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รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

	 ในปี	2560	การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ	2560	มีความล้าช้าและท�าได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	ส่งผลให้การก่อสร้างภาค
รัฐในปี	2560	ลดลง	ขณะที่การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากภาวะซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ

จดทะเบียนใหม่	ก็หดตัวลงไปในทิศทางเดียวกัน	ส่งผลให้ภาพรวมการก่อสร้างภาคเอกชนลดตัวลง
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	หวังว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐบาล	ซึ่งมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	เขต

เศรษฐกิจพิเศษ	(SEZ)	จะช่วยสนับสนุนให้ตลาดก่อสร้างเติบโตขึ้นอีกก็เป็นไปได้
	 การที่บริษัทมีผลก�าไรอย่างต่อเนื่องนั้น	มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน	ซึ่งในฐานะประธานกรรมการต้องกราบ

ขอบคุณทั้งผู้ว่าจ้าง	ผู้มีพระคุณ	พนักงานทุกฝ่ายที่ตั้งใจท�างาน,	ผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน,	สถาบันการเงิน	และเจ้าหนี้การค้าต่าง	ๆ	ที่ไว้
วางใจบริษัทตลอดมา



SEAFCO
THE FOUNDATION 
OF SUCCESS 

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 เมื่อสิ้นรอบบัญชีปี ๒๕๕๙ บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบยกข้ามปีมาที่ต้นปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๙๐๐ ล้านบาทและรับเพิ่มเติมระหว่างปี 
๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจนถึงมูลค่ากว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท และได้ส่งมอบงานในมือแก่ลูกค้าทั้งปีไปกว่า ๑,๗๐๐ ล้านบาทเศษ ท�าให้บริษัทมีก�าไรทั้งปี ๒๑๐ 

ล้านบาทเศษ นับว่าปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่ดีปีหนึ่งของบริษัท 
 ขณะเมื่อสิ้นรอบบัญชีปี ๒๕๖๐ บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเหลือข้ามมาที่ต้นปี ๒๕๖๑ อยู่กว่า ๒,๔๐๐ ล้านบาทเศษ (รวมงานใน

ประเทศเมียนมาร์ประมาณ ๘๐ ล้านบาทแล้ว) มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบดังกล่าวมีมากกว่าต้นปี ๒๕๖๐ กว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท ข้าพเจ้าจึงมีความ
มั่นใจว่าในปี ๒๕๖๑ นี้ ผลประกอบการและก�าไรของบริษัทจะออกมาในทางบวกมากกว่า ปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ในปี ๒๕๖๐ ผู้บริหารมองอานาคตการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนไทยในปี ๒๕๖๑ และปีต่อๆ ไปจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก คณะกรรมการบริษัท
จึงได้อนุมัติการลงทุนซื้อเครื่องจักรทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ากว่า ๔๐๐ ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๒๐ ชุด ซึ่งก็เป็น
ไปตามคาดท�าให้รับงานใหม่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นรอบบัญชีปี ๒๕๖๐ จึงมีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๒,๔๐๐ ล้านบาทเศษ ขณะเดียวกันบริษัทได้

จ�าหน่ายเครื่องจักรเก่าออกไปในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน จากการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ดังกล่าวจะท�าให้บริษัทสามารถท�าผลประกอบการ
และก�าไรที่ดีขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดก่อสร้างสมัยใหม่ เนื่องจากเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่สั่งเข้ามาสามารถก่อสร้างเสาเข็มเจาะได้ลึกถึง ๑๐๐ 
เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ได้ถึง ๒.๕๐ เมตร และยังสามารถเจาะลงในชั้นหินแข็งได้ดีด้วย
 ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจในการร่วมกันท�างานมาอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณผู้บริหาร คู่ค้าและผู้ถือ
หุ้นทุกท่านและสถาบันการเงินทุกแห่งที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท   : บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
         กรุงเทพฯ 10510
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107547000257
โทรศัพท์   : (662) 919-0090-7
โทรสาร   : (662) 919-0098, 518-3088
โฮมเพจของบริษัท  : www.seafco.co.th

E-Mail Address  : info@seafco.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท   : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง    

     กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์   : (66 2) 009 9000

โทรสาร   : (66 2) 009 9991 

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี   : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982
ชื่อบริษัท   : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน   : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

         กรุงเทพฯ  10110

โทรศัพท์   : (662) 259-5300
โทรสาร   : (662) 260-1553



SEAFCO
THE FOUNDATION 
OF SUCCESS 

6

คณะกรรมการ : Board of Directors

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Zaw Zaw Aye
กรรมการ

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์
กรรมการ

นายเผด็จ รุจิขจรเดช
กรรมการ

นายกมล สิงห์โตแก้ว
กรรมการ

นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์
กรรมการ

นายณัฐฐพล  ทัศนนิพันธ์
กรรมการ

นายสมควร วัฒกีกุล
กรรมการอิสระ

นายศิวะ แสงมณี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

นายสมควร มูสิกอินทร์

กรรมการอิสระ

นายลอยเลื่อน บุนนาค

กรรมการอิสระ
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นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

กลุ่มงานบริหาร

Miss. Nutthawan Thasnanipan

Senior Executive Vice President 

: Administration Group

นายเผด็จ รุจิขจรเดช

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะก�าแพงกันดิน

และงานวิศวกรรมปฐพีอื่น

Mr.Padej Rujikhajorndej
Executive Vice President 

:Bored Piles and Diaphragm Wall 

and Other geotechnical engineering

นายกมล สิงห์โตแก้ว

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ภายในประเทศ

Mr.Kamol Singtogaw
Executive Vice President 

: Marketing and Customer Relationship

Department (Domestic)

นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายงาน IT

Mr. Nutthapan Thananipan

Executive  Vice President
: IT

นายณัฐฐพล  ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายงานวิศวกรรม

Mr. Nutthapon Thasnanipan

Executive  Vice President
: Engineering

ดร.ณรงค์  ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Dr.Narong  Thasnanipan

President & CEO

Mr. Zaw Zaw Aye

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

กลุ่มงานปฏิบัติการ 2

Mr.Zaw Zaw Aye

Senior Executive Vice President 

 : Operation Group 2

คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร : Board of Executive Offiffiicer
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คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร (ต่อ) : Board of Executive Offfiificer (Continued)

นายกมล อยู่ยืนพัฒนา

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง

Mr.Kamol Youyuenpathana

  Vice President

: Civil work Department

นายสมศักด์ ธวัชพงศ์ธร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายงานจัดซื้อ

Mr.Somsak Thawatchpongthon

 Vice President

: Procurement Department

นายธวัช ผุดผ่อง

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายงานซ่อมบ�ารุง

Mr. Tawat PhutPhong

 Vice President

: Plant Department

นายเอนก ศรีทับทิม

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน

และเลขานุการบริษัท

Mr.Anek Srituptim

 Vice President

 : Accounting and Finance Department

and Secretary
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VISION	(วิสัยทัศน์)

MISSION	(ภารกิจ)

STRATEGY	(กลยุทธ์)

TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASEAN
เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นน�าแห่งอาเซียน

TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT MANAGEMENT 
SAFETY AND ENVIRONMENT

บริการลูกค้าด้วยคุณภาพและความช�านาญ โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
      1. รับงานบริการเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน รวมทั้งงานก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งในและ 

 ต่างประเทศ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
      2. เป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่

      3. บริหารงานโครงการโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงสภาวะสิ่ง  
 แวดล้อมและความปลอดภัย ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพงานได้มาตรฐาน
      4. หาตลาดใหม่เพิ่มเติมในประชาคมอาเซียน
      5. พัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้ทันสมัยและแข่งขันได้อยู่เสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขันด้าน 
 ราคา

      6. พัฒนาศักยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อเพิ่มขีด 
 ความสามารถในการแข่งขัน
      7. เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถรับงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

      8. พัฒนาน�าระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหาร เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้  
 รวดเร็วและทันการ
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ข้อมูลสรุป

 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียนก่อตั้งเป็น
บริษัทจ�ากัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 42 ปี และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2547 บริษัทมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการท�าเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในประเทศ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป
ของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการต่าง ๆ 
 แหล่งรายได้ของบริษัทในปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวม 1,818 ล้านบาท มาจากภาครัฐร้อยละ 36  และภาคเอกชนร้อยละ 61  และ
จากต่างประเทศร้อยละ 3 ทั้งนี้บริษัทมิได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนเกินร้อยละ 25 ของรายได้รวมของบริษัท
 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 บริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 kyat เป็น 700,000,000 kyat 
โดยบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80%
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัดเพิ่มอีกรวมเป็นเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 8,560,290.50 บาท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 
 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด บางส่วน ท�าให้
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.996 รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,799,400 บาท
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัดเพิ่มอีกรวมเป็นเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 13,432,682.00 บาท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิม 1.00 บาท/หุ้น เป็น 0.50 บาท/
หุ้น ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น 611,330,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 305,665,008 บาท
 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการร่วมค้า และช�าระบัญชี  กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 
และกิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูชัย (1984) เรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 26,000,000 บาท 
โดยบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50% รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,000,000 บาท

 ในกลุ่มบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
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 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท และเพิ่มทุน
จ�านวน 55 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 55 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และส่วนที่
เหลือส�ารองไว้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน จ�านวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิด
มูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 

15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เป็นวันใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 

1 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในครั้งที่ 1 นี้
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เป็นวันใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทครั้งที่ 

2 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในครั้งที่ 2 นี้
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549  เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท 
ครั้งที่ 3 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิจ�านวน 20 ราย จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หน่วย จ�านวน

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ 3,482,000 หน่วย จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หุ้น จ�านวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จ�านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิในครั้ง
นี้จ�านวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้ง
ที่ 4 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจ�านวน 121 ราย จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หน่วย จ�านวน

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ 1,480,000 หน่วย จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หุ้น จ�านวนคงเหลือของหุ้นสามัญ
ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น จ�านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิใน
ครั้งนี้ จ�านวนเงินรวม 10,010,000 บาท
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 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 
5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจ�านวน 130 ราย จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้ในครั้งนี้ 1,480,000 
หน่วย จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้จ�านวน 1,480,000 หุ้น จ�านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้จ�านวนเงินรวม 7,400,000 บาท
 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุนสัมพันธ์ (IR Excel-
lence Awards) ในงาน SET Awards 2009
 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุนสัมพันธ์ (IR Excel-
lence Awards) ในงาน SET Awards 2010  
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ได้ขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าSeafco-Ryobi Pte.Ltd. ทั้งหมดให้กับผู้ร่วม
ลงทุนต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับผลก�าไรจากการขายเงินลงทุนจ�านวน 4.91 ล้านบาท
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 10.9 ล้านบาท โดยบริษัท 
ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55
 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 10.9 ล้านบาท ลดลงเหลือ 10 ล้านบาท โดย
บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25 และบริษัท อัลเท็ม
เทค จ�ากัดถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสูง
 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัดและบริษัท ประยูรชัย(1984) จ�ากัดร่วมค้าได้จดทะเบียนเลิกกิจการร่วมค้า
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้จัดตั้งบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
99.99
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ได้จัดตั้งบริษัท ซีฟโก้(เมียนมาร์) จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 4,500,000 kyat โดยบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์
เทรด จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 90 ซึ่งทางบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ลงทุนคิดเป็นเงินเท่ากับ 1,410,300 บาท โดยจะด�าเนินการรับงาน
บริการก่อสร้างและรับงานบริการเสาเข็มเจาะและรับงานบริการก�าแพงกันดินที่ประเทศพม่า ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการรับงานแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 333,250,000 หุ้น เหลือ 268,730,194 หุ้น และเมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2557 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหุ้นสามัญ 268,.730,194 หุ้น หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 268,730,194 บาท เป็นจ�านวน
หุ้นสามัญ 291,124,377 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 291,124,377 บาท โดยได้เรียกช�าระค่าหุ้นแล้ว  291,110,727 หุ้น เป็นมูลค่า 291,110,727 บาท
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 291,124,377 หุ้น เหลือ 291,110,727 หุ้น และเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหุ้นสามัญ 291,110,727 หุ้น หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 291,110,727 บาท เป็นจ�านวนหุ้น
สามัญ 305,666,263 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 305,666,263 บาท โดยได้เรียกช�าระค่าหุ้นแล้ว  305,665,008 หุ้น เป็นมูลค่า 305,665,008 บาท
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นและช�าระแล้วจ�านวนหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น หุ้นละ 

100 บาท เป็นจ�านวนเงิน 5,000,000 บาท โดยบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
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 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ 50,000 หุ้น หุ้น
ละ 100 บาท เป็นจ�านวนเงิน 5,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�านวนเงิน 10,000,000 บาท และได้
เรียกช�าระและช�าระแล้วจ�านวนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�านวนเงิน 10,000,000 บาท โดยได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (BEST Investor Relations 
Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) จากงาน Set Awards 
2015
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัดเพิ่มอีก รวมเป็นเงินลงทุนทั้ง
สิ้น 6,929,8760.50 โดยยังคงสัดส่วนร้อยละ 80 เพื่อให้เป็นบริษัทฯต่างประเทศที่สามารถด�าเนินธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้นตามกฎหมายของรัฐบาล
พม่า
 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (BEST Investor Relations 
Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) Set Awards 2016
 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 บริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 kyat เป็น 700,000,000 kyat โดย
บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80%
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัดเพิ่มอีกรวมเป็นเงินลงทุนทั้ง
สิ้น 8,560,290.50 บาท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 
 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด บางส่วน ท�าให้
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.996 รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,799,400 บาท
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัดเพิ่มอีกรวมเป็นเงินลงทุนทั้ง
สิ้น 13,432,682.00 บาท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิม 1.00 บาท/หุ้น เป็น 0.50 บาท/หุ้น 
ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น 611,330,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 305,665,008 บาท
 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการร่วมค้า และช�าระบัญชี  กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ และ
กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูชัย (1984) เรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 26,000,000 บาท โดย
บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50% รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,000,000 บาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้รับก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  บริษัทสามารถรับ
งานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ภาพรวมของงานที่บริษัท
ให้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้
 • งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile)
 • งานก�าแพงกันดิน (Diaphragm Wall)
 • งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร
 • งานบริการทดสอบต่างๆ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 สรุปภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม ภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แม้ว่าภาพรวมการก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมาจะลดลง เนื่องจากปัญหา
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ และภาวะซบเซาของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมทั้ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2561 จะช่วยสนับสนุนให้ตลาดรับเหมา
ก่อสร้างภาคเอกชนเติบโตขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะการเปิดประมูลงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุน
ผู้รับเหมางานก่อสร้างภาครัฐซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีคุณภาพของธนาคาร แต่ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและอัตรา
ดอกเบี้ย จะเป็นปัจจัยกดดันธุรกิจในอนาคต

 ปี 2560 การเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ 2560 มีความล่าช้าและท�าได้ต�่ากว่าเป้าหมาย ส่งผลให้การก่อสร้างภาครัฐในปี 2560 
ลดลงประมาณ 1.4% ขณะที่การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากภาวะซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง
ทั่วประเทศ และที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ก็หดตัวลงไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ภาพรวมการก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวลง 0.4% 

สะท้อนผลประกอบการของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัยพ์ลดลงทั้งด้านยอดขายและก�าไรสุทธิ โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรก
ของปี 2560 มีสัดส่วนผู้ประกอบการที่ขาดทุน (Loss Ratio) สูงถึง 31.6% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีสัดส่วน  10.5% ผู้ประกอบ
การได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

 ปี 2561-2562 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในปี 2561 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนา
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในช่วง 5 ปี (ปี 2560-2564) รวมทั้งโครงการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่รับงานโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
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ผู้รับเหมาช่วงและ Supply Chain ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ การประมูลงานภาครัฐจะท�าให้ผู้รับเหมามีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ทั้งวงเงินหนังสือค�้า
ประกันเพื่อประมูลงาน หนังสือค�้าประกันสัญญาฯ และ Project Finance ซึ่งสินเชื่อกลุ่มนี้มีสัดส่วน NPL ต�่า ผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการลงทุนส�าคัญ ๆ คาดว่าจะช่วยให้การก่อสร้างภาครัฐฟื้นตัวขึ้นประมาณร้อยละ 3.0-3.5 ส�าหรับงานก่อสร้างภาคเอกชน เมื่อ 
Supply ส่วนเกินในภาค Real Estate เริ่มลดลง และแผนการการเปิดโครงการใหม่ในท�าเลส�าคัญๆ อาทิ แนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ จะช่วยหนุให้การ
ก่อสร้างภาคเอกชนฟื้นตัวขึ้นประมาณร้อยละ 1.5-2.5 แม้ว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ราคาน�้ามัน และราคาวัสดุก่อสร้าง ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น

	 ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ
 • ในปี 2561 กระทรวงคมนาคมก�าหนดงบลงทุนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 3.09 แสนล้านบาท (ทางบก 1.52 

แสนล้านบาท ทางราง 9.62 หมื่นล้านบาท ทางน�้า 7,323 ล้านบาท และทางอากาศ 5.35 หมื่นล้านบาท) นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม

รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จ�านวน 103 โครงการระหว่างปี 2560-2564 (5 ปี) วงเงินรวมกว่า 7.45 แสนล้านบาท รวม

ทั้งโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

 • พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ปี 2561 จะท�าให้ผู้ถือครองที่ดินเปล่าที่มีศักยภาพหันมาก่อสร้างบ้านหรือพัฒนา

โครงการมากขึ้น

 • งานก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีแนวโน้มเติบโต โดยผู้รับเหมาไทยมีความได้เปรียบคู่แข่งขันในด้านฝีมือแรงงาน วัสดุ

ก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

 • ชื่อเสียงและประสบการณ์ของผู้ประกอบการ (เฉลี่ย 10 ปี) วิศวกร ตลอดจนคุณภาพของผลงานและบริการในอดีต จะช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยเฉพาะการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาประเภทชั้น 1 และ/หรือชั้นพิเศษกับหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ จะท�าให้มีโอกาสได้รับงานก่อสร้างมากขึ้น

 • การพัฒนาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานก่อสร้างจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการก่อสร้างลง (วัสดุและแรงงาน) ขณะเดียวกัน

ยังช่วยให้ผลงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจ
 • แนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 ยังมีความเปราะบาง เนื่องจากยังมีจ�านวนเหลือขายสะสมอยู่มาก
 • ราคาวัตถุดิบทุกประเภทมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งเหล็ก ไม้อัด ไม้แปรรูป อิฐ หิน สี ทราย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และปูนซิเมนต์

 • อัตราดอกเบี้ยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
 • พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ส. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2560 ก�าหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นกรณีเกิดการทุจริต แม้

จะเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น แต่มีส่วนท�าให้การประกวดราคามีความล่าช้า เพราะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการประกวดราคาให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฉบับใหม่

 • สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะงานรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน เนื่องจากหนี้ NPL และหนี้ที่กล่าวถึง

เป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) มีแนวดน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้รับเหมารายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ยาก 

ที่มา : ทีม Business Risk and Macro Research  บมจ.ธนาคากรุงไทย
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูง
 ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมีอยู่ 3 ท่าน ปัจจุบันเกษียณไปแล้ว 2 ท่าน เหลือ 1 ท่านคือ ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์มา
ยาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใต้ดินกว่า 43 ปี จึงเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่
ปรึกษา ตลอดจนเจ้าของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีส่วนส�าคัญในการติดต่อกับลูกค้า  
 อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารคนดังกล่าว โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในแต่ละแขนง
เพื่อให้สามารถขึ้นมารองรับงานของผู้บริหารระดับสูงได้ เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารงาน การริเริ่มให้มีการสร้างสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของบริษัทกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานและระดับปฏิบัติการของลูกค้าที่เป็นทั้งหน่วยงานราชการ
และเอกชน เพื่อให้สามารถรักษาสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารรุ่นต่อไป ซึ่งได้สรรหาบุคลากรเข้ามาแทน ซึ่งผลงานก็เป็นที่น่าพอใจ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร
 ธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และด�าเนินการก่อสร้างตามแผนที่วาง
ไว้ ซึ่งหมายถึงวิศวกรในระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และวิศวกรผู้ควบคุม
งาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้
 อย่างไรก็ตามผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผู้ควบคุมงาน 
(Project Engineer) ของบริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ล้วนมีอายุงานกับบริษัทประมาณนานกว่า 10 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทมีนโย
บายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี  โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้  เพื่อรักษาบุคลากรให้ท�างานกับบริษัท   และเพื่อลดปัญหาดังกล่าว บริษัทได้ด�าเนิน
การให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าฝึกงานที่บริษัทเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้มีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันต่างๆ ดังกล่าวให้ความสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทต่อไป และบริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Insti-
tute of Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นต้น 
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
 ความเสี่ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการช�าระเงินตามความส�าเร็จของงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผลการด�าเนินงานของบริษัท ขาดสภาพคล่องในการท�างานได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรือมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มด�าเนินงาน
รวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ท�าเสร็จ และบริษัทฯ ยังได้รับความสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่

บริษัทขาดสภาพคล่องได้ บริษัทฯได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าให้ครอบคลุมกับลูกหนี้ที่ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน และในปี 2560 
บริษัทมีการตั้งส�ารองหนี้สูญไว้เป็นจ�านวนเงิน 7.38 ล้านบาท
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ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง
 ลักษณะการรับงานของบริษัทสามารถจ�าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) งานที่รับเหมาค่าแรงงานและค่าวัตถุดิบ และ (2) งานที่รับเหมา
เฉพาะค่าแรงงานอย่างเดียว  ในกรณีที่บริษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งการก่อสร้างและการจัดซื้อวัตถุดิบนั้น ท�าให้มีความเสี่ยง
เรื่องต้นทุนการด�าเนินงานสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ   เนื่องจากบริษัทจะต้องเสนอราคารับเหมาล่วงหน้าก่อน
เริ่มด�าเนินงาน อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวอาจไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ เนื่องจาก
 •   ลักษณะของงานส่วนใหญ่ที่บริษัท รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการท�างานค่อนข้างสั้น คือโดยเฉลี่ยประมาณ  3-5 เดือน ต่อ
โครงการ  ท�าให้บริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้างได้ 
 •   วัตถุหลักมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น ซึ่งบริษัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุดังกล่าว ท�าให้
สามารถเจรจาต่อรองโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ และก�าหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่งๆได้ นอกจากนี้ในกรณีที่
ราคาวัสดุผันผวนมาก บริษัทอาจซื้อวัตถุดิบทั้งจ�านวนที่บริษัทประมาณว่าจะต้องใช้ในงานที่รับจ้างไว้แล้ว และก�าหนดให้ผู้จัดจ�าหน่ายทยอยส่งวัสดุ
ให้บริษัทเมื่อจะมีใช้งานจริง
 •   น�้ามันดีเซล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตัวซึ่งมีผลกระทบด้านต้นทุนของบริษัท บริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่าง
มากและติดตามความผันผวนของราคาอย่างใกล้ชิด หากแนวโน้นของราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับต้นทุนด�าเนินการ บริษัทจะท�าการปรับ
ราคาเพิ่มขึ้นในการรับงานต่อไปเพื่อชดเชยต้นทุนที่เหมาะสม และค�านึงถึงศักยภาพการแข่งขันในตลาดประกอบด้วย
ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานไม่เสร็จตามก�าหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามที่ก�าหนด
 โดยทั่วไปงานก่อสร้างที่บริษัทด�าเนินการอยู่นั้นจะมีค่าปรับในกรณีที่มีการด�าเนินงานล่าช้ากว่าที่ก�าหนดซึ่งปกติมีอัตราร้อยละ 0.01 
ของมูลค่างานต่อวัน และมีการก�าหนดค่าปรับสูงสุดเป็นจ�านวนวันหรือเป็นร้อยละของมูลค่างานในกรณีที่งานที่ส่งมอบไม่ได้มาตรฐานตามแบบ
ที่ก�าหนด ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะต้องด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเวลาในการท�างานเพิ่ม
มากขึ้น  อย่างไรก็ตามหากความล่าช้าของการด�าเนินงานนั้นมิได้มีสาเหตุมาจากบริษัท อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง หรือสถานที่
ที่รับมอบไม่พร้อมที่จะสามารถด�าเนินการได้ หรือสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออ�านวย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและเกิดอุทกภัยน�้าท่วม ซึ่งการปฏิบัติ
การของผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นไปด้วยความยากล�าบากถ้าไม่มีการวางแผนงานที่ดีพอนั้น บริษัทจะสามารถเจรจาและชี้แจงให้ผู้ว่าจ้างทราบ
และสามารถขอยืดเวลาการด�าเนินงานออกไปได้ ทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมาในส่วนของงานเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน บริษัทยังไม่เคยถูกปรับ
อันมีสาเหตุมาจากการส่งงานล่าช้า เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จึงสามารถวางแผนการท�างานและเตรียม
มาตรการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท�างาน จ�านวน
ของวิศวกรผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ในการท�างาน  ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ๆ  
 ในส่วนงานโยธาที่รับจากหน่วยงานราชการ บริษัทได้มีการวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามก�าหนดระยะเวลางานก่อสร้าง เพื่อป้องกัน
การถูกปรับจากงานล่าช้า ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาจะถูกปรับบ้างก็ตาม
ความเสี่ยงในเรื่องการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ
 การที่ภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งมีส่วนกระทบกับการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งมีผลท�าให้การออกใบอนุญาตก่อสร้างออกมาช้า จะท�าให้ต้นทุนในการก่อสร้างเปลี่ยนไปในอัตราที่สูงขึ้น แต่ในการประกอบธุรกิจเข็ม

