลตอบแทนให้กบัพนกังานท่ีสูงกว่าบริษทัท่ีดาํเนิน
ธุรกิจท่ีคลา้ยกนั ถา้ผลการดาํเนินงานไม่ดี ผลตอบแทนพนกังานกจ็ะออกมาเท่ากบัธุรกิจท่ีคลา้ยกนั 

3. นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 
 บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามสาํคญัท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจบริษทั
ฯ และมีเจตจาํนงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและขอ้
ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัดา้นวศิวกรรมปฐพ ีและขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ 
3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้

ลูกคา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
4. ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ เป็นท่ีวางใจไดข้องลูกคา้ 
5. มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

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

ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการดาํเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว 

8. สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของลูกคา้ 
9. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชป้ระโยชนโ์ดยมิชอบ 
4.  นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ รวมถึงเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
2. ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 
3. การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : 

3.1 ห้ามรับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัองค์กร เวน้แต่ใน
โอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยส่ิงของหรือประโยชนอ่ื์นใดนั้น ตอ้ง
มีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนทราบ
ทนัที โดยการรับส่ิงของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 และในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารแจง้ให้กบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนห้าม
รับของขวญัปีใหม่ท่ีทางคูค่า้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจท่ีนาํมาใหด้ว้ย 

3.2 การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 3.1 ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีต้องรักษา
สัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองคก์ร ให้ผูรั้บรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ และส่ง
มอบส่ิงของนั้นใหฝ่้ายธุรการ จดักิจสมัพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือสงัคม ภายใน 14 วนัทาํการ 

4. การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด : ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจในรูปใด ๆ 
ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอกอ่ืนใดเพื่อจูงใจใหป้ฏิบติัในทางท่ีมิชอบ และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

5. กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคูค่า้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการป้องกนั 

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

อนามยั และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
9. ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสให้คู่คา้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพ่ือสงัคมของบริษทัฯ 
5.  นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่
ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิฉอ้ฉลดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
การคา้เสรี 

2. ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 
3. ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ไม่แยง่ลูกคา้โดยวธีิทุ่มตลาด/ตดัราคา 
4. ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
5. ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิ 
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6.  ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม่ 
3. จดัให้มีระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอย่างเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ เพ่ือให้
บุคลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

4. กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลา 

5. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
7. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แก้ไข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2. สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
3. จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสงัคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสในการ

ทาํความดี เพ่ือพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
4. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
5. ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
6. ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยใหเ้ป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจใหค้นมีธรรม

อยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 
8. การรับเร่ืองร้องเรียนจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือการตกแต่งงบการเงิน 

การทุจริต หมายถึง การกระทาํใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยกฎหมาย สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึงการ
ยกัยอกทรัพย ์เบียดบงัทรัพยน์ั้นเป็นของตน หรือบุคคลท่ีสาม 

1.) การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การเรียกทรัพย ์หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดกบั
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงาน
เหล่านั้น ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู่ กระทาํการ ไม่กระทาํการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทาํใดอนัมิชอบดว้ยอาํนาจหน้าท่ี 
เพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีจารีตและขนมธรรมเนียมกาํหนดใหก้ระทาํได ้
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2.) การตกแต่งงบการเงิน หมายความว่า การหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจริง ซ่ึงควรบอก

ให้ทราบ และการหลอกลวงดงัวา่นั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยจ์ากผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือทาํให้ผูถู้กหลอกลวงหรือ
บุคคลท่ีสาม ทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิใดๆ 
8.1  บุคคลใดๆ ท่ีทราบเร่ืองว่ากรรมการ พนกังาน หรือบุคคลใดๆ ในบริษทั มีการประพฤติผิด ทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือ

ตกแต่งงบการเงิน สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนได ้
8.2  ช่องทางการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรือขอ้ร้องเรียนได ้
 - ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  
    กรุงเทพมหานคร 10510 

- ติดต่อประธานกรรมการบริหาร 
ทางอีเมล ์  narong@seafco.co.th 

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

 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  
 กรุงเทพมหานคร 10510 

8.3  การดาํเนินการหลงัจากไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 
ทางคณะกรรมการจดัตั้งคณะทาํงานเขา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการอิสระและผูต้รวจสอบภายในจะ

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงถา้ผลสรุปวา่มีความผดิจริง ก็จะดาํเนินการลงโทษทางวินยั และ/หรือ ดาํเนินการทางกฎหมายกบั
ผูท่ี้ฝ่าฝืนกระทาํความผดิ แลว้แต่กรณี 

8.4  การให้ความคุ้มครองผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองท่ี
เหมาะสมจากบริษทัฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง ลกัษณะงาน ป้องกนัการข่มขู่ การเลิกจา้ง และจะปิดช่ือผูแ้จง้เร่ืองไวเ้ป็น
ความลบั 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี : บริษทัฯ หา้มคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกระดบั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตในทุกรูปแบบใน
การทาํธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของกฎหมาย 
 การฝึกอบรมและการส่ือสาร  
 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารใหพ้นกังานทุกระดบัตั้งแต่กรรมการผูบ้ริหารลงไป โดยทางกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึง
มีการประชุมผูบ้ริหารประจาํสัปดาห์ ได้มีการแจง้และช้ีแจงเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจาํ รวมทั้งในการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ กไ็ดมี้การอบรมเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์ปชัน่  
 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต สรุปไดด้งัน้ี 
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 1. จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมระบบงาน
สําคัญๆ ในการทําธุรกิจการค้าของบริษัท เช่น ขบวนการประมูลงาน ขบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง, การทําสัญญาต่าง ๆ มีระบบ
งบประมาณเพ่ือควบคุม รวมทั้งมีระบบบญัชีเก่ียวกบัการรับจ่ายเขา้มาควบคุม ในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้การนาํระบบคอมพิวเตอร์ 
ERP ระบบใหม่มาใช ้โดยใชร้ะบบของ Mango ซ่ึงเป็นระบบการควบคุมงบประมาณ การทาํงานดา้นการก่อสร้างเขา้มาใชเ้พ่ือให้
มัน่ใจระบบการทาํงานลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่โดยระบบบญัชีใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2. จดัให้มีช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนการฝ่าฝืนการกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมของบริษทัฯ 
หรือแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุม
ภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้เบาะแสเป็นความลบั มีมาตรการในการ
ตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวินยัของบริษทัฯ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกรณีท่ีสามารถติดต่อผูใ้ห้เบาะแสหรือผู ้
ร้องเรียนได ้บริษทัฯ จะแจง้ผลการดาํเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทราบดว้ย 
 3. หัวหน้างานในสายงานการปฏิบติัต่างๆ ให้ติดตามปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด(ถา้มี) และรายงานให้ผูมี้อาํนาจทราบ
ตามลาํดบัขั้น 
 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางในการป้องกนัเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
 1. จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกาํกบัดูแลกิจการ
และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนาํเสนอกรรมการบริษทัต่อไป 
 2. กาํหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียง รับผิดขอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้การนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล รวมทั้งติดตาม ทบทวนและปรับปรุง
มาตรการการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ โดยนาํผลท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัตามลาํดบัอยา่งทนัเวลาและสมํ่าเสมอ 
 3. หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลจากการตรวจสอบหรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐานท่ีมีเหตุอนัควรให้เช่ือว่ามี
รายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการ
กระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

9.4 จริยธรรมพนักงาน 
1. การปฏิบติัต่อตนเอง 

1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต รายงานตามความเป็นจริง 
1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
1.3 ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัย ์สุจริต และไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีหาผลประโยชนใ์นทางมิชอบ 

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

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

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

ฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นําเงินทุนหรือ
ทรัพยากรของบริษทัฯไปใชส้นบัสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด 
ๆ 

การดูแลให้มกีารปฏิบัติตามและการทบทวน 
 บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํความ
เขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานน้ีอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตาม
สมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึน 
 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชา
ของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานอยา่งจริงจงั 
 
หลักการกาํกับดูแลกจิการทีด่ ีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2561 
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การจดัประชุมเพ่ือทบทวนและทาํความเขา้ใจกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 25610 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 และคร้ังท่ี 4/2561 
 บริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะใหก้ารกระทาํใด ๆ ท่ีผดิกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ผูใ้ดกระทาํผิดจริยธรรมท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการทาํท่ีเช่ือไดว้า่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ
และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน” เป็นประจาํทุกปี 
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การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึง
พนกังานของบริษทัฯ และบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สามารถส่งขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ
โดยตรงไปยงัท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
  
 
 
 
  
 

 
10. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษทัมีทั้งส้ิน 13 ท่านประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 8 ท่าน 
 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน -  ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระจาํนวน 5 ท่าน 

บริษทัมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 38 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงสามารถ
ถ่วงดุลอาํนาจในการบริหารงานได ้

11. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 บริษทัมีการกาํหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกกนัอย่างชดัเจนและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระคอยถ่วงดุล
อาํนาจและสอบทานในการบริหาร 

12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกบัอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ และไดมี้การขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  และอยูใ่นระดบัท่ีสูง
พอท่ีจะดูแลใหผู้บ้ริหารมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

13. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษทัจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมขอ้มูล
ประกอบวาระการประชุมอยา่งชดัเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การจดบนัทึก
การประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไวเ้พ่ือให้คณะกรรมการและผูเ้ก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นรอบปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวนทั้งส้ิน 7 คร้ัง มีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
กนั 
 

ทางไปรษณีย ์:  
 หน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
 บริษทั บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  
 ทางอีเมล ์ANEK@SEAFCO.CO.TH  
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14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดต้ั้งฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนมา ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ช่วยในการดาํเนินการจดัตั้ง เพ่ือ

ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  และกิจการทางการเงินท่ีสําคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแกไ้ขจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีดี  และมีการปฏิบติัสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ปัจจุบนัมีฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนมาภายในบริษทั 

15. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในรายงานการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ

ในรายงานประจาํปี รายงานการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ ในการจดัทาํรายงานการเงินคณะกรรมการบริษทัเน้นย ํ้าให้ผูจ้ดัทาํมีการใชดุ้ลยพินิจอย่าง
ระมดัระวงัในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

16. ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดจ้ดัให้มีการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การส่ือสารไปยงัผูถื้อ
หุ้นและนกัลงทุนผา่นช่องทางอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีส่ือสารโดยตรงกบัผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงานส่ือสารองคก์รทาํหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
บริษทัฯ ไปยงัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไปผ่านส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงไดจ้ดัพบกบันกัวิเคราะห์ท่ีเขา้มาบริษทัในปี 
2561 จาํนวน 12 คร้ังและร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) จาํนวน 4 คร้ัง 

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทได้จัดตั้ งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล,ความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ดงัต่อไปน้ี 
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี  2 มีนาคม  2547 มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีการจดัประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 4  คน โดยอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์

ในการสอบทานงบการเงิน 
ปัจจุบนัมีนายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  

(การบญัชี) จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดทาํรายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาส และประจาํปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดย
คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั้น 
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจารณาถอดถอน เลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัได ้เม่ือการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 
6. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายใน ให้เขา้มาทาํงานตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน รวมทั้งมี

อาํนาจถอดถอนผูส้อบบญัชีภายในได ้เม่ือปฏิบติังานไม่ไดต้ามท่ีมอบหมาย 
7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งการพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของผูบ้ริหาร 
ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสาํคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บท
รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

9. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
9.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัถึงความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้
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9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
9.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
9.4 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

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

  องค์ประชุมขั้นตํ่า ขณะทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจะลงมต ิ
 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

ในปี 2561 คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้การประชุม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเฉพาะผู ้
ตรวจสอบภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน มีทั้งหมด 5 คร้ัง  

จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลําดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 5 

1 นายศิวะ               แสงมณี (ประธาน)      5/5 
2 นายสมควร          วฒักีกลุ      5/5 
3 นายสมควร           มูสิกอินทร์      5/5 
4 นายลอยเล่ือน       บุนนาค      5/5 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
 
 9.2.2  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 1.  พิจารณากาํหนดคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง  
  -  กรรมการบริษทัและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ บริษทัเพ่ือนาํช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  -  กรรมการบริหารและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง   
 2.  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั   
3.  พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ติดตามระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

บริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั พร้อมทั้งติดตามการทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่) 
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4.  สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเม่ือครบวาระหรือมีตาํแหน่ง

วา่งลง หรือตาํแหน่งผูบ้ริหารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
5.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทาํงานของกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
6.  ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 7.   ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
  องค์ประชุมขั้นตํ่า ขณะทีค่ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะลงมต ิ
 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  

จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  และจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลําดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 

1 นายสมควร               วฒักีกลุ              (ประธาน)  1/1 
2.  นายลอยเล่ือน             บุนนาค  1/1 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ     ทศันนิพนัธ์  1/1 

 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนใหม่ โดยแต่งต้ังนายลอย
เลื่อน บุนนาค และนางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ แทนนายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ และ Mr. Zaw Zaw Aye 
  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  
 
 ความหลากหลายของกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหานอกจากขอ้กาํหนดของการคดัเลือกกรรมการแลว้ คณะกรรมการสรรหายงัพิจารณากาํหนดแนวทาง
เก่ียวกบัความหลากหลายของคุณสมบัติอ่ืนๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียต่าง ๆ และพ้ืนฐาน
การศึกษา อาย ุเพศ ฯลฯ 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหายงัดูตารางของกรรมการท่ีครบกาํหนดการออกตามวาระวา่มีความรู้ความชาํนาญในดา้นใด 
การจะสรรหากรรมการมาทดแทนควรมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญในดา้นใดมาทดแทนกรรมการท่ีขาดไป โดยการ
พิจารณาความรู้แบ่งเป็น 3 หมวด 
 1. ความรู้โดยตรงเก่ียวกบัธุรกิจการก่อสร้าง รวมทั้งประวติัการทาํงานในธุรกิจการก่อสร้าง โดยมีวฒิุทางดา้นวิศวกรรม 
 2. ความรู้และประสบการณ์ เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ บริหารองคก์ร บริหารทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งเคยบริหารงานจาก
หน่วยงานของทางราชการ เป็นตน้ 
 3. ความรู้และประสบการณ์เฉพาะดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ดา้นบญัชี
และการเงิน โดยตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในงบการเงิน มาตรฐานบญัชี หรือเคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน และ
ความรู้ดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561

78 

 
 บริษทัมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ของบริษทั จะไดรั้บการปฐมนิเทศการเขา้เป็นกรรมการใหม่ เพ่ือใหท้ราบ
หน้าท่ีต่าง ๆ และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั แนะนําผูบ้ริหารของบริษัทให้รู้จกัหน้าท่ีของผูบ้ริหารแต่ละท่าน รวมถึงทราบถึง
กฎระเบียบตามขอ้กาํหนดของกลต. และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือมากาํหนด

นโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษทั โดยให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของบริษทั รวมทั้ง
ประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามและรับทราบแผนการจดัการความเส่ียงของบริษทัจาก
การรายงานของฝ่ายจดัการในการรายงานผลการดาํเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง และรับทราบจากการรายงานของ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงบริษทัได้มีการกาํหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการกาํหนด
มาตรการป้องกนัและระบบจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร 
 นโยบายการบริหารและจดัการความเส่ียง 

1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจา้ของความเส่ียง มีหน้าท่ีรับผิดชอบดาํเนินการ
ประเมิน ติดตาม และสนบัสนุนใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทุกหน่วยงานของบริษทัตอ้งมีกระบวนการบริหารและการจดัการความเส่ียง อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง โดยตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

