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สาส์นจากประธานกรรมการ  

 
 ในปี 2552 ท่ีผา่นมาธุรกิจโดยทัว่ไปยงัมีความลําบากท่ีจะคาดการณ์ได้วา่จะดีกวา่ปี 2551 หรือไม่  แม้ว่าผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกจะลดความรุนแรงลง แต่ก็ไม่มีปัจจัยอ่ืนใดท่ีจะสร้างความเช่ือมั่นให้นักลงทุน ภายในประเทศยังมีปัญหา

การเมือง แม้ว่าราคานํา้มนัและวสัดกุ่อสร้างผนัผวนรุนแรงเช่นปีก่อนและอยู่ในวิสยัท่ียอมรับได้ แต่สภาพโดยรวมมิได้สร้างความ

มัน่ใจในการลงทนุ ทําให้ธุรกิจด้านการก่อสร้างโดยเฉพาะธุรกิจหลกัของบริษัท ซึ่งเป็นงานต้นนํา้จึงได้รับผลกระทบ จะเห็นว่าจาก

ผลประกอบการในไตรมาสแรก มีมลูค่าน้อยมาก บริษัทจําเป็นต้องวางแผนเตรียมรับกับสภาพการในปี 2552 นี ้ตัง้แต่ต้นปี คือ

พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในงานและประหยัดค่าใช้จ่าย ควบคุมการทํางานมิให้เกิดความเสียหาย สิ่งเหล่านีต้้องอาศัยความ

ร่วมมือกบัทกุฝ่ายและผู้บริหารระดบัสงูต้องเข้ามาควบคมุใกล้ชิด 

 อย่างไรก็ตามเม่ือรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งส่งเสริมงานภาคก่อสร้าง มีรายได้เพิ่มขึน้ 

โดยเฉพาะโครงการเมกกะโปรเจค เช่น รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน สายสีมว่ง ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2  รัฐบาลได้เปิดประมลูและผลกัดนัให้

เร่งดําเนินการก่อสร้างในปี 2552 นี ้มีผลให้เกิดงานก่อสร้างขนาดใหญ่ทัง้ด้านฐานรากและโครงสร้าง รวมถึงวสัดอ่ืุน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ทําให้ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสท่ี 3 มีมลูค่าสงูท่ีสดุ และสามารถเพิ่มรายได้ปี 

2552 เป็น 1,785.43 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2551 ซึง่มีรายได้ 1,589.82 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.30 

 สําหรับปี 2553 นี ้บริษัทจะพยายามทํารายได้ให้มากกว่าปี 2552 นอกเหนือจากงานเสาเข็มและงานกําแพงกนัดินแล้ว 

ยงัจะต้องขยายและเพ่ิมรายได้ด้านก่อสร้างสาธารณปูโภค และมีผลกําไรเพิ่มขึน้ หากไม่กระทบจากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด ทัง้นีก็้

ต้องขอขอบคณุทกุภาคสว่นท่ีให้การสนบัสนนุและช่วยเหลือบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และรวมถึงผู้บริหารและพนกังานทกุท่านท่ีได้

ทุม่เททํางานให้แก่บริษัท ให้สามารถทํากําไรในปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความเช่ือมัน่และสนบัสนนุเสมอมา  

 

 

  

 

 

 

  

 นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์ 

               ประธานกรรมการ  
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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 ปี พ.ศ. 2552  ท่ีผา่นมาถือได้วา่เป็นปีท่ีผู้ประกอบการก่อสร้างต่างประสบความยากลําบากในการหางานมาทํากําไรท่ีดีได้  

เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกท่ีเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2551  ยงัไม่หมดสิน้ไป  ผลกระทบต่อเน่ืองยงัมีอยู่ให้เห็น

ได้ทัว่โลก  เม่ือการลงทนุยงัไมเ่กิดขึน้เตม็ท่ี  การก่อสร้างท่ีเป็นบนัไดขัน้แรกของการลงทนุจงึยงัมีไมม่าก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศ

ไทยยงัมีเหตกุารณ์ทางการเมืองบางประการเกิดขึน้  จนทําให้นกัลงทนุบางส่วนมีการชะลอการลงทนุ  งานก่อสร้างใหม่ๆ  ขนาด

ใหญ่มีน้อย  จงึสง่ผลให้การแข่งขนัและการตดัราคางานยงัมีอยูม่าก 

 
 อย่างไรก็ตามยงัมีสญัญาณสิ่งท่ีดีเกิดขึน้ในแวดวงการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552  อยู่บ้าง  คือราคานํา้มนัในแต่ละไตรมาส

ไม่ขึน้หรือลงต่างกนัมาก  ทําให้ราคาวสัดกุ่อสร้างราคาค่อนข้างคงท่ี ต้นทนุการก่อสร้างจึงสามารถควบคมุได้ดีกว่าปี พ.ศ. 2551 