เจาะและก�าแพงกันดินของบริษัท งานที่รับเข้ามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 - 4 เดือน ดังนั้นผลกระทบจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น การป้องกัน
ความเสี่ยงที่บริษัทจะรับงานโดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงขั้นตอนการด�าเนินการขอใบอนุญาต ว่าด�าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ก่อนบริษัทจะ
ตัดสินใจท�าการรับงานเพื่อจะน�ามาวางแผนด�าเนินการในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย	กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่น
 โดยที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นจ�านวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ที่ประกอบด้วยการลงทุนและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีผู้ร่วมลงทุนแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม
กิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินโครงการเพียงไม่กี่โครงการ และเมื่อโครงการนั้นแล้วเสร็จ ก็จะเลิกกิจการร่วมค้า 
ในแง่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจะจ�ากัดเท่ากับเงินลงทุนในแต่ละองค์กร ซึ่งในการลงทุนแต่ละครั้งบริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็น
ไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ รวมทั้งยังพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มที่ได้ลงทุนไป
แล้วในส่วนใหญ่มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
 ในการท�างานก่อสร้างต่างๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความเสียหายข้างเคียงที่อยู่ใกล้
หรือติดกับสถานที่ก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึงอาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้เสียหาย เช่น 
เจ้าของสถานที่ข้างเคียงหรือเจ้าของโครงการ ได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายให้กับบริษัท
 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในกรณีของการถูกฟ้องร้อง ก่อนที่บริษัทจะเริ่มเข้าสถานที่ก่อสร้างได้มีการท�าประกันภัยความเสียหายต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุของการก่อสร้าง รวมทั้งได้มีการท�า Pre survey ก่อนเริ่มงานเสมอ และในส่วนของเจ้าของโครงการบริษัทได้มีการวาง 
Bond ประกันผลงานให้กับเจ้าของโครงการไว้ประมาณ 1 – 2 ปี แล้วแต่กรณี ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ จากเจ้าของโครงการ
เนื่องจากคุณภาพในการท�างานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของสถานที่ข้างเคียงนั้นมีบ้าง แต่ก็ไม่มี
ผลเสียหายกับทางบริษัทเพราะได้มีการท�าประกันภัยไว้รองรับและความเสียหายนี้เกิดหากมี ก็มีเพียงเล็กน้อย
ความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการที่ใกล้ท�าเสร็จได้
 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดินในแต่ละโครงการใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการหา
งานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าที่ใกล้เสร็จ บริษัทฯได้ท�าการหาตลาดแหล่งใหม่ๆ เช่น AEC เพื่อรองรับตลาดในประเทศ
 บริษัทมีส่วนแบ่งในตลาดเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดินประมาณร้อยละ 30 ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด ซึ่งถ้ามีงานใหม่ๆ เกิด
ขึ้นบริษัทมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรวมทั้งบริษัทมีชื่อเสียงมามากกว่า 42 ปี จึงรู้ถึงสภาพการแข่งขันได้เป็นอย่างดีและบริษัทได้ขยายฐาน
ของการรับงานเพิ่มมากขึ้น เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานด้านถนนและอุโมงค์ 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร 
 ตามที่การเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งที่รัฐบาลได้มีประกาศปรับค่าแรงขั้นต�่าเป็นวันละ 300 บาทในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศท�าให้แรงงานจ�านวนมากกลับภูมิล�าเนา จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขึ้นทะเบียน
ขอรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานกับทางกรมการจัดหางาน รวมทั้งส่งเสริมรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าฝึกงานกับทาง
บริษัท เพื่อจะได้คัดสรรนักศึกษาเหล่านั้นเข้าร่วมท�างานกับบริษัท และยังมีการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง 
ๆ เพื่อจะได้รับนักศึกษาที่ได้รับทุนนั้นเข้ามาท�างานกับบริษัทหลังจากจบการศึกษา 
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ความเสี่ยงจากการทุจริต	คอร์รัปชั่น
 โดยทั่วไปงานก่อสร้างจะท�างานอยู่ภายนอกบริษัทเป็นจ�านวนมากหลายหน่วยงาน ท�าให้ควบคุมการทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นด้วยความ
ยากล�าบากในการควบคุม ดังนั้นทางบริษัทป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยให้มีขบวนการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด(โดย
สามารถดูการแจ้งได้ใน website ของบริษัท) และบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งบริษัทส่งเสริม
ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตรครูสมาธิ ซึ่งการท�าสมาธิจะอบรมจิตใจคนให้มีความสุข สงบ และเป็นคนดีต่อสังคม เป็นการป้องกันความเสี่ยง
อีกทางหนึ่ง
 บริษัทมีกระบวนการปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระท�าผิดไว้อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแสด้วย
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่ได้ก�าหนดไว้
 ซึ่งการที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นจะมีความเสี่ยงที่ตามมา ท�าให้บริษัทอาจเกิดปัญหาทางด้านผลงาน เช่น
 - ท�าให้ผลงานไม่เป็นไปตามก�าหนด จะท�าให้เกิดต้นทุนเพิ่ม เช่น ค่าซ่อมแซม
 - ท�าให้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าลดลงได้ เนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามก�าหนด
 - จะท�าให้เกิดความเสียหายจากบริเวณข้างเคียงใกล้ที่ท�างาน ซึ่งอาจเกิดการฟ้องร้องตามมาได้
 - อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�างานได้ ซึ่งจะมีผลเสียหายกับทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงสวัสดิภาพของพนักงาน
 บริษัทได้ท�าการป้องกันโดยก�าหนด Check List ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานที่หน่วยงานจะต้องปฏิบัติ และมีกระบวนการตรวจสอบว่าได้ท�า
ตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้หรือไม่
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ 
 ให้กรรมการสองคนเป็นผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษัิท หรอืให้กรรมการหนึง่คนเป็นผูม้อี�านาจลงลายมือชือ่
และประทับตราส�าคัญของบริษัทเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ก. การยื่นเอกสารและด�าเนินการใดๆ กับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
 ข. การยื่นเอกสารและด�าเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
 ค. การยื่นเอกสารและด�าเนินการใด ๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
 ง. การยื่นเอกสารและด�าเนินการใด ๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 จ. การยื่นเอกสารและด�าเนินการใด ๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 ฉ. การยื่นเอกสารและด�าเนินการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณีทรัพย์สินของบริษัทสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
 ช. การด�าเนินการและการตดิต่อใดๆ กบัหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารน�า้ประปา 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน 
การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน�้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 9 คน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทก�าหนด
 2. ประธานกรรมการบริษัทจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
 3. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 4 คน มีจ�านวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ซีฟโก้ 

จ�ากัด(มหาชน) ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์            
แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกับกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ           
กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการโดยมีคุณสมบัติดังนี้

  3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคล                

ที่อาจมีความขัดแย้ง

  3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท 
เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร          

ซึ่งรวมถึง ไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ
  3.4 ไม่เป็นญาตสินทิกบัผู้บรหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั บริษทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และ

ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
 4.  การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระท่ีก�าหนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชัดเจน ทั้งนี้การเสนอชื่อกรรมการเพื่อ         
การเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคัดสรร
 5.  เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 6.  ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือให้การท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อย

มีความเป็นอิสระ
 7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
 8.  คณะกรรมการชุดย่อยต้องจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
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 9. คณะกรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นประจ�า   
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
 10.จ�านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมและลงมตใิด ต้องมจี�านวนกรรมการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยครึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้สิน้ และ
ลงคะแนนเสียงต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
 1. ต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด
 2. มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการท�างานที่ดี
 3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
 4. กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท และผ่านการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�า      
เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
 6. สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่อื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
 1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้
 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
 3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ    
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 2. ก�าหนดนโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินงานตามนโยบายของบริษัท              

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
 3. ด�าเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และเชื่อถือได้
 4. มีส่วนร่วมในการด�าเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ และ  

มีการติดตามอย่างสม�่าเสมอ
 5. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและเท่าเทียมกัน
 6. กรรมการที่เป็นอิสระ มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนก�าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้
ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินกิจการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
 7. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและ                  
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง
 9. จดัให้มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณทางธรุกจิ จรยิธรรมทางธรุกจิ จรยิธรรมของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน เพือ่เป็นแนวทาง

ปฏิบัติภายในบริษัท
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 10. งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
 11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
  11.1   มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทท�าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
  11.2   ถือหุ้น หุ้นกู้ หรือหุ้นบุริมสิทธิ์ในบริษัท และบริษัทในเครือ
 12. คณะกรรมการบริษัทจัดท�าการประเมินผลงานตนเองเป็นประจ�าทุก ๆ ปี เพื่อทบทวนว่าได้มีการก�ากับดูแลให้มีการก�าหนด และ/หรือ 
ด�าเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารน�าไปปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะ

สมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน             
เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการของฝ่ายบริหาร

องค์ประชุมขั้นต�่า	ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ
 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

หนา้ 31 
 

 องค์ประชุมขั้นต่่า ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 
 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

จ่านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจ่านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
ล่าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ครั้งที ่ รวม 

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

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
 

จ่านวนคร้ังของการประชุมและจ่านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม  คณะกรรมการกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  

ล่าดับ รายชื่อ ครั้งที ่ รวม 1 2 3 4 
1 นายศิวะ                    แสงมณี     4 
2 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
3 นายสมควร               มูสิกอินทร์     4 
4 นายลอยเล่ือน           บุนนาค     3 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
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	 จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม	 คณะกรรมการกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. จัดท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
 2. ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และ    
บริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

 3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ�าเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณ                          
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ
 4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
 5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และรายงานคณะกรรมการบริหารทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุน  
ทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบรหิารพจิารณาอนมุตั ิทัง้นี ้ให้รวมถึงโครงการลงทนุเพือ่การบ�ารงุรกัษา การปรบัปรงุประสิทธภิาพ 

หรือการทดแทนเครื่องจักรเดิม
 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มขึ้นดังนี้

  - ลงทุนซื้อเครื่องจักร
  - ลงทุนเพิ่มในบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด
  - ลงทุนเพิ่มในบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด
 6. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
 7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 ทัง้นี ้การใช้อ�านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ไม่รวมถงึ (ต้องไม่ขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อ�านาจ          
ในการอนุมัติรายการที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ       
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้รายการทีก่�าหนดให้ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น
 8. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อของบริษัทซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
 9. สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่อื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท 
 10. ต้องมีหน้าที่จัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการบริษัท

หนา้ 31 
 

 องค์ประชุมขั้นต่่า ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 
 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

จ่านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจ่านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
ล่าดับ รายชื่อคณะกรรมการ ครั้งที ่ รวม 

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

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
 

จ่านวนคร้ังของการประชุมและจ่านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม  คณะกรรมการกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  

ล่าดับ รายชื่อ ครั้งที ่ รวม 1 2 3 4 
1 นายศิวะ                    แสงมณี     4 
2 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
3 นายสมควร               มูสิกอินทร์     4 
4 นายลอยเล่ือน           บุนนาค     3 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  
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การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
 ปี 2560 บริษัทได้เริ่มมีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีส�าคัญของคณะ
กรรมการตามกฎหมาย จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 1. จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
 2. การก�าหนดกลยุทธ์การกับดูแลและติดตามการด�าเนินงาน
 3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 ขั้นตอน
 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงาน
สรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือกัน โดยในปี 2560         
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 90 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
 การประเมินกรรมการรายคณะ บริษัทฯ จะเริ่มด�าเนินการในปี 2560 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก�าหนดแบบฟอร์มการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�า          

ทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส�าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัล       
จูงใจที่เหมาะสม
 ในปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	
 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อดูผลการด�าเนินงาน     
ของคณะกรรมการแต่ละคน ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

ส่งเสริมให้จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ โดย              
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนติดตามการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ 
รองผู้จัดการใหญ่ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  
 2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พจิารณาก�าหนดความรู ้ความสามารถ (Competency)  ประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่ง
งาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก�าหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละต�าแหน่งงานได้
 3. มอบหมายให้กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่กลุม่งานบรหิาร ท�าหน้าทีด่แูลตดิตามการอบรม และพฒันาความรู ้ความสามารถของผูส้บืทอด

ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
 4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

 5. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เป็นประจ�า และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง
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การพัฒนากรรมการ
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นส�าหรับ
กรรมการให้มากที่สุด ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะต้องได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหาร โดยในปี 2560 กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ต่าง ๆ ในเรื่อง
ดังนี้
 1. หลักสูตร AC เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชินูปถัมภ์
 3. หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 4. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)
 5. หลักสูตร วิทยาการผู้น�านวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก
 6. หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช) รุ่นที่ 2 
 7. หลักสูตร ITG5/2017 IT Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)
 8. หลักสูตร finance for non-finance Executives-16 จัดโดย PSR Management training
 9. หลักสูตร Digital Social Innovation
 10. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร  (Operational Risk Management) - Tris Corporation
 11. หลักสูตร ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่
 12. หลักสูตร ATOC
 13. สัมมนา พรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่กับอุตสาหกรรมตลาดทุน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 14. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบัติส�าหรับบอร์ดในการก�ากับดูและการป้องกันรับมือภัยไซเบอร์” จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ บีเอสเอ

คณะกรรมการบริหาร	
บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	

 ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่ก�าหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อ
สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีได้ก�าหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ ระบบการ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตาม
นโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก�าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ก�าหนดให้เป็นไป

ตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ ด�าเนินการจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประชุมขั้นต�่า	ขณะที่คณะกรรมการบริหารจะลงมติ

 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริหารจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท
หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

 1. ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวข้องข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3. จดัการประชมุตามทีก่ฎหมายและข้อบงัคบัก�าหนด จดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบียนกรรมการหนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือ           
มติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
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 4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
 5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดท�าข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
 7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประวัติของเลขานุการบริษัท 
 นายเอนก ศรีทับทิม เป็นเลขานุการบริษัท สามารถดูรายละเอียดประวัติได้ที่รายงานประจ�าปี หน้า 50
คณะกรรมการชุดย่อย
 บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,                
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ    
จะต้องมีการจัดประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการสอบ     
ทานงบการเงิน
 นายสมควร มสูกิอนิทร์ เป็นผูม้ปีระสบการณ์ทางด้านการสอบทานงบการเงนิ โดยจบปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ  (การบญัช)ี จากมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์

บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผู้
บรหิารทีร่บัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจ
สอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

 2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสิทธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อ
ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

 5. พิจารณาถอดถอน เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อการท�างานที่ได้รับมอบหมายไม่ส�าเร็จตามเป้าหมาย
 6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใน ให้เข้ามาท�างานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายงาน รวมทั้งมีอ�านาจถอดถอนผู้
สอบบัญชีภายในได้ เมื่อปฏิบัติงานไม่ได้ตามที่มอบหมาย
 7. พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการเกีย่วโยง หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถกูต้อง
และครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหาร
ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส�าคัญ 
ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
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 9. จดัท�ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  9.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  9.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 10. รายงานอืน่ใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
 11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
 12. จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

องค์ประชุมขั้นต�่า	ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติ
 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอล ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
 ในปี 2560 คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร โดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุ โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุเฉพาะผูต้รวจสอบภายนอก 
และผู้ตรวจสอบภายใน มีทั้งหมด 5 ครั้ง โดยจะประชุมก่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท

จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 1. พิจารณาก�าหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่ง 
  -  กรรมการบริษัทและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อน�าชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
  -  กรรมการบริหารและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
 2.  ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อ        

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 3.  พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่)

 4.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อครบวาระหรือมีต�าแหน่งว่างลง หรือ
ต�าแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 5.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท�างานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

หนา้ 37 
 

 องค์ประชุมขั้นต่่า ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติ 
 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายว่าในขณะท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอล ตอ้งมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 ในปี 2560 คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้การประชุม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเฉพาะผู ้
ตรวจสอบภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน มีทั้งหมด 5 คร้ัง โดยจะประชุมก่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

จ่านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ่านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ล่าดับ รายชื่อ ครั้งที ่ รวม 1 2 3 4 
1 นายศิวะ                    แสงมณี     4 
2 นายสมควร              วฒักีกลุ     4 
3 นายสมควร               มูสิกอินทร์     4 
4 นายลอยเล่ือน           บุนนาค     3 

  หมายถึง เขา้ประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ประชุม  

 
 คณะกรรมการสรรหาและก่าหนดค่าตอบแทน 
 บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก่าหนดค่าตอบแทน 

 1.  พิจารณาก าหนดคุณสมบติัและคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่ง  
  -  กรรมการบริษทัและน าเสนอต่อคณะกรรมการ บริษทัเพ่ือน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
  -  กรรมการบริหารและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง   
 2.  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั   
3.  พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ติดตามระยะเวลาด ารงต าแหน่งของกรรมการ

บริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั พร้อมทั้งติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่) 

4.  สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเม่ือครบวาระหรือมีต าแหน่ง
วา่งลง หรือต าแหน่งผูบ้ริหารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

5.  เสนอแนะวธีิการประเมินผลการท างานของกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
6.  ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 7.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 องค์ประชุมขั้นต่่า ขณะที่คณะกรรมการสรรหาและก่าหนดค่าตอบแทนจะลงมติ 
 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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 6.  ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
 7.  ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประชุมขั้นต�่า	ขณะที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะลงมติ
 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม

 ความหลากหลายของกรรมการ
 คณะกรรมการสรรหานอกจากข้อก�าหนดของการคัดเลือกกรรมการแล้ว คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับความ
หลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ
 นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังดูตารางของกรรมการที่ครบก�าหนดการออกตามวาระว่ามีความรู้ความช�านาญในด้านใด การจะสรรหา
กรรมการมาทดแทนควรมีความรู้ความสามารถและความช�านาญในด้านใดมาทดแทนกรรมการที่ขาดไป โดยการพิจารณาความรู้แบ่งเป็น 3 หมวด
 1. ความรู้โดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้าง รวมทั้งประวัติการท�างานในธุรกิจการก่อสร้าง โดยมีวุฒิทางด้านวิศวกรรม
 2. ความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ บริหารองค์กร บริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเคยบริหารงานจากหน่วยงานของทาง
ราชการ เป็นต้น
 3. ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน 
โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน และความรู้ด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 บริษัทมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท จะได้รับการปฐมนเทศการเข้ากรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบหน้าท่ีต่าง ๆ และ

เข้าใจในธุรกิจของบริษัท แนะน�าผู้บริหารของบริษัทให้รู้จักหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่าน รวมถึงทราบถึงกฎระเบียบตามข้อก�าหนดของกลต. และ        
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หนา้ 38 
 

จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

ล าดับ รายชื่อ ครั้งที ่ รวม 1 2 
1 นายสมควร             วฒักีกลุ              (ประธาน)   2 
2 ดร.ณรงค ์               ทศันนิพนัธ์   2 
3 Mr. Zaw Zaw Aye   2 

  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  
 ความหลากหลายของกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหานอกจากขอ้ก าหนดของการคดัเลือกกรรมการแลว้ คณะกรรมการสรรหายงัพิจารณาก าหนดแนวทาง
เก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอ่ืนๆ ของกรรมการทั้ งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียต่าง ๆ และพ้ืนฐาน
การศึกษา อาย ุเพศ ฯลฯ 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหายงัดูตารางของกรรมการท่ีครบก าหนดการออกตามวาระวา่มีความรู้ความช านาญในดา้นใด 
การจะสรรหากรรมการมาทดแทนควรมีความรู้ความสามารถและความช านาญในดา้นใดมาทดแทนกรรมการท่ีขาดไป โดยการ
พิจารณาความรู้แบ่งเป็น 3 หมวด 
 1. ความรู้โดยตรงเก่ียวกบัธุรกิจการก่อสร้าง รวมทั้งประวติัการท างานในธุรกิจการก่อสร้าง โดยมีวฒิุทางดา้นวศิวกรรม 
 2. ความรู้และประสบการณ์ เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ บริหารองคก์ร บริหารทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งเคยบริหารงานจาก
หน่วยงานของทางราชการ เป็นตน้ 
 3. ความรู้และประสบการณ์เฉพาะดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ดา้นบญัชี
และการเงิน โดยตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในงบการเงิน มาตรฐานบญัชี หรือเคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน และ
ความรู้ดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 บริษทัมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ของบริษทั จะไดรั้บการปฐมนเทศการเขา้กรรมการใหม่ เพ่ือให้ทราบ
หน้าท่ีต่าง ๆ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท แนะน าผูบ้ริหารของบริษทัให้รู้จักหน้าท่ีของผูบ้ริหารแต่ละท่าน รวมถึงทราบถึง
กฎระเบียบตามขอ้ก าหนดของกลต. และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 ดา้นบรรษทัภิบาล 

1. ก าหนดนโยบายและจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และจัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและน าเสนอ
คณะกรรมการเพื่ออนุมติัใหน้ าไปปฏิบติัในพนกังานทุกระดบั 

2. ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 ด้านบรรษัทภิบาล
 1. ก�าหนดนโยบายและจดัท�าคูม่อืการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั และจดัท�าคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิและน�าเสนอคณะกรรมการเพือ่อนมัุติ
ให้น�าไปปฏิบัติในพนักงานทุกระดับ
 2. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
 3. ท�าการประเมินผลและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง ข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแบบสากล
 4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน�าในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน
 5. ให้ค�าแนะน�าแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและคณะท�างานในเรื่องเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 6. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีกับคณะกรรมการทราบโดยทันที ที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ
 7. เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีทัง้ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและรายงานประจ�าปี ให้กบัผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีต่าง ๆ  ได้รบัทราบ
 ด้านความเสี่ยง
 1. ก�าหนดนโยบายในเรือ่งของการบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุถงึความเสีย่งต่างๆ  ในการบรหิารงานเพือ่เสนอต่อกรรมการของบรษิทั
 2. ติดตามการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มกระบวนการท่ีจะบ่งชี้ให้ทราบถึงความเสี่ยงรวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการ
ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
 3. ให้การสนบัสนนุให้มกีารแนะน�ากระบวนการบรหิารความเสีย่งแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง
 4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอในส่ิงทีต้่องด�าเนนิการปรับปรงุแก้ไข เพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยทุธ์ของบรษิทั
 
องค์ประชุมขั้นต�่า	ขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะลงมติ
 บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายว่าในขณะทีค่ณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งจะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
	 จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม

หนา้ 39 
 

3. ท าการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง ขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามแบบสากล 

4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบกับบริษทัชั้นน าในด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ใหค้  าแนะน าแก่บริษทั คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและคณะท างานในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
6. รายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัคณะกรรมการทราบโดยทนัที ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั

อยา่งมีนยัส าคญั 
7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและรายงานประจ าปี ให้กบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ต่าง ๆ ไดรั้บทราบ 
 ดา้นความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงานเพ่ือเสนอต่อ
กรรมการของบริษทั 

2. ติดตามการด าเนินการบริหารความเส่ียงตั้ งแต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งช้ีให้ทราบถึงความเส่ียงรวมทั้ งวิเคราะห์ 
ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 

3. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะน ากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายและกลยทุธ์ของบริษทั 

  องค์ประชุมขั้นต่่า ขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงจะลงมติ 
 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายวา่ในขณะท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  จ่านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและจ่านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้า
ประชุม 

ล่าดับ รายชื่อ 
 

ครั้งที ่ รวม 1 2 3 4 
1 นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ ์   - - 2 
2 นายณฐัฐพล             ทศันนิพนัธ์ (ประธาน) - -   2 
3 นายเผดจ็                  รุจิขจรเดช     4 
4 นายกมล                   สิงห์โตแกว้     4 
5 Mr. Zaw Zaw Aye     4 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง แทน นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์  

  หมายถึง เขา้ร่วมประชุม 
  หมายถึง ไม่เขา้ร่วมประชุม  
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หนา้ 40 
 

 
 คณะกรรมการความรับผิดชอบตอ่สังคมและการพฒันาอย่างยั่งยืน 
 บทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1.  ก าหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสงัคมและพฒันาอยา่งยนื เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
2.  ใหก้ารสนบัสนุนในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยการร่วมประชุมใหแ้นวทาง

ในการด าเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 
3.  กลัน่กรองแผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และสอบถามผลการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
4. พิจารณาประเมินผลการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ใหค้  าแนะน าเพ่ือพฒันาและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน 
5.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดต้ามท่ีสมควร 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้  หาก
ไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปัน
ผลใหน้ าปัจจยัต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นตน้ ซ่ึงการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษทั โดยมิไดก้ าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี
แน่นอน แต่ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัยอ่ย      

 
 ตารางการจ่ายปันผลแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทบาท	หน้าที่	ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 1.  ก�าหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 2.  ให้การสนบัสนนุในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยัง่ยนื โดยการร่วมประชมุให้แนวทางในการด�าเนนิงาน
และติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่ก�าหนด
 3.  กลั่นกรองแผนการด�าเนินงาน งบประมาณประจ�าปี และสอบถามผลการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ
 4. พิจารณาประเมินผลการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ค�าแนะน�าเพ่ือพัฒนาและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
 5.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่สมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ารองตามกฎหมายแล้ว  หากไม่มีเหตุจ�าเป็น
อืน่ใดและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานปกตขิองบรษัิทอย่างมนียัส�าคญั ท้ังนี ้การจ่ายเงนิปันผลให้น�าปัจจยัต่างๆมาประกอบ
การพิจารณา เช่น ผลการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
 บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมิได้ก�าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย     

ตารางการจ่ายปันผลแต่ละปี
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุม 
1. การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 

ล าดับ รายชื่อผู้บริหารและ 
ผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 
1 2 3 

1. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ ์ /, //, 0 / / / 
2. Mr.Zaw Zaw Aye /, //, /// / / / 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์ /, //, ///    
4. นายกมล สิงห์โตแกว้ /, //, /// / /  
5. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช /, //, /// /   
6. นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ ์ /, //, ///   / 
7. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ ์ /, //, ///    
8. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ X, /    
9. นายศิวะ แสงมณี /    
10. นายสมควร วฒักีกลุ /    
11. นายสมควร มูสิกอินทร์ /    
12. นายลอยเล่ือน บุนนาค /    
13. นายเอนก ศรีทบัทิม ///    
14. นายกมล อยูย่นืพฒันา ///    
15. นายสมศกัด์ิ ธวชัพงศธ์ร ///    
16. นายธวชั ผดุผอ่ง ///    

 
  X  = ประธานกรรมการ              /    = กรรมการ           //   = กรรมการบริหาร      
 ///  = คณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร   0   = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
หมายเหตุ:    

1. = บจก. ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ 
2. = บจก. ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด 
3. = Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. 

 
 
 
 
 

 1.	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุม
  1. การด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม
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2. รายงานการถอืครองหุน้ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

 รายชื่อผู้บริหารและ 
ผู้มีอ านาจควบคุม 

20 ตุลาคม 2559 ระหว่างปี 2560 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

22 มกราคม 2561 

1. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ ์ 23,449,561  46,899,122 
2. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 16,612,011  5,400,726 
3. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช 20,000  40,000 
4. นายกมล สิงห์โตแกว้ 23,243  46,486 
5. Mr.Zaw Zaw Aye 39,811 - 79,622 
6. นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ ์ 3,221,866 - 6,443,732 
7. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ ์ 7,268,197 - 14,109,832 
8. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ - - - 
9. นายศิวะ แสงมณี - - - 
10. นายสมควร วฒักีกลุ - - - 
11. นายสมควร มูสิกอินทร์ - - - 
12. นายลอยเล่ือน บุนนาค - - - 
13. นายเอนก ศรีทบัทิม 30,569 - 61,138 
14. นายกมล อยูย่นืพฒันา - - - 
15. นายสมศกัด์ิ ธวชัพงศธ์ร - - - 
16. นายธวชั ผดุผอ่ง 11,374 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.	รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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 3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ อายุ 70 ปี  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง  /กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547  และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
	 คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines 
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -     Director Accreditation  Program รุ่นที่ 15/2004
 -     Finance for Non -Finance  Directors
 -     Director Certification  Program รุ่นที่ 91/2007
 -    Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009 
 หลักสูตรอื่น	ๆ
 - วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 1  ของสถาบันการสร้างชาติ
 - หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4
 -     หลักสูตร ครูสมาธิ รุ่นที่ 27 สถาบันจิตตานุภาพ
 - หลักสูตร อาจาริยสาสมาธิรุ่นที่ 7/2 สถาบันพลังจิตตานุภาพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)-					
  ณ วันที่ 22 มกราคม 2561   10.90%  (ตนเอง 7.67%, คู่สมรส ..3.23..%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  บิดา นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์, นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ และนายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)

  2542 - ปัจจุบัน  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - กรรมการบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (บริษัทในกลุ่ม)
 - กรรมการบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด (บริษัทในกลุ่ม)
 - กรรมการบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัด (บริษัทในกลุ่ม)

 - กรรมการ กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์
 - กรรมการ กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูรชัย (1984)
 - กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์

 - กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 Mr. Zaw Zaw Aye  อายุ 54 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง /กรรมการรองผู้
จัดการใหญ่กลุ่มงานปฏิบัติการ 2
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 -  M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand
	 หลักสูตรการอบรม		IOD
 - Director Certification Program (DCP) 196/2014
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 -  หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 3 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561   0.013% (ตนเอง 0.013%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2542 – 2554   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
 2554-2556  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
 2556-ปัจจุบัน  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - กรรมการบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (บริษัทในกลุ่ม)
 - กรรมการบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด (บริษัทในกลุ่ม)
 - กรรมการบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จ�ากัด (บริษัทในกลุ่ม)
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนพินัธ์ อาย ุ39 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่�าหนดในหนงัสอืรบัรอง / กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - 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
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 - Director Certification Program รุ่นที่ 116/2009
 -   Role of the Nomination and Governance Committee 1/2011
 -  Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 -  Financial Statement for Director (FSD) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Professional CFO รุ่น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA),2552
 -   หลักสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 5, 2553
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 3, 2556
 - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, 2557
 - หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่งส�าหรับผู้น�ายุคใหม่ (TISCO WEP) รุ่นที่ 2
 - Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นที่ 1
 - หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - Executive Program for Young Professional (EYP 2), 2016
 - Strategic CFO, 2016
 - Media Appreciation & Products-Service Strategies (MAPS 1), 2016
 - Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561   0.88% (ตนเอง 0.88% ,คู่สมรส ....-..... % ,บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-...... % )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 บุตรดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2552 – 2557  กรรมการบริษัท บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
 2557-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายกมล สิงห์โตแก้ว อายุ 55 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง /กรรมการผู้ช่วยผู้
จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 - Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004
 -   Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007
 -   Executive Director Program รุ่นที่ 6/2010
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น 2 ของสถาบันการสร้างชาติ สจล.
 - หลักสูตร ครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 29
 -   หลักสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
 -   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 6
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561    0.007% (ตนเอง 0.007%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมผู้ช่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ภายในประเทศ บรษิทั ซฟีโก้ จ�ากดั(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี-
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายเผด็จ รุจิขจรเดช  อายุ 61 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง  /กรรมการผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะก�าแพงกันดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น 
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -   Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004
 -   Director Certification Program รุ่นที่ 91/2007
 -   Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4/2015
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 - หลักสูตร Executive Mini MBA  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 -   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 7
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561   0.006%  (ตนเอง 0.006%,คู่สมรส ....-....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)