3. กาํหนดให้การประเมินความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานประจาํปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเส่ียงทั้ งหมด
ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร โดยคาํนึงถึงปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมทั้งกาํหนดใหมี้การจดัการความเส่ียงท่ี
เหมาะสม 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีประเมินการบริหารความเส่ียงและเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

5. สร้างวฒันธรรมองคก์รให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัและมีจิตสาํนึกในเร่ืองความเส่ียง สร้างฐานองคค์วามรู้ เพ่ือให้พนกังาน
ทุกระดบัสามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล แลกเปล่ียนประสบการณ์ อนัจะนาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงใหเ้ป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยทุธ ์

 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. กาํหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงานเพ่ือเสนอต่อ

กรรมการของบริษทั 
2. ติดตามการดําเนินการบริหารความเส่ียงตั้ งแต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งช้ีให้ทราบถึงความเส่ียงรวมทั้ งวิเคราะห์ 

ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 
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3. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและ

ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับ

นโยบายและกลยทุธ์ของบริษทั 
 

องค์ประชุมขั้นตํ่า ขณะทีค่ณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะลงมต ิ
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และจาํนวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลําดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 

1 นายสมควร                 มูสิกอินทร์ (ประธาน)     3/3 
2 Mr. Zaw Zaw Aye     4/4 
3 นายเผดจ็                     รุจิขจรเดช     4/4 
4 นายกมล                      สิงห์โตแกว้     4/4 
5 นายณฐัฐพนัธ์             ทศันนิพนัธ์     3/4 
6 นายณฐัฐพล               ทศันนิพนัธ์     3/4 
7 นายนิรันดร                 อคัราพิทกัษ ์     -/- 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุมเน่ืองจากยงัไม่ไดด้าํรงตาํแหน่ง 
 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 นายสมควร มูสิกอินทร์ ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแทน
นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ 
 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 นายนิรันดร อัคราพิทักษ์ ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  

9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล,ความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล,ความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ดา้นบรรษทัภิบาล 

1. กาํหนดนโยบายและจัดทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และจดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนาํเสนอ
คณะกรรมการเพ่ืออนุมติัใหน้าํไปปฏิบติัในพนกังานทุกระดบั 

2. กาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง 

3. ทาํการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง ขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามแบบสากล 
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4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกับบริษทัชั้นนําในด้านการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนํามา

ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
5. ใหค้าํแนะนาํแก่บริษทั คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและคณะทาํงานในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
6. รายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีกบัคณะกรรมการทราบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั 
7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและรายงานประจาํปี ใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ต่าง ๆ ไดรั้บทราบ 
 ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1.  กาํหนดนโยบายและทิศทางความรับผดิชอบต่อสงัคมและพฒันาอยา่งยนื เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
2.  ใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยการร่วมประชุมใหแ้นวทาง

ในการดาํเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาท่ีกาํหนด 
3.  กลัน่กรองแผนการดาํเนินงาน งบประมาณประจาํปี และสอบถามผลการดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
4.   พิจารณาประเมินผลการดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่างย ัง่ยืน ให้คาํแนะนาํเพ่ือพฒันาและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน 
5.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดต้ามท่ีสมควร 
จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาล, ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจํานวน

คร้ังทีก่รรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ลําดบั รายช่ือ 
คร้ังที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 

1 นายลอยเล่ือน        บุนนาค (ประธาน)       3/3 
2 นายเผดจ็                รุจิขจรเดช       6/6 
3 นายณฐัฐพนัธ์        ทศันนิพนัธ์       6/6 
4 นายณฐัฐพล           ทศันนิพนัธ์       6/6 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุมเน่ืองจากยงัไม่ไดด้าํรงตาํแหน่ง 
 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 นายลอยเลื่อน บนุนาค ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล,ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการและนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ  ในกรณีท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุ้นมี
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561

81 

 
1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 9 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี   
  ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะ
พึงมีหรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. หากกรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บใบลาออก 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจมีมติใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งก่อนวาระได ้ โดยตอ้งมีคะแนนเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตอ้งมีผูถื้อหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงเขา้ร่วมประชุม 

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

6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัใชใ้นการคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร    
1. คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษทัในอดีตท่ีผ่านมา  รวมถึงการไม่มีประวติัการกระทาํผิดหรือ
ทุจริต โดยผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้น 

2. หากผูบ้ริหารท่านใดประพฤติหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เหมาะสม  คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาใหผู้บ้ริหารดงักล่าว
พน้จากตาํแหน่งและพิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารใหม่เขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

3. หากผูบ้ริหารท่านใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่ง  ให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีระบุ
ในใบลาออก และคณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่งท่ีขาดไป อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถคดั
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สรรผูท่ี้เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวไดใ้นทนัที จะให้มีการเวน้ว่างตาํแหน่งดงักล่าวไวก่้อนและมอบหมายให้
ผูบ้ริหารท่านอ่ืนรักษาการแทนไปก่อน 

4. บริษทัไม่ไดมี้การจาํกดัวาระในการทาํงานของผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารจะดาํรงตาํแหน่งวาระละ 1 ปี 
 

9.4 การกาํกับดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บริษทัฯ ยึดแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นในแนวทางเดียวกนักบับริษทัฯ

ทั้งหมด และไดจ้ดัส่งผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปช่วยกาํกบัดูแลการบริหารเช่นเดียวกบับริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน

ตนและผูอ่ื้น โดยบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เพ่ือให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ขอ้มูลภายใน หน้าท่ีในการ

รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบท
กาํหนดโดยตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551, พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฉ์บบัท่ี(5) พ.ศ. 2559 และแกไ้ขเพ่ิมเติมและตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัทาํ (แบบ59-2) ยื่นเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีภายใน 
3 วนัทาํการนบัตั้งแต่มีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น และใหส่้งสาํเนารายงานดงักล่าวใหบ้ริษทัฯ ภายใน
วนัท่ีนาํส่งรายงานต่อคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัสําคญัท่ีอาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์และส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(กลต.)โดยตอ้ง
รายงานดงัน้ี 
 3.1  รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหลักทรัพยต่์อ

ประชาชนหรือวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
4. รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั

ฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงาน หรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในปี 2560 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ดงัต่อไปน้ี   
ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี คา่ตอบแทน 

ปี 2560 
ช่ือผูส้อบบญัชี คา่ตอบแทน 

ปี 2561 
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 
กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั 
(1984) จาํกดั 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

1,585,000 
95,000 

300,000 
60,000 

 
60,000 

นายธนากร ฝักใฝ่ผล  
นายธนากร ฝักใฝ่ผล  
นายธนากร ฝักใฝ่ผล  

 
 

 

1,650,000 
90,000 

300,000 
- 
 

- 
รวมค่าสอบบัญชี  2,100,000  2,040,000 

ค่าบริการอ่ืน  ๆ(Non audit fee)  -  - 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  2,070,000  2,040,000 
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10.  การพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืการท่ีคณะกรรมการบริษทัไดต้ั้งคณะกรรมการชุดน้ีข้ึนมา เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื เป็น
องค์กรท่ีโปร่งใสและมีธรรมภิบาลอย่างแทจ้ริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม 
พฒันาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มให้ดี
ยิง่ข้ึน โดยกาํหนดกรอบการจดัทาํตามแบบสากลดงัน้ี 

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

 
การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดและวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยการรวบขอ้มูลจากทุกฝ่าย/แผนกของบริษทั รวมถึงขอ้มูล

จากหน่วยงานก่อสร้างท่ีรวบรวมผ่านส่วนงานชุมชนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานก่อสร้างและ
ชุมชนรอบหน่วยงาน เพ่ือทราบถึงความตอ้งการและขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัและผูมี้ส่วนไดเ้สียรอง 
และนาํมาเป็นแนวทางในการวางนโยบายกลยุทธ์ กระบวนการ และการบริหารงานท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื ทั้งน้ีในการกาํหนดนโยบายความรับผดิชอนต่อสงัคมมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความคาดหวงั แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. ผูถื้อหุน้ - ผลตอบแทนสูงสุด (ภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม) 

- การดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้
- สิทธิของผูถื้อหุน้ 
- การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
- การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 
- กําหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

- การดาํเนินการตามหลกกัารกาํกบัดูกิจการท่ีดี
ของบริษทั 
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ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความคาดหวงั แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ลูกคา้ - การบริการและผลงาน ท่ี มี คุณภาพในระดับ

มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้และราคายติุธรรม 
- การส่งมอบผลงานท่ีตรงเวลา 
- การ เปิ ด เผยข้อ มู ล ท่ี เก่ี ยวข้อ งอย่ าง ถู กต้อ ง 
เหมาะสมและเพียงพอ 
- การทาํสัญญาระหว่างลูกคา้และบริษทัอย่างเป็น
ธรรม และการปฏิบติัตามสญัญา 
- การรักษาความลบัของลูกคา้ 

- การพฒันาศกัยภาพของบริษทัในดา้นต่างๆ ไม่
ว่ าจะ เป็นใน เร่ืองของบุคลากร  เค ร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร นวตักรรม กระบวนการทาํงานเป็น
ตน้ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
และการพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํในดา้น
เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน 
- การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

3. พนกังาน - ความมัน่คงและกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
- ค่ าตอบแทนและสวัส ดิกร ท่ี เป็นธรรมและ
เหมาะสม 
- ความปลอดภยัในการทาํงาน 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี 
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน 

- การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
- การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ 
รวมถึงการพฒันาวางแผนความกา้วหนา้ในสาย
งานอาชีพ (career path) 
- การสร้างจิตสํานึกและดาํเนินการด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน  โดยมีการกําหนด
นโยบาย  มาตรการ  กฎระเบียบ  การติดตาม
ประเมินผล และการพฒันาแนวทางดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 
- การปฏิบติัตามนโยบาย ความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือให้
สถานท่ีทาํงานเป็นไปอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
- กาํหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ
ร้องเรียน พร้อมมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

4. คูค่า้ - กระบวนในการคดัเลือกคู่คา้ท่ีโปร่งใส 
- การ เปิ ด เผยข้อ มู ล ท่ี เก่ี ยวข้อ งอย่ าง ถู กต้อ ง 
เหมาะสม และเพียงพอ 
- การทําสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทอย่างเป็น
ธรรม 
- การรักษาความลบัของคู่คา้ 
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน 
 

- การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
- การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ของบริษทั 
- การปฏิบติัตามสัญญาระหวา่งคู่คา้และบริษทั 
- กาํหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็ฯและ
ร้องเรียน พร้อมมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
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ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความคาดหวงั แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. เจา้หน้ี - การดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้
- การ เปิ ด เผยข้อ มู ล ท่ี เก่ี ยวข้อ งอย่ าง ถู กต้อ ง 
เหมาะสม และเพียงพอ 
- การทาํสัญญาระหว่างเจา้หน้ีและบริษทัอย่างเป็น
ธรรม 
- การปฏิบติัตามสัญญาระหวา่งเจา้หน้ีและบริษทั 

- การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
 

6. คูแ่ขง่ - ไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็นการจํากัดสิทธิของ
คู่แข่ง 

- การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

7. หน่วยงานราชการ - การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใน
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
- ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ 

- การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
- การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต การ
คอร์รัปชัน่ และการใหห้รือรับสินบนของบริษทั 

8. ชุมชนและสงัคม - การดาํเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต
ของคนในชุมชนหรือผูท่ี้สญัจรนอ้ยท่ีสุด 
- การดาํเนินธุรกิจท่ีรักษาสภาพแวดลอ้ม 
- การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน 

- การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
- การปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
- กาํหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ
ร้องเรียน พรอม้มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนและสงัคม 

 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนําทางด้านเสาเข็มเจาะและกาํแพงกันดิน เพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคด์งักล่าว บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางแห่งความย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางสากลและหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จากการระบุและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั พร้อมนาํมาสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั เพ่ือไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ะกลุ่มไดด้งัน้ี 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย แนวปฏิบติัแห่งความย ัง่ยนื 
ผูถื้อหุน้ - การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
ลูกคา้ - การใหบ้ริการและส่งมอบผลงานอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานการทาํงานในระดบัสากล 

- การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อลูกคา้อยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งและเพียงพอ 
- การทาํสญัญาอยา่งเป็นธรรม 
- การรักษษความลบัของลูกคา้ 
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ผูมี้ส่วนไดเ้สีย แนวปฏิบติัแห่งความย ัง่ยนื 
พนกังาน - ความปลอดภยัในการทาํงาน การพฒันาศกัยภาพ ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และการปฏิบติั

ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
คู่คา้ - การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
เจา้หน้ี - การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษทั 
คู่แข่ง - การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การปฏิบติัต่อคู่แข่งตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษทั 
หน่วยงานราชการ - การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
ชุมชนและสงัคม - การพฒันา ชุมชนและสงัคม 

 
10.1 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการทรงงานและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ

บริหารงาน โดยใชห้ลกัความพอประมาณ ระมดัระวงั การป้องกนัความเส่ียงและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ยงัมีความเช่ือว่าบุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสังคม การท่ีจะทาํใหส้ังคมดีข้ึนตอ้งพฒันาบุคคล การพฒันาบุคคล
ตอ้งพฒันาจิตใจใหเ้ป็นคนดีตามคาํสอนของศาสนา บริษทัจึงเนน้ในเร่ืองน้ีเป็นหลกั 

 
10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
การดาํเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดาํเนินการดงัน้ี 

1. การกาํกับดูแลกจิการท่ีด ีตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 9 
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายและยดึถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
ดว้ยความสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธะสญัญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

2.1  การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงไวก้บัคู่สัญญา ทั้งดา้นลูกหน้ีและเจา้หน้ี อย่าง
เคร่งครัดเป็นธรรมตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดใ้หพ้นัธะสญัญาไวใ้นการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั โดย 
(1) ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ร่วมกนัไวใ้นสัญญาจา้งหรือซ้ือขายให้ชดัเจน และปฏิบติัตามเง่ือนไข

ขอ้ตกลงอย่างเคร่งครัด กรณีใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขจะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบโดยด่วน ถึงปัญหา
และทาํการปรึกษาหาทางแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย 

(2) ใหข้อ้มูลข่าวสารและงานวิจยัต่าง ๆ ใหผู้ส้นใจและลูกคา้ทราบถึงนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
(3) ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม ตามขอ้ตกลงและไม่คา้กาํไรเกินควร 
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2.2  ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมในคู่คา้ 

(1) ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ทั้งดา้นผูว้่าจา้ง ผูข้าย และผูรั้บจา้งช่วง ให้มี
โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

(2) ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวขอ้งระหว่างพนกังานทุกระดบัชั้นกบัผูรั้บจา้งช่วง ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจระหวา่งผูรั้บจา้ง
ช่วง ผูรั้บเหมาช่วง และผูข้ายแต่ละรายของบริษทั 

(3) ให้ความรู้กบัคู่คา้ ถึงความเป็นธรรมในการจา้งงานและการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานของผูรั้บจา้งช่วง 
ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย รวมทั้งติดตามผลของการปฏิบติั 

(4) การดาํเนินกิจการอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยสาํหรับการจดัซ้ือใดๆ จะมีการสอบราคาจากร้านคา้ 2-3 
รายข้ึนไปไม่ให้มีการรับของขวญั  ส่ิงของ รางวลั สินจา้งใด ๆ ท่ีส่อไปทางการให้สินบน  นัน่ก็เพ่ือให้เกิด
เพ่ือความเป็นธรรม และโปร่งใส 