มาก  นอกจากนัน้แล้วงานโครงการเมกกะโปรเจคภาครัฐหลายโครงการ  ท่ีรัฐบาลสามารถผลกัดนัให้เกิดขึน้ได้จริงในปี พ.ศ. 2552  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วงตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2  ท่ีรัฐบาลได้ผลกัดนัให้เร่ิมมีการ

ก่อสร้างได้จริงในปลายปี พ.ศ. 2552 จึงเป็นสิ่งท่ีจะทําให้ผู้ประกอบการก่อสร้างขนาดใหญ่และบริษัทท่ีมีเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ

สําหรับงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ท่ีจะใช้ในโครงการนีม้ัน่ใจว่าในปี พ.ศ. 2553 นี ้ธุรกิจก่อสร้างในประเทศจะมีมลูค่าเพิ่มขึน้หลาย

สบิเปอร์เซน็ต์อยา่งแน่นอน  ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถใช้บคุลากรและอปุกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีมีอยูไ่ด้อยา่งเตม็กําลงั 

 
 ณ สิน้ปี พ.ศ. 2552  บริษัทยงัมีงานในมือท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) เหลืออยู่ประมาณ 1,400 ล้านบาท ท่ียงัไม่ได้รวม

มลูค่างานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วงและงานท่ีจะประมลูเพิ่มเติมได้อีกระหว่างปี พ.ศ. 
2553 จงึพอจะคาดได้วา่การดําเนินงานในปี พ.ศ. 2553 ท่ีจะถงึนีบ้ริษัทไม่ควรจะทําได้ต่ํากว่าปี พ.ศ. 2552  ท่ีทําผลประกอบการได้

ประมาณ 1,785 ล้านบาท  และมีกําไรสทุธิ 51.51 ล้านบาท  อีกทัง้บริษัท ซีฟโก้ เรียวบิ จํากดั ท่ีบริษัทได้ลงทนุไว้ท่ี 47.5% ของทนุ

จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์ก็เร่ิมรับงานได้มากขึน้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเสริมให้ผลประกอบการสงูได้มากย่ิงขึน้อีกทางหนึง่ด้วย  

 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสงูสดุของบริษัท และพนกังานทกุระดบัมีความพร้อมท่ีจะบริหารบริษัทให้สามารถฟันฝ่าอปุสรรค 

ในภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยให้มีความก้าวหน้าไปได้อยา่งมัน่คงได้  และขอขอบคณุพนกังาน  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้น  และลกูค้าทกุรายท่ี

ได้ให้การสนบัสนนุบริษัทมาโดยตลอด 

  

  

 

 

 

  นายณรงค์  ทศันนิพนัธ์ 

                                       ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป           FINANCIAL HIGHLIGHTS                             

  2550 
2007 

2551 
2008 

2552 
2009 

รายได้รวม  / Total Revenue ล้านบาท  / Million Baht 1,862 1,622 1,827 

รายได้จากการรับจ้าง / Income from hire work ล้านบาท  / Million Baht 1,855 1,590 1,785 

กําไรขัน้ต้น / Gross Profit ล้านบาท  / Million Baht 204 104 158 

กําไรสทุธิ / Net Profit ล้านบาท  / Million Baht 23 12 52 

สนิทรัพย์รวม / Total assets ล้านบาท  / Million Baht 1,422 1,501 1,640 

หนีส้นิรวม / Total liabilities ล้านบาท  / Million Baht 821 898 986 

สว่นของผู้ ถือหุ้น / Shareholders’ Equity ล้านบาท  / Million Baht 601 603 654 

อตัรากําไรขัน้ต้น /  Gross Margin (%) 11 7 9 

อตัรากําไรสทุธิ /  Net profit margin (%) 1 1 3 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม / Return on Assets (%) 7 1 4 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น / Return on Equity (%) 4 2 8 

กําไรตอ่หุ้น / Earning per share บาท 0.11 0.05 0.24 

ราคาตามบญัชีตอ่หุ้น / Book value per share บาท 2.80 2.80 3.04 
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ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท   : บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 144 ถนนพระยาสเุรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  

     กรุงเทพฯ 10510 

เลขทะเบียนบริษัท  : 10 75470 00257 

โทรศพัท์   : (662) 919-0090-7 

โทรสาร   : (662) 919-0098, 518-3088 

โฮมเพจของบริษัท  : www.seafco.co.th 

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

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือบริษัท   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 4 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 

โทรศพัท์   : (662) 229-2800 

โทรสาร   : (662) 359-1261, 359-1257  

 
ผู้สอบบัญชี 
ช่ือผู้สอบบญัชี  : นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 3104 

ช่ือบริษัท   : สํานกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 

ท่ีตัง้สํานกังาน  : 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

        กรุงเทพฯ  10110 

โทรศพัท์   : (662) 259-5300 

โทรสาร   : (662) 260-1553 
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TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASIA. 