 2542 - ปัจจุบัน  กรรมการและ กรรมการผู ้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะก�าแพงกันดิน และงานวิศวกรรมปฐพีอื่น                       
     บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี-
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์  อายุ 41 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง/ กรรมการผู้
ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงาน IT 
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาโท สาขา computer, The London School of Economics and Political Science(LSE), UK
 -   ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -  Driving company success with IT Governance (ITG5) /2017
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015 
 -  Family Business for sustainability (FBS) รุ่น 3/2015
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 -  ASEAN Business and Investment Law Training (ปี 2560), Chulalongkorn University 
 -  หลักสูตรวิทยาการผู้น�านวัฒนกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก มหาวิทยาลัยสยาม
 -  Finance for Non-finance Executive รุ่น 16 /2017
 -  หลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง (ATOC) , มหาวิทยาลัยรังสิต
 - THE NEXT REAL 1/2016
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 8  
 - Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 - ABC Real Estate Real Deal at SUP (Sep 2014-Dec 2014)
 -  PNP 3 at King Prajadhipok’s Institute 2013-2014
 -  Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11/2013 
 -  Mini MBA รุ่นที่ 11 at Thammasart University
 -  NIT รุ่นที่ 1 at NecTec 2010
 -  BootCamp Case Study solving champion 2008
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561   1.05% (ตนเอง 1.05%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-......%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 บุตรดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2554-2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
 2558-ปัจจุบัน  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี-
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์  อายุ 35 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง/ กรรมการผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรม
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 -  ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering(OME) University of Strathclyde, Scotland
 -   MBA In Finance, Coventry University, UK
 -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบัน SIIT  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -  Director Certification Program (DCP) 211/2015
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 -   หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Operational Risk Management) จัดโดย Tris Corporation
 - หลกัสตูร “สดุยอดผูป้ระกอบการยคุใหม่เพือ่สงัคม ส�าหรบัผูบ้รหิารรุน่ที ่2” (Super Entrepreneur for Society SEP-S2) ของสถาบนั 
  นักลงทุนรุ่นใหม่
 -   หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่ง ส�าหรับผู้น�ายุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Wep3 Tisco)
 -   หลักสูตรพัฒนาผู้น�าวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (YPF) สภาวิศวกรและสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาฯ
 -  หลักสูตร ABC TALENT รุ่นที่ 2
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561   2.31% (ตนเอง 2.31%,คู่สมรส ...-....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 บุตรดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2555-2558  วิศวกรโครงการ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
 2558-ปัจจุบัน  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - กรรมการบริษัท โนแวร์ เอลส์ จ�ากัด
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 71 ปี ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ /กรรมการ
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain 
 - Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
 - Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 หลักสูตรการอบรม		IOD
 -  Chairman Role in Building Independence across the Board
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561        -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2542 – ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ (ระดับ 9) ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2547 - 2555   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
 2556-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาขน)
 2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
 2550 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
 2553 – ปัจจุบัน   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จ�ากัด(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายศิวะ แสงมณี  อายุ 72 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556  และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  21 เมษายน 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	IOD
 - Director Certification Program  รุ่นที่ 97/2007
 - Advance Audit Committee Program (AACP) 18/2015
หลักสูตรอื่น	ๆ
 - หลักสูตร AC HOT UPDATE จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561        -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2556 – ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายสมควร วัฒกีกุล อายุ 78 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -   Director Accreditation Program   รุ่นที่   21/2004
 -   Director Certification Program  รุ่นที่ 96/2007
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 - Advance Management Program รุ่นที่ 111/1992
 -  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุ่นที่ 366/1993
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่  22 มกราคม 2561      - ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี -
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2554 -ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ�ากัด(มหาชน) 
 2547 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายสมควร มูสิกอินทร์ อายุ 69 ปี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -   Director Accreditation Program  รุ่นที่ 21/2004
 -   Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 -  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กลต. และ
  สภาวิชาชีพบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561       -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2514- ปัจจุบัน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 2547 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายลอยเลื่อน บุนนาค อายุ 68  ปี  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ
 โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 -  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -   Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561        -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - กรรมการบริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด 
 - กรรมการบริษัท ไพบูลย์สมบัติ จ�ากัด 
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายเอนก ศรีทับทิม อายุ 61 ปี ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -   Company Secretary Program
 -   หลักสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 10
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 11
 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
 - หลักสูตร Professional CFO รุ่น 10 สภาวิชาชีพบัญชี
 - หลักสูตร ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 30
 -  หลักสูตร อุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
 -  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, กลต. และสภาวชิาชพีบัญชี
 - หลักสูตรพัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นที่ 4 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561        0.010% (ตนเอง 0.010%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2546 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอ�านวยการ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
 2554 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี-
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายกมล อยู่ยืนพัฒนา อายุ 58 ปี ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง
 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 หลักสูตรการอบรม	IOD
 -ไม่มี-
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 - หลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 30
 - หลักสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
 - หลักสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 2
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่  22 มกราคม 2561  - ไม่มี -     
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2542 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายสมศักดิ์ ธวัชพงศ์ธร อายุ 62 ปี ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ
 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 หลักสูตรการอบรม		IOD
 -ไม่มี-
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 -  หลักสูตรญาณสาสมาธิรุ่นที่ 1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 - หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  รุ่นที่ 29 (สันติสุข)
 -  หลักสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
 -  หลักสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พญาราชสีห์)
 -  หลักสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 2 (พญาฉัททันต์)
 -  หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ รุ่นที่ 8
 - การตั้ง KPI และการวัดผลในงานจัดซื้อ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561         -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2547 – 2554 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้  จ�ากัด(มหาชน)
 2554 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ชื่อ-สกุล	/	อายุ	/	ต�าแหน่ง	/	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 นายธวัช ผุดผ่อง อายุ 55 ปี ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายงานซ่อมบ�ารุง
 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 
คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติอบรม
 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่งกล วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาวทิยาเขตเทเวศร์ (ปัจจบุนัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล)
	 หลักสูตรการอบรม		IOD
 -ไม่มี-
	 หลักสูตรอื่น	ๆ
 -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561  -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)
 2547 – 2556  ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุง บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
 2556-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบ�ารุง บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี-
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้
 1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ  บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้อง
กบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคนท่ีเป็นประธาน หรอืสมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อย ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซ่ึงค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติ      
ที่ต้องการ
 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และ
ผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละปี
 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
 2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน
  2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการท�างานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม�่าเสมอ
  2.2 ค่าตอบแทนประจ�าเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
  2.3 ค่าตอบแทนโบนัส โดยขึ้นกับผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละปี 
 3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน  
  3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม(ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน)
  3.2 ค่าตอบแทนประจ�าเดือน ให้จ่ายเป็นประจ�าเดือนส�าหรับกรรมการอิสระ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  3.3  ค่าตอบแทนโบนัส ให้จ่ายเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยกรณีจ่ายให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น ยกเว้น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 4. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน โดยการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
 ทัง้นีบ้รษิทัฯ มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารทีไ่ม่เป็นตวัเงิน คอื บรษิทัมกีารจดัท�าประกนัความรบัผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (D&O) 
ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงินความรับผิด 100 ล้านบาท
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หนา้ 63 

 

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ต่อ
คร้ัง 

ต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
เงินเดือน 

   
36,715,880 

   
33,327,249.97 

   
37,374,279.80 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ 
ค่าเบ้ียประชุม (คนละ) 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกุล 
- นายสมควร  มสิูกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายลอยเล่ือน  บุนนาค 
- ดร.ณรงค ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน์* 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
- นางสาวณัฐฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงห์โตแกว้ 
- นายณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 
- นายณัฐฐพล ทศันนิพนัธ ์
                          รวม 

 
 

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

 
 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

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

2,950,000 

 
 

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

 
 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

800,000 
620,000 
620,000 
620,000 
620,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 

3,440,000 

 
 

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

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

 
 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

800,000 
625,000 
625,000 
625,000 
625,000 
20,000 

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

3,460,000 
โบนสัส าหรับกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหาร 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกุล 
- นายสมควร  มสิูกอินทร์ 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายลอยเล่ือน  บุนนาค 
                         รวม 

   
 

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

265,000 

   
 

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

 265,000 

   
 

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

(ในปี 2558-2559 นายเอนก ศรทีบัทิม ไดค้่าตอบแทนในต าแหนง่เลขานุการบริษทัปีละ จ านวน 20,000 บาท) 
 
หมายเหตุ   1. ต่อคร้ัง เป็นการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท ซ่ึงจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้ประชุมเท่านั้น  
 2. ต่อเดือน เป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงจ่ายใหส้ าหรับกรรมการอิสระเท่านั้น  
 
 

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ายจึงได้ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุม
หลักส�าคัญดังนี้
 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ายจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	:	สิทธิและความเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอน
กรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลก�าไร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัท
ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท รวมทั้งการได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่ง
ตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษเป็นต้น
 1. บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ 
  ประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัททั้ง 
  ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 30 วัน และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 7 วัน
 2. บริษัทฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ 
  ดังนี้
  2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
  2.2 รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา
  2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา
  2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  2.6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี
  2.8 เรื่องอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส�าคัญที่อยู่ในความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม  

   และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบ โดยไม่มีการลงมติ
 3. บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันท�าการที่  
  ส�านักงานใหญ่ของบริษัท มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ส�าหรับการ 

  ตรวจสอบเอกสารและจัดให้มีอากรแสตมป์ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
 4. บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
 5. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
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 2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการให้มากขึ้น จึงเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งได้เผยแพร่ราย 
  ละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายใน 31 ธันวาคมของทุกปี
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดใน 
  เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายใน 31 ธันวาคมของทุกปี
 3. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อ 
  กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อ 
  ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 6. บริษัทฯ มีประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน  
  เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบโดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการ  
  ติดตามอย่างสม่�าเสมอ
 7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของ
  บริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มี
  ส่วนได้ ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือ 
  มาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ
 8. คณะกรรมการก�าหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มี 
  ส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก�าหนด 
  ของส�านักงาน
 9. คณะกรรมการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับ 
  จากวันประชุม
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด�าเนินงานของ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่งและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ

 1. บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่าง 
  เคร่งครัด รวมทั้งได้ก�าหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ในคู่มือพนักงาน
 2. บริษัทฯ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัย 
  ในการท�างาน
 3. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยว 

  กับการกระท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือ  
  คอร์รัปชั่น โดยผ่านกรรมการอิสระ หรือผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผ่านฝ่ายบริหารบริษัท คณะกรรมการก�าหนดกลไกคุ้มครอง 
  สิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น

 4. บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียไว้ 
  ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
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 5. บริษัทฯ ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อการ  
  เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการ  
  ประกาศผลการด�าเนินงานหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหลังจากประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรง 
ต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่�าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้ง
อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้
 1. บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ 
  รายงานประจ�าปี (แบบ56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ
  รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
 3. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ 
  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการ 
  ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไป (2) ปัจจัยความเสี่ยง (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของ 
  แต่ละสายผลิตภัณฑ์ (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (6) ข้อพิพาททางกฎหมาย (7) โครงสร้างเงินทุน (8) การจัดการ (9) 
  การควบคุมภายใน (10) รายการระหว่างกัน (11) ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน (12) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี
 5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและ 
  จ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
 6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่ 
  อื่น เช่น ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในรายงานประจ�าปี  
  (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
 7. การเปิดเผยข้อมูลและผู้มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูล
  7.1 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
   7.1.1 ก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุน 
    ทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้

    (1) เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ
    (2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
    (3) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ 
    (4) การด�าเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
    (5) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม 

     และเป็นธรรม
     บริษัทฯ ก�าหนดให้บุคคลผู้มีอ�านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่
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   7.1.2 ก�าหนดให้บุคคลที่มีอ�านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Contact Person) ดังนี้
    (1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดง  
     รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท 
    (2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ�าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยง ก�าหนดวัน 
     ประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งส�านักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
     และโครงการลงทุน เป็นต้น โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท
  7.2.  การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปส�าหรับการบริหารองค์กรกับสื่อมวลชน โดยก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล 
   ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน
 8.  คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงาน 
  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 9.  กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่ 
  เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  พ.ศ. 2551 
 10. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้า 
  หมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของ
  ผลกระทบก�าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งก�าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตาม 
  ประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้าที่น�าเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะ 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า
 11. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�าเนินการให้เป็นไปตาม  
  กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและ 
  ดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก�าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบ 
  ภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม  
  ระเบียบที่วางไว้
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายละเอียดตามข้อ 8. ภายใต้หัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 6. การประชุมผู้ถือหุ้น
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  และมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น 3 เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบ

ถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ�านวน 12 
คน(ในการประชุมสามัญประจ�าปี 2560) และ 10 คน (ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560) ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี
หรือตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ และสอบถาม
ข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอค�าอธิบายเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบ
ริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วันนับจาก

วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน
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 7. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บริษัทมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยังมีการดูแลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ซึ่งผู้บริหารจะไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนประกาศงบการเงิน 30 วัน และหลังจากประกาศงบการเงินแล้ว 3 วัน 
 9. จริยธรรมธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมในทุกด้าน 
และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล จึงได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ
ในการท�างานดังนี้
 9.1 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะน�าไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ที่แท้จริงดังนี้
  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  2. ปฏิบัติตามนโยบาย “การก�ากับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ
  3. มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
  4. ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดี
  5. ค�านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด�าเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทางสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ 
   เสียของบริษัทฯ
  6. ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
  7. สร้างระบบงานที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันการทุจริตผ่านระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
  8. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
   การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท�างาน

  9. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
 9.2 จริยธรรมกรรมการบริษัทฯ
 บริษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรมด�ารงตน หรือปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
  1.	การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

   1.1 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
    (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
     ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    (2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    (3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น และ  
     รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่อหน่วยงานนั้น ๆ
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   1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้นต้องออกจากห้อง
    ประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
   1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้
    (1) ไม่น�าข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
    (2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิดและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติ 
     หน้าที่ขององค์กรไปแล้วอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี
    (3) ไม่หาประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ
    (4) ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
    (5) ไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
   1.4 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือ 
    ผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย
   1.5  การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตาม  
    ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ 
    ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2547
  2.	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
   2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    บรษิทัฯ มนีโยบายทีม่ใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานใชโ้อกาสจากการเปน็กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัฯ  
    แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก�าหนดข้อควรปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
    (1) หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
    (2) กรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯให้ท�ารายการนั้นเสมือนการท�ารายการกับบุคคล  
     ภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
     ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 
     และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ  
     ตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง
    (3) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่น การด�ารงต�าแหน่งนั้นต้อง 
     ไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ
    (4) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ  
     ผู้บริหารและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน และเชื่อมั่นได้ว่าการเข้าท�ารายการดัง 

     กล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดให้มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการ 
     ที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ
    (5) บุคคลที่ด�าเนินการใด ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมีหน้าที่ในการ 
     รายงานการมีส่วนได้เสียดังนี้
      5.1 กรรมการและผู้บริหาร จะต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และเพื่อมั่นใจได้ว่า  

       บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจ�า จึงก�าหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ส�ารวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็น 
       ประจ�าทุกสิ้นปี และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบอย่าง 
       น้อยปีละครั้ง

    (6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่ 
     รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อ 
     คณะกรรมการเป็นประจ�า
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    (7) ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อการ 
     เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ  
     จะมีการประกาศผลการด�าเนินงานหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะและหลังประกาศแล้ว 3 วัน
    (8) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  
     ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ 
     ก�าหนดให้มีการรายงานข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส และตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
    (9) ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัด 
     แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้ด�าเนินการดังนี้
      กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
   2.2 การใช้ข้อมูลภายใน
    (1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อผู้อื่นหรือท�า 
     ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
    (2) ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ใน 
     การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
    (3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
    (4) ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัว
    (5) ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขันแม้หลังพ้นสภาพการเป็น  
     กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว
   3.	ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ
   บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ 
แข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานดังนี้
    1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
    2. ช่วยกันดูและมิให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
    3. มีการท�าระบบ Internal Charge ขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจสอบป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน และจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิด 
     ชอบทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ
   3.1 การจัดท�าเอกสาร
    1. ต้องจัดท�าเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด
    2. ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ

   3.2 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้บริหาร 
     และพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
    2. ห้ามผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ซื้อมาทั้งที่อยู่และไม่อยู่ใน 
     ระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือคัดลอกข้อมูลใส่ในสื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

    3. ห้ามผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ท�าซ้�า ลบทิ้ง หรือท�าลายข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
    4. ห้ามผู้บริหารและพนักงาน น�าซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยมิได้ 
     รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น ๆ

    5. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานปรบัแตง่อปุกรณฮ์ารด์แวรห์รือตดิตัง้อปุกรณใ์ด ๆ ทีน่อกเหนอืจากอปุกรณม์าตรฐานทีบ่รษิทัฯ  
     ติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
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    6. ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งข้อความที่กล่าวร้าย ท�าให้เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาบ  
     ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร�าคาญให้กับผู้อื่น
    7. ผู้บริหารและพนักงาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้อง 
     หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
    8. ผูบ้รหิารและพนกังานควรใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและอปุกรณส์ือ่สารอืน่ ๆ ทีบ่รษิทัฯจดัให ้เชน่ โทรศพัท ์โทรสาร  
     โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตส�านึกและรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
    9. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเข้าถึงระบบหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีไว้ส�าหรับตนโดยมิชอบ
    10. ห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท�าขึ้น หรือไม่ได้มีไว้ 
     ส�าหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
    11. บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินภายใต้ระบบ 
     สารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
  9.3 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะประกอบ
ธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และค�านึงถึงผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการด�าเนินงานขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า 
และชุมชนตลอดจนการดูแลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
   1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงก�าหนดให้กรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
    1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล บนพื้นฐาน 
      ข้อมูลที่เชื่อว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง ทางอ้อม และท�าโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบ 
      ริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระท�าการโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
    1.2  ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด�าเนินการตามแนว  
      ปฏิบัตที่ดีของหลักการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
      กัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
    1.3  จัดการ ดูแล มิให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ  
      บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

    1.4  รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อย่างสม่�าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง และทันต่อสถานการณ์
    1.5  แจ้งข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุก 
      รายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลาที่เหมาะ
    1.6  ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลใด ๆ ของ
      บรษิทัฯ ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณะ เปดิเผยขอ้มลูลบัของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก และ/หรอืด�าเนินการใด ๆ  

      ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
    1.7  จัดให้มีช่องทางส�าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท�าที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์  
      และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการด�าเนินการ 

      ต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม
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    1.8  จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล 
      ได้โดยสะดวก และจัดท�าข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   2. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
    2.1  บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการท�าผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลัก 
      ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการ  
      เปลี่ยนต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2)  
      อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
    2.2  บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญใน 
      การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
       2.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
       2.2.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็น 
        มนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
       2.2.3 จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส�าหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม 
         ศักยภาพ
       2.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการท�างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
        รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี
       2.2.5 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมี 
        การรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่�าเสมอ
       2.2.6 แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้  
        ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
       2.2.7 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน
       2.2.8 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม่�าเสมอ
       2.2.9 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
       2.2.10 หลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ  
        พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
       2.2.11 สร้างจิตส�านึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของสังคม
       2.2.12 จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
        เรื่องที่อาจเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ 

        ร้องที่เป็นระบบและยุติธรรม
       2.2.13 บริษัทฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็นกลาง
       2.2.14 ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้นและ 
        ระยะยาว
  3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

 บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของธุรกิจบริษัทฯ และมี
เจตจ�านงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก�าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
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   1. ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
   2. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมปฐพี และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
   3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ  
    เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
   4. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
   5. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความ 
    ยินยอมจากลูกค้า และไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
   6. รับประกันผลงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
   7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน รวมทั้งความ  
    รวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการด�าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
   8. สนับสนุนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
   9. รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
  4. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
   1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
   2. ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
   3. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด :
    3.1 ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาล 
     อันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละ 
     โอกาส มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทันที โดยการรับสิ่งของดังกล่าวต้องไม่มี 
     อิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่
       และในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารแจ้งให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนห้ามรับของ 
     ขวัญปีใหม่ที่ทางคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจที่น�ามาให้ด้วย
    3.2 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 ซึ่งมีความจ�าเป็นที่ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดี 
     ระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร ให้ผู้รับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบสิ่งของนั้นให้ฝ่ายธุรการ จัด 
     กิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใน 14 วันท�าการ

   4. การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด : ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์หรือสิ่งจูงใจในรูปใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อบุคคล 
    ภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ และก่อให้เกิดความขัดแย้ง
   5. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า 
    และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการป้องกัน
   6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

   7. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข
   8. ให้โอกาสคู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
    และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

   9. ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
    ของบริษัทฯ
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   5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความ
ลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉ้อฉลดังต่อไปนี้
    1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันการค้าเสรี
    2. ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
    3. ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่แย่งลูกค้าโดยวิธีทุ่มตลาด/ตัดราคา
    4. ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
    5. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์
   6.  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
    1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
    2. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมกระบวนการน�าทรัพยากรกลับมา 
     ใช้ใหม่
    3. จัดให้มีระบบการท�างานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบ 
     ป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ท�างานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากร  
     ตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย
    4. ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัย 
     อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตส�านึกถึงความปลอดภัย และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
    5. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   7. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการด�าเนิน
งานดังนี้
    1. บริษัทฯ ก�าหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการด�าเนินงาน 
     ของบริษัทฯ
    2. สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา
    3. จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมพนักงานมีโอกาสในการ  
     ท�าความดี เพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้พนักงานร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

    4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน และ 
     สุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย
    5. สื่อสารกับชุมชนอย่างสม่�าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน 
     เสียทุกกลุ่ม
    6. ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยให้เป็นที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้คนมีธรรมอยู่ใน 

     จิตใจแล้วสังคมจะดีขึ้น
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   8. การรับเรื่องร้องเรียนจากการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือการตกแต่งงบการเงิน
 การทุจริต หมายถึง การกระท�าใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยกฎหมาย ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการยักยอก
ทรัพย์ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สาม
 1.) การคอร์รัปชั่น หมายถึง การเรียกทรัพย์ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของ 
  รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้น ใช้อ�านาจหน้าที่ที่มีอยู่  
  กระท�าการ ไม่กระท�าการ เร่งรัด หรือประวิงการกระท�าใดอันมิชอบด้วยอ�านาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณี 
  จารีตและขนมธรรมเนียมก�าหนดให้กระท�าได้
 2.) การตกแต่งงบการเงิน หมายความว่า การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้ทราบ  
  และการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท�าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท�า ถอน  
  หรือท�าลายเอกสารสิทธิใดๆ
  8.1  บุคคลใดๆ ที่ทราบเรื่องว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในบริษัท มีการประพฤติผิด ทุจริต คอร์รัปชั่น หรือตกแต่งงบ 
    การเงิน สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้
  8.2  ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือข้อร้องเรียนได้
    -  ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
      ทางอีเมล์   siwasangmanee@gmail.com 
      ทางโทรสาร  0-2518-3082
      ทางไปรษณีย์ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) 
         144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขัน เขตคลองสามวา 
         กรุงเทพมหานคร 10510
    - ติดต่อประธานกรรมการบริหาร
      ทางอีเมล์  narong@seafco.co.th
      ทางโทรสาร  0-2518-3082
      ทางไปรษณีย์ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) 
         144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางขัน เขตคลองสามวา 
         กรุงเทพมหานคร 10510
  8.3 การด�าเนินการหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน
 ทางคณะกรรมการจัดตั้งคณะท�างานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระและผู้ตรวจสอบภายในจะด�าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าผลสรุปว่ามีความผิดจริง ก็จะด�าเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกระท�าความ

ผิด แล้วแต่กรณี
  8.4 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบ
ริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง ลักษณะงาน ป้องกันการข่มขู่ การเลิกจ้าง และจะปิดชื่อผู้แจ้งเรื่องไว้เป็นความลับ
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ : บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้
บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบในการท�าธุรกรรมทางธุรกิจ
ต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย
 การฝึกอบรมและการสื่อสาร 
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการผู้บริหารลงไป โดยทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมีการประชุม
ผู้บริหารประจ�าสัปดาห์ ได้มีการแจ้งและชี้แจงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�า รวมทั้งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ก็ได้มีการอบรมเกี่ยว
กับการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สรุปได้ดังนี้
 1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมระบบงานส�าคัญๆ ในการท�า
ธุรกิจการค้าของบริษัท เช่น ขบวนการประมูลงาน ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, การท�าสัญญาต่าง ๆ มีระบบงบประมาณเพื่อควบคุม รวมทั้งมีระบบ
บัญชีเกี่ยวกับการรับจ่ายเข้ามาควบคุม ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการน�าระบบคอมพิวเตอร์ ERP ระบบใหม่มาใช้ โดยใช้ระบบของ Mango ซึ่งเป็น
ระบบการควบคุมงบประมาณ การท�างานด้านการก่อสร้างเข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจระบบการท�างานลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดย
ระบบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น
 2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนการกระท�าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมของบริษัทฯ หรือแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการ
รคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้เบาะแสเป็นความลับ มีมาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษทางวินัยขอ
งบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการด�าเนินการเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ทราบด้วย
 3. หัวหน้างานในสายงานการปฏิบัติต่างๆ ให้ติดตามปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด(ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอ�านาจทราบตามล�าดับขั้น
 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ดังนี้
 1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแลกิจการและให้ข้อ
เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอ
กรรมการบริษัทต่อไป
 2. ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้การน�ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม่�าเสมอ โดยน�าผลที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับอย่าง
ทันเวลาและสม่�าเสมอ

 3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือ
การกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระท�าผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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  9.4 จริยธรรมพนักงาน
    1. การปฏิบัติต่อตนเอง
      1.1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รายงานตามความเป็นจริง
      1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
      1.3 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
    2. การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม
      2.1 ส่งมอบผลงานให้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ
      2.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
      2.3 ยอมรับในข้อผิดพลาดและท�าการแก้ไขผลงานให้กับลูกค้า
      2.4 ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาต
      2.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
    3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน
      3.1 ไม่ชักจูงหรือชี้น�าการตัดสินใจของเพื่อร่วมงานในสิทธิเรื่องการเมือง
      3.2 มีน้�าใจกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
      3.3 ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
    4. การปฏิบัติต่อองค์กร
      4.1 ท�างานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
      4.2 การใช้ทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ ขององค์กรอย่างรู้คุณค่า
      4.3 ตั้งใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
      4.4 ติดตามข่าวสารเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการพูดคุย
      4.5 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามที่บริษัทฯ ก�าหนด
      4.6 การใช้สิทธิทางการเมือง บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และ
       ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอ�านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น�าเงินทุนหรือ  
       ทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

 บริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างานนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิง
ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�าหนดขึ้น
 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะด�าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ 
เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานอย่างจริงจัง

 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดประชุมเพื่อท�าความเข้าใจในการปฏิบัติในส่วนของกรรมการบริษัท ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง รวมทั้ง
การบริหารต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงให้เข้ากับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่นี้ โดยจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี 2561

 บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระท�าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระท�า
ผิดจริยธรรมที่ก�าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการท�าที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ 
บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐด�าเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า
 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดมีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” เป็นประจ�าทุกปี
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การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานของบ
ริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้
     
      ทางไปรษณีย์ : 
       หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
       บริษัท บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน)
       144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
       ทางอีเมล์ ANEK@SEAFCO.CO.TH

 10. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 12 ท่านประกอบด้วย
   • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน  7 ท่าน
   • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน  -  ท่าน
   • กรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน   5 ท่าน
 บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสามารถถ่วงดุลอ�านาจ
ในการบริหารงานได้
 11. การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
 บริษัทมีการก�าหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกกันอย่างชัดเจนและมีกรรมการที่เป็นอิสระคอยถ่วงดุลอ�านาจและ
สอบทานในการบริหาร
 12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  และอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ
 13. การประชุมคณะกรรมการ
 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�าอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวาระ
การประชุมอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ในรอบปี 2560  มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท จ�านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
 14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 บริษัทได้ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการด�าเนินการจัดตั้ง เพื่อท�าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และกิจการทางการเงินที่ส�าคัญ  และช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  เพื่อให้

มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี  และมีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องของบริษัท ปัจจุบันมีฝ่ายตรวจ
สอบภายในขึ้นมาภายในบริษัท
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 15.	รายงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�าปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
สม่�าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า ใน
การจัดท�ารายงานการเงินคณะกรรมการบริษัทเน้นย้�าให้ผู้จัดท�ามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 16.	ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่�าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพ
ทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอก
เหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Rela-
tions) ท�าหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรท�าหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ซึ่งได้จัดพบกับนักวิเคราะห์ที่เข้ามา
บริษัทในปี 2560 จ�านวน 8 ครั้งและร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จ�านวน 4 ครั้ง
 นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.seafco.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้
รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ คุณณัฐฐวรรณ 
ทัศนนิพันธ์ และนายเอนก ศรีทับทิม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ 
e-mail: nutthawan@seafco.co.th , anek@seafco.co.th

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
มีข้อก�าหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยที่จะท�าธุรกรรมระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องน�าข้อตกลงดังกล่าวไป
ขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการก่อนที่จะท�าธุรกรรม แม้ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเดิมฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการดังกล่าวได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะ
กรรมการ ดังนั้นจึงขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไปในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการหรือผู้

บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีรายการค่าเช่าในทรัพย์สิน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบริการต่างๆ, ให้กู้ยืมระหว่างกัน, ซื้อขายวัตถุดิบ จึงขออนุมัติ
ในหลักการให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าว โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 หน้าที่ 30-
33 ในรายงานงบการเงิน
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การด�าเนินงานและฐานะการเงิน
ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
 ในปี 2558 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัวลง เนื่องจากภาคเอกชนยังไม่ค่อยมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ก็ชะลอตัว (โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงยังประสบปัญหา Over Supply) รวมทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐเลื่อนการประมูลงาน
ออกไป จึงท�าให้กลุ่มบริษัทมีผลก�าไรจากการด�าเนินการลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 28 โดยในปี 2558 มีก�าไรสุทธิรวมเท่ากับ 151.89 ล้านบาท
 ในปี 2559 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ   ในขณะที่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้นแต่ยังไม่มาก  และงานในต่างประเทศที่ประเทศพม่าในปี 2559 ออกมาไม่ดี เพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาล 
จึงท�างานก่อสร้างที่ประเทศพม่าลดน้อย ท�าให้กลุ่มบริษัทมีผลก�าไรจากการด�าเนินการเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.97 โดยในปี 2559  มีก�าไร
สุทธิรวมเท่ากับ 155.18  ล้านบาท
 ในปี 2560 ภาพรวมการก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมาจะลดลง เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ และภาวะซบเซา
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานในต่างประเทศที่ประเทศเมียนมาร์ในปี 2560 เริ่มดีขึ้น ถึงแม้ภาพรวมการก่อสร้างจะลดลง แต่ผลการด�าเนิน
งานท�าให้กลุ่มบริษัทมีผลก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 35.25 โดยในปี 2560 มีก�าไรสุทธิรวมเท่ากับ 211.51 ล้านบาท

	 ส่วนแบ่งตลาด
 ส่วนแบ่งตลาด จัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากกระทรวงพาณิชย์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีข้อมูลดังนี้
   ส่วนแบ่งตลาด      2557  2558  2559 
   มูลค่าตลาดรวมที่รวบรวมได้ (ล้านบาท)  6,669  5,567  5,890 
   เป็นส่วนของบริษัท (ร้อยละ)   26  31  31 
   หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้จากกระทรวงพาณิชย์มีถึงปี 2558

 ในการเก็บข้อมูลนี้พบว่าอาจมีการคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฐานรายได้ เพราะการรับงานนั้นบางครั้งรับงานเฉพาะค่าแรงและเครื่องจักร ราย
ได้ก็จะต่�าลง ถ้ารับงานประเภทรวมค่าแรง,เครื่องจักรและค่าวัสดุหลัก มูลค่างานจะสูงขึ้น รายได้ก็จะสูงขึ้น โดยอัตราส่วนการรับงานของบริษัทใน
ปี 2557 ถึง 2559 รับเฉพาะค่าแรงคิดเป็นอัตราร้อยละ 29,35 และ 38 ตามล�าดับ ส่วนงานที่รับค่าแรงรวมวัสดุหลัก คิดเป็นอัตราร้อยละ 65,64 
และ 58 ตามล�าดับ ซึ่งถ้าในปีใดมีการรับงานในส่วนของค่าแรงรวมวัสดุหลักในอัตราที่สูง จะส่งผลให้มูลค่างานของบริษัทสูงขึ้น ดังนั้นมูลค่าตลาด
รวมที่รวบรวมมานี้ พอเป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น

14.1	การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
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 (ก)  รายได้
 รายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้าง ได้แก่ รายได้ค่าบริการเสาเข็มเจาะ รายได้งานก�าแพงกันดิน รายได้ค่าก่อสร้าง
งานโครงสร้างโยธา งานฐานราก รายได้บริการทดสอบเสาเข็ม รายได้ค่าบริการอื่นๆ และรายได้อื่นนอกเหนือจากการด�าเนินงาน เช่น ก�าไรจาก
การจ�าหน่ายทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยรับ และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 
 ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากการบริการ 1,856 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้งานเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน (รับเฉพาะ
ค่าแรง) ร้อยละ 29, รายได้งานเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน (รับงานรวมวัสดุหลัก) ร้อยละ 65 และรายได้จากงานต่างประเทศร้อยละ 6
 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากการบริการ  1,863  ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้งานเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน (รับเฉพาะ
ค่าแรง) ร้อยละ 35 , รายได้งานเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน (รับงานรวมวัสดุหลัก) ร้อยละ 64  และรายได้จากงานต่างประเทศร้อยละ  1
 รายได้ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558   มีรายได้หลักเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ซึ่งท�าให้ผลก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2558  จ�านวน 3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.97  ซึ่งมาจากการรับงานในส่วนที่รับเฉพาะค่าแรงจะมีอัตราก�าไรสูงกว่างานที่รับค่าแรงรวม
ค่าวัสดุหลัก ซึ่งงานที่รับเฉพาะค่าแรงและค่าเครื่องจักรอยู่ที่ร้อยละ  35   ของรายได้หลักในปี 2559  ส่วนในปี 2558  อยู่ที่ร้อยละ 29   ของ
รายได้หลัก
 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากการบริการ 1,818 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้งานเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน (รับเฉพาะ
ค่าแรง) ร้อยละ 38 รายได้งานเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดิน(รับงานรวมวัสดุหลัก) ร้อยละ 58 และรายได้จากงานต่างประเทศร้อยละ 3
 รายได้ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ลดลงจ�านวน 45 ล้านบาท ร้อยละ 2.41 ซึ่งมาจากการรับงานในส่วนที่รับค่าแรงรวมวัสดุหลัก 
ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 64 ของรายได้หลัก ส่วนในปี 2560 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 58 ของรายได้หลัก
 รายได้แยกตามแหล่งที่มาของรายได้   
          2558  2559  2560
            จากแหล่งงานภาครัฐ (ร้อยละ)    21   17   36
            จากแหล่งงานภาคเอกชน (ร้อยละ)   79   83   64

 (ข)  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนงานรับจ้าง  
 ต้นทุนงานรับจ้างประกอบด้วย ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ค่าเชื้อเพลิง ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ

 ต้นทุนงานรับจ้างปี 2558 เท่ากับ 1,546.91 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 1,498.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 อันมีผลจาก
ประเภทของการรับงานโดยงานที่รับมาเป็นงานค่าแรงรวมวัสดุหลัก รับเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 65 ของรายได้หลักจากการบริการในปี 2558 ซึ่งในปี 

2557 รับงานค่าแรงรวมวัสดุหลักรับมาในอัตราร้อยละ 49 ของรายได้หลักจากการบริการ
 ต้นทุนงานรับจ้างปี 2559  เท่ากับ 1,537.98 ล้านบาท เทียบกับปี 2558  ซึ่งเท่ากับ 1,546.91 ล้านบาทลดลงร้อยละ 0.58 อันมีผลจาก
ประเภทของการรับงานโดยงานที่รับมาเป็นงานค่าแรงรวมวัสดุหลัก รับเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ  65 ของรายได้หลักจากการบริการในปี 2559 ซึ่งใน
ปี 2558 รับงานค่าแรงรวมวัสดุหลักรับมาในอัตราร้อยละ 35 ของรายได้หลักจากการบริการ
 ต้นทุนงานรับจ้างปี 2560 เท่ากับ 1,481.12 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เท่ากับ 1,537.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.69 อันมีผลมาจาก

การรับงานประเภทค่าแรงรวมวัสดุหลักลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 10.73 ของรายได้หลักจากการบริการ
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่น ๆ
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2558 เท่ากับ 126.18 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 121.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.69 
ส่วนที่เพิ่มมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2559 เท่ากับ 137.04 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 เท่ากับ 126.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61 
ส่วนที่เพิ่มมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท, ค่าใช้จ่ายคดีความและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2560 เท่ากับ 148.50 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เท่ากับ 137.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.36 
ส่วนที่เพิ่มจ�านวนมาจากการบันทึกต้นทุนขายของวัสดุเหลือใช้ ที่มีรายได้อยู่ในรายได้อื่นจ�านวน 32.81 ล้านบาท

หนี้สูญ
 ในปี 2557 บริษัทมีการตั้งส�ารองหนี้สูญจ�านวน 2.8 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 12 เดือน และมีการรับช�าระหนี้จากลูก
หนี้ที่ตั้งส�ารองไว้จ�านวน 3.89 ล้านบาท
 ในปี 2558 บริษัทไม่มีการตั้งส�ารองหนี้สูญและยังได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งส�ารองไว้จ�านวน 8.67 ล้านบาท
 ในปี 2559 บริษัทไม่มีการตั้งส�ารองหนี้สูญและยังได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งส�ารองไว้จ�านวน  6  แสนบาท
 ในปี 2560 บริษัทไม่มีการตั้งส�ารองหนี้สูญและยังได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งส�ารองไว้จ�านวน  7.38 ล้านบาท

 (ค)  ก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิ
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 ในปี 2558 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 309 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 มีก�าไรขั้นต้น 389 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.56 เนื่องจากประเภทของ
การรับงาน โดยงานในปี 2557 จะมีงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีน้�าเงิน แต่งานที่รับในปี 2558 จะเป็นงานจากภาคเอกชนประเภทอาคาร
สูง 
 ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 325 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 มีก�าไรขั้นต้น 309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.18 เนื่องจากประเภทของ
การรับงาน โดยงานในปี 2558   จะมีงานจากภาคเอกชนประเภทอาคารสูง   แต่งานที่รับในปี 2559  จะเป็นงานจากภาคเอกชนประเภทอาคาร
สูงและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ในปี 2560 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 337.12 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มีก�าไรขั้นต้น 325.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละที่เพิ่ม 3.62 ซึ่งมีผลมาจากการส่งมอบงานได้เร็วขึ้นกว่าปี 2559

 ในปี 2558 บริษัทมีก�าไรส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่เท่ากับ 153.24 ล้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 210 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.02 อันเป็น
ผลมาจากก�าไรขั้นต้นลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

 ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่เท่ากับ 156.07 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 153.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 อัน
เป็นผลมาจากก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

 ในปี 2560 บริษัทมีก�าไรส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่เท่ากับ 210.86 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มีก�าไรส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่เท่ากับ 156.07 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละที่เพิ่ม 35.10 ซึ่งมีผลมาจากในปี 2560 มีรายได้จากการขายเครื่องจักรเก่า และรายได้จากการ
ขายวัสดุเก่าพร้อมเครื่องจักรที่แสดงอยู่ในรายได้อื่น

 (ง) การลงทุนในเครื่องจักร

 การลงทุนในปี 2558 จ�านวน 164 ล้านบาท เป็นการซื้อรถเครนและเครื่องเจาะ โดยเป็นการซื้อเข้ามาทดแทนของเก่า เพื่อจะน�ารถเครน
คันเก่าส่งไปท�างานที่ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์
 การลงทุนในปี 2559 จ�านวน 197.64 ล้านบาท เป็นการซื้อรถเครนและเครื่องเจาะ โดยเป็นการซื้อเข้ามาทดแทนของเก่า   เพื่อรองรับ

การขยายงาน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานรัฐ 
 การลงทุนในปี 2560 มีจ�านวนเงิน 339.64 ล้านบาท เป็นการซื้อรถเครน, เครื่องเจาะและเครื่องท�าก�าแพงกันดิน โดยเป็นการซื้อเข้ามา
แทนของเก่า ซึ่งได้ท�าการขายไปโดยมีราคาทุนเท่ากับ 305.14 ล้านบาท เพื่อมารองรับงานที่เพิ่มขึ้น
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  (จ)  ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
 ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 15 ซึ่งลดลงร้อยละ 31.81 เนื่องมาจากผลประกอบการลดลง จึงท�าให้
ก�าไรเบ็ดเสร็จลดลง
 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 15   เนื่องมาจากผลประกอบการเพิ่มขึ้น จึงท�าให้ก�าไรเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้น
 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 18 อันเนื่องมาจากผลประกอบการมีก�าไรเพิ่มขึ้น จึงท�าให้ก�าไรเบ็ดเสร็จ
เพิ่มขึ้น

 14.2	 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
   14.2.1 สรุปสินทรัพย์รวมและหนี้สินของกลุ่มบริษัท

 

สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของปี 2558, 2559 และ 2560  เท่ากับ 1,807 ล้านบาท, 1,884 ล้านบาทและ 2,466 ล้านบาท
 ในปี 2558 เทียบกับปี 2557 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจ�านวน 82 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 44.78 ล้านบาท ส่วนใหญ่ที่ลด

ลงคือลูกหนี้การค้ายังไม่เรียกช�าระ และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 127.58 ล้านบาท เนื่องมาจากในส่วนสินทรัพย์ถาวรในปี 2558 
ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิ่ม เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า และมีบางส่วนมีแผนการที่จะส่งไปประเทศเมียนมาร์
 ในปี 2559 เทียบกับปี 2558 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจ�านวน 77 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง  95 ล้านบาท ส่วนใหญ่ที่ลด

ลงคือเงินลงทุนชั่วคราว และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท เนื่องมาจากในส่วนสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 ได้ลงทุนซื้อ
เครื่องจักรเข้ามาเพิ่ม เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า เพื่อรองรับการขยายงาน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานรัฐ 
 ในปี 2560 เทียบกับปี 2559 มีจ�านวนเพิ่มขึ้น 5.82 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 365 ล้านบาท อัเนนื่องมาจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 222 ล้านบาท และมีการลงทุนชั่วครวเพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่ม
ขึ้น 216 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 207 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 19 ล้าน

บาท อัเนนื่องมาจากจ่ายค่ามัดจ�าค่าเครื่องจักร



SEAFCO
THE FOUNDATION 
OF SUCCESS 

77

หนี้สินรวม
 หนี้สินรวมของปี 2558,2559 และ 2560  เท่ากับ 814 ล้านบาท, 816 ล้านบาท และ 1,270 ล้านบาท ซึ่งในปี 2258 และปี 2559จะอยู่
ที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นส่วนใหญ่ โดยเจ้าหนี้การค้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของการรับงาน ซึ่งถ้าในปีใดมีอัตราส่วน
ของการรับงานแบบค่าแรงรวมวัสดุหลักสูงขึ้น ก็จะท�าให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และถ้าในปีใด มีอัตราส่วนการรับงานเฉพาะค่าแรงสูงขึ้นก็จะท�าให้
ส่วนของเจ้าหนี้การค้าลดลง
 ในปี 2560 เทียบกับปี 2559 มีจ�านวนหนี้สินเพิ่มขึ้น 454 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 65 
ล้านบาท เป็นเจ้าหนี้ทรัสตรีซีทส์เครื่องจักรที่เข้ามาช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560  มีส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 138 
ล้านบาท และมีส่วนของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 118 ล้านบาท และส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท 
อันเนื่องมาจากหุ้นกู้จะถึงก�าหนดช�าระจ�านวน 150 ล้านบาท ส่วนอีก 42 ล้านบาทเป็นเจ้าหนี้ผ่อนช�าระค่าเครื่องจักร
 ในปี 2558 ได้มีการออกหุ้นกู้จ�านวน 150 ล้านบาท ครบก�าหนดช�าระ 3 ปี โดยในการออกหุ้นกู้นั้นเพื่อที่จะน�ามาซื้อเครื่องจักร ซึ่งจะ
ครบก�าหนดช�าระในเดือนกันยายน 2561

เงินกู้ระยะยาว
 เงินกู้ยืมระยะยาวของปี 2557 ถึง 2559  เท่ากับ 23.50 ล้านบาท, 10.91 ล้านบาท และ 62.15 ล้านบาท บริษัทได้ลงทุนในการซื้อ
เครื่องจักรเข้ามาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสื่อมสภาพ และทดแทนเครื่องจักรที่จะส่งไปท�างานที่ประเทศพม่า บริษัทใช้แหล่งเงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
 ในปี 2558 ลดลงเพราะเป็นการกู้มาแบบลิสซิ่ง ได้มีการช�าระหนี้ไปตามก�าหนดระยะเวลาการผ่อน ส่วนในปี 2558 ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการ
ออกหุ้นกู้แทนการท�าลิสซิ่ง
 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเพราะเป็นการกู้จากธนาคาร  ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการออกกู้ยืมระยะยาวแทนการท�าลิสซิ่ง
 ในปี 2560 ลดลงเพราะหุ้นกู้จะครบก�าหนดช�าระในเดือนกันยายน 2561 จึงมีการโอนไปอยู่ในส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระ
ในหนึ่งปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2558 ถึง 2560 เท่ากับ 993 ล้านบาท, 1,068 ล้านบาทและ 1,196 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปี อัน
เนื่องมาจากผลการด�าเนินงานมีผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่อง

 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.76 เท่า ในปี 2558 เท่ากับ 0.82 เท่า และในปี 2557 เท่ากับ 
0.88  เท่า บริษัทมีสัญญากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งระบุว่าให้บริษัทรักษาสภาพของอัตราส่วนนี้ไว้ที่ไม่เกิน 1.5   เท่า และในอัตราส่วนของ Net 
Gearing ของปี 2559 เท่ากับ 0.24 เท่า ในปี 2558 เท่ากับ 0.20 เท่า และปี 2557 เท่ากับ 0.23 เท่า จากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น
 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.06 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 0.76 เท่า ที่เพิ่มขึ้นเพราะในปี 
2560 ได้มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจึงท�าให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์เพราะการท�าสัญญากับเจ้าหนี้เงินกู้จะต้องรักษาระดับไม่ได้เกิน 
1.5 เท่า และในส่วนอัตราส่วนของ Net Gearing ของปี 2560 เท่ากับ 0.19 เท่า และในปี 2559 เท่ากับ 0.24 เท่า ซึ่งก็แสดงว่าสภาพคล่องใน
ส่วนของหนี้เงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอยู่ในอัตราส่วนที่ดีขึ้น
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แหล่งที่มาของเงินทุน
 ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 814.26 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 582.19 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 232.07 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 บริษัทหนี้สินรวม 808.08 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 723.29 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 84.79 ล้านบาท โดยบริษัท
ได้เพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สินระยะยาวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเงินทุนหมุนเวียน
 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 815.95 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 545.12 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 270.82 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 บริษัทหนี้สินรวม 814.26 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 582.19 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 232.07 ล้านบาท โดยบริษัท
ได้เพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สินระยะยาวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเงินทุนหมุนเวียน
 ซึ่งบริษัทใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน,จากเจ้าหนี้การค้า และการออกหุ้นกู้
 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 1,270.28 ล้านบาท เป็นหนิ้สนหมุนเวียน 1,062.93 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวเท่ากับ 207.35 
ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทยังมาจากสถาบันการเงินและจากเจ้าหนี้การค้า

ค่าตอบแทนการจากการสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี   ดังต่อไปนี้  

ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี ปี 2559 ค่าสอบบัญชี ปี 2560

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด

บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด

กิจการร่วมค้าซีฟโก้และประยูรชัย (1984)

กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

1,555,000

95,000

300,000

60,000

60,000

1,585,000

95,000

300,000

60,000

60,000

รวม 2,070,000 2,100,000
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมได้ถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอโดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่
ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ในการตรวจสอบแล้วแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
ความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

      (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)   (ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์)
       ประธานกรรมการ     กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 4 ท่าน โดยมี นายศิวะ แสงมณี 
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมควร วัฒกีกุล นายสมควร มูสิกอินทร์ และนายลอยเลื่อน บุนนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน จ�านวน 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับกรรมการ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการในการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ รวมถึงมีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
 สรุปผลการด�าเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้
  1.	สอบทานรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีในการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�าปี 2560 คณะ
กรรมการมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ ครบถ้วนเหมาะสม เป็น
ไปตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานทางการเงิน
  2.	สอบทานระบบการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยได้มีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเหมาะสม มีอยู่จริง
  3.	สอบทานการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการประเมิน
ความเสี่ยงตามแผนการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกัลแผนการด�าเนินงานของกิจการ และบริหารจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4.	สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และก�ากับให้มีการปฏิบัติงานตามกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจ

สอบได้ครอบคลุมทุกระบบงาน และหัวข้อความเสี่ยง มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและมีประสิทธิผล
  5.	สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการมีความ
เห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม รายการที่เกี่ยวโยงกันด�าเนินการอย่างสมเหตุสมผล โดยค�านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน
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  6.	สอบทานการก�ากับดูแลกิจการ	และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน การปฏิบัติงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และนโยบายการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
ให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  7.	พิจารณาคัดเลือก	เสนอและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่แนล บให้เปลี่ยนผู้
สอบบัญชีในปี 2561 เป็นบริษัท บัญชีกิจ จ�ากัด ปะกอบด้วย
  1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ
  2. นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ
  3. นายธนากร ฝักใฝ่ผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4879
  เป็นผู้สอบบัญชี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องก�าหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ
  จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท 
ซีฟโก้ จ�ากัด(มหาชน) มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดท�างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการ
เงิน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    (นายศิวะ แสงมณี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ		ผู้ถือหุ้นบริษัท	ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และ
ของเฉพาะบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการด�าเนินงานรวมและ
ผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แยกแสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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การรับรู้รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าก่อสร้าง จ�านวน 1,818.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จส�าหรับ
สัญญาก่อสร้างในแต่ละสัญญา  ในการค�านวณอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ ณ วันที่ในรายงานทางการเงิน เกิดจากการเปรียบเทียบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น
แล้วกับต้นทุนประมาณการก่อสร้างจนงานเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงในความถูกต้องของอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ อันเนื่องมาจาก
การรวบรวมต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และการใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญในการปรับเปลี่ยนประมาณการต้นทุนก่อสร้างจน
งานเสร็จให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทั้งในส่วนงานก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเดิมและในส่วนของการเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มลด  ผล
ของความถูกต้องของอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จดังกล่าวมีผลกระทบทั้งรายได้ และก�าไรจากการด�าเนินงานในจ�านวนที่อาจเป็นสาระส�าคัญ  ข้าพเจ้า
จึงพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้ว และความถูกต้องของการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จเป็น
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
 ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้ว และความถูกต้องของการประมาณการ
ต้นทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ  โดย
 • ท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนการก่อสร้าง และการจัดท�าประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจนงาน
เสร็จ 
 • ทดสอบการควบคุมภายในที่ส�าคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนการก่อสร้าง และการจัดประมาณการต้นทุน
การก่อสร้างจนงานเสร็จ
 • ตรวจสอบรายการต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วกับเอกสารหลักฐานประกอบรายการ
 • เข้าสังเกตการณ์งานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง  เปรียบเทียบปริมาณงานที่ท�าเสร็จตามรายงานกับปริมาณงานที่ท�าเสร็จที่เกิดขึ้น
จริง  สอบถามวิศวกรผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับความคืบหน้า และปัญหาการด�าเนินงานก่อสร้าง  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การประมาณการต้นทุนก่อสร้างจนงานเสร็จ
 • เปรียบเทียบอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จตามบัญชีกับรายงานผลงานการก่อสร้างที่วิศวกรให้ความเห็นชอบแล้ว และพิจารณาความสม
เหตุผลของผลแตกต่าง
 • ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ  โดยหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ และ
สอบทานความสมเหตุผลของประมาณการต้นทุนดังกล่าว

การควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์หน่วยงาน
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สุทธิ จ�านวน 778.04 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม จ�านวน 858.26 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจ�านวนที่มีนัย
ส�าคัญในงบการเงินรวม และเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในงานก่อสร้างให้แก่ลูกค้า  เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีหน่วยงานจ�านวนมาก และงานก่อสร้างต้องน�าสินทรัพย์ดังกล่าวไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานตามที่ลูกค้าก�าหนด  ดังนั้นสินทรัพย์ดังกล่าวจึงอาจ
เกิดการสูญหายได้ง่าย หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานก่อสร้าง  ข้าพเจ้าจึงพิจารณาความมีอยู่จริงเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นเรื่องส�าคัญใน
การตรวจสอบ

 ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับความมีอยู่จริงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย
 • ท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์  
 • สุ่มตรวจนับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด ตามที่ปรากฎในรายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละหน่วยงาน

 • ตรวจสอบยอดรายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละหน่วยงาน ณ วันสิ้นงวด กับทะเบียนคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์
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ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่คลอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
อื่น
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินการต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้
บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่สอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ 

  ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด 
  ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกิด 
  จากการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
  การแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ 
  ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
  ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าโดยผู้บริหาร
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี 
  ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 
  ต่อความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง 
  กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยใช้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ 
  สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ 
  ให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ 
  การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
  กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน 
  ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ 
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้ พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
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หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 

          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     5 260,760,119.33 39,436,245.09 247,704,875.06 24,947,558.92

          เงินลงทุนช่ัวคราว  6 100,044,776.39 1,439,256.30 100,044,776.39 1,439,256.30

          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น        7 440,849,841.89 362,523,415.79 394,695,464.87 321,288,775.96

          ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชําระ 207,542,004.31 249,069,021.45 199,462,171.08 245,396,646.48

          เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า 1,040,800.34 2,851,582.44 923,552.50 2,659,334.60

          เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00

          สินค้าคงเหลือ 8 92,753,128.12 77,274,784.84 90,102,445.46 73,820,755.70

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,102,990,670.38 737,594,305.91 1,032,933,285.36 669,552,327.96

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

          เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน      9 67,227,445.99 67,967,179.81 67,000,000.00 67,737,115.04

          เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 10 0.00 840,216.33 0.00 0.00

          เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 0.00 0.00 22,799,600.00 14,999,400.00

          เงินลงทุนระยะยาวอื่น 8,842,529.97 10,062,822.57 5,000,000.00 6,262,571.49

          อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 12 29,666,448.59 29,666,448.59 29,666,448.59 29,666,448.59

          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 948,206,888.03 741,053,105.79 914,081,295.65 724,784,835.39

          สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 15,779,491.04 15,296,235.67 15,779,491.04 15,296,235.67

          ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 15 241,181,019.04 240,090,532.02 224,376,982.70 224,163,541.20

          ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 27,755,745.04 35,224,134.91 27,716,803.64 33,832,799.93

          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 24,625,006.60 6,413,730.07 24,625,006.60 6,413,730.07

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,363,284,574.30 1,146,614,405.76 1,331,045,628.22 1,123,156,677.38

รวมสินทรัพย์ 2,466,275,244.68 1,884,208,711.67 2,363,978,913.58 1,792,709,005.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คร้ังที่...................เม่ือวันที่................................................