(5) การเผยแพร่ หรือถ่ายทอดองคค์วามรู้จากทางบริษทัไปสู่ภายนอก โดยถ่ายทอดกฏ ระเบียบ ขอ้กาํหนดและ
ขั้นตอนการติดต่องานต่างๆ เพ่ือใหซ้พัพลายเออร์ผูติ้ดต่องานเขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง จนการปฏิบติัและ
ประสานงานกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   รวดเร็ว  ไม่ส้ินเปลืองทั้งเวลา และค่าใชจ่้าย ทาํให้เกิดความพึงพอใจซ่ึง
กนัและกนั  เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน   

2.3  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไดก้าํหนดนโยบายไวใ้นจริยธรรมของบริษทั ไม่ละเมิดการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4  สิทธิทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมืองไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัไปใช้ในการ
สนบัสนุน ไม่อนุญาตให้ผูบ้ริหารและพนกังานใชอ้าํนาจครอบงาํโดยวิธีการใด ๆ เปิดโอกาสให้พนกังานใช้
สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เขา้ไปชกัจูงหรือครอบงาํ 

 
3. การต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีนโยบายว่าดว้ยการต่อต้านการทุจริตว่าด้วย การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหสิ้นบน ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจไปสู่ความย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยข์องพนกังานทุกคน ซ่ึงเป็นรากฐานของการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ 
4.1  บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการ กรณีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญติั

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

4.2  พนักงานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลงานคุณภาพแก่บริษทั บริษทัฯจึงให้ความสําคญัในการปฏิบติัต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกยา้ย  และการพฒันาศกัยภาพ
ควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือใหพ้นกังานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีในสงัคม  

4.3  บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานดา้นเช้ือชาติ สตรี เดก็ คนพิการ เป็นตน้ 
ทั้งน้ีในปี 2559 บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมโครงการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก (Children’s 

Rights and Business Principles - CRBP) ในระยะท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์และในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือขอความร่วมมือการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและการต่อตา้นการคา้มนุษย ์โดย
จดัส่งใหก้บัคู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือเป็นการยนืยนัและรับรองวา่จะปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและต่อตา้นการคา้มนุษย ์

 
5.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5.1 การให้สวสัดิการท่ีดีแก่พนักงาน/ลูกจ้าง อนัได้แก่ โบนัสประจาํปี, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, เงินช่วยงาน
ฌาปนกิจ, เงินช่วยงานแต่งงาน, ท่ีพกัคนงาน และหอ้งพกัวิศวกร เลขา โฟร์แมน, รถรับส่งพนกังานและคนงาน, 
แจกเส้ือฟอร์ม,การตรวจสุขภาพประจาํปี, จดัให้มีการดูงานและเท่ียวต่างประเทศ, จดังานปีใหม่,  งานร่ืนเริง
ตามเทศกาล ,จดังานวนัคลา้ยวนัเกิดให้แก่พนกังานทุกเดือน, หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งสันทนาการ  เช่าสนามฟุต
ซอลให้ได้เล่นฟุตบอล, สวสัดิการในการรับประทานอาหารกลางวนัราคาถูกแก่พนักงาน และจดัสร้างโรง
อาหารภายในบริษทั, จดัอาหารว่างทุกเชา้วนัศุกร์จากเจา้หนา้ท่ีบริหาร และในอนาคตจะจดัสร้างหอ้งออกกาํลงั
กาย  ทั้งน้ี เพ่ือช่วยให้พนกังานมีรายไดม้ากข้ึน   ลดค่าใชจ่้ายไดห้ลายส่วน   เป็นขวญักาํลงัใจให้พนกังานเม่ือ
ยามทุกขร้์อน   และยามเกษียณ   สร้างความสุขจากงานกิจกรรมต่าง ๆ   เป็นการป้องกนัและสร้างเสริมสุขภาพ
ท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน   เป็นการประสานความสมัพนัธ์ และความสามคัคีในหมู่พนกังาน   

5.2 สนบัสนุนใหพ้นกังานมีการพฒันาความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 
5.2.1 การจดัปฐมนิเทศบุคลากรเขา้ทาํงานใหม่ เพ่ือให้เขา้ใจนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทศัน์ และวตัถุประสงค์

ขององคก์ร และถือเป็นพฒันาบุคคลากรท่ีเร่ิมเขา้ทาํงานใหม่ หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในตาํแหน่งงาน
มาก่อน ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน ถูกตอ้งตามขั้นตอนระบบการทาํงาน รวมไปถึงการ
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เขา้ใจถึงสิทธิและหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของบริษทัฯ 

5.2.2 จดัหลกัสูตรการอบรมภายใน เช่น การจดัอบรมให้ความรู้แก่พนักงานดา้นช่างเทคนิคเร่ืองวิธีการใช้
ป้ันจัน่และวิธีการซ่อมบาํรุง เพ่ือให้พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ตามหลกัสูตรท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ตลอดจนถือเป็นการท่ีนายจา้งไดป้ฏิบติัตามกฎกระทรวงกาํหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และเพ่ือใหก้ารซ่อมบาํรุงลดนอ้ยลง การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.2.3 ส่งบุคลากรของทางบริษทัฯ เขา้ร่วมการอบรมของหน่วยงานภายนอก ในหมวดหมู่ความรู้ท่ีเกียวขอ้งกบั
แต่ละสายงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมทักษะ และนํามาปรับใช้ในการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีมากข้ึน 
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5.2.4 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ท่ี ดีภายในองค์กร  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์  ทําให้ เกิดการ

ประสานงานภายในบริษทัฯท่ีดียิ่งข้ึน และการให้ความร่วมมือท่ีง่ายข้ึนในการทาํกิจกรรมต่างๆ และ
ส่งเสริมใหพ้นกังานแต่ละฝ่ายงานปรับตวัเขา้หากนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.3   ตรวจสุขภาพ/ ฉีดวคัซีนให้แก่พนักงาน เพ่ือดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจากการจดัให้มีการตรวจ
สุขภาพนั้น เป็นโอกาสท่ีทาํให้พนักงานไดท้ราบถึงสภาวะความเจ็บป่วยของตนเอง และป้องกนัไม่ให้เกิด
โรคติดต่อ เช่น ไขห้วดั เป็นตน้ 

5.4.  จดัใหมี้ความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติังาน  
5.4.1 จดักิจกรรม 5ส. ภายในบริษทัฯ ตามแนวทาง สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สร้างนิสัย ซ่ึงจะช่วย

สร้างส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี ส่งผลให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และพนักงานมี
ความปลอดภยัในการทาํงาน มีสุขชีวอนามยัท่ีดี อนัส่งไปถึงทาํใหมี้ชีวิตครอบครัวท่ีดีดว้ย  

5.4.2  ตรวจสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ เพราะอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกลต่างๆ มีการเบิกใชง้านเกือบ
ทุกวนั จึงอาจจะทาํให้อุปกรณ์เส่ือมสภาพหรือชาํรุด จาํเป็นตอ้งมีการดูแลตรวจสภาพของอุปกรณ์อยู่
เสมอ เพ่ือให้พร้อมกบัการใชง้านและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่พนกังาน และเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กบั
ผูใ้ชง้านว่าไดรั้บอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน ไม่ก่อให้เกิดอุบติัเหตุและอนัตราย ไม่เกิดมลพิษ
ทั้งชุมชนขา้งเคียงและหน่วยงาน     

5.4.3  กาํหนดพ้ืนท่ีการทาํงานท่ีชดัเจน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายในเป็นปัจจยัท่ีอาํนวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบติังาน หากภายในหน่วยงานมีภาพแวดลอ้มท่ีดี จะส่งผลให้องค์กรไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น
หน่วยงานและบุคลากรควรร่วมกนัสร้างและพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัให้เหมาะสมกบัการ
ทาํงาน ซ่ึงผลจากการกาํหนดพ้ืนท่ีการทาํงานนั้น จะทาํให้เกิดการลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ ลดความ
เสียหาย และลดค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุ การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีพ้ืนท่ีในการ
ทาํงานและมีความคล่องตวัในการปฏิบติังานมากข้ึน สามารถดาํเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ปราศจาก
ส่ิงท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานหยดุชะงกั หรือล่าชา้  สร้างความมัน่ใจในการทาํงานใหก้บับุคลากรภายใน และ
รู้สึกปลอดภยัต่อพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ตลอดจนสร้างความประทบัใจให้กบับุคลากรภายนอกท่ีเขา้มาพบ
ผูบ้ริหาร หรือติดต่อประสานงาน ทาํใหอ้งคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

5.4.4  จดักิจกรรม morning talk ในช่วงเวลาเชา้ก่อนเร่ิมงาน และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจาํ
หน่วยงาน ซ่ึงผลจากการดาํเนินการดังกล่าว ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลดลงและความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ ตลอดจนผู ้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการทํางานมากข้ึนเน่ืองจากทํา morning talk และ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจาํหน่วยงานกาํกบัดูแลอีกทางหน่ึง ซ่ึงผลในทา้ยท่ีสุดของการจดัใหมี้
ความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงานนั้นยงัส่งผลโดยออ้มใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัดว้ย 

5.4.5  การอบรมการป้องกนัและป้องปรามการเกิดอคัคีภยั  และจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงในจุดเส่ียงแต่ละจุดภายใน
บริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นความระมดัระวงัและเขา้ใจในการป้องกนัและป้องปรามก่อนท่ีจะเกิดเหตุ 

5.4.6  การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  จดัใหมี้แสงสว่างเพียงพอ(สปอร์ตไลท)์  และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
เดินตรวจตราในยามคํ่าคืน เพ่ือสอดส่องป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุอนัไม่พึงประสงค ์
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5.5   การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัใหเ้หมาะสมกบัการทาํงาน 

5.5.1  สร้างระบบการจดัเกบ็เอกสารแบบลดขยะ เพราะการทาํงานจะตอ้งคาํนึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงใชร้ะบบการจดัเก็บเอกสารแบบลดขยะและปรับรูปแบบ
การทาํงานให้ทนัสมยั โดยการเก็บไฟล์สแกนลงในคอมพิวเตอร์ หรือโฟล์เดอร์ออนไลน์ แทนการ
จดัเก็บไฟลแ์บบกระดาษจดัเรียงเขา้แฟ้ม การใชก้ระดาษ reuse พิมพห์รือเขียนแทนการใชก้ระดาษใหม่ 
ซ่ึงผลจากการปฏิบติัตามขา้งตน้จะช่วยลดปริมาณขยะช่วยรักษาพลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลด
ระยะเวลาในการคดัแยกเอกสารสะดวกในการจดัเก็บและสืบคน้ สามารถติดตามเอกสารขอ้มูลยอ้นหลงั
หรือเอกสารแนบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถเรียกคน้เอกสารได้รวดเร็วและถูกตอ้ง ทาํให้
บริหารงานเอกสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเอกสารไดท้นัทีในกรณีท่ีมีการร้องขอ
เอกสาร และมีระบบรายงานซ่ึงสามารถจดัพิมพอ์อกทางเคร่ืองไดท้นัที ทาํใหข้อ้มูลมีความปลอดภยัไม่
เส่ียงต่อการสูญหายและทาํลายโดยง่าย พนกังานสามารถทาํงานเอกสารไดร้วดเร็วและถูกตอ้งมากข้ึน 
ลดค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือตูแ้ฟ้มกระดาษและหมึกพิมพ ์ตลอดจนประหยดัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ ลดความ
ซํ้าซอ้นในการเกบ็เอกสาร 

5.5.2  เปล่ียนการติดต่อส่ือสารใหท้นัสมยัมากข้ึน เพ่ือพฒันาการส่ือสารขององคก์รใหท้นัสมยั เม่ือตอ้งมีการ
ประสานงานหรือส่งเอกสารด่วนให้กบัหน่วยงานภายในและภายนอก จะใชก้ารติดต่อ หรือส่งเอกสาร
ทางอีเมลล ์อินเตอร์เน็ต ฯลฯ แทนการส่งเอกสารทางแฟ็กซ์ ผลท่ีไดคื้อจะมีความสะดวกและรวดเร็วต่อ
การดาํเนินงานมากข้ึน ทาํใหง้านเสร็จเร็วก่อนกาํหนด 

5.5.3  กาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงานให้ชดัเจนและมีความเหมาะสมกบับุคลากร และภายใน
หน่วยงาน และสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้การทาํงานหนา้ท่ีอ่ืนภายในฝ่ายเพ่ือเป็นการฝึกฝนและพฒันา
ทกัษะตนเอง สามารถช่วยปฏิบติังานแทนกนัได ้เพ่ือลดปัญหาอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายและค่าใชจ่้าย
จากการดาํเนินงานหยดุชะงกัหรือล่าชา้ 

5.5.4 มีประสิทธิภาพทางการเงินท่ีดี  เพ่ือให้มี  ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน  หน่วยงานจะต้องมี
ประสิทธิภาพทางการเงินท่ีดี โดยฝ่ายบริหารจะตั้งเบิกเงินสาํรองจ่ายไวส้าํหรับกรณีค่าใชจ่้ายด่วนพิเศษ
ป้องกันการจ่ายชําระล่าช้า อนัจะส่งผลให้เกิดความประทับใจให้กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสาน
สมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในระยะยาว และลดความเสียโอกาสรับจากการชาํระเงินหลงับริษทัรายอ่ืน 

 
6.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6.1  สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการทาํใหลู้กคา้พึงพอใจในการใหบ้ริการและคุณภาพอนัดี ดงัเช่น 
6.1.1  คาํนวณออกแบบเพ่ือเป็นทางเลือกในการก่อสร้างให้กบัลูกคา้ เพ่ือให้งานก่อสร้างมีความประหยดั มี

ความมัน่คงแข็งแรงและมีความเหมาะสมในการก่อสร้าง เพราะงานออกแบบโครงสร้างใตดิ้นมีความ
ซบัซ้อน บางคร้ังแบบท่ีใชใ้นการประมูลมีความไม่เหมาะสม เช่น มีการออกแบบท่ีไม่ปลอดภยั หรือมี
แนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหาในอนาคต การคาํนวณออกแบบทางเลือกจึงสามารถลดค่าก่อสร้างโดยยงัคง
ความปลอดภยัตามมาตรฐาน และมีความเหมาะสมต่อเทคนิคในการก่อสร้าง ช่วยใหลู้กคา้และบริษทัฯ 
(Seafco) สามารถลดค่าใชจ่้ายและช่วยสร้างความไวว้างใจจากลูกคา้ต่อบริษทัฯ 
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6.1.2  ดาํเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและระยะเวลาของขอบเขตการก่อสร้างโครงการ เพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้โดยการใชเ้ทคโนโลยกีารเจาะเสาเขม็พร้อมกบัเทคนิคการทาํงานใหอ้ยูใ่นกรอบของ
ระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยมีคุณภาพของเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีดีและลดการซ่อมแซมของเสาเขม็
และท่ีสําคญั รวมไปถึงเป็นการสร้างสัมพนัธภาพอนัดี ซ่ึงจะทาํให้เกิดการกลบัมาเรียกใชบ้ริการงาน
ก่อสร้างกบัทางบริษทัฯ ต่อไปอีกในอนาคต 

6.2   ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของการผลิต เพ่ือสร้างคุณภาพของงานเจาะเสาเข็ม โดยการลงปลอกเหล็ก
ชัว่คราวใหมี้การคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ใชข้องเหลวคํ้าจุลหลุมเจาะใหไ้ดต้ามมาตรฐานของงานเสาเขม็เจาะ การ
ทาํโครงเหลก็ซ่ึงมีการตรวจสอบให้ไดคุ้ณภาพตามแบบและใชเ้หลก็เส้นตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
การใช้คอนกรีตท่ีมี Strength ตามมาตรฐานของโครงการ รวมถึงการควบคุมระดบัการเทคอนกรีตให้อยู่ใน
ระดบัเผื่อของคอนกรีตตามสญัญาของโครงการ นัน่ก็เพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพของงาน เน่ืองจาก
มีการแกไ้ขของงานนอ้ยลง และทาํใหโ้ครงการสามารถดาํเนินการก่อสร้างอยา่งต่อเน่ืองไม่กระทบกบัแผนการ
ก่อสร้าง 