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชัน้นําแหง่เอเซีย 

 

VISION (วสัิยทัศน์) 

 

 

TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT 

MANAGEMENT SAFETY AND ENVIRONMENT 

บริการลกูค้าด้วยคณุภาพและความชํานาญ โดยคํานงึถงึความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

 

MISSION (ภาระกจิ) 
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 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)  
 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียน

ก่อตัง้เป็นบริษัทจํากดัเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2517 โดยเกิดจากการรวมตวัของวิศวกร 3 คน คือ นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์  นาย

ทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ และนายทรงศกัด์ิ วิสทุธิพิทกัษ์กลุ   ซึง่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการทําเสาเข็ม

เจาะขนาดใหญ่ในประเทศ  จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผู้ออกแบบ  บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาและเจ้าของโครงการ

ตา่งๆ      

  บริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินประเภท Diaphragm Wall งานฐานราก และงาน

โครงสร้างพืน้ฐาน โดยในปี 2552 มีสดัสว่นของงานจากภาคเอกชนเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 55 มาจาก

ภาครัฐบาล งานในภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ในส่วนของ

ภาครัฐบาล เช่น อาคารจอดรถใต้ดิน, ทางลอดถนน, งานถนน งานสะพาน เป็นต้น ซึ่งงานท่ีรับมาอาจเป็นการประมลูงาน

โดยตรงกบัเจ้าของโครงการ หรือประมลูงานโดยการรับเหมาช่วง นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีบริการปรับปรุงคณุภาพดิน, บริการ

ทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก  

 ในกลุม่บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย  

- บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.94 ของทนุชําระแล้ว 1 ล้านบาท เพ่ือ

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไป สําหรับงานก่อสร้างขนาดเลก็และขนาดกลาง ปัจจบุนัยงัมิได้ดําเนินธุรกิจ

ใดๆ 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั และ บริษัท ประยรูชยั (1984) จํากดั ร่วมค้า เพ่ือรับเหมาโครงการก่อสร้างทางลอดกลบั

รถยนต์บนถนนพฒันาการ กบัทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบนัได้ดําเนินโครงการดงักล่าวเสร็จสิน้แล้ว ทัง้นี ้

บริษัทไมมี่นโยบายจะใช้กิจการร่วมค้าดงักลา่ว ประมลูงานอ่ืนๆ อีกในอนาคต 

- บริษัท ซีฟโก้ – เรียวบิ จํากดั เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ท่ีประเทศสงิค์โปร์ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 47.50  เพ่ือ

ประกอบธุรกิจรับเหมากําแพงกนัดิน ท่ีประเทศสงิค์โปร์ 

- กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยรูชยั (1984) โดยมีสดัส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 45 เพ่ือรับเหมาก่อสร้างถนนไมตรี

จิตและคลองเก้า กบัทางกรุงเทพมหานคร ซึง่เร่ิมก่อสร้างในปี 2551 

- กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสดัสว่นร่วมค้าอยู่ร้อยละ 30 เพ่ือรับเหมาก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ กบัถนน

สขุมุวิท 103 (อดุมสขุ) กบัทางกรุงเทพมหานคร ซึง่เร่ิมก่อสร้างในปี 2551 

ในช่วงตัง้แต่ปี 2550 ถึง 2552 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 1,862.03 ล้านบาท  1,621.65 ล้านบาท และ 1,797.32 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99 เท่ากนัทัง้ 3 ปี รายได้เม่ือแบ่งตาม

สายผลติภณัฑ์ในช่วงตัง้แต่ปี 2550 ถึง 2552 พบว่า รายได้เสาเข็มเจาะและกําแพงดิน มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 72.25, ร้อย

ละ 68.75 และร้อยละ 44.17 รายได้สว่นนีล้ดลงมาตลอดในงวด 3 ปี ท่ีผา่นมาซึง่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตวัลงมา
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ตัง้แต่ปี 2550 ซึ่งมีผลกระทบกบัอตุสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มอาคารสงูภาคเอกชนมาโดยตลอด รวมถึงสภาวะทางการเมือง

ภายในประเทศ ก็ทําให้อตุสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มอาคารสงูภาคเอกชนยงัคงชะลอตวั รายได้งานโยธามีสดัส่วนประมาณ

ร้อยละ 7.59  ร้อยละ 20.43 และร้อยละ 36.07 เน่ืองจากอตุสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มอาคารสงูภาคเอกชนยงัมีปัญหา บริษัท

ฯ จึงได้ขยายตวัไปรับงานทางด้านงานโยธาจากภาครัฐบาลเพิ่มมากขึน้ เพ่ือมาชดเชยรายได้บางสว่นท่ีหายไป ท่ีเหลืออีกร้อย