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)
สินทรัพย์

(         ดร. ณรงค์   ทัศนนิพันธ์        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

          เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

                   จากสถาบันการเงิน 16 80,900,567.21 16,029,695.99 80,900,567.21 16,029,695.99

          เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 551,414,191.35 413,440,958.04 518,936,993.65 377,786,921.75

          เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา   133,746,745.97 15,812,533.59 133,746,745.97 14,929,625.68

          เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา 27,519,702.65 28,877,584.86 12,035,012.61 13,392,894.82

          ส่วนหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนด

                   ชําระภายในหนึ่งปี 17 246,629,186.29 54,822,002.12 246,629,186.29 54,822,002.12

          เงินกู้ยืมระยะสั้น 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00

          ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,246,237.19 193,643.33 0.00 0.00

          ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,869,794.17 15,946,880.03 14,608,521.48 15,417,831.41

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,062,926,424.83 545,123,297.96 1,006,857,027.21 492,378,971.77

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

          เงินกู้ยืมระยะยาว 17 158,974,657.79 223,762,189.36 158,974,657.79 223,762,189.36

          หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 4,346,317.20 6,054,752.79 4,346,317.20 6,054,752.79

          ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

                   ผลประโยชน์พนักงาน 18 44,031,230.00 41,005,643.22 44,031,230.00 41,005,643.22

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 207,352,204.99 270,822,585.37 207,352,204.99 270,822,585.37

     รวมหนี้สิน 1,270,278,629.82 815,945,883.33 1,214,209,232.20 763,201,557.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ

บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

(         ดร. ณรงค์   ทัศนนิพันธ์        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น 19

          ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 611,330,016 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 305,665,008.00 305,665,008.00

หุ้นสามัญ 305,665,008 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 305,665,008.00 305,665,008.00

          ทุนที่ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ  611,330,016 หุ้น

   หุ้นละ 0.50 บาท 305,665,008.00 305,665,008.00

หุ้นสามัญ  305,665,008 หุ้น

   หุ้นละ 1 บาท 305,665,008.00 305,665,008.00

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 164,000,000.00 164,000,000.00 164,000,000.00 164,000,000.00

     กําไรสะสม 

          จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฏหมาย 20 30,566,626.30 30,566,626.30 30,566,626.30 30,566,626.30

          ยังไม่ได้จัดสรร 21 677,721,322.25 558,542,930.58 653,216,235.12 530,892,365.94

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (6,132,227.28) (3,285,815.71) (3,678,188.04) (1,616,552.04)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,171,820,729.27 1,055,488,749.17 1,149,769,681.38 1,029,507,448.20

     ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 24,175,885.59 12,774,079.17 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,195,996,614.86 1,068,262,828.34 1,149,769,681.38 1,029,507,448.20

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,466,275,244.68 1,884,208,711.67 2,363,978,913.58 1,792,709,005.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(         ดร. ณรงค์   ทัศนนิพันธ์        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ

หมายเหตุหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

รายได้ค่าก่อสร้าง 1,818,241,898.30 1,863,299,598.01 1,770,595,329.75 1,843,265,761.03

ต้นทุนการก่อสร้าง (1,481,124,727.04) (1,537,979,489.62) (1,442,542,450.16) (1,525,646,284.42)

กําไรขั้นต้น 337,117,171.26 325,320,108.39 328,052,879.59 317,619,476.61

รายได้อื่น

        กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร 50,214,657.74 2,573,468.26 53,389,172.13 2,573,468.26

        หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ 4,092,465.99 200,000.00 4,092,465.99 200,000.00

        กําไรจากการยกเลิกกิจการร่วมค้า 1,886,442.84 0.00 2,726,659.17 0.00

        อื่น ๆ 32,812,969.86 12,025,542.75 31,631,069.62 10,827,327.58

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (148,499,159.23) (137,044,585.10) (141,975,459.01) (126,923,107.26)

ต้นทุนทางการเงิน (17,720,683.89) (16,328,979.95) (17,720,683.89) (16,390,349.79)

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้า 0.00 (176,943.79) 0.00 0.00

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 259,903,864.57 186,568,610.56 260,196,103.60 187,906,815.40

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (48,752,414.28) (31,391,597.42) (46,175,207.02) (29,898,765.40)

กําไรสําหรับปี 211,151,450.29 155,177,013.14 214,020,896.58 158,008,050.00

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

        - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

        จากการแปลงค่างบการเงิน (784,775.57) (508,850.34) 0.00 0.00

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนักงานท่ีกําหนดไว้ 18 (2,577,045.00) (2,020,690.04) (2,577,045.00) (2,020,690.04)

 - ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถูก

จัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ภายหลัง 515,409.00 404,138.00 515,409.00 404,138.00

(2,061,636.00) (1,616,552.04) (2,061,636.00) (1,616,552.04)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (2,846,411.57) (2,125,402.38) (2,061,636.00) (1,616,552.04)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 208,305,038.72 153,051,610.76 211,959,260.58 156,391,497.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีฟโก้  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560

งบการเงินรวม (บาท)

(         ดร. ณรงค์   ทัศนนิพันธ์        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร :

      ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 210,875,419.07 156,069,244.49 214,020,896.58 158,008,050.00

      ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 276,031.22 (892,231.35) 0.00 0.00

211,151,450.29     155,177,013.14     214,020,896.58     158,008,050.00      

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม :

      ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 208,029,007.50 153,943,842.11 211,959,260.58 156,391,497.96

      ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 276,031.22 (892,231.35) 0.00 0.00

208,305,038.72     153,051,610.76     211,959,260.58     156,391,497.96      

กําไรต่อหุ้น

      กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 23 0.34 0.26 0.35 0.26

      จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 23 611,330,016 611,330,016 611,330,016 611,330,016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีฟโก้  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

(         ดร. ณรงค์   ทัศนนิพันธ์        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ

งบการเงินรวม (บาท)

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน องค์ประกอบอื่นของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนสํารอง ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า

ตามกฎหมาย ของผลประโยชน์พนักงาน

ท่ีกําหนดไว้

ยอดคงเหลือต้นงวด  2560 305,665,008.00 164,000,000.00 30,566,626.30 530,892,365.94 (1,616,552.04) 1,029,507,448.20

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

          กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 214,020,896.58 (2,061,636.00) 211,959,260.58

           เงินปันผลจ่าย 21 0.00 0.00 0.00 (45,847,351.20) 0.00 (45,847,351.20)

           เงินปันผลระหว่างกาล 21 0.00 0.00 0.00 (45,849,676.20) 0.00 (45,849,676.20)

ยอดคงเหลือปลายงวด  2560 305,665,008.00 164,000,000.00 30,566,626.30 653,216,235.12 (3,678,188.04) 1,149,769,681.38

ยอดคงเหลือต้นงวด   2559 305,665,008.00 164,000,000.00 30,566,626.30 452,357,088.02 0.00 952,588,722.32

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

          กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.00 0.00 0.00 158,008,050.00 (1,616,552.04) 156,391,497.96

           เงินปันผลจ่าย 21 0.00 0.00 0.00 (45,849,676.20) 0.00 (45,849,676.20)

           เงินปันผลระหว่างกาล 21 0.00 0.00 0.00 (33,623,095.88) 0.00 (33,623,095.88)

ยอดคงเหลือปลายงวด  2559 305,665,008.00 164,000,000.00 30,566,626.30 530,892,365.94 (1,616,552.04) 1,029,507,448.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               (         ดร. ณรงค์   ทัศนนิพันธ์        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

หมายเหตุ

กําไรสะสม

บริษัท  ซีฟโก้  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

   กําไรก่อนภาษีเงินได้ 259,903,864.57 186,568,610.56 260,196,103.60 187,906,815.40

   รายการปรับปรุง

          ค่าเสื่อมราคา 116,545,577.30 107,075,897.34 113,913,012.71 105,106,926.33

          หนี้สูญ / หนี้สงสัยจะสูญ 7,375,766.25 618,200.93 7,375,766.25 618,200.93

          หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ (4,092,465.99) (200,000.00) (4,092,465.99) (200,000.00)

          กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

               ที่ยังไม่เกิดขึ้น (44,776.39) 0.00 (44,776.39) 0.00

          ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชําระ(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 41,527,017.14 (106,346,745.07) 45,934,475.40 (106,260,825.99)

          ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1,796,113.96 0.00 1,796,113.96 0.00

          สินทรัพย์อื่นตัดจําหน่าย 5,200,997.67 3,839,050.88 4,829,986.52 3,787,933.55

         ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น 355,899.89 1,350.00 355,899.89 1,350.00

          กําไรจากการยกเลิกกิจการร่วมค้า (1,886,442.84) 0.00 (2,726,659.17) 0.00

          ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 0.00 176,943.79 0.00 0.00

          (กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 1,324,378.74 (282,920.00) 0.00

          กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร (49,656,406.19) (5,739,774.22) (52,830,920.58) (5,739,774.22)

          ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร 152,704.77 312,443.10 150,831.63 312,443.10

          ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 2,045,211.87 470,561.43 (809,309.93) 1,669,726.20

          ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 5,155,622.78 2,449,200.22 5,155,622.78 2,449,200.22

          ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 17,720,683.89 16,390,349.79 17,720,683.89 16,390,349.79

402,099,368.68 206,940,467.49 396,641,444.57 206,042,345.31

   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

             สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

          ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (62,487,254.05) 68,199,794.51 (54,387,847.44) 49,854,763.52

          เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า 1,810,782.10 2,733,531.73 1,735,782.10 1,135,631.81

          สินค้าคงเหลือ (17,274,457.24) (3,944,666.67) (18,077,803.72) (3,118,537.28)

          ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (1,090,487.02) (6,058,051.60) (213,441.50) (6,922,232.83)

          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (18,211,276.53) (4,034,575.07) (18,211,276.53) (4,034,575.07)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

บริษัท  ซีฟโก้  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ

 (         ดร. ณรงค์   ทัศนนิพันธ์        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559
      การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ

            หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

          เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 86,484,217.15 (14,511,885.27) 89,661,055.74 (7,651,495.10)

          เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา 117,934,212.38 (40,513,062.41) 118,817,120.29 (39,354,033.58)

          เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา (1,357,882.21) (591,270.82) (1,357,882.21) (561,683.82)

          ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (6,169,800.00) (310,000.00) (6,169,800.00) (310,000.00)

      เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 501,737,423.26 207,910,281.89 508,437,351.30 195,080,182.96

      เงินสดรับ(จ่าย)ดอกเบี้ยจ่าย (15,996,811.27) (14,555,697.45) (15,996,811.27) (14,555,697.45)

      เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้ (43,637,133.19) (54,866,665.98) (43,145,791.14) (51,326,099.64)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 442,103,478.80 138,487,918.46 449,294,748.89 129,198,385.87

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

          เงินลงทุนช่ัวคราว(เพ่ิมขึ้น) ลดลง (98,560,743.70) 130,525,067.87 (98,560,743.70) 130,525,067.87

          เงินสดรับชําระคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00

          เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น 0.00 (5,000,000.00) 0.00 0.00

          เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกันลดลง 739,733.82 4,962,713.61 737,115.04 4,965,332.39

          เงินสดรับจากการยกเลิกกิจการร่วมค้า 2,726,659.17 0.00 2,726,659.17 0.00

          เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 482,720.00 0.00

          เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 (8,000,000.00) 0.00

          เงินสดรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,220,292.60 0.00 1,262,571.49 0.00

          เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 0.00 (1,310,210.80) 0.00 (1,262,571.49)

          เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 0.00 (15,767.51) 0.00 (15,767.51)

          เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร (229,149,156.33) (248,217,849.89) (208,648,646.62) (242,003,375.30)

          เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 42,616,966.73 3,749,854.37 42,608,216.73 3,749,854.37

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (275,406,247.71) (115,306,192.35) (267,392,107.89) (104,041,459.67)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้  

บริษัท  ซีฟโก้  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ
 (         ดร. ณรงค   ทัศนนิพันธ        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

          เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

             จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 64,864,188.04 11,046,114.95 64,864,188.04 11,046,114.95

          เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00

          เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 0.00 (20,000,000.00) 0.00 (20,000,000.00)

          เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว 101,720,000.00 90,000,000.00 101,720,000.00 90,000,000.00

          เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว (15,564,000.00) (12,590,070.00) (15,564,000.00) (12,590,070.00)

          เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (18,468,485.50) (17,161,795.59) (18,468,485.50) (17,161,795.59)

          เงินสดจ่ายเงินปันผล (91,697,027.40) (79,472,772.08) (91,697,027.40) (79,472,772.08)

          เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 11,125,775.20 0.00 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 55,580,450.34 (28,178,522.72) 40,854,675.14 (28,178,522.72)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (953,807.19) (555,116.95) 0.00 0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 221,323,874.24 (5,551,913.56) 222,757,316.14 (3,021,596.52)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 39,436,245.09 44,988,158.65 24,947,558.92 27,969,155.44

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 260,760,119.33 39,436,245.09 247,704,875.06 24,947,558.92

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท  ซีฟโก้  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ

(         ดร. ณรงค์   ทัศนนิพันธ์        และ        นายเผด็จ    รุจิขจรเดช         )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท  ซีฟโก้  จ�ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.		ข้อมูลทั่วไป
 1.1  บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 ทะเบียนเลขที่ 1385/2517 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 บริษัทฯ ได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ทะเบียนเลขที่ 0107547000257 (เดิมเลขที่ 0107574700255)
 1.2  บริษัทฯ มีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
 1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างงานรากฐานและงานโยธาทั่วไป

2.		เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน	
 2.1  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฎิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกราคม 
2544 เรื่องการจัดท�าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบ
การน�าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส�าคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่  11 ตุลาคม 2559  เรื่องก�าหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน 
ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ในระหว่างปี
  ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้
ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย
 2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในอนาคต
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศ
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
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เรื่อง

 มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การน�าเสนองบการเงิน
 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) สินค้าคงเหลือ
 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด
 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้
 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้
 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์พนักงาน 
 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
   จากรัฐบาล
 ฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการกู้ยืม  
 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) ก�าไรต่อหุ้น
 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกันภัย
 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

 ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด�าเนินงาน
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม
 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม

 การตีความมาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
   กับกิจกรรมด�าเนินงาน
 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า 
 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
   ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) 
   เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่า และปฏิสัมพันธ์ของ
   รายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) 
   เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที่น�าส่งรัฐ

  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไม่มีแผนที่จะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ และคาดว่า
ไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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3.	หลักเกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม
 3.1 งบการเงินรวมของบริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบาย 
  การเงิน และการด�าเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง ดังต่อไปนี้

 3.2 งบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  
  ส�าหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ส�าหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่ง 
  เกิดจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
 3.3 งบการเงินจัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน ส�าหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
 3.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอดก�าไรที่คิดระหว่างกันกับก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของบริษัทฯ กับ  
  สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว

4.	สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
  4.1.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

  4.1.2 รายได้จากงานฐานรากและงานโยธา บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ กรณีมีความเป็นไปได้
   ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนงานทั้งสิ้น จะสูงกว่ารายได้ค่างานตามสัญญาบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย 

   ทันทีในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  4.1.3 ต้นทุนจากงานฐานรากและงานโยธา ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าจ้างเหมาผู้รับเหมา และต้นทุนอื่นๆ 
   บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงก�าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจาก

  วันที่ฝาก และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
 4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับ/ใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างช�าระของลูกหนี้และก�าหนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของ 
 ลูกหนี้จากผลการพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย
 4.4 สินค้าคงเหลือ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)  หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
  จะต�่ากว่า 

ประเทศ สัดส่วนการลงทุน(%) ประเภทธุรกิจ

2560 2559 

         บริษัท ซีฟโก้คอนสตรัคช่ัน จํากัด ไทย 50 50 รับเหมาก่อสร้าง

         บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด ไทย 97.996 99.99 รับเหมาก่อสร้าง

         Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. (ถือหุ้น สาธารณรัฐ 80 90 รับเหมาก่อสร้าง

         โดย บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด แห่งสหภาพ

            จํากัด ร้อยละ 80) เมียนมา

จํานวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10

อาคารและส่วนปรับปรุง 20

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 5 และ10

เคร่ืองตกแต่ง, ติดตั้งและเคร่ืองใช้สํานักงาน 3, 5 และ 10

ยานพาหนะ 5

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
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 4.5 เงินลงทุน
  4.5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม รับรู้เป็น
   รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  4.5.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่น บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ  
 สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกวิธีราคาทุนส�าหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  4.7.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และหักค่าเผื่อการ 
   ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส�าหรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของ 
   สินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  4.7.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น  
   และคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญ เมื่อ 
   เทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น นอกจากนี้ยังก�าหนดให้ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิด 
   ค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
   อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์  มีดังนี้ 

             จ�านวนปี
   ส่วนปรับปรุงที่ดิน           10   
   อาคารและส่วนปรับปรุง           20
   เครื่องจักรและอุปกรณ์        5 และ10
   เครื่องตกแต่ง, ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน             3, 5 และ 10
   ยานพาหนะ             5
   ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัท  

 ย่อยสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าการใช้ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยที่การ 
 สอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ 

 สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึกกลับ  
 รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป  หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
 4.9 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงิน 
 ตราต่างประเทศที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกด้วยอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อและขาย ยกเว้นรายการที่มี  
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้อัตราตามสัญญา
  ก�าไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงานแล้ว
 4.10 เครื่องมือทางการเงิน

  เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า 
 และลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน เงินลงทุนระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชีเกณฑ์การรับรู้  

 และการวัดมูลค่า ส�าหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว - สัญญาเช่าการเงิน
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าซื้อเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วย ราคายุติธรรมของ 
 สินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ค้างจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่ เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของ 
 สัญญาเช่า 
 4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  4.12.1 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก�าหนด การจ่ายสมทบไว้แล้ว  
  สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหาร โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุน 
  ส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบ จากบริษัทเงินจ่ายสมทบ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
  ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลา บัญชีที่เกิดรายการนั้น
  4.12.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง 
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย  
  มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณ การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจาก
  ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ด้วยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
  อันเป็น ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า จะต้องจ่ายในอนาคต และค�านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ
  พันธบัตรรัฐบาลที่มีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้น 
  ประมาณการจากเงินเดือน พนักงาน อัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอื่น ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้ 
  รายการ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ พนักงานจะ
  บันทึกในก�าไรหรือขาดทุน เพื่อกระจายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
 4.13 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  1.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
   และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้ 
   โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   - ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไร หรือขาดทุนส�าหรับงวดที่ต้อง 
   เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ  
   รายการในปีก่อนๆ
   - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราว ที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
   และจ�านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

   อันใกล้ 
  2. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการปรับปรุงโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศ 
   ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
  3.  ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยค�านึง ถึงผลกระทบของ 
   สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอน และอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ บริษัทฯ และบริษัทย่อย  

   เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง 
   การตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน   
   และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปลี่ยนการตัดสินใจ  

   โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ใน 
   งวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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  4.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิตาม 
   กฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย
   หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น บริษัทฯ และ
   บริษัทย่อยมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สิน และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่าย 
   ช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
  5. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า ก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอ
  กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับ 
  ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
 4.14 ประมาณการหนี้สิน
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ 
 จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ     
 เพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพันและจ�านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ  หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่าย
 ที่จ่ายช�าระไปตามประมาณหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่าง 
 หากแต่ต้องไม่เกินจ�านวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
 4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึง ผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมี 
 ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
 ทาง ด้านการเงิน 
  ผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจาก 
 บุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคาผู้ประเมินได้ประเมิน หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุน 
 ข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง 
 เหมาะสม 
  เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ มูลค่า  
 ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 
  •  ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการ 
   สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
  •  ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
   หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

  •  ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

  หากข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน  การวัด
 มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่าสุดที่มีนัยส�าคัญ 
 ส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 

  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม  ณ  วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
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    4.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
  ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
 ความไม่แน่นอนเสมอการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก 
 ลูกหนี้แต่ละรายโดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
  ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก 
 สินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
 ขายสินค้านั้น และค่าเผื่อส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
  ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือเม่ือ
 เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน
  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
 หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
 การคาดการณ์รายได้ และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง
 ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด
 ที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ 
 เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ 
 ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น 
 จ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
  สัญญาเช่า
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน 

 เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว
 หรือไม่
  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
 ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน  

 เป็นต้น
 4.17 ก�าไรต่อหุ้น
  ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งค�านวณโดยการหารยอดก�าไร(ขาดทุน) 

 สุทธิส�าหรับปี ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 
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5.  ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2560 2559 2560 2559 

          เงินสด 2,381,100.12 1,957,974.37 901,809.19 1,300,052.94

          เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 256,329,786.22 27,741,127.08 245,294,253.76 20,870,585.28

          เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 2,049,232.99 8,863,734.19 1,508,812.11 1,903,511.25

          เงินฝากธนาคาร - ประจํา 0.00 873,409.45 0.00 873,409.45

รวม 260,760,119.33 39,436,245.09 247,704,875.06 24,947,558.92

5.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกับเงินสด

      สําหรับปี 2560

1)  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  จํานวน  22.60  ล้านบาท  ในงบการเงินรวม  และ 25.77 

        ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ครบกําหนดรับชําระในปี 2561 แสดงไว้เป็นลูกหน้ีอื่น

       2)  บริษัทฯ ซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ จํานวน 50.93 ล้านบาท  ครบกําหนดจ่ายชําระในปี 2561  แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้

             ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

        3) บริษัทฯ  ได้ทําสัญญาเช่าการเงินเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  จํานวน 51.29 ล้านบาท  และยานพาหนะ  จํานวน 8.03

             ล้านบาท แสดงไว้เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

      สําหรับปี 2559

               บริษัทฯ ซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ จํานวน 4.42 ล้านบาท  ครบกําหนดจ่ายชําระในปี 2560  แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้

          ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

6.  เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560 2559 

          เงินฝากธนาคาร 0.00 1,439,256.30

          กองทุนเปิด 100,044,776.39 0.00

รวม 100,044,776.39 1,439,256.30

          กองทุนเปิดดังกล่าวลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

5.  ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

5.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2560 2559 2560 2559 

          เงินสด 2,381,100.12 1,957,974.37 901,809.19 1,300,052.94

          เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 256,329,786.22 27,741,127.08 245,294,253.76 20,870,585.28

          เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 2,049,232.99 8,863,734.19 1,508,812.11 1,903,511.25

          เงินฝากธนาคาร - ประจํา 0.00 873,409.45 0.00 873,409.45

รวม 260,760,119.33 39,436,245.09 247,704,875.06 24,947,558.92

5.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกับเงินสด

      สําหรับปี 2560

1)  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  จํานวน  22.60  ล้านบาท  ในงบการเงินรวม  และ 25.77 

        ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ครบกําหนดรับชําระในปี 2561 แสดงไว้เป็นลูกหน้ีอื่น

       2)  บริษัทฯ ซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ จํานวน 50.93 ล้านบาท  ครบกําหนดจ่ายชําระในปี 2561  แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้

             ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

        3) บริษัทฯ  ได้ทําสัญญาเช่าการเงินเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  จํานวน 51.29 ล้านบาท  และยานพาหนะ  จํานวน 8.03

             ล้านบาท แสดงไว้เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

      สําหรับปี 2559

               บริษัทฯ ซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ จํานวน 4.42 ล้านบาท  ครบกําหนดจ่ายชําระในปี 2560  แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้

          ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

6.  เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

          เงินฝากธนาคาร 0.00 1,439,256.30

          กองทุนเปิด 100,044,776.39 0.00

รวม 100,044,776.39 1,439,256.30

          กองทุนเปิดดังกล่าวลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
	 5.		ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
  5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
   ส�าหรับปี 2560
   1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ�านวน 22.60 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 25.77 ล้านบาท 
    ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล�าดับ ครบก�าหนดรับช�าระในปี 2561 แสดงไว้เป็นลูกหนี้อื่น
   2)  บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ�านวน 50.93 ล้านบาท ครบก�าหนดจ่ายช�าระในปี 2561 แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้
    ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
   3) บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ�านวน 51.29 ล้านบาท และยานพาหนะ จ�านวน 8.03 ล้านบาท แสดง
    ไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
   ส�าหรับปี 2559
    บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ�านวน 4.42 ล้านบาท ครบก�าหนดจ่ายช�าระในปี 2560 แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 
   ถาวร
 6.	เงินลงทุนชั่วคราว
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	 7.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น7.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  

2560 2559 2560 2559 

          ลูกหน้ีการค้า 414,879,698.42 362,777,161.53 396,270,209.40 354,241,393.98

          ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

               ลูกหน้ีค่าขายสินทรัพย์ถาวร 25,180,799.45 0.00 28,355,313.84 0.00

               เงินทดรองจ่ายผู้รับเหมา 28,359,545.75 28,359,545.75 0.00 0.00

               อื่นๆ 15,650,798.02 11,324,408.00 13,290,941.38 6,985,081.47

รวม 484,070,841.64   402,461,115.28   437,916,464.62   361,226,475.45   

          หัก    ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

                      - ลูกหน้ีการค้า (43,220,999.75) (39,937,699.49) (43,220,999.75) (39,937,699.49)

สุทธิ 440,849,841.89   362,523,415.79   394,695,464.87   321,288,775.96   

2560 2559 2560 2559 

   ลูกหนี้การค้าที่เรียกเก็บเงินแล้วแยกตามอายุลูกหนี้ 

          ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 203,444,242.96 279,454,713.60 195,212,847.58 279,270,675.31

          ลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระ

             -  น้อยกว่า 3 เดือน 126,687,786.29 15,323,836.11 125,817,885.68 15,492,079.94

             -  มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 14,014,849.60 2,363,311.89 14,014,849.60 2,692,608.77

             -  มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 8,422,177.07 727,083.09 7,449,751.59 877,229.66

             -  มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 62,310,642.50 64,908,216.84 53,774,874.95 55,908,800.30

รวม 414,879,698.42 362,777,161.53 396,270,209.40 354,241,393.98

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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8.  สินค้าคงเหลือ  

2560 2559 2560 2559 

          วัสดุก่อสร้าง 38,604,099.22 23,970,256.16 35,953,416.56 21,892,236.32

          วัสดุส้ินเปลือง 68,655,027.97 66,014,413.79 68,655,027.97 64,638,404.49

     รวม 107,259,127.19 89,984,669.95 104,608,444.53 86,530,640.81

          หัก   ค่าเผ่ือวัสดุชํารุด (14,505,999.07) (12,709,885.11) (14,505,999.07) (12,709,885.11)

     สุทธิ 92,753,128.12 77,274,784.84 90,102,445.46 73,820,755.70

9.  เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

2560 2559 2560 2559 

          เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00

          เงินฝากธนาคารประจํา 24,227,445.99 24,967,179.81 24,000,000.00 24,737,115.04

     รวม 67,227,445.99 67,967,179.81 67,000,000.00 67,737,115.04

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารหลายแห่ง คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16)  และการออกหนังสือคํ้าประกัน  (หมายเหตุ 31.3)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

8.  สินค้าคงเหลือ  

2560 2559 2560 2559 

          วัสดุก่อสร้าง 38,604,099.22 23,970,256.16 35,953,416.56 21,892,236.32

          วัสดุส้ินเปลือง 68,655,027.97 66,014,413.79 68,655,027.97 64,638,404.49

     รวม 107,259,127.19 89,984,669.95 104,608,444.53 86,530,640.81

          หัก   ค่าเผ่ือวัสดุชํารุด (14,505,999.07) (12,709,885.11) (14,505,999.07) (12,709,885.11)

     สุทธิ 92,753,128.12 77,274,784.84 90,102,445.46 73,820,755.70

9.  เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

2560 2559 2560 2559 

          เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00

          เงินฝากธนาคารประจํา 24,227,445.99 24,967,179.81 24,000,000.00 24,737,115.04

     รวม 67,227,445.99 67,967,179.81 67,000,000.00 67,737,115.04

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารหลายแห่ง คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16)  และการออกหนังสือคํ้าประกัน  (หมายเหตุ 31.3)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

	 9.	 เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน	

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารหลายแห่ง ค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16)  และการออกหนังสือค�้าประกัน  (หมายเหตุ 31.3)

	 8.	 สินค้าคงเหลือ
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11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

จดทะเบียน ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน

ในประเทศ (บาท) 2560 2559 2560  2559

    บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคช่ัน ไทย 26,000,000.00   50 50 13,000,000.00 5,000,000.00

       จํากัด

    บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด ไทย 10,000,000.00   97.996 99.99 9,799,600.00 9,999,400.00

       จํากัด

รวม 22,799,600.00    14,999,400.00   

11.1  งบการเงินสําหรับปี  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559   ของบริษัทย่อยข้างต้นที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม

 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

11.2  เม่ือวันที่  24 ตุลาคม 2560  บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จํากัด  ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน  จาก 10 ล้านบาท  เป็น

          26 ล้านบาท  (หุ้นสามัญ  2,600,000  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  10 บาท)  เรียกและรับชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนแล้ว

          ทั้งจํานวน   โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 2559  บริษัทฯ  มีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จํานวน 29.67 ล้านบาท  (มูลค่า

ยุติธรรม 35.43 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  เป็นที่ดินเปล่าและอาคารชุดที่เกิดจากการ