6.3   การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พ่ือปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงาน มีการใชโ้ปรแกรม pile data เพ่ือลด
เวลาและปริมาณของงานเอกสารลง รวมถึงใชโ้ปรแกรมคาํนวณการใชเ้หลก็เส้นเพ่ือลดการใชเ้หลก็เส้นเกินจาก 
BOQ ใชโ้ปรแกรมเขียนกราฟเซอร์เวยใ์นการทาํการลง Casing ผลท่ีไดจ้ะช่วยลดปริมาณงานเอกสารลงและลด
ความซํ้าซอ้นของงานเพ่ือประหยดัเวลาการทาํงานเอกสารลงไดคุ้ณภาพของงานท่ีดีข้ึนใหก้บัโครงการ 

6.4   ให้การตอ้นรับลูกคา้/หน่วยงาน ท่ีเขา้มาพบผูบ้ริหาร โดยจดัเตรียมสถานท่ีระหว่างรอเขา้พบผูบ้ริหาร และ
อาํนวยความสะดวก เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร พร้อมทั้ งจัดหาเคร่ืองด่ืมตามความต้องการ และให้
คาํแนะนาํหรือแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยไดภ้ายในบริษทั ดว้ยคาํพูดท่ีสุภาพ ซ่ึงจะส่งผลทาํให้ผูท่ี้เขา้มาพบ
เกิดความประทับใจ และมีมุมมองท่ีดีต่อองค์กรสามารถสานสัมพนัธ์ท่ีดีต่อไปได้ในระยะยาว การติดต่อ
ประสานกจ็ะทาํไดง่้ายข้ึน 

6.5   สนบัสนุนการจดัหาสินคา้ วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้กาํหนด  รวดเร็ว เพ่ือช่วยหน่วยงานให้
ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ราบร่ืน ไดผ้ลผลิตท่ีออกมาดี  ทนัตามสัญญา  ไม่มีงานเสีย เป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกคา้  จน
ส่งผลทาํใหท้าํงานไดท้นัต่อกาํหนดสญัญา และผลผลิตออกมาดี ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

6.6   การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของการผลิต โดยการจัดซ้ือ จัดหา สินค้า วสัดุ อุปกรณ์  ท่ีตรงตาม
ขอ้กาํหนด มีมาตรฐานรับรอง เช่น มี มอก. มีใบรับรองจากผูผ้ลิต หรือหน่วยงานราชการท่ีเช่ือถือได้  และ
รับรองทัว่ไป ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้และเป็นท่ีเช่ือถือยอมรับโดยทัว่ไป 

 
7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

7.1  บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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7.2  สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
7.3  จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสงัคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสใน

การทาํความดี เพ่ือพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
7.4  สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
7.5  ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมใหผู้มี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
7.6  ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยให้เป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจให้คนมี

ธรรมอยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 
7.7 การดาํเนินงานก่อสร้างของบริษทั นั้น กระทาํโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน/ทอ้งถ่ิน  ภายใต้กรอบการ

ทาํงาน ดงัน้ี 
7.7.1  กาํหนดแนวทางการลดผลกระทบจากการก่อสร้างห้องใต้ดินต่อโครงสร้างข้างเคียงและกาํหนด

แนวทางในการตรวจวดั เน่ืองจากงานก่อสร้างหอ้งใตดิ้นจะเกิดการเคล่ือนตวัของดิน หากการออกแบบ
ไม่เหมาะสม อาจเกิดความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างขา้งเคียง ซ่ึงผลท่ีจะไดก้็คือ สามารถควบคุมและลด
ผลกระทบจากงานก่อสร้างหอ้งใตดิ้นต่อส่ิงปลูกสร้างขา้งเคียงไดเ้ป็นอยา่งรูปธรรม ช่วยลดความขดัแยง้
ระหว่างการก่อสร้างระหวา่ง บริษทัฯ /ผูรั้บเหมาหลกั/ผูว้่าจา้ง กบัผูอ้าศยับริเวณขา้งเคียง อีกทั้งยงัช่วย
ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมต่อส่ิงปลูกสร้างบริเวณพ้ืนท่ีขา้งเคียงอีกดว้ย 

7.7.2  ทาํงานให้อยู่ในกรอบของเวลาท่ีกฎหมายและกฎกระทรวงกาํหนดไว ้เพ่ือลดการเกิดปัญหาท่ีอยู่ใน
ละแวกบา้นขา้งเคียงและชุมชน 

7.7.3 ใชก้ารทาํ Double Casing ในการทาํงาน อนัจะส่งผลทาํให้ลดระยะเวลาของการสั่นสะเทือนและเสียง
รบกวนไปถึงละแวกบา้นขา้งเคียงลดลง พร้อมทั้งเขา้ทาํการสาํรวจบริเวณบา้นขา้งเคียงก่อนการทาํงาน 
ตลอดจนทาํความเขา้ใจในการทาํงานกับละแวกบ้านขา้งเคียงก่อนการเร่ิมงาน เน่ืองจากบ้านเรือน
ละแวกบา้นขา้งเคียงอาจจะไม่เขา้ใจในหลกัการทาํงานจึงต้องทาํความเขา้ใจเพ่ือให้ทราบระบบการ
ทาํงานการก่อสร้างเสาเขม็เจาะและลดเร่ืองการร้องเรียนท่ีตามไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นแลว้ หลงัการ
ก่อสร้างเสร็จยงัตอ้งเขา้ไปทาํการสาํรวจเพ่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเร่ิมงานอีกดว้ย 

7.7.4  ใชก้าร์ดกนัเคร่ืองจกัรท่ีส่งผลให้เกิดเสียงดงัเช่น Power pack ของเครนเจาะงานก่อสร้างกาํแพงกนัดิน 
เพราะขณะท่ีทาํการเจาะในส่วนของงานกาํแพงกนัดิน ตูเ้พาเวอร์แพคจะเกิดเสียงดงัข้ึน จึงใชก้าร์ดเพ่ือ
ลดเสียงรบกวนบา้นขา้งเคียงและลดการร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 

7.7.5  ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีความทนัสมยัและดูแลรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศและกล่ิน
ท่ีจะลอยออกไปจากหน่วยงานฯ และลดระยะเวลาการก่อสร้างลง 

7.7.6  ทาํร้ัวชัว่คราวเพ่ือป้องกนัวตัถุหรือวสัดุกระเดน็เขา้ไปจนทาํใหบ้า้นขา้งเคียงเกิดความเสียหายรวมไปถึง
บงัทศันียภาพในการมองเห็นการทาํงานของเคร่ืองจกัร และเป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎกระทรวงรวมไป
ถึงขอ้กาํหนดส่ิงแวดลอ้ม 
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7.7.7  ดูแลบา้นขา้งเคียงในกรณีมีผลกระทบกบัอาคารขา้งเคียงท่ีตอ้งซ่อมแซมเลก็นอ้ยท่ีเกิดจากการก่อสร้าง

เสาเขม็เจาะ เม่ือเขา้ไปดูแลแกไ้ขซ่อมแซมบา้นขา้งเคียงท่ีเกิดจากงานก่อสร้าง จะทาํใหล้ดขอ้พิพาทกบั
บา้นขา้งเคียงในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

7.7.8  ล้างถนนหน้าโครงการเพ่ือไม่ให้มีฝุ่ น เพราะถึงแม้จะมีเคร่ืองล้างล้อสําหรับทาํความสะอาดล้อ
รถบรรทุกท่ีจะออกจากหน่วยงาน แต่กย็งัอาจทาํใหถ้นนหนา้โครงการเป็นรอยคราบลอ้ไดบ้า้ง จึงจดัให้
มีการลา้งถนนสปัดาห์ละ 1 คร้ังเพ่ือใหถ้นนหนา้โครงการสะอาดสมํ่าเสมอ 

7.8   การจา้งงานคนในทอ้งถ่ินในกรณีท่ีผูส้มคัรงานมีความสามารถใกลเ้คียงกนั ก็เลือกคนทอ้งถ่ินก่อน เพ่ือให้
โอกาสคนในท้องถ่ินได้มีงานทาํ เป็นการพฒันาชุมชน และทาํให้ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน อีกทั้ งช่วยลด
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังาน เป็นการเพ่ิมเงินไดไ้ปในตวัและทาํใหมี้เงินออม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ พนกังานมาทาํงานไดเ้ร็ว ไม่สาย ไม่มีปัญหาเร่ืองผดิกฏระเบียบ เป็นประโยชนต่์อพนกังาน ไม่ตอ้งสาย 
หรือผิดกฏระเบียบ  ไม่เสียงาน และทาํให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  เพราะมีเงินได ้  ไม่ไปทาํในส่ิงท่ีผิด
กฏหมาย เช่นการลกัทรัพย ์

7.9   จา้งงานคนพิการเพ่ือให้โอกาสไดมี้งานทาํ ซ่ึงไม่เพียงช่วยให้ผูพิ้การไดเ้ห็นถึงคุณค่าในตวัเอง ยงัถือเป็นการ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนและสังคมรอบขา้งอีกดว้ย ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็ไม่เพียงไดใ้ห้การช่วยเหลือ
ผูพิ้การโดยตรง แต่ยงัถือเป็นการทาํถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการจา้งงานผูพิ้การให้ครบตามจาํนวนท่ีพึงจา้ง 
ซ่ึงถา้หากบริษทัฯ ไม่มีการจา้งงานคนพิการจะตอ้งจ่ายเงินสบทบเขา้กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการเป็นการทดแทน  

 
8.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
8.1   ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
8.2   ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยดัพลังงาน และส่งเสริมกระบวนการนํา

ทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
8.3   จดัใหมี้ระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การ

มีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
เพ่ือใหบุ้คลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

8.4   กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเอาใจใส่อยา่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติังานดว้ยจิตสํานึกถึงความปลอดภยั และคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดเวลา 

8.5   เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8.6   ลา้งถนนหนา้โครงการเพื่อไม่ให้มีฝุ่ น เพราะถึงแทจ้ะมีเคร่ืองลา้งลอ้สาํหรับทาํความสะอาดลอ้รถบรรทุกท่ีจะ
ออกจากหน่วยงาน แต่กย็งัอาจทาํใหถ้นนหนา้โครงการเป็นรอยคราบลอ้ไดบ้า้ง จึงจดัใหมี้การลา้งถนนสัปดาห์
ละ 1 คร้ังเพ่ือใหถ้นนหนา้โครงการสะอาดสมํ่าเสมอ 
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8.7  การกาํจดัของเสีย ส่ิงปฏิกูล ตามขอ้กาํหนดของกรมโรงงาน เพ่ือลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเน่าเสีย และชุมชนไม่

เดือดร้อนจากปัญหานํ้าเน่าเสีย นอกจากนั้นแลว้ ประโยชน์อีกทางหน่ึงก็คือ เป็นการรักษาความสะอาด ความมี
ระเบียบ ของโรงงานตามมาตรฐานของกรมโรงงาน ซ่ึงช่วยให้โรงงานมีความน่าอยู่ สะอาด มีระเบียบมากข้ึน 
และเกิดความปลอดภยัในการทาํงาน เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีสะอาด อุบัติเหตุในการทาํงานก็จะลดน้อยลง และ
สามารถสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ผูท่ี้ทาํงานร่วมกนัได ้

 
9.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

9.1   มีการเผยแพร่ หรือถ่ายทอดองคค์วามรู้จากทางบริษทัไปสู่ภายนอก  
9.1.1  เปิดหน่วยงานให้นิสิตนกัศึกษา ท่ีสนใจเพ่ือให้เขา้มาศึกษาดูงานการก่อสร้างเพ่ือให้ไดเ้ขา้ใจหลกัการ

การทาํงานของระบบงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
9.1.2  รับนิสิตนกัศึกษาเขา้มาฝึกงานในหน่วยงานเพ่ือหาความรู้ ซ่ึงจะช่วยให้ไดรั้บความรู้และความเขา้ใน

ระบบการทาํงานและรวมไปถึงเปิดโอกาสใหเ้ขา้มาเป็นพนกังานทาํงานกบัองคก์รต่อไป  
9.1.3 ให้ความรู้กบัหน่วยงานต่างๆ โดยรับเชิญใหเ้ป็นวิทยากรการให้แนวคิดท่ีดี ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์และ

จดัตั้ งบูธให้ความรู้แก่นักศึกษาหลายสถาบนั เช่นในเร่ืองความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้าง
เสาเขม็เจาะ กาํแพงกนัดินและห้องใตดิ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ เสนอขอ้เท็จจริง โดยให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง จากประสบการณ์ของการดาํเนินธุรกิจกว่า 40 ปี เพ่ือถ่ายทอดนวตักรรมและความรู้ต่างๆ ท่ีอาจ
เป็นประโยชนต่์อสาธารณชนใหแ้พร่หลาย 

9.1.4 รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลทางวิศวกรรมปฐพีและเขียนบทความ หรือหนังสือวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ ซ่ึง
เอกสารดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อความรู้ท่ี
รวบรวมใหก้บัวิศวกรรุ่นหลงัท่ีเขา้บริษทัฯ และส่งต่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์และนาํไปใช้
ไดต่้อไป  

 
10.3  การดาํเนินธุรกิจทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการทาํกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ในการพฒันาบุคคลในชุมชน 
ใกลเ้คียงท่ีตั้งของบริษทัและพนกังานบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าคนเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าสังคมจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
คน งานท่ีจะทาํดีหรือไม่ก็อยูท่ี่คน การก่อการทุจริต ลกัขโมย ก็เกิดข้ึนมาจากคน การจะทาํธุรกิจใหเ้จริญและมีความยัง่ยืน ก็ตอ้งเร่ิมมา
จากคนทั้งส้ิน ดงันั้นบริษทัจึงจดัทาํโครงการต่าง ๆ ข้ึนมามีดงัน้ี 
 1. การทาํนุบาํรุงอุปถมัภศ์าสนา ดงัน้ี 

1.1  เปิดอบรมคุณธรรม โดยสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สืบเน่ืองจากท่ีผูบ้ริหารไดใ้ห้ความสาํคญัทางดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นอย่างมาก และตอ้งการให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจปฏิบติัธรรมแต่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกไป
ปฏิบติัท่ีวดั เพราะติดกิจธุระต่างๆ จึงจดัสถานท่ีเพ่ือเปิดการอบรมสมาธิ ศึกษาคุณธรรมท่ีนาํไปปฏิบติัในการ
ดาํรงชีวิต และฝึกปฏิบติัธรรม คือ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 บมจ.ซีฟโก ้  สอนหลกัสูตร “ครูสมาธิ” 
ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป และพนกังาน ทาํใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการอบรม มีสมาธิเพ่ิมข้ึน และปรับทศันคติในเร่ืองต่างๆ 
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สร้างสัมพนัธ์ท่ีดี ในกลุ่มผูท่ี้เขา้รับการอบรมร่วมกนัและระหว่างบุคคลกบัสถาบนั และบุคลากรมีความ
ซ่ือตรง ยดึมัน่หลกัจรรยาบรรณในระหวา่งการทาํธุรกิจ 