ละ 19.78 ร้อยละ 10.10 และร้อยละ 18.52 เป็นรายได้ในส่วนของงานก่อสร้างฐานรากลึก, ปรับปรุงคุณภาพดิน บริการ

ทดสอบเสาเข็ม และรายได้บริการอ่ืน 

กําไรขัน้ต้นของปี 2550 ถึง 2552 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 204.07 ล้านบาท, 104.08 ล้านบาท และ 157.93 ล้านบาท 

โดยท่ีกําไรขัน้ต้นของปี 2551ลดลงจากปี 2550  ร้อยละ 49 สาเหตมุาจากราคาวตัถดิุบหลกัคือเหล็ก มีความผนัผนวนเป็น

จํานวนมาก โดยราคาเพิ่มขึน้จนไม่สามารถจะควบคมุได้ จึงทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นลดลง สว่นในปี 2552 มีกําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้

ร้อยละ 51.75 ไมมี่การผนัผวนของราคาวตัถดิุบ บริษัทสามารถควบคมุได้ รวมทัง้มีการบริหารควบคมุต้นทนุได้ดีขึน้ 

สําหรับกําไรสทุธิของปี 2550 ถึง 2552 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากบั 22.73 ล้านบาท  11.61 ล้านบาท และ 51.51 ล้าน

บาท โดยกําไรสทุธิปี 2551 ลดลงจากปี 2550 เทา่กบัร้อยละ 48.91 และของปี 2552 สงูกวา่ปี 2551 เทา่กบัร้อยละ 343.53 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 มีมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 160 

ล้านบาท และเพิ่มทนุจํานวน 55 ล้านบาท ( หุ้นสามญั 55 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท)  โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 50 ล้านหุ้น 

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และส่วนท่ีเหลือสํารองไว้เพ่ือการรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทให้แก่กรรมการและพนกังาน จํานวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ

เท่ากบั 5 บาทต่อหุ้น อาย ุ3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญั

แสดงสทิธิให้กบักรรมการและพนกังานของบริษัท 

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 เป็นวันใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น

สามญั ในครัง้ท่ี 1 นี ้

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวันใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการ และ

พนกังานของบริษัทครัง้ท่ี 2 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น

สามญัในครัง้ท่ี 2 นี ้

เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2549 เป็นวนัท่ีใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการ และพนกังานของ

บริษัท ครัง้ท่ี 3 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏวา่มีผู้ใช้สทิธิจํานวน 20 ราย จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิครัง้นี ้

1,518,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการ 

ใช้สิทธิครัง้นี ้1,518,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

3,482,000 หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีจํ้านวนเงินรวม 7,590,000.00 

บาท 
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เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 4 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีใช้สิทธิครัง้นี ้2,002,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร 

เพ่ือการใช้สิทธิครัง้นี ้2,002,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1,480,000 หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จํานวนเงินรวม 10,010,000 

บาท  

เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 5 ซึ่งเป็นครัง้สดุท้าย ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 130 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้ในครัง้นี ้1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือการใช้สิทธิในครัง้นีจํ้านวน 

1,480,000 หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีจํ้านวนเงินรวม 7,400,000 

บาท 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวลั บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุน

สมัพนัธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2009 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ รับก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทัง้จากภาคราชการและภาคเอกชน  

บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงตอ่ (Sub-contract) จากผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกั (Main 

Contractor) ภาพรวมของงานท่ีบริษัทให้บริการสามารถสรุปได้ดงันี ้

• งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 

• งานกําแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 

• งานก่อสร้างโยธา ซึง่รวมถงึงานฐานรากตา่งๆ และงานก่อสร้างอาคาร 

• งานปรับปรุงคณุภาพดิน 

• งานบริการทดสอบตา่งๆ 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท แยกตามสายผลิตภณัฑ์ 

ผลติภณัฑ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการรับจ้าง       

รายได้งานเสาเข็มเจาะ 1,159.93 62.29 826.13 50.95 712.53 39.64 

รายได้งานกําแพงกนัดิน  185.47 9.96 288.59 17.80 81.40 4.53 

รายได้งานก่อสร้างโยธา 141.28 7.59 331.32 20.43 648.25 36.07 

รายได้งานฐานราก 230.10 12.36 77.38 4.77 240.32 13.37 

รายได้ปรับปรุงคณุภาพดิน 36.70 1.97 25.80 1.59 35.50 1.98 

รายได้คา่บริการทดสอบเสาเข็ม 26.96 1.45 16.58 1.02 8.85 0.49 

รายได้คา่บริการอ่ืนๆ 74.44 4.00 44.18 2.72 48.15 2.68 

             รวมรายได้จากการรับจ้าง 1,854.88 99.62 1,609.98 99.28 1,775.00 98.76 

รายได้อ่ืนๆ 7.15 0.38 11.67 0.72 22.32 1.24 

           รวมรายได้ 1,862.03 100.00 1,621.65 100.00 1,797.32 100.00 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดินซึง่เป็นสว่นสําคญัในการวางรากฐานสําหรับการก่อสร้างอาคาร

และโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่จะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศของทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยจําแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสําหรับอาคารสํานักงาน  อาคารชุด  โรงแรม  ศูนย์สรรพสินค้า  และงาน

โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับ ทางยกระดบั  อโุมงค์ลอดทางแยก  ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน เน่ืองจากการรับเหมางานฐาน

รากประเภทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และกําแพงกันดินต้องอาศัยเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทํางานท่ี

ยาวนานถึง 34 ปี โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีความเช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุ้นเคยของดินในประเทศ
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ไทยมากกว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง และความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ รับเหมาหลกั ผู้ออกแบบ 

ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของโครงการ และผู้ จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง จึงได้รับความเช่ือถือจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง   ทําให้บริษัทฯ 

สามารถประมลูงานแข่งขนักบัคูแ่ข่งท่ีมีอยูใ่นตลาดมีเพียงไมก่ี่รายได้   

 ในปี 2552 ธุรกิจทางด้านเสาเข็มเจาะสําหรับอาคารขนาดใหญ่และกําแพงไดอะแฟรม วอลล์ ภาคเอกชนโดยทัว่ไป

ยงัไม่ฟืน้ตวั เน่ืองจากการลงทุนด้านตึกสงูยงัมีไม่มากจะเห็นได้ว่ารายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงไดอะแฟรมวอลล์ในปี 

2552 ยงัต่ํากวา่ปี 2551 และมีการแข่งขนัด้านราคามาก 

 ในปี 2553 เช่ือว่าธุรกิจเสาเข็มเจาะและกําแพงไดอะแฟรมวอลล์ น่าจะเร่ิมดีอย่างเห็นได้ชดั เน่ืองจากงานรถไฟฟ้า 

ยกระดับสายสีม่วงทัง้ 2 ตอนเร่ิมมีการก่อสร้างจริง ทําให้ผู้ประกอบการในตลาดเร่ิมมีเคร่ืองมือไม่พอบริการในตลาด ผล

ประกอบจะดีขึน้มาก โดยผลประกอบการจากรถไฟฟ้าจะเร่ิมเห็นชัดเจน ตัง้แต่ไตรมาส 2/2553 เป็นต้นไปจนถึงไตรมาส 

2/2554 กําไรขัน้ต้นน่าจะเพิ่มสงูขึน้หลายเปอร์เซน็ต์ เพราะการแข่งขนัลดลง 

 งานกําแพงกนัดินในประเทศสงิคโปร์ สภาพเศรษฐกิจด้านก่อสร้างของสงิคโปร์ดีขึน้ เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์ผลกัดนั

โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินออกมามาก เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้บริษัท ซีฟโก้ เรียวบิ จํากัด ท่ีบริษัทลงทนุไว้ 47.5% เพ่ือทํา

ธุรกิจก่อสร้างกําแพงไดอะแฟรมวอลล์อยา่งเดียว ได้รับงานกําแพงไดอะแฟรมวอลล์มาหนึ่งงานมลูค่าประมาณ 130 ล้านบาท

เศษ คาดวา่บริษัทนีจ้ะเร่ิมรับงานและทําเองได้เร่ือย ๆ 

 ภาวะงานภาครัฐ ซึง่สว่นใหญ่บริษัทจะไปรับงานด้านโยธา ปัจจบุนับริษัทรับเฉพาะทาง กทม. ขณะนีส้ะสมผลงานได้

มากแล้วเตรียมตวัไปจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการอ่ืนด้วย งานโยธาภาครัฐจะมีออกมาทุกปีตามงบประมาณประจําปี 

บริษัทได้ติดตามอยูว่า่งานใดบ้าง หน่วยงานใดบ้าง ท่ีบริษัทมีศกัยภาพเข้าไปรับงานมาทําได้ 
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กิจกรรมเพื่อสังคม 
 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสําคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม ตลอดระยะเวลานาน

กว่า 30 ปี ท่ีบริษัทได้จัดทําโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคม กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท

ลา่สดุ ดงันี ้
 ปี 2553 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบเงินเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 160,000 บาท 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 

 ปี 2552 
- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT มอบทนุการศกึษาช่ือ “ทนุการศึกษา สพุจน์ ทศันนิพนัธ์ (ซึ่ง

เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัท) สําหรับนกัศกึษาต่างประเทศ” ซึง่เป็นทนุต่อเน่ือง จากปี 2551 จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 

268,000.00 บาท 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เน่ือง

ในวนัเดก็แหง่ชาติ 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกับสนบัสนุนเคร่ืองจกัรกลพร้อมเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการขุดสระกักเก็บนํา้

สําหรับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กบัทางสํานกังานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน โครงการค่าย “บ้านทอฝัน” ของกลุ่มอิสระสานฝัน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายศึกษาศิลปวฒันธรรมและพฒันาคณุภาพชีวิต

เยาวชนในชนบท ครัง้ท่ี 22 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ สูงอายุท่ียากไร้ และถูกทอดทิง้ ผ่านทางมูลนิธิคณะ

นกับญุคามิลโลแหง่ประเทศไทย 

 

ปี 2551 
- บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือมอบทุนการศึกษาช่ือ        

“ทนุการศึกษา สพุจน์ ทศันนิพนัธ์ สําหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” ซึ่งเป็นการมอบทนุการศึกษาต่อเน่ืองจากปี 

2550 เป็นจํานวน 1 ทนุ เป็นเงิน 521,500.00 บาท 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 281,000.00 บาท 
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- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคให้กบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบรีุ เพ่ือเป็นค่าจดัหาวสัดุ

อปุกรณ์เพ่ือการศกึษาเป็นจํานวนเงิน 600,000.00 บาท  

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสนบัสนนุโครงการอบรม ครัง้ท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้บริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ ให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนส่ือมวลชนกีฬา เพ่ือสนบัสนนุโครงการคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ

โรงเรียนในถ่ินทรุกนัดาร 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนนุโครงการสง่เสริมการสร้างสรรค์ผลงานของผู้พิการ ครัง้ท่ี 5 

จํานวนเงิน 50,000 บาท ระหวา่งวนัท่ี 20-27 มกราคม 2551 ให้สมาคมคนพิการทกุชนิด จงัหวดันครปฐม 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินจํานวน 30,000 บาท เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2551 สนบัสนนุโรงเรียนสวน

กหุลาบวิทยาลยั ผา่นคณุมนตรี แสนวิเศษ ผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ีจะเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอ

ลมิปิค(สอวน.) ครัง้ท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัและอาหารเน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติให้แก่เดก็ในบ้านพกัพนกังาน 

บางชนั 2 จํานวน 35 คน 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชดุ แก่เดก็นกัเรียนโรงเรียนสเุหร่าสามวา ถนนหทยั

ราษฎร์ คลองสามวา กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเดก็ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชดุ แก่สถานสงเคราะห์เดก็หญิงบ้านราชวิถี ถนนราช

วิถี กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

ปี 2550 
- บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT คดัเลือกนกัศกึษาเพ่ือมอบทนุช่ือ “ทนุการศกึษา สพุจน์ ทศัน

นิพนัธ์ สําหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” โดยทางสถาบนั AIT ได้ทําการคดัเลือกผู้ ท่ีจะได้รับทนุการศึกษาซึ่งเป็น

นกัศกึษาชาวปากีสถาน 1 ทนุ เป็นทนุการศกึษาจํานวน 952,000.00 บาท และต่อเน่ืองจากปี 2549 ได้มอบทนุ

แก่นักศึกษาชาวไทยอีก 1 ทุน จํานวน 1,904,000.00 บาท รวมเป็น 2 ทุนตามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางด้านการวิจยัและทนุการศกึษา 
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ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทและเป็นผู้บริหารหลกัของบริษัท ทัง้ 3 คน ซึง่ได้แก่ นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์    

ประเวศวรารัตน์ และนายทรงศกัด์ิ วิสทุธิพิทกัษ์กลุ   เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ

การก่อสร้างงานใต้ดินกวา่ 30 ปี จงึเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนเจ้าของ

โครงการตา่งๆ ซึง่เป็นคณุสมบติัท่ีมีสว่นสําคญัในการติดตอ่กบัลกูค้า   

 อยา่งไรก็ตามบริษัทได้เลง็เหน็ถงึความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้บริหารทัง้ 3 คนดงักลา่ว โดยมีการเตรียมความพร้อมของ

บคุลากรในแต่ละแขนงเพ่ือให้สามารถขึน้มารองรับงานของผู้บริหารระดบัสงูได้ เช่น การสรรหาบคุลากรมืออาชีพเข้ามาช่วย

บริหารงาน การริเร่ิมให้มีการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริหารระดบักลางและระดบัปฏิบติัการของบริษัทกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุ

งานและระดบัปฏิบติัการของลกูค้าท่ีเป็นทัง้หน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือให้สามารถรักษาสมัพนัธ์อนัดีของผู้บริหารรุ่น

ตอ่ไป  

ความเส่ียงจากการพึง่พาวิศวกร 

ธุรกิจของบริษัทต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดําเนินการ

ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่หมายถงึวิศวกรในระดบัผู้ อํานวยการโครงการ (Project Director) ผู้จดัการโครงการ (Project 

Manager) และวิศวกรผู้ควบคมุงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสญูเสียบคุลากรเหลา่นีไ้ปยอ่มสง่ผล