รับชําระค่างานก่อสร้างจากลูกค้า

สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละ)

ช่ือบริษัท

	 11.		เงินลงทุนในบริษัทย่อย	

  11.1 งบการเงินส�าหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559   ของบริษัทย่อยข้างต้นที่น�ามาจัดท�างบการเงินรวมผ่านการ  
   ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
  11.2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 10 ล้านบาท เป็น 26 ล้านบาท    
   (หุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกและรับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ทั้งจ�านวน โดยบริษัทฯ มี  
   สัดส่วนในการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

	 12.	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�านวน 29.67 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรม 35.43  

  ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นที่ดินเปล่าและอาคารชุดที่เกิดจากการรับช�าระค่างานก่อสร้างจากลูกค้า
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14. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี กําไร กําไรหรือขาดทุน ณ วันท่ี กําไร กําไรหรือขาดทุน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม

2558 (หมายเหตุ 22.2) (หมายเหตุ 22.3) 2559 (หมายเหตุ 22.2) (หมายเหตุ 22.3) 2560

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 3,708,411.63 (40,000.00) 0.00 3,668,411.63 40,000.00 0.00 3,708,411.63 

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) 21,977.03 0.00 0.00 21,977.03 0.00 0.00 21,977.03 

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 197,511.90 123,640.19 0.00 321,152.09 0.00 0.00 321,152.09 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,749,621.04 333,945.24 0.00 3,083,566.28 (161,861.99) 0.00 2,921,704.29 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 7,053,340.59 743,650.05 404,138.00 8,201,128.64 89,708.36 515,409.00 8,806,246.00 

รวม 13,730,862.19 1,161,235.48 404,138.00 15,296,235.67 (32,153.63) 515,409.00 15,779,491.04 

     หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,195,581.14) 2,140,828.35 0.00 (6,054,752.79) 1,708,435.59 0.00 (4,346,317.20)

สุทธิ 5,535,281.05 3,302,063.83 404,138.00 9,241,482.88 1,676,281.96 515,409.00 11,433,173.84 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้ใน บันทึกเป็น(ค่าใช้จ่าย)รายได้ใน

  13.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาทุน 114.92 ล้านบาท และ 111.90 ล้านบาท ตาม 
   ล�าดับ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ราคาทุน 72.77 ล้านบาท และ 16.08 ล้านบาท ตามล�าดับ ติดค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี  
   และ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16) เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 17.1) และการออกหนังสือค�้าประกัน   
   (หมายเหตุ 31.3)
  13.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเครื่องจักรและยานพาหนะราคาทุน 108.74 ล้านบาท และ 76.22 ล้านบาท  
   ตามล�าดับ อยู่ในระหว่างจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17.2)

	 14.	สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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15. ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน    

2560 2559 2560 2559 

เงินประกันผลงาน 243,166,079.49 242,075,592.47 226,362,043.15 226,148,601.65

หัก   ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,985,060.45) (1,985,060.45) (1,985,060.45) (1,985,060.45)

สุทธิ 241,181,019.04 240,090,532.02 224,376,982.70 224,163,541.20

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท

รวม

16.1  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ  มีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร  8 แห่ง  รวมวงเงิน  จํานวน 152.50 

         ล้านบาท  และ  153  ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  เงินฝากออมทรัพย์  บวก  1.5  ต่อปี  ถึง  MOR  บวก  1  ต่อปี  

         เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร  (หมายเหตุ 9)  และท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน 

         (หมายเหตุ 13)  

16.2  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2560   บริษัทฯ  มีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพื่อนําเข้าสินค้าและสินทรัพย์ถาวรจากต่างประเทศกับ

         ธนาคารแห่งหน่ึง    อัตราดอกเบี้ยตามท่ีตกลงกัน    ณ   วันท่ีกู้ยืม   เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2560

80,900,567.21

80,900,567.21

0.00

31 ธันวาคม 2559

16,029,695.99

0.00

16,029,695.99

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

15. ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน    

2560 2559 2560 2559 

เงินประกันผลงาน 243,166,079.49 242,075,592.47 226,362,043.15 226,148,601.65

หัก   ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1,985,060.45) (1,985,060.45) (1,985,060.45) (1,985,060.45)

สุทธิ 241,181,019.04 240,090,532.02 224,376,982.70 224,163,541.20

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีท

รวม

16.1  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ  มีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร  8 แห่ง  รวมวงเงิน  จํานวน 152.50 

         ล้านบาท  และ  153  ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  เงินฝากออมทรัพย์  บวก  1.5  ต่อปี  ถึง  MOR  บวก  1  ต่อปี  

         เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร  (หมายเหตุ 9)  และท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน 

         (หมายเหตุ 13)  

16.2  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2560   บริษัทฯ  มีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพื่อนําเข้าสินค้าและสินทรัพย์ถาวรจากต่างประเทศกับ

         ธนาคารแห่งหน่ึง    อัตราดอกเบี้ยตามท่ีตกลงกัน    ณ   วันท่ีกู้ยืม   เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2560

80,900,567.21

80,900,567.21

0.00

31 ธันวาคม 2559

16,029,695.99

0.00

16,029,695.99

	 15.	ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

	 16.	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		

  16.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร 8 แห่ง รวมวงเงิน จ�านวน 152.50 ล้านบาท และ   
   153 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เงินฝากออมทรัพย์ บวก 1.5 ต่อปี ถึง MOR บวก 1 ต่อปี เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารดังกล่าว 
   ค�้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน (หมายเหตุ 13) 
  16.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพื่อน�าเข้าสินค้าและสินทรัพย์ถาวรจากต่างประเทศกับ ธนาคารแห่งหนึ่ง     
   อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ณ วันที่กู้ยืม เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน
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17. เงินกู้ยืมระยะยาว  

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

เงินกู้ยืมจากธนาคาร 187,066,000.00 100,910,000.00

หุ้นกู้ 150,000,000.00 150,000,000.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 68,537,844.08 27,674,191.48

รวม 405,603,844.08 278,584,191.48

หัก  หนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (246,629,186.29) (54,822,002.12)

สุทธิ 158,974,657.79 223,762,189.36

17.1   เงินกู้ยืมจากธนาคาร

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

         สัญญาเงินกู้ยืมท่ี  1

                   บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร จํานวนเงิน 35 ล้านบาท เพื่อชําระค่าซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ  จ่ายชําระ

          คืนเงินต้นเป็นรายเดือน  เดือนละ  0.73  ล้านบาท  เร่ิมชําระต้ังแต่เดือนเมษายน  2557  และชําระให้แล้วเสร็จภายใน

          เดือนมีนาคม 2561 ชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน

         สัญญาเงินกู้ยืมท่ี  2

                   บริษัทฯ  ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร  จํานวนเงิน 90 ล้านบาท  จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส  ไตรมาสละ

          7.50 ล้านบาท เร่ิมชําระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และชําระให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562  และชําระ

          ดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสในอัตราร้อยละ BIBOR (3 Months) + 2 ต่อปี  เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน

                   เมื่อวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2560  บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารดังกล่าวเพิ่มอีก  จํานวนเงิน  27.72 ล้านบาท

          จ่ายชําระคืนเงินเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 7.50 ล้านบาท เร่ิมชําระต้ังแต่ พฤษภาคม 2561 และชําระให้แล้วเสร็จ

          ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ BIBOR (3 Months) +2 ต่อปี เงินกู้ยืม

          ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน

	 17.	เงินกู้ยืมระยะยาว

  17.1   เงินกู้ยืมจากธนาคาร
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
   สัญญาเงินกู้ยืมที่ 1
    บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร จ�านวนเงิน 35 ล้านบาท เพื่อช�าระค่าซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ จ่ายช�าระคืนเงินต้นเป็น 
   รายเดือน เดือนละ 0.73 ล้านบาท เริ่มช�าระตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 และช�าระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 ช�าระ 
   ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน
   สัญญาเงินกู้ยืมที่ 2
    บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร จ�านวนเงิน 90 ล้านบาท จ่ายช�าระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 7.50 ล้านบาท  

   เริ่มช�าระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และช�าระให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562  และช�าระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส 
   ในอัตราร้อยละ BIBOR (3 Months) + 2 ต่อปี  เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

    เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารดังกล่าวเพิ่มอีก จ�านวนเงิน 27.72 ล้านบาท จ่ายช�าระคืน 
   เงินเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 7.50 ล้านบาท เริ่มช�าระตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 และช�าระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์  

   2562 และช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ BIBOR (3 Months) +2 ต่อปี เงินกู้ยืม ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน
   สัญญาเงินกู้ยืมที่ 3
    บริษัทฯ  ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร จ�านวนเงิน 25.46 ล้านบาท เพื่อช�าระค่าซื้อเครื่องจักร จ่ายช�าระคืนเงินต้น เป็นรายเดือน    

   เดือนละ 0.57 ล้านบาท เริ่มช�าระตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และช�าระให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564  ช�าระดอกเบี้ยเป็น 
   รายเดือน ในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี  เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน
   สัญญาเงินกู้ยืมที่ 4
    บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร จ�านวนเงิน 74 ล้านบาท เพื่อช�าระค่าซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ จ่ายช�าระคืนเงินต้น 
   เป็นรายเดือนทุกเดือน เดือนละ 1.23 ล้านบาท เริ่มช�าระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และช�าระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

   2566 ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ Prime Rate ลบ 2.25 ต่อปี  ค�้าประกันโดย เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
   (หมายเหตุ 13) และบริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมที่ส�าคัญ โดยบริษัทฯ ต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน   
   (Debt to Eguity Rate) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า
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         สัญญาเงินกู้ยืมท่ี  3

                   บริษัทฯ  ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร  จํานวนเงิน 25.46 ล้านบาท  เพื่อชําระค่าซื้อเครื่องจักร  จ่ายชําระคืนเงินต้น

           เป็นรายเดือน   เดือนละ  0.57  ล้านบาท   เร่ิมชําระต้ังแต่เดือนกันยายน  2560   และชําระให้แล้วเสร็จภายในเดือน

           สิงหาคม 2564  ชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี  เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน

         สัญญาเงินกู้ยืมท่ี  4

                   บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร จํานวนเงิน 74 ล้านบาท เพื่อชําระค่าซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ จ่ายชําระ

         คืนเงินต้นเป็นรายเดือนทุกเดือน  เดือนละ 1.23 ล้านบาท  เร่ิมชําระต้ังแต่เดือนมีนาคม  2561  และชําระให้แล้วเสร็จ

         ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ Prime Rate ลบ 2.25 ต่อปี  คํ้าประกันโดย

         เครื่องจักรและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)  และบริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมท่ีสําคัญ โดยบริษัทฯ

         ต้องดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน  (Debt to Eguity Rate) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า

17.2   หุ้นกู้

เมื่อวันท่ี  11  กันยายน 2558  บริษัทฯ  ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  จํานวน 150,000 หน่วย  มูลค่าท่ีตราไว้ 1,000 

บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน จ่ายดอกเบ้ีย

ปีละ 4 คร้ัง ในอัตราร้อยละ 4.60 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนวันท่ี 12 กันยายน 2561 

17.3  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   

17.3.1  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต ดังนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 289,612.71 5,639,309.74

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 68,248,231.37 22,034,881.74

รวม 68,537,844.08 27,674,191.48

          17.3.2  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุน ท่ีอยู่ระหว่างการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

เคร่ืองจักร 95,702,046.52 71,268,526.31

ยานพาหนะ 12,981,370.50 4,954,968.65

รวม 108,683,417.02 76,223,494.96

          17.3.3   จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ภายในหนึ่งปี 25,213,371.78 17,426,956.13

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 34,411,254.61 12,133,080.96

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,628,328.22 0.00

รวม 73,252,954.61 29,560,037.09

หัก  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (4,715,110.53) (1,885,845.61)

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 68,537,844.08 27,674,191.48

18. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

        บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

        โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้มีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเส่ียง

ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)

        ประมาณการหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สิน 44,031,230.00 41,005,643.22

          17.3.2  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุน ท่ีอยู่ระหว่างการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

เคร่ืองจักร 95,702,046.52 71,268,526.31

ยานพาหนะ 12,981,370.50 4,954,968.65

รวม 108,683,417.02 76,223,494.96

          17.3.3   จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ภายในหนึ่งปี 25,213,371.78 17,426,956.13

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 34,411,254.61 12,133,080.96

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,628,328.22 0.00

รวม 73,252,954.61 29,560,037.09

หัก  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (4,715,110.53) (1,885,845.61)

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 68,537,844.08 27,674,191.48

18. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

        บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

        โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้มีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเส่ียง

ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)

        ประมาณการหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สิน 44,031,230.00 41,005,643.22

  17.2   หุ้นกู้
    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ�านวน 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อ  
  หน่วย รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง ในอัตราร้อยละ  
  4.60 ต่อปี ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่ 12 กันยายน 2561
  17.3  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
   17.3.1  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต ดังนี้

   17.3.2  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุน ที่อยู่ระหว่างการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

   17.3.3   จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายส�าหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้
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          17.3.2  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุน ท่ีอยู่ระหว่างการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

เคร่ืองจักร 95,702,046.52 71,268,526.31

ยานพาหนะ 12,981,370.50 4,954,968.65

รวม 108,683,417.02 76,223,494.96

          17.3.3   จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ภายในหนึ่งปี 25,213,371.78 17,426,956.13

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 34,411,254.61 12,133,080.96

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,628,328.22 0.00

รวม 73,252,954.61 29,560,037.09

หัก  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (4,715,110.53) (1,885,845.61)

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 68,537,844.08 27,674,191.48

18. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

        บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

        โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้มีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเส่ียง

ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)

        ประมาณการหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สิน 44,031,230.00 41,005,643.22

	 18.	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
 พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว
   โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต  
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
   ประมาณการหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

   ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

        การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ยอดคงเหลือต้นงวด 41,005,643.22 35,266,702.96

ผลประโยชน์จ่าย (6,169,800.00) (310,000.00)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบ้ีย 6,618,341.78 4,028,250.22

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกําหนดไว้ 2,577,045.00 2,020,690.04

ยอดคงเหลือปลายงวด 44,031,230.00 41,005,643.22

        ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 5,155,622.78 2,449,200.22

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 1,462,719.00 1,579,050.00

รวม 6,618,341.78 4,028,250.22

        บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ต้นทุนรับจ้าง ขายวัสดุและให้บริการ 3,330,144.67 1,586,192.94

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,825,478.11 863,007.28

ต้นทุนทางการเงิน 1,462,719.00 1,579,050.00

รวม 6,618,341.78 4,028,250.22

        การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ยอดคงเหลือต้นงวด 41,005,643.22 35,266,702.96

ผลประโยชน์จ่าย (6,169,800.00) (310,000.00)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบ้ีย 6,618,341.78 4,028,250.22

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกําหนดไว้ 2,577,045.00 2,020,690.04

ยอดคงเหลือปลายงวด 44,031,230.00 41,005,643.22

        ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 5,155,622.78 2,449,200.22

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 1,462,719.00 1,579,050.00

รวม 6,618,341.78 4,028,250.22

        บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ต้นทุนรับจ้าง ขายวัสดุและให้บริการ 3,330,144.67 1,586,192.94

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,825,478.11 863,007.28

ต้นทุนทางการเงิน 1,462,719.00 1,579,050.00

รวม 6,618,341.78 4,028,250.22



SEAFCO
THE FOUNDATION 
OF SUCCESS 

116

        ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก)
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

2560 2559 

อัตราคิดลด 2.54 4.46

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.70 5.00

        ข้อสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ท่ัวไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560

(“TMO2017”)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

        การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไป

ได้อย่างสมเหตุสมผล  ณ วันท่ีรายงาน  โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืน ๆ  คงท่ี  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ี

กําหนดไว้เป็นจํานวนเงิน  ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เพิ่มขึ้น ลดลง

ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (2,855,575.00) 3,141,967.00 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 2,951,438.00 (2,718,681.00)

อัตรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (25,151.00) 25,166.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (532,524.00) 557,601.00 

        แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว

แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ

19. ทุนเรือนหุ้น

19.1  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2560  วันท่ี  12  ตุลาคม 2560  มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงมูลค่า

        ท่ีตราไว้  จากมูลค่าหุ้น หุ้นละ 1 บาท  เป็นมูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  ทําให้บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน จํานวน

        611,330,016  หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้  หุ้นละ  0.50  บาท   โดยบริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้กับ

        กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560

        ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก)
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

2560 2559 

อัตราคิดลด 2.54 4.46

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.70 5.00

        ข้อสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ท่ัวไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560

(“TMO2017”)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

        การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไป

ได้อย่างสมเหตุสมผล  ณ วันท่ีรายงาน  โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืน ๆ  คงท่ี  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ี

กําหนดไว้เป็นจํานวนเงิน  ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เพิ่มขึ้น ลดลง

ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (2,855,575.00) 3,141,967.00 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 2,951,438.00 (2,718,681.00)

อัตรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (25,151.00) 25,166.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (532,524.00) 557,601.00 

        แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว

แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ

19. ทุนเรือนหุ้น

19.1  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2560  วันท่ี  12  ตุลาคม 2560  มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงมูลค่า

        ท่ีตราไว้  จากมูลค่าหุ้น หุ้นละ 1 บาท  เป็นมูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  ทําให้บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน จํานวน

        611,330,016  หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้  หุ้นละ  0.50  บาท   โดยบริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้กับ

        กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุน

   ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

          ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2560
 (“TMO2017”)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

   การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไป ได้อย่างสมเหตุ 
 สมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงิน  ดังต่อไปนี้

        การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ยอดคงเหลือต้นงวด 41,005,643.22 35,266,702.96

ผลประโยชน์จ่าย (6,169,800.00) (310,000.00)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบ้ีย 6,618,341.78 4,028,250.22

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกําหนดไว้ 2,577,045.00 2,020,690.04

ยอดคงเหลือปลายงวด 44,031,230.00 41,005,643.22

        ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 5,155,622.78 2,449,200.22

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 1,462,719.00 1,579,050.00

รวม 6,618,341.78 4,028,250.22

        บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 

ต้นทุนรับจ้าง ขายวัสดุและให้บริการ 3,330,144.67 1,586,192.94

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,825,478.11 863,007.28

ต้นทุนทางการเงิน 1,462,719.00 1,579,050.00

รวม 6,618,341.78 4,028,250.22
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   แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง 
  ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ

 19.	ทุนเรือนหุ้น
  19.1  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560  มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า ที่ตราไว้   
   จากมูลค่าหุ้น หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ�านวน 611,330,016 หุ้น    
   มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้กับ กระทรวงพาณิชย์แล้ว  เมื่อวันที่ 19  
   ตุลาคม 2560
  19.2  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ  
   จ�านวน 1,255 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 1,255.00 บาท เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อ 
   รองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่มติประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ 
   แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 20.	ส�ารองตามกฎหมาย
   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีไว้เป็นส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
  ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองตามกฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด  
  ทะเบียน ซึ่งส�ารองตามกฎหมายนี้ไม่อาจน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
 
 21.	การจัดสรรก�าไรสะสม
  ส�าหรับปี 2560
   1) ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลเป็น  
    เงินสด แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.26 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น
    จึงจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ�านวน 305.66 ล้านหุ้น เป็นเงิน 45.85 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่าย  
    เงินปันผลแล้ว  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

   2) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล 
    ระหว่างกาลจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน ส�าหรับงวดหกเดือน ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ�านวน  

    305.66 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 45.85 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
  ส�าหรับปี 2559
   1) ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ให้แก่ 
    ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ  0.25  บาท จ�านวน 305.66 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 76.42 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล  
    ระหว่างกาลแล้ว อัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 30.56 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องจ่ายในครั้งนี้  อัตราหุ้นละ 0.15 บาท  

    รวมเป็นเงิน 45.85 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
   2) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล  
    ระหว่างกาลจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน ส�าหรับงวดหกเดือน ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จ�านวน  

    305.66 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 33.62 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในระหว่างปี
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22. ภาษีเงินได

22.1  การคํานวณภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

       บริษัทฯ และบริษัทยอย  คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ  20 ถึง 25  ของกําไร(ขาดทุน)กอนหัก

ภาษีเงินไดบวกกลับดวยคาใชจายตาง  ๆ  ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได (ถามี)  หัก

ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธ์ินํามาหักไดตามกฎหมาย

22.2  คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 2560  2559  2560  2559

        ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

        สําหรับปปจจุบัน 50,428,696.24 34,693,661.25 47,851,488.98 33,200,829.23

        ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

        การเปล่ียนแปลงของผลตางช่ัวคราว (1,676,281.96) (3,302,063.83) (1,676,281.96) (3,302,063.83)

รวม 48,752,414.28 31,391,597.42 46,175,207.02 29,898,765.40

22.3  คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ก่อน (รายได้)ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

        ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน

        พนักงานที่กําหนดไว

สําหรับป 2560 2,577,045.00 (515,409.00) 2,061,636.00

สําหรับป 2559 2,020,690.04 (404,138.00) 1,616,552.04

22. ภาษีเงินได

22.1  การคํานวณภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

       บริษัทฯ และบริษัทยอย  คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ  20 ถึง 25  ของกําไร(ขาดทุน)กอนหัก

ภาษีเงินไดบวกกลับดวยคาใชจายตาง  ๆ  ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได (ถามี)  หัก

ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธ์ินํามาหักไดตามกฎหมาย

22.2  คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 2560  2559  2560  2559

        ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

        สําหรับปปจจุบัน 50,428,696.24 34,693,661.25 47,851,488.98 33,200,829.23

        ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

        การเปล่ียนแปลงของผลตางช่ัวคราว (1,676,281.96) (3,302,063.83) (1,676,281.96) (3,302,063.83)

รวม 48,752,414.28 31,391,597.42 46,175,207.02 29,898,765.40

22.3  คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ก่อน (รายได้)ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

        ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน

        พนักงานที่กําหนดไว

สําหรับป 2560 2,577,045.00 (515,409.00) 2,061,636.00

สําหรับป 2559 2,020,690.04 (404,138.00) 1,616,552.04

 22.	ภาษีเงินได้
  22.1 การค�านวณภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย ค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ถึง 25 ของก�าไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้บวก 
   กลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษีเงินได้ (ถ้ามี) หักขาดทุนสุทธิที่มีสิทธิ์น�ามาหักได้ตาม 
   กฎหมาย
  22.2  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

  22.3  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

22.4  การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

        กําไรกอนภาษีเงินได 263,718,795.29 186,568,610.56 260,196,103.60 187,906,815.40
        อัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 , 25 20 , 25 20 20
        ภาษีเงินได 52,987,402.64 37,313,722.11 52,039,220.72 37,581,363.08
        คาใชจายตองหามทางภาษี 4,808,582.36 2,690,419.28 3,179,557.02 748,969.95
        คาใชจายที่หักไดเพ่ิมทางภาษี (9,043,570.72) (8,612,543.97) (9,043,570.72) (8,431,567.63)

รวมภาษีเงินได 48,752,414.28 31,391,597.42 46,175,207.02 29,898,765.40
        อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงรอยละ 18 17 18 16

23.  กําไรตอหุน
             กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิสําหรับงวด ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียที่ออกและ
เรียกชําระแลว   โดยใชจํานวนหุนที่เพ่ิมข้ึนจากการลดมูลคาหุนที่ตราไว และปรับยอนหลังกําไรสุทธิตอหุน สําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม ดังนี้

ก่อนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น หลังหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน

จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น

ป 2560 - - 0.34 611,330,016
ป 2559 0.51 305,665,008      0.26 611,330,016

ก่อนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น หลังหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน

จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น

ป 2560 - - 0.35 611,330,016      
ป 2559 0.52 305,665,008      0.26 611,330,016      

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

22.4  การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

        กําไรกอนภาษีเงินได 263,718,795.29 186,568,610.56 260,196,103.60 187,906,815.40
        อัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 , 25 20 , 25 20 20
        ภาษีเงินได 52,987,402.64 37,313,722.11 52,039,220.72 37,581,363.08
        คาใชจายตองหามทางภาษี 4,808,582.36 2,690,419.28 3,179,557.02 748,969.95
        คาใชจายที่หักไดเพ่ิมทางภาษี (9,043,570.72) (8,612,543.97) (9,043,570.72) (8,431,567.63)

รวมภาษีเงินได 48,752,414.28 31,391,597.42 46,175,207.02 29,898,765.40
        อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงรอยละ 18 17 18 16

23.  กําไรตอหุน
             กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิสําหรับงวด ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียที่ออกและ
เรียกชําระแลว   โดยใชจํานวนหุนที่เพ่ิมข้ึนจากการลดมูลคาหุนที่ตราไว และปรับยอนหลังกําไรสุทธิตอหุน สําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม ดังนี้

ก่อนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น หลังหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน

จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น

ป 2560 - - 0.34 611,330,016
ป 2559 0.51 305,665,008      0.26 611,330,016

ก่อนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น หลังหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน

จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น

ป 2560 - - 0.35 611,330,016      
ป 2559 0.52 305,665,008      0.26 611,330,016      

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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  22.4  การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง22.4  การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

        กําไรกอนภาษีเงินได 263,718,795.29 186,568,610.56 260,196,103.60 187,906,815.40
        อัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 , 25 20 , 25 20 20
        ภาษีเงินได 52,987,402.64 37,313,722.11 52,039,220.72 37,581,363.08
        คาใชจายตองหามทางภาษี 4,808,582.36 2,690,419.28 3,179,557.02 748,969.95
        คาใชจายที่หักไดเพ่ิมทางภาษี (9,043,570.72) (8,612,543.97) (9,043,570.72) (8,431,567.63)

รวมภาษีเงินได 48,752,414.28 31,391,597.42 46,175,207.02 29,898,765.40
        อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงรอยละ 18 17 18 16

23.  กําไรตอหุน
             กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิสําหรับงวด ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียที่ออกและ
เรียกชําระแลว   โดยใชจํานวนหุนที่เพ่ิมข้ึนจากการลดมูลคาหุนที่ตราไว และปรับยอนหลังกําไรสุทธิตอหุน สําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม ดังนี้

ก่อนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น หลังหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น

จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น

ป 2560 - - 0.34 611,330,016
ป 2559 0.51 305,665,008      0.26 611,330,016

ก่อนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น หลังหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น

จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น

ป 2560 - - 0.35 611,330,016      
ป 2559 0.52 305,665,008      0.26 611,330,016      

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

22.4  การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

        กําไรกอนภาษีเงินได 263,718,795.29 186,568,610.56 260,196,103.60 187,906,815.40
        อัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 , 25 20 , 25 20 20
        ภาษีเงินได 52,987,402.64 37,313,722.11 52,039,220.72 37,581,363.08
        คาใชจายตองหามทางภาษี 4,808,582.36 2,690,419.28 3,179,557.02 748,969.95
        คาใชจายที่หักไดเพ่ิมทางภาษี (9,043,570.72) (8,612,543.97) (9,043,570.72) (8,431,567.63)

รวมภาษีเงินได 48,752,414.28 31,391,597.42 46,175,207.02 29,898,765.40
        อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงรอยละ 18 17 18 16

23.  กําไรตอหุน
             กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไรสุทธิสําหรับงวด ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียที่ออกและ
เรียกชําระแลว   โดยใชจํานวนหุนที่เพ่ิมข้ึนจากการลดมูลคาหุนที่ตราไว และปรับยอนหลังกําไรสุทธิตอหุน สําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม ดังนี้

ก่อนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น หลังหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น

จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น

ป 2560 - - 0.34 611,330,016
ป 2559 0.51 305,665,008      0.26 611,330,016

ก่อนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น หลังหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น

จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น จํานวนหุ้น

ป 2560 - - 0.35 611,330,016      
ป 2559 0.52 305,665,008      0.26 611,330,016      

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 23.	ก�าไรต่อหุ้น
   ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�านวณโดยการหารยอดก�าไรสุทธิส�าหรับงวด ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออก และเรียกช�าระแล้ว    
  โดยใช้จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และปรับย้อนหลังก�าไรสุทธิต่อหุ้น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม่  
  ดังนี้
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24. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

         ส่วนหน่ึงในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังน้ี

24.1  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ ประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ รายการค้า นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทย่อย

    บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จํากัด รับเหมาก่อสร้าง บริษัทย่อย รายได้จากการรับจ้าง / ต้นทุนประมาณ / ตามที่จ่ายจริง

ให้บริการ

    บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด รับเหมาก่อสร้าง บริษัทย่อย เงินกู้ยืม ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี

รายได้อื่น ตามที่ตกลงกัน

Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. รับเหมาก่อสร้าง บริษัทย่อย รายได้อื่น - ขายวัสดุ ตามราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

     บริษทั เอส.ที.พี. แอสเซท จํากัด ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน รายได้อื่น-ขายสินทรัพย์ ตามราคาตลาด

และอสังหาริมทรัพย์ และญาติสนิทของ    ถาวร

   กรรมการเป็นกรรมการ ค่าสาธารณูปโภค ตามที่จ่ายจริง

              ของบริษัทดังกล่าว ค่าเช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ตํ่ากว่าราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

     บริษัท  อี. ดี. อี.  จํากัด รับจ้างทดสอบ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ค่าสาธารณูปโภค ตามที่จ่ายจริง

คุณภาพเสาเข็ม ดังกล่าวเป็นญาติสนิท ค่าเช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ตํ่ากว่าราคาตลาด

ของผู้ถือหุ้น ค่างานทดสอบคุณภาพ ตามราคาตลาด

   เสาเข็ม

ค่าทําร้ัวและอื่นๆ ตามราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

     บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด รับเหมาก่อสร้าง ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามที่ตกลงกัน

ในบริษัทย่อย

     บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง รับเหมาก่อสร้าง ผู้ถือหุ้นและกรรมการ รายได้จากการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง

          คอนสตรัคชั่น จํากัด ในบริษัทย่อย ค่าจ้างผู้รับเหมา ตามที่ตกลงกัน

บริษัท บีพลัส เซอร์วิส จํากัด รับเหมาก่อสร้าง ผู้ถือหุ้นของบริษัท ค่าทําร้ัวและอื่นๆ ตามราคาตลาด

ดังกล่าวเป็นญาติสนิท

ของผู้ถือหุ้น

บริษัท สเต๊นท์ จีโอเทคนิคัล จํากัด รับเหมาก่อสร้างและ ผู้ถือหุ้นของบริษัท รายได้อื่น-ขายสินทรัพย์ ตามราคาตลาด

ให้เช่าทรัพย์สิน ดังกล่าวเป็นญาติสนิท    ถาวร

ของผู้ถือหุ้นและกรรมการ

	 24.	รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับบุคคลและกิจการที่ 
  เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
  24.1  ข้อมูลทั่วไป

24.2  รายการสินทรัพย์และหน้ีสินกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  มีดังนี้

2560 2559 2560 2559

     ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น

          บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด 0.00 0.00 2,513,235.70 0.00

          Seafco(Myanmar) Co.,Ltd. 0.00 0.00 501,610.71 501,610.71

          บริษัท นิวเทคโนโลยี

              เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 28,373,608.25 28,373,608.25 14,062.50 14,062.50

          บริษัท สเต๊นท์ จีโอเทคนิคัล จํากัด 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 0.00

รวม 50,373,608.25 28,373,608.25 25,028,908.91 515,673.21

     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า

          บริษัท นิวเทคโนโลยี

              เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 12,174.66 12,174.66 0.00 0.00

     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

          บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 143,532.23 879,164.88 143,532.23 879,164.88

          บริษัท อี. ดี. อี จํากัด 10,593.00 1,192,432.10 10,593.00 1,192,432.10

          บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด 0.00 3,784,120.04 0.00 0.00

          บริษัท นิวเทคโนโลยี

              เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 9,433,544.87 16,686,763.43 0.00 0.00

 บริษัท บีพลัส เซอร์วิส จํากัด 0.00 1,009,114.33 0.00 1,009,114.33

รวม 9,587,670.10 23,551,594.78 154,125.23 3,080,711.31

     เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา

          บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 1,428,792.73 0.00 1,428,792.73 0.00

          บริษัท อี. ดี. อี จํากัด 231,474.41 0.00 231,474.41 0.00

          บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด 1,798,319.45 1,798,319.45 0.00 0.00

          บริษัท นิวเทคโนโลยี

              เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 13,559,529.85 13,559,529.85 997.50 997.50

          บริษัท บี พลัส เซอร์วิส จํากัด 2,278.50 0.00 2,278.50 0.00

รวม 17,020,394.94 15,357,849.30 1,663,543.14 997.50

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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   24.2 รายการสินทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้24.2  รายการสินทรัพย์และหน้ีสินกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  มีดังนี้

2560 2559 2560 2559

     ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น

          บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด 0.00 0.00 2,513,235.70 0.00

          Seafco(Myanmar) Co.,Ltd. 0.00 0.00 501,610.71 501,610.71

          บริษัท นิวเทคโนโลยี

              เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 28,373,608.25 28,373,608.25 14,062.50 14,062.50

          บริษัท สเต๊นท์ จีโอเทคนิคัล จํากัด 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 0.00

รวม 50,373,608.25 28,373,608.25 25,028,908.91 515,673.21

     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า

          บริษัท นิวเทคโนโลยี

              เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 12,174.66 12,174.66 0.00 0.00

     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

          บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 143,532.23 879,164.88 143,532.23 879,164.88

          บริษัท อี. ดี. อี จํากัด 10,593.00 1,192,432.10 10,593.00 1,192,432.10

          บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด 0.00 3,784,120.04 0.00 0.00

          บริษัท นิวเทคโนโลยี

              เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 9,433,544.87 16,686,763.43 0.00 0.00

 บริษัท บีพลัส เซอร์วิส จํากัด 0.00 1,009,114.33 0.00 1,009,114.33

รวม 9,587,670.10 23,551,594.78 154,125.23 3,080,711.31

     เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา

          บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 1,428,792.73 0.00 1,428,792.73 0.00

          บริษัท อี. ดี. อี จํากัด 231,474.41 0.00 231,474.41 0.00

          บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด 1,798,319.45 1,798,319.45 0.00 0.00

          บริษัท นิวเทคโนโลยี

              เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 13,559,529.85 13,559,529.85 997.50 997.50

          บริษัท บี พลัส เซอร์วิส จํากัด 2,278.50 0.00 2,278.50 0.00

รวม 17,020,394.94 15,357,849.30 1,663,543.14 997.50

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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     เงินกู้ยืมระยะส้ัน

          การเพิ่มขึ้นและลดลง สําหรับปี 2559 เงินกู้ยืมจากบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด   มีดังนี้
          

2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 0.00 0.00 0.00 0.00

กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

จ่ายชําระคืนระหว่างปี 0.00 0.00 0.00 (8,000,000.00)     

ยอดคงเหลือปลายปี 0.00 0.00 0.00 0.00

24.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้

2560 2559 2560 2559

     รายได้อื่น

          บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00

          Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.00 501,610.71

          บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 13,337,097.95 0.00 13,337,097.95 0.00

          บริษัท สเต๊นท์ จีโอเทคนิคัล จํากัด 17,936,642.30 0.00 17,936,642.30 0.00

31,273,740.25 0.00 31,633,740.25 861,610.71

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

     เงินกู้ยืมระยะส้ัน

          การเพิ่มขึ้นและลดลง สําหรับปี 2559 เงินกู้ยืมจากบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด   มีดังนี้
          

2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 0.00 0.00 0.00 0.00

กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

จ่ายชําระคืนระหว่างปี 0.00 0.00 0.00 (8,000,000.00)     

ยอดคงเหลือปลายปี 0.00 0.00 0.00 0.00

24.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้

2560 2559 2560 2559

     รายได้อื่น

          บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00

          Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.00 501,610.71

          บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 13,337,097.95 0.00 13,337,097.95 0.00

          บริษัท สเต๊นท์ จีโอเทคนิคัล จํากัด 17,936,642.30 0.00 17,936,642.30 0.00

31,273,740.25 0.00 31,633,740.25 861,610.71

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   เงินกู้ยืมระยะสั้น
    การเพิ่มขึ้นและลดลง ส�าหรับปี 2559 เงินกู้ยืมจากบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด มีดังนี้

   24.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
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     เงินกู้ยืมระยะส้ัน

          การเพิ่มขึ้นและลดลง สําหรับปี 2559 เงินกู้ยืมจากบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด   มีดังนี้
          

2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 0.00 0.00 0.00 0.00

กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

จ่ายชําระคืนระหว่างปี 0.00 0.00 0.00 (8,000,000.00)     

ยอดคงเหลือปลายปี 0.00 0.00 0.00 0.00

24.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้

2560 2559 2560 2559

     รายได้อื่น

          บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00

          Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.00 501,610.71

          บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 13,337,097.95 0.00 13,337,097.95 0.00

          บริษัท สเต๊นท์ จีโอเทคนิคัล จํากัด 17,936,642.30 0.00 17,936,642.30 0.00

31,273,740.25 0.00 31,633,740.25 861,610.71

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

     เงินกู้ยืมระยะส้ัน

          การเพิ่มขึ้นและลดลง สําหรับปี 2559 เงินกู้ยืมจากบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด   มีดังนี้
          

2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 0.00 0.00 0.00 0.00

กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

จ่ายชําระคืนระหว่างปี 0.00 0.00 0.00 (8,000,000.00)     

ยอดคงเหลือปลายปี 0.00 0.00 0.00 0.00

24.3  รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้

2560 2559 2560 2559

     รายได้อื่น

          บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00

          Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.00 501,610.71

          บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 13,337,097.95 0.00 13,337,097.95 0.00

          บริษัท สเต๊นท์ จีโอเทคนิคัล จํากัด 17,936,642.30 0.00 17,936,642.30 0.00

31,273,740.25 0.00 31,633,740.25 861,610.71

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2560 2559 2560 2559

    ต้นทุนงานรับจ้าง

    1) ค่าสาธารณูปโภค

          บริษัท เอส. ที. พี. แอสเซท จํากัด 6,996,383.01 6,776,614.87 6,996,383.01 6,776,614.87

          บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด 926,911.25 783,068.35 926,911.25 783,068.35

    2) ค่าเช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

          บริษัท เอส. ที. พี. แอสเซท จํากัด 7,109,884.90 1,511,000.00 7,109,884.90 1,511,000.00

          บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด 1,368,128.85 1,154,265.74 1,368,128.85 1,154,265.74

    3) ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

          บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด 2,857,300.00 4,174,600.00 2,857,300.00 4,174,600.00

    4) ค่าทําร้ัวและอ่ืนๆ

          บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด 275,400.00 0.00 275,400.00 0.00

          บริษัท บีพลัส เซอร์วิส จํากัด 4,304,510.00 23,739,021.90 4,304,510.00 23,739,021.90

รวม 23,838,518.01 38,138,570.86 23,838,518.01 38,138,570.86

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

          บริษัท เอส. ที. พี. แอสเซท จํากัด 2,891,425.85 2,204,682.69 2,891,425.85 2,204,682.69

          บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด 2,372,133.66 1,683,741.19 2,372,133.66 1,683,741.19

รวม 5,263,559.51 3,888,423.88 5,263,559.51 3,888,423.88

    ต้นทุนทางการเงิน

          บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด 0.00 0.00 0.00 61,369.84

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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25. ค่าตอบแทนกรรมการ

          ผลตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด  โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ายให้แก่กรรมการในฐานะผู้บริหาร

26. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

          ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

ผู้บริหาร   และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์อัน  ได้แก่  ผู้จัดการหรือผู้ดํารง

ตําแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา    และผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายท่ี  4 

ทุกราย  

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

          ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีสําคัญมีดังนี้

2560 2559 2560 2559

งานท่ีกิจการทําและถือเป็น

รายจ่ายฝ่ายทุน (29,406,884.10) (8,285,144.55) (29,406,884.10) (8,285,144.55)

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 826,739,767.98 839,385,211.10 812,510,113.75 838,210,499.11

ค่าจ้างผู้รับเหมา 54,198,975.83 56,438,419.58 53,435,801.80 51,532,572.18

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 288,109,308.74 292,303,860.38 279,795,466.22 287,069,369.63

ค่าเส่ือมราคา 116,545,577.30 107,075,897.34 113,913,012.71 105,106,926.33

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,565,000.00 3,205,000.00 3,565,000.00 3,205,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 37,534,279.80 33,562,249.97 37,534,279.80 33,562,249.97

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

	 25.	ค่าตอบแทนกรรมการ
   ผลตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด   
  โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะผู้บริหาร  
	 26.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร
   ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร    
  และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์อัน ได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร
  สี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย 
	 27.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
    ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญมีดังนี้ 

	 28.	ส่วนงานด�าเนินงาน
  28.1 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ 

   ด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ ส่วนงาน และประเมินผลการ 
   ด�าเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ ประธานกรรมการ  
   บริหาร

  28.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในส่วนงานหลัก คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
   ทั้งในและต่างประเทศ แต่เนื่องจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่ได้ 
   เสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์
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  28.3  รายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

  28.4  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการรับจ้างจากลูกค้ารายใหญ่ (มีรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม) ส�าหรับปีสิ้นสุด
   วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 2559  รวมจ�านวนเงิน  463.86 ล้านบาท  (2 ราย)  และ 389.01 ล้านบาท  (2 ราย) ตามล�าดับ

 29.	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อ 
  เก็งก�าไรหรือเพื่อค้า
  29.1  นโยบายการบัญชี
   รายละเอียดนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการ 
  เงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ  4.10
  29.2  ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
   ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของลูกค้า    
  เรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มด�าเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ท�าเสร็จ ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการ 
  เงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือ เป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
  29.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
   ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
  จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงิน
  เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน     
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
  29.4  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่าง 
  ประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
  มีเจ้าหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังนี้

28. ส่วนงานดําเนินงาน 

28.1  ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ท่ีผู้มีอํานาจตัดสินใจ

 สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอ    เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ

 ส่วนงาน   และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน   โดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 และบริษัทย่อย  คือ  ประธานกรรมการบริหาร

28.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานหลัก คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงาน

 ทางภูมิศาสตร์ท้ังในและต่างประเทศ    แต่เนื่องจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายได้ไม่ถึงร้อยละ  10  ของรายได้รวม 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์

28.3  รายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์  มีดังนี้

2560 2559

รายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงดิน 1,809.00 1,852.38

รายได้งานก่อสร้างโยธาและอ่ืนๆ 9.25 10.92

28.4  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการรับจ้างจากลูกค้ารายใหญ่ (มีรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม) สําหรับปี

 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  และ 2559  รวมจํานวนเงิน  463.86 ล้านบาท  (2 ราย)  และ 389.01 ล้านบาท  (2 ราย)

 ตามลําดับ

29. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

         บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสาร

อนุพันธ์เพื่อเก็งกําไรหรือเพื่อค้า

29.1  นโยบายการบัญชี

         รายละเอียดนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ   วิธีการท่ีใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลค่าท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์   และ

หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ  4.10

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
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29.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

         ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา   เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา   ซึ่งก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บริษัทฯ   และบริษัทย่อย    บริษัทฯ   และบริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกันความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ ฐานะ

ทางการเงินของลูกค้า  เรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทําเสร็จ    สําหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์  หลังหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญถือ  เป็นมูลค่าสูงสุดของ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

 29.3  ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย

           ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย    เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต    การเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด      บริษัทฯ    และบริษัทย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกับอัตรา

ดอกเบ้ีย   เน่ืองจากมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  เงินกู้ยืมระยะส้ัน  หุ้นกู้   เงินกู้ยืมระยะยาว

และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว

29.4  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

          บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   เนื่องจากบริษัทฯ  มีเจ้าหนี้ท่ีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทฯ  และบริษัทย่อยมิได้ทําสัญญาป้องกันความเส่ียงไว้  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560  และ 2559  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังนี้

2560 2559

        หนี้สินทางการเงิน 

เจ้าหนี้ธนาคารทรัสต์รีซีทในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 78,441.00 0.00

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 35,163.79 15,200.00

เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 11,810.01 10,473.34

เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินในสกุลเงินยูโร 897,000.00 0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ  

  29.5  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
   สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ี 
  การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน และเงินลงทุนระยะยาวอื่น หนี้สินทาง การเงินที่แสดงในงบแสดง 
  ฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืม 
  ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
   ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

	 30.	สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
   ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

29.5  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

         สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบด้วย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   เงินลงทุน

ช่ัวคราว ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน และเงินลงทุนระยะยาวอื่น  หนี้สินทาง

การเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาว

         ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

30. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

         ข้อมูลเก่ียวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างท่ีมีอยู่  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

2560 2559 2560 2559

         ต้นทุนการก่อสร้างสะสมท่ีเกิดขึ้น

              ปรับปรุงด้วยกําไรหรือขาดทุน 960,742,915.98 617,323,873.02 934,486,883.98 605,735,945.12

         เงินล่วงหน้าท่ีได้รับ 132,526,649.68 13,504,422.05 132,526,649.68 13,504,422.05

         เงินประกันผลงานท่ีถูกหักไว้ 30,239,535.02 12,800,290.48 29,687,355.98 12,596,146.92

         จํานวนเงินท่ีบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้อง

              จากผู้จ้าง 151,935,836.59 175,398,291.59 144,130,385.02 173,864,083.68

         จํานวนเงินท่ีผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้อง

              จากบริษัท 5,043,621.45 10,780,240.45 0.00 1,835,957.08

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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	 31.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
  31.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผู้รับเหมา สัญญาเช่าและสัญญาอื่น คงเหลือ ดังนี้

  31.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ถาวรกับธนาคารสองแห่ง  คง 
   เหลือดังนี้

   31.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศ ออกหนังสือค�้าประกันให้แก่ลูกค้าบาง 

   รายตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้าง ผู้ขายสินค้าและอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รวมจ�านวนเงินประมาณ    
   446.84 ล้านบาท และ 208.06 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 443.70 ล้านบาท และ 205.79 ล้านบาท ในงบการเงิน  
   เฉพาะกิจการ ตามล�าดับ หนังสือค�้าประกันดังกล่าว ค�้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9), และที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

   (หมายเหตุ 13), และโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญาว่าจ้างของลูกค้าหลายราย
  31.4  บริษัทฯ  มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า เนื่องจากบริษัทฯ ถูกฟ้องด�าเนินคดีหลายคดีจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาช่วง และ ผู้ที่อยู่ใกล้ 
   บริเวณงานก่อสร้างของบริษัท ในข้อหาผิดสัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างและละเมิดและเรียกค่าเสียหาย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
   และ 2559  รวมจ�านวนเงินประมาณ 164.83 ล้านบาท และ 166.34 ล้านบาท ตามล�าดับ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าคดีความที่บริษัทฯ     
   ถูกฟ้องดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

31. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า

 31.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผู้รับเหมา สัญญาเช่าและสัญญาอื่น คงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 135,400.00 146.00

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 0.00 8,975.00

สกุลเงินยูโร 1,585,100.00 0.00

สกุลเงินเยน 117,236,000.00 0.00

สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 1,171,879.96 37,414.67

สกุลเงินบาท 240,127,520.76 116,633,444.96

 31.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งเก่ียวกับการซื้อสินทรัพย์ถาวรกับธนาคาร

          สองแห่ง  คงเหลือดังนี้
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 101,200.00 0.00

สกุลเงินเยน 117,236,000.00 0.00

สกุลเงินบาท 36,808,000.00 0.00

 31.3   บริษัทฯ    และบริษัทย่อยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศ   ออกหนังสือคํ้าประกัน

          ให้แก่ลูกค้าบางรายตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้าง  ผู้ขายสินค้าและอื่น ๆ    ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2560  และ  2559  

          รวมจํานวนเงินประมาณ  446.84  ล้านบาท  และ  208.06  ล้านบาท  ในงบการเงินรวม  และ  443.70  ล้านบาท  และ 

          205.79  ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามลําดับ   หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 

          (หมายเหตุ 9),  และท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  (หมายเหตุ  13),   และโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญาว่าจ้างของลูกค้า

          หลายราย 

31. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า

 31.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผู้รับเหมา สัญญาเช่าและสัญญาอื่น คงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 135,400.00 146.00

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 0.00 8,975.00

สกุลเงินยูโร 1,585,100.00 0.00

สกุลเงินเยน 117,236,000.00 0.00

สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 1,171,879.96 37,414.67

สกุลเงินบาท 240,127,520.76 116,633,444.96

 31.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งเก่ียวกับการซื้อสินทรัพย์ถาวรกับธนาคาร

          สองแห่ง  คงเหลือดังนี้
งบการเงินรวมและ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 101,200.00 0.00

สกุลเงินเยน 117,236,000.00 0.00

สกุลเงินบาท 36,808,000.00 0.00

 31.3   บริษัทฯ    และบริษัทย่อยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศ   ออกหนังสือคํ้าประกัน

          ให้แก่ลูกค้าบางรายตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้าง  ผู้ขายสินค้าและอื่น ๆ    ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2560  และ  2559  

          รวมจํานวนเงินประมาณ  446.84  ล้านบาท  และ  208.06  ล้านบาท  ในงบการเงินรวม  และ  443.70  ล้านบาท  และ 

          205.79  ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามลําดับ   หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 

          (หมายเหตุ 9),  และท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  (หมายเหตุ  13),   และโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญาว่าจ้างของลูกค้า

          หลายราย 
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	 32.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
   บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเกษียณก้าวหน้า“ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระ 
  ราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของ 
  กองทุนฯ พนักงานตัดจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของค่าจ้าง และบริษัทฯจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนใน  
  อัตราร้อยละ 3 ส่วนที่พนักงานจ่ายสะสมและผลของประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกนั้น ๆ เมื่อสมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรือ ลาออก 
  จากการเป็นสมาชิก
   กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปี 2560 และ 2559   
  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 3.80 ล้านบาท และ 3.60  ล้านบาท ตามล�าดับ

	 33.	การบริหารจัดการทุน
   วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่อง และด�ารงไว้ซึ่ง 
  โครงสร้างทุนที่เหมาะสม

	 34.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติ 
  ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท จ�านวน 611.33 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 106.98 ล้าน 
  บาท แบ่งเป็น
   1) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นเงิน 76.42 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล 
    ระหว่างกาลแล้ว อัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงิน 45.85 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องจ่ายในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 0.05 บาท  
    รวมเป็นเงิน 30.57 ล้านบาท
   2)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นเดิม 10 หุ้น ได้หุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  
    บาท รวมเป็นเงิน 30.57 ล้านบาท
 35.	การอนุมัติงบการเงิน
   งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561
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สารจากประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 บริษัทด�าเนินการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสมดุลกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา เพื่อให้เกิด
ความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทุกส่วนให้มีผลประโยชน์เท่าเทียมกันเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 ในปี 2560 บริษัทยังมุ่งพัฒนาไปทางด้านบุคคล โดยบริษัทฯยังมองว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จะดีขึ้นก็อยู่ที่
บุคคลเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิขึ้น โดย
เปิดเป็นสาขาที่ 47  ซึ่งได้ท�าการเปิดมาตั้งแต่ปี 2555 และได้สอนจบไปแล้วเป็นจ�านวน 10 รุ่น เป็นเวลาเกือบ 6 ปีกว่า โดยบริษัทได้ก�าหนดให้
พนักงานเรียนหลักสูตรนี้ทุกคน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 โดยให้พนักงานเรียนรุ่นละ 25% จนครบ 100% ในเวลา 2 ปี ซึ่งขณะนี้เรียนจบไปแล้ว
จ�านวน 3 รุ่น ผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้มิได้จ�ากัดให้พนักงานเรียนเท่านั้น ยังให้บุคคลภายนอกทั่วไปเข้าเรียนได้ด้วย ซึ่งจะมีบุคคลภายนอกที่อยู่ใกล้
เคียงบริษัทได้เข้ามาเรียนด้วย ซึ่งผลจากการที่พนักงานได้เรียนมีการปฏิบัติงานดีขึ้น รวมทั้งท�าตามระเบียบบริษัทและให้ความร่วมมือในการท�า
กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ยังผลให้การด�าเนินงานต่างๆ ในองค์กรและความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างดียิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนา
บุคคลโดยใช้ธรรมเป็นองค์น�าจะเป็นส่วนส�าคัญที่จะพัฒนาความยั่งยืนให้กับบริษัทได้ดี

 ส�าหรับในปีต่อไป บริษัทยังจะพัฒนาด้านบุคคลนี้ต่อไป รวมทั้งจะพัฒนาด้านนวัตกรรมในการผลิตเพิ่มขึ้นต่อไปและจะด�าเนินการพัฒนา
ความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI STANDARDS

นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน การที่คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคณะ
กรรมการชุดนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีธรรมภิบาลอย่างแท้จริง มีความรับ
ผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต พร้อม
กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยก�าหนดกรอบการจัดท�าตามแบบสากลดังนี้
 1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 3. การต่อต้านการทุจริต
 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
 9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 1.		นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทฯ ได้น�าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน 
โดยใช้หลักความพอประมาณ ระมัดระวัง การป้องกันความเสี่ยงและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ยังมีความเชื่อว่าบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของสังคม การที่จะท�าให้สังคมดีขึ้นต้องพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคคลต้อง
พัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีตามค�าสอนของศาสนา บริษัทจึงเน้นในเรื่องนี้เป็นหลัก
 2.	การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
 การด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ด�าเนินการดังนี้
  1.	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

  2.	การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วย

ความสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้
   2.1  การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงไว้กับคู่สัญญา ทั้งด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดเป็น 
    ธรรมตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ให้พันธะสัญญาไว้ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน โดย
    (1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกันไว้ในสัญญาจ้างหรือซื้อขายให้ชัดเจน และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่าง 
     เคร่งครัด กรณีใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยด่วน ถึงปัญหาและท�าการปรึกษาหาทางแก้ไข 

     ให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย
    (2) ให้ข้อมูลข่าวสารและงานวิจัยต่าง ๆ ให้ผู้สนใจและลูกค้าทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆ  อยู่เสมอ
    (3) ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงเวลาให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ตามข้อตกลงและไม่ค้าก�าไรเกินควร
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   2.2  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า
    (1) ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้าทั้งด้านผู้ว่าจ้าง ผู้ขาย และผู้รับจ้างช่วง ให้มีโอกาสเข้าร่วม 
     กิจกรรมต่าง ๆ ต่อสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
    (2) ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายอย่างต่อเนื่อง  
     เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจระหว่างผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาช่วง และผู้ 
     ขายแต่ละรายของบริษัท
    (3) ให้ความรู้กับคู่ค้า ถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาช่วง  
     ผู้ขาย รวมทั้งติดตามผลของการปฏิบัติ
    (4) การด�าเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส�าหรับการจัดซื้อใดๆ จะมีการสอบราคาจากร้านค้า 2-3 รายขึ้นไปไม่ 
     ให้มีการรับของขวัญ  สิ่งของ รางวัล สินจ้างใด ๆ ที่ส่อไปทางการให้สินบน  นั่นก็เพื่อให้เกิดเพื่อความเป็นธรรม และ 
     โปร่งใส
    (5) การเผยแพร่ หรือถ่ายทอดองค์ความรู้จากทางบริษัทไปสู่ภายนอก โดยถ่ายทอดกฏ ระเบียบ ข้อก�าหนดและขั้นตอนการ 
     ติดต่องานต่างๆ เพื่อให้ซัพพลายเออร์ผู้ติดต่องานเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง จนการปฏิบัติและประสานงานกันได้อย่าง 
     ถูกต้อง   รวดเร็ว  ไม่สิ้นเปลืองทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ท�าให้เกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกัน  เกิดประสิทธิภาพในการ 
     ท�างาน  
   2.3  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีล 
    ธรรมอย่างเคร่งครัด โดยได้ก�าหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมของบริษัท ไม่ละเมิดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์  
    ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.4  สิทธิทางการเมือง บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมืองไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด  
    หรือผู้มีอ�านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น�าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการสนับสนุน ไม่อนุญาตให้ผู้บริหาร 
    และพนักงานใช้อ�านาจครอบง�าโดยวิธีการใด ๆ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูงหรือ 
    ครอบง�า
	 3.	การต่อต้านการทุจริต
 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตว่าด้วย การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้สินบน ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
	 4.	การเคารพสิทธิมนุษยชน
 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยค�านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
และเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

   4.1 บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีการท�าผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
    ตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนต�าแหน่งงาน ลักษณะ 
    งานสถานที่ท�างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมายหรือผิด 
    จรรยาบรรณ
   4.2 พนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างผลงานคุณภาพแก่บริษัท บริษัทฯจึงให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น 

    ธรรมทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกย้าย  และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อ 
    ให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีในสังคม 
   4.3 บริษัทฯ ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
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  ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Children’s Rights and 
Business Principles - CRBP) ในระยะที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี 2560 
บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือขอความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจัดส่งให้กับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและต่อต้านการค้ามนุษย์
 5.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
   5.1 การให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน/ลูกจ้าง อันได้แก่ โบนัสประจ�าปี, กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยงานฌาปนกิจ, เงินช่วย 
    งานแต่งงาน, ที่พักคนงาน และห้องพักวิศวกร เลขา โฟร์แมน, รถรับส่งพนักงานและคนงาน, แจกเสื้อฟอร์ม,การตรวจ  
    สุขภาพประจ�าปี, จัดให้มีการดูงานและเที่ยวต่างประเทศ, จัดงานปีใหม่,  งานรื่นเริงตามเทศกาล ,จัดงานวันคล้ายวัน  
    เกิดให้แก่พนักงานทุกเดือน, ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ  เช่าสนามฟุตซอลให้ได้เล่นฟุตบอล, สวัสดิการในการรับ 
    ประทานอาหารกลางวันราคาถูกแก่พนักงาน และจัดสร้างโรงอาหารภายในบริษัท, จัดอาหารว่างทุกเช้าวันศุกร์จากเจ้า  
    หน้าที่บริหาร และใน อนาคตจะจัดสร้างห้องออกก�าลังกาย  ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้พนักงานมีรายได้มากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย  
    ได้หลายส่วนเป็นขวัญก�าลังใจให้พนักงานเมื่อยามทุกข์ร้อน และยามเกษียณ สร้างความสุขจากงานกิจกรรมต่างๆ เป็นการ 
    ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน เป็นการประสานความสัมพันธ์ และความสามัคคีในหมู่พนักงาน  
  5.2 สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนี้
    5.2.1 การจัดปฐมนิเทศบุคลากรเข้าท�างานใหม่ เพื่อให้เข้าใจนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร  
      และถือเป็นพัฒนาบุคคลากรที่เริ่มเข้าท�างานใหม่ หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในต�าแหน่งงานมาก่อน ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      อย่างเหมาะสมกับงาน ถูกต้องตามขั้นตอนระบบการท�างาน รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
      เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกของบริษัทฯ
    5.2.2 จัดหลักสูตรการอบรมภายใน เช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านช่างเทคนิคเรื่องวิธีการใช้ปั้นจั่นและวิธีการ 
      ซ่อมบ�ารุง เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายก�าหนดไว้  
      ตลอดจนถือเป็นการที่นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ 
      ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และเพื่อให้การซ่อมบ�ารุงลดน้อย 
      ลง การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    5.2.3 ส่งบุคลากรของทางบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานภายนอกภายนอก ในหมวดหมู่ความรู้ที่เกียวข้องกับ 
      แต่ละสายงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมทักษะ และน�ามาปรับใช้ในการท�างานให้มีประสิทธิภาพและ 
      ประสิทธิผลที่ดีมากขึ้น
    5.2.4  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ท�าให้เกิดการประสานงานภายใน  
      บริษัทฯที่ดียิ่งขึ้น และการให้ความร่วมมือที่ง่ายขึ้นในการท�ากิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้พนักงานแต่ละฝ่ายงาน 

      ปรับตัวเข้าหากันได้ดียิ่งขึ้น
  5.3   ตรวจสุขภาพ/ ฉีดวัคซีนให้แก่พนักงาน เพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพนั้น เป็น 
    โอกาสที่ท�าให้พนักงานได้ทราบถึงสภาวะความเจ็บป่วยของตนเอง และป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด เป็นต้น
  5.4.  จัดให้มีความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน 
    5.4.1 จัดกิจกรรม 5ส. ภายในบริษัทฯ ตามแนวทาง สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ซึ่งจะช่วยสร้างสิ่ง 

      แวดล้อมในการท�างานที่ดี ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพนักงานมีความปลอดภัยในการ  
      ท�างาน มีสุขชีวอนามัยที่ดี อันส่งไปถึงท�าให้มีชีวิตครอบครัวที่ดีด้วย 
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    5.4.2  ตรวจสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ มีการเบิกใช้งานเกือบทุกวัน จึงอาจ 
      จะท�าให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือช�ารุด จ�าเป็นต้องมีการดูแลตรวจสภาพของอุปกรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมกับการใช้ 
      งานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงาน และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าได้รับอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดีพร้อม 
      ใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตราย ไม่เกิดมลพิษทั้งชุมชนข้างเคียงและหน่วยงาน    
    5.4.3  ก�าหนดพื้นที่การท�างานที่ชัดเจน เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นปัจจัยที่อ�านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  
      หากภายในหน่วยงานมีภาพแวดล้อมที่ดี จะส่งผลให้องค์กรได้ผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นหน่วยงานและบุคลากร  
      ควรร่วมกันสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้เหมาะสมกับการท�างาน ซึ่งผลจากการก�าหนดพื้นที่  
      การ ท�างานนั้น จะท�าให้เกิดการลดอัตรา การเกิดอุบัติเหตุ ลดความเสียหาย และลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิด 
      ขึ้นจากอุบัติเหตุ การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีพื้นที่ในการท�างานและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมาก 
      ขึ้น สามารถด�าเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น ปราศจากสิ่งที่จะท�าให้การท�างานหยุดชะงัก หรือล่าช้า  สร้างความ 
      มั่นใจในการท�างานให้กับบุคลากรภายใน และรู้สึกปลอดภัยต่อพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความประทับใจให้กับ 
      บุคลากรภายนอกที่เข้ามาพบผู้บริหาร หรือติดต่อประสานงาน ท�าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
    5.4.4  จัดกิจกรรม morning talk ในช่วงเวลาเช้าก่อนเริ่มงาน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าหน่วยงาน  
      ซึ่งผลจากการด�าเนินการดังกล่าว ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลดลงและความรุนแรงของอุบัติเหตุ ตลอดจนผู้ปฏิบัติ 
      งานมีความเข้าใจในการท�างานมากขึ้นเนื่องจากท�า morning talk และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าหน่วย 
      งานก�ากับดูแลอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลในท้ายที่สุดของการจัดให้มีความปลอดภัยในสถานที่ท�างานนั้นยังส่งผลโดยอ้อมให้ 
      เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทด้วย
    5.4.5 การอบรมการป้องกันและป้องปรามการเกิดอัคคีภัย  และจัดให้มีถังดับเพลิงในจุดเสี่ยงแต่ละจุดภายในบริษัทฯ ซึ่ง 
      ถือเป็นความระมัดระวังและเข้าใจในการป้องกันและป้องปรามก่อนที่จะเกิดเหตุ
    5.4.6 การติดตั้งกล้องวงจรปิด  จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ(สปอร์ตไลท์)  และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตรา 
      ในยามค่�าคืน เพื่อสอดส่องป้องกันมิให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์
   5.5 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้เหมาะสมกับการท�างาน
    5.5.1  สร้างระบบการจัดเก็บเอกสารแบบลดขยะ เพราะการท�างานจะต้องค�านึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษา 
      ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบลดขยะและปรับรูปแบบการท�างานให้ทันสมัย  
      โดยการเก็บไฟล์สแกนลงในคอมพิวเตอร์ หรือโฟล์เดอร์ออนไลน์ แทนการจัดเก็บไฟล์แบบกระดาษจัดเรียงเข้าแฟ้ม  
      การใช้กระดาษ reuse พิมพ์หรือเขียนแทนการใช้กระดาษใหม่ ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามข้างต้นจะช่วยลดปริมาณ 
      ขยะช่วยรักษาพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดระยะเวลาในการคัดแยกเอกสารสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้น  
      สามารถติดตามเอกสารข้อมูลย้อนหลังหรือเอกสารแนบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถเรียกค้นเอกสารได้  

      รวดเร็วและถูกต้อง ท�าให้บริหารงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเอกสารได้ทันทีในกรณีที่มีการ 
      ร้องขอเอกสาร แลมีระบบรายงานซึ่งสามารถจัดพิมพ์ออกทางเครื่องได้ทันที ท�าให้ข้อมูลมีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อ 
      การสูญหายและท�าลายโดยง่าย พนักงานสามารถท�างานเอกสารได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการ 
      สั่งซื้อตู้แฟ้มกระดาษและหมึกพิมพ์ ตลอดจนประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ลดความซ้�าซ้อนในการเก็บเอกสาร
    5.5.2  เปลี่ยนการติดต่อสื่อสารให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อพัฒนาการสื่อสารขององค์กรให้ทันสมัย เมื่อต้องมีการประสานงาน 

      หรือส่งเอกสารด่วนให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก จะใช้การติดต่อ หรือส่งเอกสารทางอีเมลล์ อินเตอร์เน็ต  
      ฯลฯ แทนการส่งเอกสารทางแฟ็กซ์ ผลที่ได้คือจะมีความสะดวกและรวดเร็วต่อการด�าเนินงานมากขึ้น ท�าให้งาน 
      เสร็จเร็วก่อนก�าหนด
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    5.5.3  ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานให้ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับบุคลากร และภายในหน่วยงาน และ 
      สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้การท�างานหน้าที่อื่นภายในฝ่ายเพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะตนเอง สามารถช่วย 
      ปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อลดปัญหาอันก่อให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานหยุดชะงักหรือล่าช้า
    5.5.4  มีประสิทธิภาพทางการเงินที่ดี เพื่อให้มี ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานจะต้องมีประสิทธิภาพทางการ 
      เงินที่ดี โดยฝ่ายบริหารจะตั้งเบิกเงินส�ารองจ่ายไว้ส�าหรับกรณีค่าใช้จ่ายด่วนพิเศษป้องกันการจ่ายช�าระล่าช้า อันจะ 
      ส่งผลให้เกิดความประทับใจให้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะยาว และลดความเสียโอกาส 
      รับจากการช�าระเงินหลังบริษัทรายอื่น
	 6.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
   6.1 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการท�าให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพอันดี ดังเช่น
    6.1.1  ค�านวณออกแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการก่อสร้างให้กับลูกค้า เพื่อให้งานก่อสร้างมีความประหยัด มีความมั่นคงแข็ง 
      แรงและมีความเหมาะสมในการก่อสร้าง เพราะงานออกแบบโครงสร้างใต้ดินมีความซับซ้อน บางครั้งแบบที่ใช้ในการ 
      ประมูลมีความไม่เหมาะสม เช่น มีการออกแบบที่ไม่ปลอดภัย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในอนาคต การค�านวณ 
      ออกแบบทางเลือกจึงสามารถลดค่าก่อสร้างโดยยังคงความปลอดภัยตามมาตรฐาน และมีความเหมาะสมต่อเทคนิค 
      ในการก่อสร้าง ช่วยให้ลูกค้าและบริษัทฯ (Seafco) สามารถลดค่าใช้จ่ายและช่วยสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าต่อ 
      บริษัทฯ
    6.1.2  ด�าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและระยะเวลาของขอบเขตการก่อสร้างโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
      ลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีการเจาะเสาเข็มพร้อมกับเทคนิคการท�างานให้อยู่ในกรอบของระยะเวลาที่ก�าหนดโดย 
      มีคุณภาพของเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดินที่ดีและลดการซ่อมแซมของเสาเข็มและที่ส�าคัญ รวมไปถึงเป็นการสร้าง 
      สัมพันธภาพอันดี ซึ่งจะท�าให้เกิดการกลับมาเรียกใช้บริการงานก่อสร้างกับทางบริษัทฯ ต่อไปอีกในอนาคต
   6.2  ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของการผลิต เพื่อสร้างคุณภาพของงานเจาะเสาเข็ม โดยการลงปลอกเหล็กชั่วคราวให้มี 
    การคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ใช้ของเหลวค้�าจุลหลุมเจาะให้ได้ตามมาตรฐานของงานเสาเข็มเจาะ การท�าโครงเหล็กซึ่งมีการ 
    ตรวจสอบให้ได้คุณภาพตามแบบและใช้เหล็กเส้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การใช้คอนกรีตที่มี Strength ตาม 
    มาตรฐานของโครงการ รวมถึงการควบคุมระดับการเทคอนกรีตให้อยู่ในระดับเผื่อของคอนกรีตตามสัญญาของโครงการ นั่น 
    ก็เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณภาพของงาน เนื่องจากมีการแก้ไขของงานน้อยลง และท�าให้โครงการสามารถด�าเนิน 
    การก่อสร้างอย่างต่อเนื่องไม่กระทบกับแผนการก่อสร้าง
   6.3  การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการด�าเนินงาน มีการใช้โปรแกรม pile data เพื่อลดเวลาและ 
    ปริมาณของงานเอกสารลง รวมถึงใช้โปรแกรมค�านวณการใช้เหล็กเส้นเพื่อลดการใช้เหล็กเส้นเกินจาก BOQ ใช้โปรแกรม 
    เขียนกราฟเซอร์เวย์ในการท�าการลง Casing ผลที่ได้จะช่วยลดปริมาณงานเอกสารลงและลดความซ้�าซ้อนของงานเพื่อ 

    ประหยัดเวลาการท�างานเอกสารลงได้คุณภาพของงานที่ดีขึ้นให้กับโครงการ
   6.4 ให้การต้อนรับลูกค้า/หน่วยงาน ที่เข้ามาพบผู้บริหาร โดยจัดเตรียมสถานที่ระหว่างรอเข้าพบผู้บริหาร และอ�านวยความ  
    สะดวก เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พร้อมทั้งจัดหาเครื่องดื่มตามความต้องการ และให้ค�าแนะน�าหรือแจ้งข้อมูลที่สามารถ 
    เปิดเผยได้ภายในบริษัท ด้วยค�าพูดที่สุภาพ ซึ่งจะส่งผลท�าให้ผู้ที่เข้ามาพบเกิดความประทับใจ และมีมุมมองที่ดีต่อองค์กร 
    สามารถสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปได้ในระยะยาว การติดต่อประสานก็จะท�าได้ง่ายขึ้น

   6.5 สนับสนุนการจัดหาสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อก�าหนด  รวดเร็ว เพื่อช่วยหน่วยงานให้ท�างานได้อย่าง 
    รวดเร็ว ราบรื่น ได้ผลผลิตที่ออกมาดี  ทันตามสัญญา  ไม่มีงานเสีย เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า  จนส่งผลท�าให้ท�างานได้ทันต่อ 
    ก�าหนดสัญญา และผลผลิตออกมาดี ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
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   6.6  การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของการผลิต โดยการจัดซื้อ จัดหา สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ที่ตรงตามข้อก�าหนด มี  
    มาตรฐานรับรอง เช่น มี มอก. มีใบรับรองจากผู้ผลิต หรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้  และรับรองทั่วไป ซึ่งสามารถตรวจ 
    สอบได้ และเป็นที่เชื่อถือยอมรับโดยทั่วไป
	 7.		การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการด�าเนิน
งานดังนี้
   7.1 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการด�าเนินงาน
    ของบริษัทฯ
   7.2  สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา
   7.3  จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมพนักงานมีโอกาสในการท�าความดี  
    เพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้พนักงานร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
   7.4  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน และ  
    สุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย
   7.5  สื่อสารกับชุมชนอย่างสม่�าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ทุกกลุ่ม
   7.6  ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยให้เป็นที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้คนมีธรรมอยู่ใน 
    จิตใจแล้วสังคมจะดีขึ้น
   7.7 การด�าเนินงานก่อสร้างของบริษัท นั้น กระท�าโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน/ท้องถิ่น  ภายใต้กรอบการท�างาน ดังนี้
    7.7.1  ก�าหนดแนวทางการลดผลกระทบจากการก่อสร้างห้องใต้ดินต่อโครงสร้างข้างเคียงและก�าหนดแนวทางในการตรวจ 
      วัด เนื่องจากงานก่อสร้างห้องใต้ดินจะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน หากการออกแบบไม่เหมาะสม อาจเกิดความเสีย 
      หายต่อสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ซึ่งผลที่จะได้ก็คือ สามารถควบคุมและลดผลกระทบจากงานก่อสร้างห้องใต้ดินต่อสิ่ง 
      ปลูกสร้างข้างเคียงได้เป็นอย่างรูปธรรม ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการก่อสร้างระหว่าง บริษัทฯ /ผู้รับเหมาหลัก/ 
      ผู้ว่าจ้าง กับผู้อาศัยบริเวณข้างเคียง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่อสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ข้างเคียง 
      อีกด้วย
    7.7.2  ท�างานให้อยู่ในกรอบของเวลาที่กฎหมายและกฎกระทรวงก�าหนดไว้ เพื่อลดการเกิดปัญหาที่อยู่ในละแวกบ้านข้าง 
      เคียงและชุมชน
    7.7.3 ใช้การท�า Double Casing ในการท�างาน อันจะส่งผลท�าให้ลดระยะเวลาของการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนไปถึง 

      ละแวกบ้านข้างเคียงลดลง พร้อมทั้งเข้าท�าการส�ารวจบริเวณบ้านข้างเคียงก่อนการท�างาน ตลอดจนท�าความเข้าใจ 
      ในการท�างานกับละแวกบ้านข้างเคียงก่อนการเริ่มงาน เนื่องจากบ้านเรือนละแวกบ้านข้างเคียงอาจจะไม่เข้าใจใน 
      หลักการท�างานจึงต้องท�าความเข้าใจเพื่อให้ทราบระบบการท�างานการก่อสร้างเสาเข็มเจาะและลดเรื่องการร้อง 
      เรียนที่ตามได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้ว หลังการก่อสร้างเสร็จยังต้องเข้าไปท�าการส�ารวจเพื่อเปรียบเทียบกับก่อน 
      เริ่มงานอีกด้วย

    7.7.4  ใช้การ์ดกันเครื่องจักรที่ส่งผลให้เกิดเสียงดังเช่น Power pack ของเครนเจาะงานก่อสร้างก�าแพงกันดิน เพราะขณะ 
      ที่ท�าการเจาะในส่วนของงานก�าแพงกันดิน ตู้เพาเวอร์แพคจะเกิดเสียงดังขึ้น จึงใช้การ์ดเพื่อลดเสียงรบกวนบ้านข้าง 
      เคียงและลดการร้องเรียนที่เกิดขึ้น
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    7.7.5  ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยและดูแลรักษาอย่างสม่�าเสมอ ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศและกลิ่นที่จะลอยออก 
      ไปจากหน่วยงานฯ และลดระยะเวลาการก่อสร้างลง
    7.7.6  ท�ารั้วชั่วคราวเพื่อป้องกันวัตถุหรือวัสดุกระเด็นเข้าไปจนท�าให้บ้านข้างเคียงเกิดความเสียหายรวมไปถึงบังทัศนียภาพ 
      ในการมองเห็นการท�างานของเครื่องจักร และเป็นไปตามข้อก�านดกฎกระทรวงรวมไปถึงข้อก�าหนดสิ่งแวดล้อม
    7.7.7  ดูแลบ้านข้างเคียงในกรณีมีผลกระทบกับอาคารข้างเคียงที่ต้องซ่อมแซมเล็กน้อยที่เกิดจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ  
      เมื่อเข้าไปดูแลแก้ไขซ่อมแซมบ้านข้างเคียงที่เกิดจากงานก่อสร้าง จะท�าให้ลดข้อพิพากกับบ้านข้างเคียงในอนาคตได้ 
      เป็นอย่างดี
    7.7.8  ล้างถนนหน้าโครงการเพื่อไม่ให้มีฝุ่น เพราะถึงแม้จะมีเครื่องล้างล้อส�าหรับท�าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่จะออกจาก 
      หน่วยงาน แต่ก็ยังอาจท�าให้ถนนหน้าโครงการเป็นรอยคราบล้อได้บ้าง จึงจัดให้มีการล้างถนนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อ 
      ให้ถนนหน้าโครงการสะอาดสม่�าเสมอ
   7.8  การจ้างงานคนในท้องถิ่นในกรณีที่ผู้สมัครงานมีความสามารถใกล้เคียงกัน ก็เลือกคนท้องถิ่นก่อน เพื่อให้โอกาสคนในท้อง 
    ถิ่นได้มีงานท�า เป็นการพัฒนาชุมชน และท�าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน  
    เป็นการเพิ่มเงินได้ไปในตัวและท�าให้มีเงินออม อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พนักงานมาท�างานได้เร็ว ไม่สาย ไม่มีปัญหา 
    เรื่องผิดกฏระเบียบ เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ไม่ต้องสาย หรือผิดกฏระเบียบ  ไม่เสียงาน และท�าให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ 
    ดีขึ้น  เพราะมีเงินได้   ไม่ไปท�าในสิ่งที่ผิดกฏหมาย เช่นการลักทรัพย์
   7.9  จ้างงานคนพิการเพื่อให้โอกาสได้มีงานท�า ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ผู้พิการได้เห็นถึงคุณค่าในตัวเอง ยังถือเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อย 
    โอกาสในชุมชนและสังคมรอบข้างอีกด้วย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ไม่เพียงได้ให้การช่วยเหลือผู้พิการโดยตรง แต่ยังถือ  
    เป็นการท�าถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้พิการให้ครบตามจ�านวนที่พึงจ้าง ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ไม่มีการจ้างงานคน 
    พิการจะต้องจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นการทดแทน 
 8.		การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
   8.1  ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   8.2  ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมกระบวนการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ 
    ใหม่
   8.3  จัดให้มีระบบการท�างานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบ  
    ป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ท�างานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรตลอดจน 
    ผู้เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย
   8.4  ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีว 

    อนามัยและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตส�านึกถึงความปลอดภัย และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
   8.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   8.6  ล้างถนนหน้าโครงการเพื่อไม่ให้มีฝุ่น เพราะถึงแท้จะมีเครื่องล้างล้อส�าหรับท�าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่จะออกจากหน่วย 
    งาน แต่ก็ยังอาจท�าให้ถนนหน้าโครงการเป็นรอยคราบล้อได้บ้าง จึงจัดให้มีการล้างถนนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อให้ถนนหน้า 
    โครงการสะอาดสม่�าเสมอ

   8.7  การก�าจัดของเสีย สิ่งปฏิกูล ตามข้อก�าหนดของกรมโรงงาน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เน่าเสีย และชุมชนไม่เดือดร้อน 
    จากปัญหาน้�าเน่าเสีย นอกจากนั้นแล้ว ประโยชน์อีกทางหนึ่งก็คือ เป็นการรักษาความสะอาด ความมีระเบียบ ของโรงงาน 
    ตามมาตรฐานของกรมโรงงาน ซึ่งช่วยให้โรงงานมีความน่าอยู่ สะอาด มีระเบียบมากขึ้น และเกิดความปลอดภัยในการ  

    ท�างาน เนื่องจากมีพื้นที่สะอาด อุบัติเหตุในการท�างานก็จะลดน้อยลง และสามารถสร้างขวัญและก�าลังใจแก่ผู้ที่ท�างานร่วม 
    กันได้
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  9.		นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
   9.1 มีการเผยแพร่ หรือถ่ายทอดองค์ความรู้จากทางบริษัทไปสู่ภายนอก 
    9.1.1  เปิดหน่วยงานให้นิสิตนักศึกษา ที่สนใจเพื่อให้เข้ามาศึกษาดูงานการก่อสร้างเพื่อให้ได้เข้าใจหลักการการท�างานของ 
      ระบบงานเสาเข็มเจาะและก�าแพงกันดินได้อย่างถูกต้อง 
    9.1.2  รับนิสิตนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในหน่วยงานเพื่อหาความรู้ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าในระบบการท�างาน 
      และรวมไปถึงเปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นพนักงานท�างานกับองค์กรต่อไป 
    9.1.3 ให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ โดยรับเชิญให้เป็นวิทยากรการให้แนวคิดที่ดี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และจัดตั้งบูธให้ 
      ความรู้แก่นักศึกษาหลายสถาบัน เช่นในเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ก�าแพงกันดินและ 
      ห้องใต้ดิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เสนอข้อเท็จจริง โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จากประสบการณ์ของการด�าเนิน 
      ธุรกิจกว่า 40 ปี เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้แพร่หลาย
    9.1.4 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมปฐพีและเขียนบทความ หรือหนังสือวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ซึ่งเอกสารดังกล่าว 
      สามารถใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อความรู้ที่รวบรวมให้กับวิศวกรรุ่นหลังที่เข้า 
      บริษัทฯ และส่งต่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์และน�าไปใช้ได้ต่อไป 

 3. การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในการพัฒนาบุคคลในชุมชน ใกล้
เคียงที่ตั้งของบริษัทและพนักงานบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าคนเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าสังคมจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่คน งานที่จะท�าดี
หรือไม่ก็อยู่ที่คน การก่อการทุจริต ลักขโมย ก็เกิดขึ้นมาจากคน การจะท�าธุรกิจให้เจริญและมีความยั่งยืน ก็ต้องเริ่มมาจากคนทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัท
จึงจัดท�าโครงการต่าง ๆ ขึ้นมามีดังนี้
  1. การท�านุบ�ารุงอุปถัมภ์ศาสนา ดังนี้
    1.1 เปิดอบรมคุณธรรม โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สืบเนื่องจากที่ผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     เป็นอย่างมาก และต้องการให้บุคคลภายนอกที่สนใจปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกไปปฏิบัติที่วัด เพราะติดกิจ 
     ธุระต่างๆ จึงจัดสถานที่เพื่อเปิดการอบรมสมาธิ ศึกษาคุณธรรมที่น�าไปปฏิบัติในการด�ารงชีวิต และฝึกปฏิบัติธรรม คือ  
     สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 บมจ.ซีฟโก้   สอนหลักสูตร “ครูสมาธิ” ให้แก่บุคคลทั่วไป และพนักงาน ท�าให้  

     บุคคลที่ได้รับการอบรม มีสมาธิเพิ่มขึ้น และปรับทัศนิคติในเรื่องต่างๆ สร้างสัมพันธ์ที่ดี ในกลุ่มผู้ที่เข้ารับการอบรมร่วม 
     กันและระหว่างบุคคลกับสถาบัน และบุคลากรมีความซื่อตรง ยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในระหว่างการท�าธุรกิจ

    1.2 ร่วมท�าบุญบ�ารุงวัดต่างๆ เนื่องจากวันส�าคัญทางศาสนาพุทธจะมีประเพณีการท�าบุญประจ�าปี เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า  
     เพื่อการบ�ารุงบูรณะวัด แต่ขาดปัจจัยในการบ�ารุงวัด อันถือเป็นการช่วยช่วยพัฒนาสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้น สะดวก 
     ต่อการปฏิบัติธรรม หรือเผยแพร่ความรู้ให้ชุมชนในพื้นระยะยาว
    1.3 จัดงานท�าบุญหรือท�าพิธีตามวันประเพณีหรือวันส�าคัญในองค์กร เพื่อให้บุคลากรภายในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการ  
     ท�าบุญ 

  2. โครงการให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งบริษัท ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้น  
   มา ปัจจุบันได้มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม และการวางแผน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ซึ่งได้รับทุนนี้อยู่คือนางสาวสมประสงค์ คงจันทร์

     ในปี 2557 ได้มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานบริษัท เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท กับพนักงานทุกแผนกในบริษัท  
   ซึ่งพนักงานที่จะได้รับทุนนั้นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 (สาขาของบริษัท) ก่อน  
   ซึ่งบริษัทเห็นว่าถ้าพนักงานผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้แล้วจะเป็นบุคคลที่มีจิตใจดี เหมาะแก่การส่งเสริมและพัฒนา
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 3. สนับสนุนเงินจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ เนื่องจากหลายๆหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนในวันพิเศษต่างๆ แต่ยังขาด 
  งบประมาณในการจัดงาน นั่นก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนท�าให้ชุมชมได้รู้จักชื่อเสียงของ
  บริษัทฯ และก่อให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
 4. โครงการโรงงานสีขาว เพื่อควบคุมการขยายตัวและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปลูกฝังจิตส�านึกของคนงานให้มีวิจารณญาณ 
  ในการป้องกันตนเองไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด ท�าให้พนักงานมีความรู้สึกต่อต้านและมีทักษะในการหลีกเลี่ยงการใช้ 
  ยาเสพติด ตลอดจนเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงงาน อันถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกาย 
  ที่แข็งแรง สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้ และท้ายที่สุดนั้น บริษัทฯ จะปลอดจากยาเสพติด ของมึนเมา บุหรี่ และ 
  อบายมุขต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานบริษัทได้ไกลห่างสิ่งมอมเมาดังกล่าว ยังจะส่งผลให้สังคมภายใน 
  บริษัทและชุมชนรอบข้างมีความปลอดภัยอีกด้วย
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