1.2  ร่วมทาํบุญบาํรุงวดัต่างๆ เน่ืองจากวนัสาํคญัทางศาสนาพุทธจะมีประเพณีการทาํบุญประจาํปี เช่น ทอดกฐิน 
ทอดผา้ป่า เพ่ือการบาํรุงบูรณะวดั แต่ขาดปัจจยัในการบาํรุงวดั อนัถือเป็นการช่วยพฒันาสถานท่ีปฏิบติัธรรม
ใหดี้ยิง่ข้ึน สะดวกต่อการปฏิบติัธรรม หรือเผยแพร่ความรู้ใหชุ้มชนในพื้นท่ีระยะยาว 

1.3 จดังานทาํบุญหรือทาํพิธีตามวนัประเพณีหรือวนัสําคญัในองคก์ร เพ่ือให้บุคลากรภายในบริษทัฯ ไดมี้ส่วน
ร่วมในการทาํบุญ  

2. โครงการใหทุ้นการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงบริษทั ใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้
มา ปัจจุบนัไดมี้นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม และการวางแผน เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ซ่ึงไดรั้บทุนน้ีอยูคื่อนางสาวสมประสงค ์คงจนัทร์ 
 ในปี 2557 ไดมี้โครงการใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังานบริษทั เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท กบัพนกังานทุกแผนก
ในบริษทั ซ่ึงพนักงานท่ีจะไดรั้บทุนนั้นตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 
(สาขาของบริษทั) ก่อน ซ่ึงบริษทัเห็นว่าถา้พนักงานผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีแลว้จะเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี 
เหมาะแก่การส่งเสริมและพฒันา 

3.  สนบัสนุนเงินจดักิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ เน่ืองจากหลายๆหน่วยงานมีการจดักิจกรรมเพ่ือชุมชนในวนัพิเศษต่างๆ 
แต่ยงัขาดงบประมาณในการจดังาน นัน่ก็เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนทาํให้ชุม
ชมไดรู้้จกัช่ือเสียงของบริษทัฯ และก่อใหเ้กิดสมัพนัธท่ี์ดีในระยะยาว 

4. โครงการโรงงานสีขาว เพ่ือควบคุมการขยายตวัและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปลูกฝังจิตสาํนึกของคนงานให้มี
วิจารณญาณในการป้องกนัตนเองไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดโดยเด็ดขาด ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกต่อตา้นและมีทกัษะ
ในการหลีกเล่ียงการใชย้าเสพติด ตลอดจนเป็นการควบคุมไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงงาน อนัถือเป็น
การส่งเสริมใหพ้นกังานมีร่างกายท่ีแขง็แรง สมบูรณ์ สามารถปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพได ้และทา้ยท่ีสุดนั้น บริษทัฯ 
จะปลอดจากยาเสพติด ของมึนเมา บุหร่ี และอบายมุขต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานบริษทั
ไดไ้กลห่างส่ิงมอมเมาดงักล่าว ยงัจะส่งผลใหส้งัคมภายในบริษทัและชุมชนรอบขา้งมีความปลอดภยัอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561

97 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประชุมในปี 2561 จาํนวน 7 คร้ัง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เขา้ร่วมประชุม และไดแ้สดง
ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ และความเหมาะสมระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงมีผลการ
ผดิพลาดบา้งเป็นจาํนวนเลก็นอ้ยโดยไม่มีสาระสาํคญั ซ่ึงการผดิพลาดเกิดข้ึนจากบุคคลไม่ไดเ้กิดข้ึนจากระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ในดา้นต่าง ๆ แ ละหากมี
การตรวจพบขอ้บกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญัแลว้ จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือปรับปรุงและแกไ้ข
โดยเร็ว นอกจากน้ียงัมีนโยบายควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ 5 ส่วนคือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหาร
ความเส่ียงการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
บริษทัรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชี 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดย
ไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย เช่นการสอบทาน
รายงานทางการเงิน การกาํกบัดูแลระบบบริหารความเส่ียง การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการ
สอบทานแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงสําคญั การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการใชท้รัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิ์น การ
ป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้ รวมทั้งการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในแลว้เห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็นไปตามสากล
ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 คณะการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวกาญจนาวดี รักษานนท ์ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่ปี 2548  และทาํงานใหก้บั
บริษทัมาเป็นเวลา 10 ปี  
 ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้งถอดถอนโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีดงัน้ี 
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คุณสมบติัขั้นตํ่าท่ีจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีได ้(Minimum qualifications required to perform the job) 
การศึกษา (Education) ปริญญาตรี สาขาการบญัชีและสาขาอ่ืน 
ประสบการณ์ (Experience) มีประสบการณ์ในงานบริหารและตรวจสอบมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี 
ความรู้ท่ีจาํเป็น (Knowledge 
Required) 

1. ความรู้เก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบภายใน 
3. ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
4. มีพ้ืนฐานดา้นบญัชีการเงินและระบบงานขององคก์รทัว่ไป 
5. บญัชีบริหารและควบคุมทางบญัชี 
6. มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE หรือโปรแกรมอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
ทกัษะท่ีจาํเป็น (Skills Required) 1. ความเป็นผูน้าํ 

2. ทกัษะการวางแผน/จดัการ 
3. มีความขยนัและตั้งใจในการทาํงาน 
4. การฝึกสอน/ฝึกอบรม 
5. ทกัษะการวิเคราะห์ 
6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
7. การบริหารผลการปฏิบติังาน 
8. การส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
9. การส่ือสารดว้ยวาจา 
10. ทกัษะการเจรจาต่อรอง 
11. มีความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 
12. มีทกัษะในการจดัเกบ็เอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
13. มีความยติุธรรม ศีลธรรม จริยธรรมและความซ่ือสตัยสุ์จริต 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1  สรุปรายการระหว่างกันของบริษทักับบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีตามรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 
บริษทัหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ 

 
ธุรกิจ 

 
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของ

รายการ 
มูลคา่ของรายการ 

(พนับาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บจ.เอส.ที.พี. 
แอสเซท 

(“เอส.ที.พี.”) 
 

ใหเ้ช่า
สงัหาริมทรั
พยแ์ละ

อสงัหาริมท
รัพย ์

ผู ้ ถื อ หุ้ น ร่วมกัน
และญาติสนิทของ
ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น
ก ร ร ม ก า ร ข อ ง
บริษทัดงักล่าว 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 
(ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 
13,897 พนับาท 
และค่าเช่า

ยานพาหนะ 3,926 
พนับาท) 

17,824 - บริษทัฯ เช่าเคร่ืองจกัรในอตัราท่ีไม่สูงกวา่
ราคาตลาด โดยนโยบายในการคิดราคา
ระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราท่ีไม่สูงไป
กวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2561) โดยสามารถ
ต่อสญัญาเม่ือครบกาํหนด 

   ค่า
สาธารณูปโภค 
(ค่าเช่าท่ีดิน 4,800 
พนับาท และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,813 
พนับาท) 

 
 

7,613
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าเช่าท่ีดิน (พื้นท่ี 10-2-60 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ ถนน
พระยาสุเรนท ์แขวงบางชนั เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร) สาํหรับจดัเกบ็เคร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ อตัราค่าเช่าเดือนละ 400,000 บาท 
โดยนโยบายในการคิดราคาระหวา่งกนัใน
อนาคตจะเป็นอตัราท่ีไม่สูงไปกวา่ราคาตลาด 
หากในอนาคตมีการปรับราคาค่าเช่าท่ีดินให้
เทียบเคียงกบัราคาตลาด  มีอายสุญัญา 1 ปี 
(มค.-ธค. 2561) โดยสามารถต่อสญัญา เม่ือ
ครบกาํหนด 

     -  บริษทัจ่ายคา่นํ้าประปา,ไฟฟ้า,โทรศพัท ์ฯลฯ 
ตามท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่มีคา่บริการเพิม่เติม 
จากการเช่าท่ีดินสาํหรับจดัเก็บเคร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ 

   ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร 

(ค่าเช่ารถ 1,520 
พนับาท และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 184 
พนับาท) 

1,704 - บริษทัฯ เช่ายานพาหนะในอตัราท่ีไม่สูงกวา่
ราคาตลาด โดยนโยบายในการคิดราคา
ระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราท่ีไม่สูงไป
กวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2561) โดยสามารถ
ต่อสญัญาเม่ือครบกาํหนด 
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บริษทัหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ 

 
ธุรกิจ 

 
ความสมัพนัธ์ 

 
ลกัษณะของ
รายการ 

มูลคา่ของรายการ 
(พนับาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

บจ. อี.ดี.อี. 
(“อี.ดี.อี.”) 

รับจา้ง
ทดสอบ
คุณภาพ
เสาเขม็ 

ผูถื้อหุน้ของบริษทั
ดังกล่าวเป็นญาติ
สนิทของผูถื้อหุน้ 

ค่าจา้งในการ
ทดสอบเสาเขม็ 

 
 
 

2,783 -  อี.ดี.อี.ดาํเนินการทดสอบเสาเขม็ใหแ้ก่ลูกคา้
ของบริษทั เน่ืองจากความจาํเป็นท่ีตอ้งมี
บริษทัท่ีเป็นกลางดาํเนินการดงักล่าว 

-  บริษทัจ่ายในอตัราท่ีไม่แตกต่างจากลูกคา้ราย
อ่ืนของ อี.ดี.อี (ราคาตลาด) 

   ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 1,222 - บริษทัฯ เช่าเคร่ืองจกัรในอตัราท่ีไม่สูงกวา่
ราคาตลาด โดยนโยบายในการคิดราคา
ระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราท่ีไม่สูงไป
กวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2561) โดยสามารถ
ต่อสญัญาเม่ือครบกาํหนด 

 
   ค่าเช่า

ยานพาหนะ 
1,048 - บริษทัฯ เช่ายานพาหนะในอตัราท่ีไม่สูงกวา่

ราคาตลาด โดยนโยบายในการคิดราคา
ระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราท่ีไม่สูงไป
กวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2561) โดยสามารถ
ต่อสญัญาเม่ือครบกาํหนด 

   ค่าร้ัวและอ่ืนๆ 270 -  บริษทัจ่ายคา่ใชจ่้ายอืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง  

   ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร 

1,527 - บริษทัฯ เช่ายานพาหนะในอตัราท่ีไม่สูงกวา่
ราคาตลาด โดยนโยบายในการคิดราคา
ระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราท่ีไม่สูงไป
กวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2561) โดยสามารถ
ต่อสญัญาเม่ือครบกาํหนด 
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 12.2  มาตรการหรือขั้นตอนอนุมตัิการทํารายการระหว่างกัน 

มีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีจะทาํธุรกรรมระหวา่งกนักบักรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตอ้งนาํ
ขอ้ตกลงดงักล่าวไปขออนุมติัจากคณะกรรมการ หรือขออนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทาํธุรกรรม แมธุ้รกรรมดงักล่าว
จะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงเดิมฝ่ายบริหารสามารถอนุมติัรายการดงักล่าว
ไดเ้องโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการ ดงันั้นจึงขออนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้โดยทัว่ไปในการทาํธุรกรรม
ระหวา่งบริษทั และบริษทัยอ่ยกบักรรมการหรือผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีรายการค่าเช่าในทรัพยสิ์น, ค่าสาธารณูปโภค,  
ค่าบริการต่างๆ, ใหกู้ย้ืมระหวา่งกนั, ซ้ือขายวตัถุดิบ จึงขออนุมติัในหลกัการใหฝ่้ายบริหารสามารถ 

 
12.3 รายการระหว่างกนั 

 บริษทัเปิดเผยรายการระหว่างกนัในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคญั 
13.1 งบการเงนิ  

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดแ้ก่นายธนากร ฝักใฝ่ผล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 4879 จาก บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั โดยรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีสาํหรับระยะเวลา 1 ปี ไดใ้หค้วามเห็นแบบ
ไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

ผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษทัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ถึง 2560 ไดแ้ก่นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2982 จาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยรายงานการตรวจสอบของผูส้อบ
บญัชีสาํหรับระยะเวลา 5 ปี ไดใ้ห้ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

13.1.2 ตารางงบการเงิน (เอกสารแนบ 5) 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 การดาํเนินงานและฐานะการเงิน 

ในปี 2559 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากการเร่งลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ   
ในขณะท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมทยอยปรับตวัดีข้ึนแต่ยงัไม่มาก  และงานในต่างประเทศท่ีประเทศพม่าในปี 2559 ออกมาไม่ดี 
เพราะมีการเปล่ียนรัฐบาล จึงทาํงานก่อสร้างท่ีประเทศพม่าลดนอ้ย ทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
ร้อยละ 1.97 โดยในปี 2559  มีกาํไรสุทธิรวมเท่ากบั 155  ลา้นบาท 

ในปี 2560 ภาพรวมการก่อสร้างในช่วงท่ีผา่นมาจะลดลง เน่ืองจากปัญหาความล่าชา้ในการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ และภาวะ
ซบเซาของภาคอสังหาริมทรัพย ์ส่วนงานในต่างประเทศท่ีประเทศเมียนมาร์ในปี 2560 เร่ิมดีข้ึน ถึงแมภ้าพรวมการก่อสร้างจะลดลง 
แต่ผลการดาํเนินงานทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 35.25 โดยในปี 2560 มีกาํไรสุทธิรวม
เท่ากบั 212 ลา้นบาท 

ในปี 2561 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมข้ึน  ตามแผนของการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ   
นอกจากน้ีกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้นอยูใ่นช่วงของการเร่งพฒันาประเทศมีการขยายลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานอยา่งต่อเน่ือง   ส่วนงาน
ต่างประเทศในประเทศเมียนมาร์ในปี 2561  ดาํเนินงานไปค่อนขา้งดี   ทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี 
2560  ร้อยละ 74.61 โดยในปี 2561 มีกาํไรสุทธิรวมเท่ากบั 368 ลา้นบาท 

 
ส่วนแบ่งตลาด 
ส่วนแบ่งตลาด จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากกระทรวงพาณิชยใ์นช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา มีขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนแบ่งตลาด 2558 2559 2560  
มูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมได ้(ลา้นบาท) 5,567 5,890 6,162  
เป็นส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 31 31 29  
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระทรวงพาณิชยมี์ถึงปี 2560 

 
ในการเก็บขอ้มูลน้ีพบว่าอาจมีการคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัฐานรายได ้เพราะการรับงานนั้นบางคร้ังรับงานเฉพาะค่าแรงและ

เคร่ืองจกัร รายได้ก็จะตํ่าลง ถา้รับงานประเภทรวมค่าแรง,เคร่ืองจกัรและค่าวสัดุหลกั มูลค่างานจะสูงข้ึน รายไดก้็จะสูงข้ึน โดย
อตัราส่วนการรับงานของบริษทัในปี 2558 ถึง 2560 รับเฉพาะค่าแรงคิดเป็นอตัราร้อยละ 35,38 และ 48 ตามลาํดบั ส่วนงานท่ีรับ
ค่าแรงรวมวสัดุหลกั คิดเป็นอตัราร้อยละ 64,58 และ 52 ตามลาํดบั ซ่ึงถา้ในปีใดมีการรับงานในส่วนของค่าแรงรวมวสัดุหลกัในอตัรา
ท่ีสูง จะส่งผลใหมู้ลคา่งานของบริษทัสูงข้ึน ดงันั้นมูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมมาน้ี พอเป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น 
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14.1 การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 

 
 
(ก)  รายได้ 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้ง ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการเสาเขม็เจาะ รายไดง้านกาํแพงกนัดิน รายได้

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

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ  1,863  ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดง้านเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน 
(รับเฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 35 , รายไดง้านเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงานรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 64  และรายไดจ้ากงาน
ต่างประเทศร้อยละ  1 