กระทบตอ่ความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 

อยา่งไรก็ตามผู้ อํานวยการโครงการ (Project Director) ผู้จดัการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผู้ควบคมุ

งาน (Project Engineer) ของบริษัทสว่นใหญ่ร้อยละ 90 ล้วนมีอายงุานกบับริษัทประมาณ 10 – 20 ปี ขึน้ไป ทัง้นีเ้น่ืองจากท่ี

ผา่นมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง  สง่บคุลากรเข้าร่วมการ

สมัมนาทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจงูใจตา่งๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได้  เพ่ือรักษาบคุลากร

ให้ทํางานกบับริษัท   และเพ่ือลดปัญหาดงักลา่ว บริษัทได้ดําเนินการให้สถาบนัการศกึษาตา่งๆ สง่นกัศกึษาจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์เข้าฝึกงานท่ีบริษัทเป็นประจําทกุปี ทําให้มีบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ ดงักลา่วให้ความสนใจ

ท่ีจะร่วมงานกบับริษัทตอ่ไป บริษัทมีการมอบทนุการศกึษาให้กบัสถาบนั AIT จํานวน 2 ทนุ เพ่ือเป็นการศกึษาตอ่ในระดบั

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพีของนกัศกึษาท่ีเป็นคนไทย รวมทัง้ได้มอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาโท ให้กบัชาว

ตา่งประเทศท่ีอยูแ่ถบเอเซียใต้อีกจํานวน 1 ทนุ และยงัมอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาเอก 1 ทนุ กบัพนกังานของบริษัทฯ ใน

สาขาวิศวกรรมปฐพี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเส่ียงจากการท่ีลกูค้าไมป่ฏิบติัตามสญัญา / การเรียกเก็บชําระเงิน 

ความเส่ียงจากคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญา โดยเฉพาะเร่ืองการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซึง่

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อยา่งไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียง

ดงักลา่ว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าก่อนการรับงาน หรือการหาข้อมลูของลกูค้าอ่ืนเพิ่มเติม หรือมีการเรียก

เก็บเงินลว่งหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงานรวมถงึการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทําเสร็จ   
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ความเส่ียงจากเปล่ียนแปลงราคาวตัถดิุบท่ีใช้ในการก่อสร้าง 

ลกัษณะการรับงานของบริษัทสามารถจําแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาคา่แรงงานและคา่วตัถดิุบ และ (2) 

งานท่ีรับเหมาเฉพาะคา่แรงงานอยา่งเดียว  ในกรณีท่ีบริษัทรับงานประเภทท่ี (1) ซึง่ต้องรับผิดชอบทัง้การก่อสร้างและการ

จดัซือ้วตัถดิุบนัน้ ทําให้มีความเส่ียงเร่ืองต้นทนุการดําเนินงานสงูขึน้จากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถดิุบ   

เน่ืองจากบริษัทจะต้องเสนอราคารับเหมาลว่งหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงาน      อย่างไรก็ตามผลกระทบดงักลา่วอาจไมส่งูมากนกั

เม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ืน ๆ เน่ืองจาก 

• ลกัษณะของงานสว่นใหญ่ท่ีบริษัท รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทํางานคอ่นข้างสัน้ คือโดยเฉล่ีย

ประมาณ  3-5 เดือน ตอ่โครงการ  ทําให้บริษัทสามารถควบคมุราคาวสัดท่ีุต้องใช้ในการก่อสร้างได้  

• วตัถหุลกัมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น ซึง่บริษัทเป็นลกูค้ารายใหญ่ของผู้จดั

จําหน่ายวสัดดุงักลา่ว ทําให้สามารถเจรจาตอ่รองโดยอาศยัความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบราย

ใหญ่ และกําหนดราคาคงท่ีในระยะเวลาหนึง่ๆได้ นอกจากนีใ้นกรณีท่ีราคาวสัดผุนัผวนมาก บริษัทอาจซือ้

วตัถดิุบทัง้จํานวนท่ีบริษัทประมาณวา่จะต้องใช้ในงานท่ีรับจ้างไว้แล้ว และกําหนดให้ผู้จดัจําหน่ายทยอย

สง่วสัดใุห้บริษัทเม่ือจะมีใช้งานจริง 

ความเส่ียงจากการดําเนินงานไมเ่สร็จตามกําหนดหรืองานไมไ่ด้คณุภาพตามท่ีกําหนด 

 โดยทัว่ไปงานก่อสร้างท่ีบริษัทดําเนินการอยูน่ัน้จะมีคา่ปรับในกรณีท่ีมีการดําเนินงานลา่ช้ากวา่ท่ีกําหนดซึง่ปกติมี

อตัราร้อยละ 0.01 ของมลูคา่งานตอ่วนั และมีการกําหนดคา่ปรับสงูสดุเป็นจํานวนวนัหรือเป็นร้อยละของมลูค่างานในกรณีท่ี