รายได้ในปี 2559 เม่ือเทียบกับปี 2558   มีรายได้หลกัเพ่ิมข้ึน 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ซ่ึงทาํให้ผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี 2558  จาํนวน 3 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 1.97  ซ่ึงมาจากการรับงานในส่วนท่ีรับเฉพาะค่าแรงจะมีอตัรากาํไร
สูงกวา่งานท่ีรับค่าแรงรวมค่าวสัดุหลกั ซ่ึงงานท่ีรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรอยูท่ี่ร้อยละ  35   ของรายไดห้ลกัในปี 2559  ส่วน
ในปี 2558  อยูท่ี่ร้อยละ 29   ของรายไดห้ลกั 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 1,818 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน (รับ
เฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 38 รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน(รับงานรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 58 และรายไดจ้ากงานต่างประเทศ
ร้อยละ 3 

รายไดใ้นปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ลดลงจาํนวน 45 ลา้นบาท ร้อยละ 2.41 ซ่ึงมาจากการรับงานในส่วนท่ีรับค่าแรงรวม
วสัดุหลกั ในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 64 ของรายไดห้ลกั ส่วนในปี 2560 ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 58 ของรายไดห้ลกั 

รายไดใ้นปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 เพ่ิมข้ึนจาํนวน  939  ลา้นบาท ร้อยละ 51.41 ซ่ึงมาจากการรับงานในส่วนท่ีรับค่าแรง
รวมวสัดุหลกั ในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 58  ของรายไดห้ลกั ส่วนในปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ  52  ของรายไดห้ลกั 
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ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 2,765 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน (รับ

เฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 42 รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน(รับงานรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 52 และรายไดจ้ากงานต่างประเทศ
ร้อยละ 6 

รายไดแ้ยกตามแหล่งท่ีมาของรายได ้    
 2559 2560 2561 
            จากแหล่งงานภาครัฐ (ร้อยละ) 17 36 45 
            จากแหล่งงานภาคเอกชน (ร้อยละ) 83 64 55 

 
(ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนงานรับจา้ง   
ตน้ทุนงานรับจา้งประกอบดว้ย ค่าวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ค่าจา้งแรงงาน ค่าเช้ือเพลิง ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายในการผลิต

อ่ืนๆ 
ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2559  เท่ากบั 1,538 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2558  ซ่ึงเท่ากบั 1,547 ลา้นบาทลดลงร้อยละ 0.58 อนัมีผลจาก

ประเภทของการรับงานโดยงานท่ีรับมาเป็นงานค่าแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมาเป็นร้อยละ  65 ของรายไดห้ลกัจากการบริการในปี 
2559 ซ่ึงในปี 2558 รับงานค่าแรงรวมวสัดุหลกัรับมาในอตัราร้อยละ 35 ของรายไดห้ลกัจากการบริการ 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2560 เท่ากบั 1,481.12 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 1,537.98 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.69 อนัมีผลมา
จากการรับงานประเภทค่าแรงรวมวสัดุหลกัลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 10.73 ของรายไดห้ลกัจากการบริการ 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2561  เท่ากบั 2,140 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2560 เท่ากบั 1,493 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.40 อนัมีผลมา
จากการรับงานประเภทค่าแรงรวมวสัดุหลกัเพ่ิมข้ึนจากปี 2560  ร้อยละ 33  ของรายไดห้ลกัจากการบริการ 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของปี 2559 เท่ากบั 137  ลา้นบาท เทียบกบัปี 2558 เท่ากบั 126  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.61 ส่วนท่ี
เพ่ิมมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานของบริษทั, ค่าใชจ่้ายคดีความและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของปี 2560 เท่ากบั 149  ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 137 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.36 ส่วนท่ี
เพ่ิมจาํนวนมาจากการบนัทึกตน้ทุนขายของวสัดุเหลือใช ้ท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นรายไดอ่ื้นจาํนวน 33  ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของปี 2561 เท่ากบั 193 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2560  เท่ากบั 137 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.67 ส่วนท่ี
เพ่ิมจาํนวนมาจากค่าใชจ่้ายสาํรองหน้ีท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการจดัประเภทรายการใหม่  

 
หน้ีสูญ 

ในปี 2559 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 6  แสนบาท 
ในปี 2560 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 7 ลา้นบาท 
ในปี 2561 บริษทัมีการตั้งสาํรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 59 ลา้นบาท 
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(ค)  กําไรขั้นต้นและกาํไรสุทธิ 

 

 
 

ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 325 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2558 มีกาํไรขั้นตน้ 309 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.18 เน่ืองจาก
ประเภทของการรับงาน โดยงานในปี 2558 จะมีงานจากภาคเอกชนประเภทอาคารสูงแต่งานท่ีรับในปี 2559 จะเป็นงานจาก
ภาคเอกชนประเภทอาคารสูงและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ในปี 2560 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 337 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 มีกาํไรขั้นตน้ 325 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12  ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละท่ีเพ่ิม 3.62 ซ่ึงมีผลมาจากการส่งมอบงานไดเ้ร็วข้ึนกวา่ปี 2559 

ในปี 2561 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 625 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2560  มีกาํไรขั้นตน้ 334  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 291  ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละท่ีเพ่ิม 87.20 ซ่ึงมีผลมาจากการการรับงานโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยโ์ดยภาคเอกชนและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 156  ลา้นบาท ในปี 2558 เท่ากบั 153  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.85 อนั

เป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 
ในปี 2560 บริษทัมีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 211  ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 มีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 

156  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 54.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิม 35.10 ซ่ึงมีผลมาจากในปี 2560 มีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรเก่า และ
รายไดจ้ากการขายวสัดุเก่าพร้อมเคร่ืองจกัรท่ีแสดงอยูใ่นรายไดอ่ื้น 

ในปี 2561 บริษทัมีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั  368  ลา้นบาท เทียบกบัปี 2560  มีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 
211   ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 157 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิม  74.61 ซ่ึงมีผลมาจากในปี 2561 มีรายไดจ้ากกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 

 
 (ง) การลงทุนในเคร่ืองจกัร 
  การลงทุนในปี 2559 จาํนวน 198 ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจาะ โดยเป็นการซ้ือเขา้มาทดแทนของเก่า เพ่ือ
รองรับการขยายงาน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานรัฐ  
    การลงทุนในปี 2560 มีจาํนวนเงิน 339  ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครน, เคร่ืองเจาะและเคร่ืองทาํกาํแพงกนัดิน โดยเป็นการ
ซ้ือเขา้มาแทนของเก่า ซ่ึงไดท้าํการขายไปโดยมีราคาทุนเท่ากบั 305 ลา้นบาท เพ่ือมารองรับงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
    การลงทุนในปี 2561 มีจาํนวนเงิน 663  ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครน, เคร่ืองเจาะและเคร่ืองทาํกาํแพงกนัดิน โดยเป็นการ
ซ้ือเขา้มาแทนของเก่า และ เพ่ือรองรับการขยายงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
  (จ)  ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

เน่ืองมาจากผลประกอบการเพ่ิมข้ึน  จึงทาํใหก้าํไรเบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน 
ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากับร้อยละ 15 เน่ืองมาจากผลประกอบการเพิ่มข้ึน จึงทาํให้กาํไร

เบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน 
ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 18 อนัเน่ืองมาจากผลประกอบการมีกาํไรเพ่ิมข้ึน จึงทาํให้

กาํไรเบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน 
ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 25 อนัเน่ืองมาจากผลประกอบการมีกาํไรเพ่ิมข้ึน จึงทาํให้

กาํไรเบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน 
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14.2  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

  14.2.1 สรุปสินทรัพยร์วมและหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 

 
 

สินทรัพย์ 
 สินทรัพยร์วมของปี 2559, 2560 และ 2561   เท่ากบั 1,884 ลา้นบาท, 2,466 ลา้นบาทและ 2,993  ลา้นบาท 
 ในปี 2559 เทียบกบัปี 2558 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 77 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง  95 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่ท่ีลดลงคือเงินลงทุนชัว่คราว และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 172 ลา้นบาท เน่ืองมาจากในส่วนสินทรัพยถ์าวรใน
ปี 2559 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขา้มาเพิ่ม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า เพ่ือรองรับการขยายงาน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
หน่วยงานรัฐ  
 ในปี 2560 เทียบกบัปี 2559 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 582 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 365 ลา้นบาท อนัน่ืองมา
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 222 ลา้นบาท และมีการลงทุนชัว่ครวเพิ่มข้ึน 96 ลา้นบาท และในส่วนของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 216 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 207 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 19 ลา้นบาท อนัน่ืองมาจากจ่ายค่ามดัจาํค่าเคร่ืองจกัร 

ในปี 2561 เทียบกบัปี 2560 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน  527  ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 80  ลา้นบาท อนัน่ือง
มาจากเงินลงทุนชัว่คราว 81 ลา้นบาท และมีรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระเพ่ิมข้ึน 40  ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 
12 ลา้นบาท  และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 451  ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เพ่ิมข้ึน 509  ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 20  ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
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หนีสิ้นรวม 
 หน้ีสินรวมของปี 2559,2560 และ 2561   เท่ากบั 816  ลา้นบาท, 1,270 ลา้นบาท และ  1,586  ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2560 และปี 
2561   จะอยู่ท่ีเจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืนและเงินกู้ระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ โดยเจา้หน้ีการคา้จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะข้ึนอยู่กบั
อตัราส่วนของการรับงาน ซ่ึงถา้ในปีใดมีอตัราส่วนของการรับงานแบบค่าแรงรวมวสัดุหลกัสูงข้ึน ก็จะทาํให้เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 
และถา้ในปีใด มีอตัราส่วนการรับงานเฉพาะค่าแรงสูงข้ึนก็จะทาํใหส่้วนของเจา้หน้ีการคา้ลดลง 
 ในปี 2560 เทียบกบัปี 2559 มีจาํนวนหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 454 ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เพ่ิมข้ึน 65 ลา้นบาท เป็นเจา้หน้ีทรัสตรีซีทส์เคร่ืองจกัรท่ีเขา้มาช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560  มีส่วนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 138 ลา้นบาท และมีส่วนของเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึน 118 ลา้นบาท และส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง
กาํหนดในหน่ึงปีเพิ่มข้ึน 192 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากหุน้กูจ้ะถึงกาํหนดชาํระจาํนวน 150 ลา้นบาท ส่วนอีก 42 ลา้นบาทเป็นเจา้หน้ี
ผอ่นชาํระค่าเคร่ืองจกัร 
 ในปี 2561 เทียบกบัปี 2560 มีจาํนวนหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 316  ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 182 ลา้น
บาท และมีส่วนของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 78 ลา้นบาท  เงินรับล่วงหนา้จากผูว้่าจา้งและ
รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน 65 ลา้นบาท  ส่วนอีก 13  ลา้นบาทเป็นเจา้หน้ีผอ่นชาํระค่าเคร่ืองจกัร 
 
เงินกู้ระยะยาว 
 ในปี 2558 ลดลงเพราะเป็นการกูม้าแบบลิสซ่ิง ไดมี้การชาํระหน้ีไปตามกาํหนดระยะเวลาการผ่อน ส่วนในปี 2558 ไดเ้ปล่ียน
มาใชวิ้ธีการออกหุน้กูแ้ทนการทาํลิสซ่ิง 

ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเพราะเป็นการกูจ้ากธนาคาร ไดเ้ปล่ียนมาใชว้ธีิการออกกูย้มืระยะยาวแทนการทาํลิสซ่ิง 
ในปี 2560 ลดลงเพราะหุน้กูจ้ะครบกาํหนดชาํระในเดือนกนัยายน 2561 จึงมีการโอนไปอยูใ่นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีครบ

กาํหนดชาํระในหน่ึงปี 
ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเพราะเป็นการกูจ้ากธนาคาร และทาํลิสซ่ิงเพ่ิมข้ึน สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีสัง่ซ้ือเขา้มาเพ่ือรองรับการขยายงาน 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นปี 2559, 2560  และ 2561 เท่ากบั 1,068 ลา้นบาท 1,196 ลา้นบาทและ 1,407  ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุ้น

เพ่ิมข้ึนทุกปี อนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานมีผลกาํไรอยา่งต่อเน่ือง 
 
สภาพคล่อง 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 1.06 เท่า ในปี 2559 เท่ากบั 0.76 เท่า ท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะ
ในปี 2560 ไดมี้การลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนจึงทาํให้มีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน แต่ยงัอยูใ่นเกณฑเ์พราะการทาํสัญญากบัเจา้หน้ีเงินกูจ้ะตอ้ง
รักษาระดบัไม่ไดเ้กิน 1.5 เท่า และในส่วนอตัราส่วนของ Net Gearing ของปี 2560 เท่ากบั 0.19 เท่า และในปี 2559 เท่ากบั 0.24 เท่า 
ซ่ึงกแ็สดงวา่สภาพคล่องในส่วนของหน้ีเงินกูจ้ากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอยูใ่นอตัราส่วนท่ีดีข้ึน 

ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 1.13  เท่า ในปี 2560 เท่ากบั 1.06 เท่า ท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะ
ในปี 2561 ไดมี้การลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนจึงทาํให้มีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน แต่ยงัอยูใ่นเกณฑเ์พราะการทาํสัญญากบัเจา้หน้ีเงินกูจ้ะตอ้ง
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รักษาระดบัไม่ไดเ้กิน 1.5 เท่า และในส่วนอตัราส่วนของ Net Gearing ของปี 2561 เท่ากบั 0.22 เท่า และในปี 2560  เท่ากบั0.19 เท่า 
ซ่ึงกแ็สดงวา่สภาพคล่องในส่วนของหน้ีเงินกูจ้ากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอยูใ่นอตัราส่วนท่ีสูงข้ึนเลก็นอ้ยแต่ยงัคงรักษาระดบัไว ้

 
แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 816  ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 545  ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว 271 ลา้นบาท ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 บริษทัหน้ีสินรวม 814  ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 582 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว 232 ลา้นบาท โดย
บริษทัไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินระยะยาวเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บัเงินทุนหมุนเวียน 

ซ่ึงบริษทัใชแ้หล่งเงินทุนหมุนเวยีนจากสถาบนัการเงิน,จากเจา้หน้ีการคา้ และการออกหุน้กู ้
ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 1,270   ลา้นบาท เป็นหน้ิสินหมุนเวียน 1,063 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 207   

ลา้นบาท ซ่ึงแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัยงัมาจากสถาบนัการเงินและจากเจา้หน้ีการคา้ 
ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 1,586  ลา้นบาท เป็นหน้ิสินหมุนเวียน 1,200 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 386   

ลา้นบาท ซ่ึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัยงัมาจากสถาบนัการเงินและจากเจา้หน้ีการคา้  ในปี 2561 มีการจดัประเภทรายการ
ใหม่ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูล

ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั นอกจากน้ี บริษทัขอ
รับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุม
ถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ หรือดร.ณรงค์ ทศันนิพนัธ์   เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ หรือดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั
ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ** 

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

 
 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอาํนาจ นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์    กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  
 
  
  
 
 
**  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม, เลขานุการบริษทั, ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี  
 
ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ อาย ุ71 ปี  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง  /
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547  และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม / รางวลั 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมโยธา  
      จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-     Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Class 3/2009  
-    Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009  
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4) / 2008 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4) /2008 
- Role of Committee Program (RCC), Class 24/2008 
- Audit Committee Program (ACP), Class 24/2008 
- Role of the Compensation Committee Program, Class 3/2007 
-  Director Certification  Program (DCP), Class 92/2007 
- Director Accreditation  Program (DAP), Class 15/2004 
-     Finance for Non -Finance  Directors / 2004 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นท่ี 1  ของสถาบนัการสร้างชาติ 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม (นมธ.)” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 4 
- หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 12 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้าํนกับริหารระดบัสูง LDP สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
-     หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพรุ่นท่ี 27 
- หลกัสูตรสมาธิขั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 
-     หลกัสูตรอาจาริยสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 7/2 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  10.92%  (ตนเอง 7.69%, คู่สมรส ..3.23..%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บิดา นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ,์ นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ และนายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2542 - ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.ชยั มุกตพนัธ์ (2555-ปัจจุบนั) 
 - กรรมการมูลนิธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ หลวงพอ่วริิยงัค ์สิรินฺธโร (2557-ปัจจุบนั) 
 - กรรมการดาํเนินการโครงการธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม (นมธ.) (2560-ปัจจุบนั) 
 - กรรมการท่ีปรึกษาของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (2561-2562) 
 - กรรมการวศิวกรอาวโุส สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (2560-2562) 
 - อุปนายก สมาคมบริษทัจดทะเบียน (2558-2560) 
 - กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑค์อนกรีตไทย (2558-2560) 

- กรรมการปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
(2560) 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 Mr. Zaw Zaw Aye  อาย ุ55 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง /
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2554 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

-  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 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 0.01% (ตนเอง 0.013%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2542 – 2554   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2554 - 2556  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ อาย ุ40 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ
รับรอง / กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- 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 
- Entire Business Innovative Transformation (EBIT)  
-  Financial Statement for Director (FSD) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 4 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA),2552 
-   หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นท่ี 5, 2553 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 3, 2556 
- หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย, 2557 
- หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่สาํหรับผูน้าํยคุใหม่ (TISCO WEP) รุ่นท่ี 2 
- Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 4 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- Executive Program for Young Professional (EYP 2), 2016 
- Strategic CFO, 2016 
- Media Appreciation & Products-Service Strategies (MAPS 1), 2016 
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 0.88% (ตนเอง  0.88% ,คู่สมรส ....-..... % ,บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-...... % ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2552 – 2557  กรรมการบริษทั บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2557 - ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายกมล สิงห์โตแกว้ อาย ุ56 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง /
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ภายในประเทศ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- 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 นกับริหารระดบัสูงเพ่ือการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น 2 ของสถาบนัการสร้างชาติ สจล. 
- หลกัสูตร ครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 29 
-   หลกัสูตร อุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-   หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 6 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 0.01% (ตนเอง 0.007%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 

 2542 – ปัจจุบนั  กรรมการ/ กรรมผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ  
   บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายเผดจ็ รุจิขจรเดช  อาย ุ62 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง  /
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะกาํแพงกนัดินและงานวศิวกรรมปฐพีอ่ืน  
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

-  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 “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 7 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 0.01%  (ตนเอง 0.009%,คู่สมรส ....-....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2542 - ปัจจุบนั  กรรมการและ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะกาํแพงกนัดิน และงานวศิวกรรมปฐพี

อ่ืน บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์  อาย ุ42 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ

รับรอง/ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงาน IT  
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 
- ปริญญาโท สาขา Computer, The London School of Economics and Political Science(LSE), UK 
-   ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-  Corporate Governance for Executives (CGE) 10/2018 
- Driving company success with IT Governance (ITG5) /2017 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015  
-  Family Business for sustainability (FBS) รุ่น 3/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  หลกัสูตร MINI-CE 2561 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- หลกัสูตร Digital Social Innovation 2018 โดยกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กบัสมาคมอตุสาหกรรม

 เทคโนโลยสีารสนเทศไทย 
- TRIS Academy Forum โดยบริษทั ทริส คอปอร์เรชัน่ จาํกดั 
- หลกัสูตรพฒันาการจดัทาํรายงานความย ัง่ยนืตามกรอบ GRI โดยสถาบนัไทยพฒัน ์  
 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ASEAN Business and Investment Law Training (ปี 2560), Chulalongkorn University  
-  หลกัสูตรวิทยาการผูน้าํนวฒันกรรมเพ่ือการแขง่ขนัในระดบัโลก มหาวทิยาลยัสยาม 
-  Finance for Non-finance Executive รุ่น 16 /2017 
-  หลกัสูตรขมุทรัพยอ์าเซียนนกับริหารรุ่นใหม่ยคุดิจิตอลระดบัสูง (ATOC) , มหาวิทยาลยัรังสิต 
- THE NEXT REAL 1/2016 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 8   
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย 
- 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 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 1.02% (ตนเอง 1.02%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2554-2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2558-ปัจจุบนั  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์  อาย ุ36 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง/ 

กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายวศิวกรรม 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 
-  ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering(OME) University of Strathclyde, Scotland 
-   MBA In Finance, Coventry University, UK 
-  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา สถาบนั SIIT  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-  Director Certification Program (DCP) 211/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-   หลกัสูตร การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Operational Risk Management) จดัโดย Tris Corporation 
- หลกัสูตร "สุดยอดผูป้ระกอบการยคุใหม่เพ่ือสงัคม สาํหรับผูบ้ริหารรุ่นท่ี 2" (Super Entrepreneur for Society SEP-

S2) ของสถาบนันกัลงทุนรุ่นใหม่ 
-   หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่ สาํหรับผูน้าํยคุใหม่ รุ่นท่ี 3 (Wep3 Tisco) 
-   หลกัสูตรพฒันาผูน้าํวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 2 (YPF) สภาวศิวกรและสมาคมวศิวกรท่ีปรึกษาฯ 
-  หลกัสูตร ABC TALENT รุ่นท่ี 2 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 2.32% (ตนเอง 2.32%, คู่สมรส ...-....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2555-2558  วศิวกรโครงการ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2558-ปัจจุบนั  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั โนแวร์ เอลส์ จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายนิรันดร  อคัราพิทกัษ ์ อาย ุ 46 ปี  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ
รับรอง  /กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่, กฎหมายและ IR  / กรรมการบริหารความเส่ียง 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  10 สิงหาคม 2561 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั (พ.ศ.2537) (Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University 
(1994) ) 

- Master of Engineering (Civil Engineering), University of Florida (1996)  
- Master of Economics (Business Economics), National Institute of Development Administration (NIDA), (2008)  
หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Certification Program (DCP) 268/2018 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 0.88%  (ตนเอง....-.....%, คูส่มรส  0.88%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 คู่สมรส นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 

- Banpu Public Company Limited (2008-2018)  
- Boral Concrete & Aggregates (2006-2008) 

การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนวิ์วฒัน ์อาย ุ72 ปี ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain  
- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France 
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain 
- อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสูตรการอบรม  IOD 
-  Chairman Role in Building Independence across the Board 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 

   -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2542 – ปัจจุบนั  รองศาสตราจารย ์(ระดบั 9) ประจาํคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2547 - 2555   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2550 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
 2553 – ปัจจุบนั   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จาํกดั(มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายศิวะ แสงมณี  อาย ุ73 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556  และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Certification Program  รุ่นท่ี 97/2007 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 18/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตร AC HOT UPDATE จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 4 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2556 – ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมควร วฒักีกลุ อาย ุ79 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- 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 
   - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ) รุ่นท่ี 366/1993 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562      - ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2554 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ซี เค พาวเวอร์ จาํกดั(มหาชน)  
 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ70 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- 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 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2514 - ปัจจุบนั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน)  
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายลอยเล่ือน บุนนาค อาย ุ69  ปี  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

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

   - หลกัสูตร ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 39 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั  
 - กรรมการบริษทั ไพบูลยส์มบติั จาํกดั  
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายเอนก ศรีทบัทิม อาย ุ62 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั / ผูรั้บผดิชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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 สภาวิชาชีพบญัชี 
- หลกัสูตร ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  
-  หลกัสูตร อุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลต. 

และสภาวชิาชีพบญัชี 
- หลกัสูตรพฒันาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นท่ี 4 สมาคมกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ 
การอบรมในปี 2561 
- หลกัสูตร “CVC กลยทุธก์ารลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation กา้วทนัโลกธุรกิจ” 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 11 
- หลกัสูตรพฒันาการจดัทาํรายงานความย ัง่ยนืตามกรอบ GRI โดยสถาบนัไทยพฒัน ์  
 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562        0.01% (ตนเอง 0.010%,คูส่มรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2546 – 2554 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายอาํนวยการ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2554 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายกมล อยูย่นืพฒันา อาย ุ59 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  - ไม่มี -      
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2542 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมศกัด์ิ ธวชัพงศธ์ร อาย ุ63 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซ้ือ 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2554 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
หลกัสูตรการอบรม  IOD 
 -ไม่มี- 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  รุ่นท่ี 29 (สนัติสุข) 
-  หลกัสูตรอาจาริยสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 8 
-  หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พญาราชสีห์) 
-  หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 2 (พญาฉทัทนัต)์ 
-  หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-  หลกัสูตรญาณสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 
- การตั้ง KPI และการวดัผลในงานจดัซ้ือ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562         -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2547 – 2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้ 
  จาํกดั(มหาชน) 
 2554 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
  นายธวชั ผดุผอ่ง อาย ุ56 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2556  
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาวทิยาเขตเทเวศร์ (ปัจจุบนัเป็น
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล) 

หลกัสูตรการอบรม  IOD 
 -ไม่มี- 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (% ) 
 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  -ไม่มี-  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 
 2547 – 2556  ผูอ้าํนวยการฝ่ายซ่อมบาํรุง บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นางสาวรัชฎาวรรณ ห่อทองคาํ  อาย ุ 57  ปี ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
 ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร มหาวิทยาลยับูรพา 
-  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
หลกัสูตรการอบรม 
- การจดัทาํงบการเงินรวมและการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9, TFRS7 และ TAS32)  สภาวชิาชีพบญัชี 
- สัมนาพิจารณ์ Focus Group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดส้ัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ สภา

วิชาชีพบญัชี 
- สมัมนาพิจารณ์ Focus Group ร่างมาตรฐานรายงานทางกาเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  สภาวชิาชีพบญัชี 
- เตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน เก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- เทคนิคการวเิคราะห์และบริหารความเส่ียงโครงการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอยา่งย ัง่ยืน ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
- สร้างความเขา้ใจหลกัการร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ TFRS16  สภาวชิาชีพบญัชี 
- แนวปฏิบติัเก่ียวกบัใบกาํกบัภาษีและกฎหมายใหม่ E-tax invoice   สภาวชิาชีพบญัชี 
- แนวทางปฏิรูปภาษีอากรของไทย และเตรียมรับมือกบั E-Payment  สมาคมศิษยเ์ก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ภาษียคุดิจิตอล ส่ิงท่ีนกับญัชีตอ้งเตรียมตวั  บริษทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จาํกดั 
หลกัสูตรอ่ืน 
-  หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 37  
- หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 2 
- พฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
-     Certificate in Investor Relation 2016 
การเขา้อบรมในปี 2561 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ทางเลือกใหม่ใบกาํกบัรับมือ E-Tax  กรมสรรพากร 
- สมัมนาพิจารณ์รอบสุดทา้ย (The Final Countdown to TFRS9 Focus Group)  สภาวชิาชีพบญัชี 
- Mango Smart Tech 2018  บริษทั แมงโก ้คอนซลัแตนท ์จาํกดั 
- โครงการประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงิน คร้ังท่ี 10 (1/2561)  สภาวชิาชีพบญัชี 
- กา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีจะนาํมาใชใ้นปี 2562 สภาวชิาชีพบญัชี 
- กา้วทนัไทยแลนด ์4.0  กบั e-Tax Invoice & Receipt  กรมสรรพากร 
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- ORIENTATION COURSE FOR CHIEF ACCOUNTS FOCUSING ON FINANCIAL REPORTING  สภาวชิาชีพ
บญัชี 
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เอกสารแนบ 2 
การดาํรงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุม 
 

ลําดบั 
รายช่ือผู้บริหารและ 
ผู้มีอํานาจควบคุม 

บริษทัฯ บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
1 2 3 

1. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ /, //, 0 / / / 
2. Mr.Zaw Zaw Aye /, //, /// / / / 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ /, //, ///    
4. นายกมล สิงห์โตแกว้ /, //, /// / /  
5. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช /, //, /// /   
6. นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ /, //, ///   / 
7. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ /, //, ///    
8. นายนิรันดร อคัราพิทกัษ ์ /, //, ///    
9. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ X, /, IV    

10. นายศิวะ แสงมณี /, IV    
11. นายสมควร วฒักีกลุ /, IV    
12. นายสมควร มูสิกอินทร์ /, IV    
13. นายลอยเล่ือน บุนนาค /, IV    
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. 

 
X  = ประธานกรรมการ              
/    = กรรมการบริษทั  
IV  = กรรมการอิสระ          
//   = กรรมการบริหาร       
///  = คณะผูบ้ริหาร 
 0   = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 
ช่ือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นางสาวกาญจนาวดี รักษานนท ์ อาย ุ43  ปี  ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตัิการอบรม 
 - ปริญญาโท สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 หลกัสูตรการอบรม 
 - Forensic Data Analytics (Big Data) 
 - หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน : ระดบับริหาร  
 - Raising The Awareness of Corporate Fraud in Thailand 
 - กลไกการตรวจสอบ ความโปร่งใสและการสร้างความมัน่ใจใหผู้ล้งทุน 
 - การควบคุมภายในดว้ยการประเมินตนเอง (CSA) 
 - วิธีการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน 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 
 - ความเส่ียงและการกาํกบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) 
ประสบการณ์ทาํงาน 

2540 - ก.ย. 2543 สาํนกังานท่ีปรึกษากฎหมายและบญัชีทองศรี 
2544 - 2547 บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
2548 - ปัจจุบนั บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
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รายละเอยีดเก่ียวกับหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั (Compliance) 
 
 - ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 
 

- ไม่มี   -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน 
          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     218,497.06 7% 260,760.12 11% 39,436.25 2% 203,015.80 7% 247,704.88 10% 24,947.56 1%
          เงินลงทุนชัว่คราว  180,693.38 6% 100,044.78 4% 1,439.26 0% 180,693.38 6% 100,044.78 4% 1,439.26 0%
          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        433,884.64 14% 440,849.84 18% 362,523.42 19% 415,130.67 14% 394,695.46 17% 321,288.78 18%
          รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 247,768.98 8% 207,542.00 8% 249,069.02 13% 217,513.45 8% 199,462.17 8% 245,396.65 14%
          เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 12,648.77 0% 1,040.80 0% 2,851.58 0% 12,648.77 0% 923.55 0% 2,659.33 0%
          เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0% 0.00 0% 5,000.00 0% 1,300.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
          สินคา้คงเหลือ 89,631.54 3% 92,753.13 4% 77,274.78 4% 87,461.22 3% 90,102.45 4% 73,820.76 4%
                   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,183,124.37 40% 1,102,990.67 45% 737,594.31 39% 1,117,763.29 39% 1,032,933.29 44% 669,552.33 37%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00
          เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั      64,000.00 2% 67,227.45 3% 67,967.18 4% 64,000.00 2% 67,000.00 3% 67,737.12 4%
          เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 0.00 0% 0.00 0% 840.22 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
          เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 12,549.60 0% 22,799.60 1% 14,999.40 1%
          เงินลงทุนระยะยาว 4,106.24 0% 8,842.53 0% 10,062.82 1% 0.00 0% 5,000.00 0% 6,262.57 0%
          อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 18,966.45 1% 29,666.45 1% 29,666.45 2% 18,966.45 1% 29,666.45 1% 29,666.45 2%
          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,457,459.25 49% 948,206.89 39% 741,053.11 39% 1,409,719.70 49% 914,081.30 39% 724,784.84 40%
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,484.52 0% 3,751.92 0% 3,484.52 0% 3,751.92 0% 0%
          สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,060.01 1% 11,433.17 0% 15,296.24 1% 31,060.01 1% 11,433.17 0% 15,296.24 1%
          ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 213,410.38 7% 241,181.02 10% 240,090.53 13% 189,863.79 7% 224,376.98 9% 224,163.54 13%
          ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 8,753.69 0% 27,755.75 1% 35,224.13 2% 8,715.62 0% 27,716.80 1% 33,832.80 2%
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,737.72 0% 20,873.08 1% 6,413.73 0% 8,737.72 0% 24,625.01 1% 6,413.73 0%
                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,809,978.26 60% 1,358,938.25 55% 1,146,614.41 61% 1,747,097.41 61% 1,331,045.63 56% 1,123,156.68 63%
รวมสินทรัพย์ 2,993,102.63 100% 2,461,928.92 100% 1,884,208.71 100% 2,864,860.70 100% 2,363,978.91 100% 1,792,709.01 100%

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
                   จากสถาบนัการเงิน 0.00 0% 80,900.57 3% 16,029.70 1% 0.00 0% 80,900.57 3% 16,029.70 1%
          เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 733,707.20 25% 551,414.19 22% 413,440.96 22% 693,951.33 24% 518,936.99 22% 377,786.92 21%
          เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้งและรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 198,348.23 7% 133,746.75 5% 15,812.53 1% 188,423.10 7% 133,746.75 6% 14,929.63 1%
          เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 26,886.19 1% 27,519.70 1% 28,877.58 2% 11,529.33 0% 12,035.01 1% 13,392.89 1%
          เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
                ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 151,504.20 5% 73,782.00 3% 38,760.00 2% 146,558.70 5% 73,782.00 3% 38,760.00 2%
          หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 36,175.90 1% 22,847.18 1% 16,062.00 1% 36,175.89 1% 22,847.18 1% 16,062.00 1%
          หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 0.00 0% 150,000.00 6% 0.00 0% 0.00 0% 150,000.00 6% 0.00 0%
          เงินกูย้ืมระยะสั้น 0.00 0% 3,600.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
          ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 36,143.43 1% 17,869.79 1% 15,946.88 1% 29,268.92 1% 14,608.52 1% 15,417.83 1%
          ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,338.50 1% 1,246.24 0% 193.64 0% 15,614.63 1% 0.00 0% 0.00 0%
                  รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,200,103.65 40% 1,062,926.42 43% 545,123.30 29% 1,121,521.90 39% 1,006,857.02 43% 492,378.97 27%
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
          เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 248,958.10 8% 113,284.00 5% 223,762.19 12% 237,418.60 8% 113,284.00 5% 223,762.19 12%
          หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 86,879.60 3% 45,690.65 2% 0.00 0% 86,879.60 3% 45,690.65 2% 0.00 0%
          หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.00 0% 0.00 0% 6,054.75 0% 0.00 0% 0.00 0% 6,054.75 0%
          ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 49,935.45 2% 44,031.23 2% 41,005.64 2% 49,935.45 2% 44,031.23 2% 41,005.64 2%
                 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 385,773.15 13% 203,005.88 8% 270,822.59 14% 374,233.65 13% 203,005.88 9% 270,822.59 15%
                 รวมหนีสิ้น 1,585,876.80 53% 1,265,932.30 51% 815,945.88 43% 1,495,755.55 52% 1,209,862.90 51% 763,201.56 43%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น
       ทุนจดทะเบียน
                - หุ้นสามญั 672,463,018 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 336,231.21 336,231.21
                - หุ้นสามญั 611,330,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 305,665.01 305,665.01
                - หุ้นสามญั 305,665,263 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 305,665.01 305,665.01
      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
                - หุ้นสามญั 672,463,018 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 336,231.21 11% 336,231.21 12%
               - หุ้นสามญั 611,330,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 305,665.01 12% 305,665.01 13%

               - หุ้นสามญั  305,665,008 หุ้น หุ้นละ 1 บาท 305,665.01 16% 305,665.01 17%
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 164,000.00 5% 164,000.00 7% 164,000.00 9% 164,000.00 6% 164,000.00 7% 164,000.00 9%
     กาํไรสะสม 
          จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 33,623.15 1% 30,566.63 1% 30,566.63 2% 33,623.15 1% 30,566.63 1% 30,566.63 2%
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 870,474.70 29% 677,721.32 28% 558,542.93 30% 838,325.81 29% 653,216.24 28% 530,892.37 30%
          องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,546.36) 0% (6,132.23) 0% (3,285.82) 0% (3,075.02) 0% (3,678.19) 0% (1,616.55) 0%
     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,398,782.70 47% 1,171,820.73 48% 1,055,488.75 56% 1,369,105.15 48% 1,149,769.68 49% 1,029,507.45 57%
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,443.13 0% 24,175.89 1% 12,774.08 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
                  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,407,225.83 47% 1,195,996.61 49% 1,068,262.83 57% 1,369,105.15 48% 1,149,769.68 49% 1,029,507.45 57%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,993,102.63 100% 2,461,928.91 100% 1,884,208.71 100% 2,864,860.70 100% 2,363,978.91 100% 1,792,709.01 100%

2559
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บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายไดค่้าก่อสร้าง 2,752,242.98 100% 1,816,788.41 99% 1,861,622.60 100% 2,594,426.62 100% 1,769,141.84 99% 1,841,588.76 100%
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 12,962.54 0% 9,560.41 1% 1,677.00 0% 11,391.27 0% 9,560.41 1% 1,677.00 0%
    รวมรายไดห้ลกั 2,765,205.52 100% 1,826,348.82 100% 1,863,299.60 100% 2,605,817.89 100% 1,778,702.25 100% 1,843,265.76 100%
รายไดอ้ื่น
        กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร 0.00 0% 50,214.66 3% 2,573.47 0% 5,573.55 0% 52,681.81 3% 2,573.47 0%
        หน้ีสงสัยจะสูญกลบัรายการ 0.00 0% 4,092.47 0% 200.00 0% 0.00 0% 4,092.47 0% 200.00 0%
        กาํไรจากการยกเลิกกิจการร่วมคา้ 0.00 0% 1,886.44 0% 0.00 0% 0.00 0% 2,726.66 0% 0.00 0%
        อื่น ๆ 24,519.31 1% 24,706.05 1% 12,025.54 1% 13,795.77 1% 23,159.11 1% 10,827.33 1%
รวมรายได้ 2,789,724.83 1% 1,907,248.44 4% 14,799.01 1% 2,625,187.21 1% 1,861,362.30 5% 13,600.80 1%
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวสัดุก่อสร้าง (2,140,431.69) (77%) (1,492,596.38) (82%) (1,537,979.49) (83%) (2,004,266.31) (77%) (1,448,118.97) (81%) (1,525,646.28) (83%)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (192,752.99) (7%) (137,027.50) (8%) (137,044.59) (7%) (160,063.20) (6%) (135,326.54) (8%) (126,923.11) (7%)
ตน้ทุนทางการเงิน (27,521.98) (1%) (17,720.68) (1%) (16,328.98) (1%) (26,849.07) (1%) (17,720.68) (1%) (16,390.35) (1%)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมคา้ 0.00 0% 0.00 0% (176.94) (0%) 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
รวมค่าใช้จ่าย (2,360,706.66) (85%) (1,647,344.56) (90%) (1,691,530.00) (91%) (2,191,178.58) (84%) (1,601,166.19) (90%) (1,668,959.74) (91%)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 429,018.17 16% 259,903.86 14% 186,568.61 10% 434,008.63 17% 260,196.10 15% 187,906.82 10%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (76,536.11) (3%) (48,752.41) (3%) (31,391.60) (2%) (73,437.61) (3%) (46,175.21) (3%) (29,898.77) (2%)
กาํไรสําหรับปี 352,482.06 13% 211,151.45 12% 155,177.01 8% 360,571.02 14% 214,020.89 12% 158,008.05 9%
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
        - ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน
          จากการแปลงค่างบการเงิน (17.30) 0% (784.78) 0% (508.85) 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
         - ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
           ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ (3,843.78) 0% (2,577.05) 0% (2,020.69) 0% (3,843.78) 0% (2,577.05) 0% (2,020.69) 0%
        - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูก
          จดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
          ภายหลงั 768.76 0% 515.41 0% 404.14 0% 768.76 0% 515.41 0% 404.14 0%

(3,075.02) 0% (2,061.64) 0% (1,616.55) 0% (3,075.02) 0% (2,061.64) 0% (1,616.55) 0%
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี-สุทธิจากภาษี (3,092.32) 0% (2,846.41) 0% (2,125.40) 0% (3,075.02) 0% (2,061.64) 0% (1,616.55) 0%
กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 349,389.74 13% 208,305.04 11% 153,051.61 8% 357,496.00 14% 211,959.26 12% 156,391.50 8%
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บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน)

13.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ 2561 2560 2559 2561 2560 2559
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
   กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 429,018.17 259,903.86 186,568.61 434,008.63 260,196.10 187,906.82
   ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 152,667.42 116,965.68 107,075.90 147,625.02 114,333.12 105,106.93
          หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรายการ) 57,048.44 3,283.30 418.20 27,175.48 3,283.30 418.20
          ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 5,000.00 0.00 0.00 15,250.00 0.00 0.00
          ประมาณการหน้ีสิน 18,273.64 2,045.21 470.56 14,660.40 (809.31) 1,669.73
          (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิข้ึน (3.16) 355.90 1.35 (3.16) 355.90 1.35
          กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ียงัไม่เกดิข้ึน (648.60) (44.78) 0.00 (648.60) (44.78) 0.00
          กาํไรจากการยกเลิกกจิการร่วมคา้ 0.00 (1,886.44) 0.00 0.00 (2,726.66) 0.00
          ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,921.71 1,796.11 0.00 5,921.71 1,796.11 0.00
          กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (6,595.04) (49,656.41) (5,739.77) (6,600.50) (52,830.92) (5,739.77)
          ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 1,225.05 152.70 312.44 925.87 150.83 312.44
          สินทรัพยอ่ื์นตดัจาํหน่าย 7,246.91 5,201.00 3,839.05 5,886.35 4,829.99 3,787.93
          กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0.00 0.00 1,324.38 0.00 (282.92) 0.00
          ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 7,514.27 5,155.62 2,449.20 7,918.87 5,155.62 2,449.20
          ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 27,521.98 17,720.68 16,390.35 27,521.98 17,720.68 16,390.35
          ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกจิการร่วมคา้ 0.00 0.00 176.94 0.00 0.00 0.00

704,190.79 360,992.46 313,287.21 679,642.05 351,127.08 312,303.17
   การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (48,800.13) (62,274.06) 68,199.79 (45,142.20) (54,174.65) 49,854.76
          รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (40,226.97) 41,527.02 (106,346.75) (18,051.29) 45,934.48 (106,260.83)
          สินคา้คงเหลือ (769.53) (17,274.46) (3,944.67) (1,249.90) (18,077.80) (3,118.54)
          เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ (11,607.97) 1,810.78 2,733.53 (11,725.22) 1,735.78 1,135.63
          ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 20,673.12 (1,090.49) (6,058.05) 27,415.68 (213.44) (6,922.23)
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,135.36 (18,211.28) (4,034.58) 12,135.36 (18,211.28) (4,034.58)
          เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 230,131.49 86,484.22 (14,511.89) 226,129.85 89,661.06 (7,651.50)
          เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาและรายไดค่้ากอ่สร้างรับล่วหนา้ 64,601.48 117,934.21 (40,513.06) 54,676.35 118,817.12 (39,354.03)
          เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา (633.51) (1,357.88) (591.27) (505.68) (1,357.88) (561.68)
          ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (5,453.83) (6,169.80) (310.00) (5,858.43) (6,169.80) (310.00)
เงินสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 924,240.30 502,370.72 207,910.28 917,466.57 509,070.66 195,080.18
      จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (28,124.49) (15,996.81) (14,555.70) (28,124.49) (15,996.81) (14,555.70)
      จ่ายภาษีเงินได้ (61,351.99) (43,637.13) (54,866.67) (58,732.00) (43,145.79) (51,326.10)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 834,763.82 442,736.78 138,487.92 830,610.08 449,928.05 129,198.39
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
          เงินใหกู้ยื้มระยะส้ัน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 5,000.00 0.00 (1,300.00) 0.00 0.00
          เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (80,000.00) (98,560.74) 130,525.07 (80,000.00) (98,560.74) 130,525.07
          เงินสดจ่ายใหกู้ยื้มระยะส้ัน 0.00 0.00 (5,000.00) 0.00 0.00 0.00
          เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนัลดลง 3,227.45 739.73 4,962.71 3,000.00 737.12 4,965.33
          เงินสดรับจากการยกเลิกกจิการร่วมคา้ 0.00 2,726.66 0.00 0.00 2,726.66 0.00
          เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 482.72 0.00
          เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 (8,000.00) 0.00
          เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (263.71) 1,220.29 (1,310.21) 0.00 1,262.57 (1,262.57)
          เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0.00 0.00 (15.77) 0.00 0.00 (15.77)
          เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (702,883.74) (229,569.26) (248,217.85) (687,237.79) (209,068.75) (242,003.38)
          เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (194.29) 0.00 0.00 (194.27) 0.00 0.00
          เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 7,851.81 42,616.97 3,749.85 7,851.81 42,608.22 3,749.85
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ (772,262.48) (275,826.35) (115,306.19) (757,880.25) (267,812.21) (104,041.46)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 0.00 0.00
          เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (80,900.57) 64,864.19 11,046.11 (80,900.56) 64,864.19 11,046.11
          เงินกูยื้มระยะส้ันเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (3,600.00) 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          เงินสดจ่ายเงินกูยื้มระยะส้ัน 0.00 0.00 (20,000.00) 0.00 0.00 (20,000.00)
          เงินกูยื้มระยะยาวเพ่ิมข้ึน 350,397.65 101,720.00 77,409.93 333,912.65 101,720.00 77,409.93
          เงินกูยื้มระยะยาวลดลง (137,001.35) (15,564.00) 0.00 (137,001.35) (15,564.00) 0.00
          หุน้กูล้ดลง (150,000.00) 0.00 (150,000.00) 0.00
          หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 82,411.39 0.00 82,411.39 0.00
          เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (27,893.74) (18,468.49) (17,161.80) (27,893.74) (18,468.49) (17,161.80)
          เงินสดจ่ายเงินปันผล (138,160.52) (91,697.03) (79,472.77) (138,160.52) (91,697.03) (79,472.77)
          เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00 11,125.78 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (104,747.14) 55,580.45 (28,178.52) (117,632.13) 40,854.68 (28,178.52)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17.30) (953.81) (555.12) 0.00 0.00 0.00
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (42,263.09) 221,537.07 (5,551.91) (44,902.30) 222,970.52 (3,021.60)
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 260,760.12 39,436.25 44,988.16 247,918.07 24,947.56 27,969.16
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 218,497.03 260,973.31 39,436.25 203,015.77 247,918.08 24,947.56
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บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั  (มหาชน)

13.1.2  ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ

2561 2560 2559 2561 2560 2559
อัตราสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99            1.37            1.35            1.00            1.03            1.36            
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 4.06            2.80            3.05            4.12            2.98            3.25            
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 89.98          130.35        119.67        88.62          122.48        112.21        
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 23.88          15.97          19.90          22.92          16.01          20.67          
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 15.28          22.85          18.34          15.93          22.80          17.66          
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 2.39            1.91            3.73            2.38            1.94            3.98            
ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 152.57        191.09        97.85          153.29        188.40        91.67          

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 22 18 17 23 19 17
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 11 12 8 14 12 8
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 25.0 17.0 14.0 26.3 18.6 15.4

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14 8 10 15 8 11

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.13 1.06 0.76 1.09 1.06 0.74
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 15.70 11.79 12.96 16.04 11.63 13.10

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 4.19 1.96 3.49 4.07 1.88 3.37
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท) 0.55 0.31 0.51 0.54 0.32 0.52

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
รายการ สําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม สําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม
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