งานท่ีสง่มอบไม่ได้มาตรฐานตามแบบท่ีกําหนด ซึง่หากมีเหตกุารณ์ใดๆ ดงักลา่วเกิดขึน้ บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขให้

ถกูต้อง สง่ผลให้ต้นทนุสงูขึน้และเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึน้  อยา่งไรก็ตามหากความลา่ช้าของการดําเนินงานนัน้มิได้

มีสาเหตมุาจากบริษัท อาทิเช่น การยงัไมไ่ด้รับอนญุาตการก่อสร้าง, การเปล่ียนแปลงแบบการก่อสร้าง หรือสถานท่ีท่ีรับมอบ

ไมพ่ร้อมท่ีจะสามารถดําเนินการได้ หรือสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอือ้อํานวย โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูน ซึง่การปฏิบติัการของ

ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นไปด้วยความยากลําบากถ้าไมมี่การวางแผนงานท่ีดีพอนัน้ บริษัทจะสามารถเจรจาและชีแ้จงให้ผู้วา่

จ้างทราบและสามารถขอยืดเวลาการดําเนินงานออกไปได้ ทัง้นีใ้นระยะท่ีผา่นมาบริษัทยงัไม่เคยถกูปรับอนัมีสาเหตมุาจาก

การสง่งานลา่ช้า เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จงึสามารถวางแผนการทํางานและเตรียม

มาตรการป้องกนัปัญหาและอปุสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ลว่งหน้า โดยการเตรียมความพร้อมทัง้ในเร่ืองเคร่ืองมือและอปุกรณ์ใน

การทํางาน จํานวนของวิศวกรผู้ควบคมุงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ๆ  

ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหมข่องภาครัฐ 

 การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ  ขึน้มาซึง่มีสว่นกระทบกบัการรับงานก่อสร้างอาคารตา่งๆ เช่น กฎระเบียบ

เก่ียวกบัใบอนญุาตสิง่แวดล้อม ซึง่มีผลทําให้การออกใบอนญุาตก่อสร้างออกมาช้า จะทําให้ต้นทนุในการก่อสร้างเปล่ียนไปใน

อตัราท่ีสงูขึน้ แตใ่นการประกอบธุรกิจเข็มเจาะและกําแพงกนัดินของบริษัท งานท่ีรับเข้ามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 

เดือน ดงันัน้ผลกระทบจะเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ การป้องกนัความเส่ียงนีบ้ริษัทจะรับงานโดยจะต้องมีการสอบถามถงึ

ขัน้ตอนการดําเนินการขอใบอนญุาตวา่ดําเนินการไปถงึขัน้ตอนไหนแล้ว ก่อนท่ีบริษัทจะทําการรับงาน เพ่ือท่ีจะนํามาวางแผน

ดําเนินการในการควบคมุต้นทนุการผลติให้ได้ตามเป้าหมาย 
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ความเส่ียงจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้าและบริษัทอ่ืน 

 โดยท่ีบริษัทได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้า และบริษัทอ่ืนจํานวนหลายบริษัท โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจ

จะสอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจของกลุม่บริษัท ท่ีประกอบด้วยการลงทนุและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละ

โครงการจะมีผู้ ร่วมลงทนุแตกตา่งกนัไป อยา่งไรก็ตาม กิจการร่วมค้าท่ีจดัตัง้ขึน้สว่นใหญ่จะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินโครงการ

เพียงไมก่ี่โครงการ และเม่ือโครงการนัน้แล้วเสร็จ ก็จะเลกิกิจการร่วมค้า ในแง่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุ จะจํากดั

เทา่กบัเงินลงทนุในแตล่ะองค์กร ซึง่ในการลงทนุแตล่ะครัง้บริษัทฯ จะมีการศกึษาถงึความเป็นไปได้ของแตล่ะโครงการ หรือแต่

ละบริษัทอยา่งรอบคอบ รวมทัง้พิจารณาถงึผลตอบแทนท่ีจะได้รับในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทในกลุม่ท่ีได้ลงทนุไปแล้วสว่นใหญ่ มี

ผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ 

ความเส่ียงจากการถกูฟ้องร้อง 

 ในการทํางานก่อสร้างตา่งๆ นัน้อาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึง่มีสาเหตไุด้หลายประการ เช่น ความเสียหาย

ข้างเคียงท่ีอยูใ่กล้หรือติดกบัสถานท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างท่ีไมไ่ด้มาตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จงึ

อาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ เสียหาย เช่น เจ้าของสถานท่ีข้างเคียงหรือเจ้าของโครงการ ได้ ซึง่อาจสง่ผลเสียหายให้กบับริษัท 

 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในกรณีของการถกูฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษัทจะเร่ิมเข้าสถานท่ีก่อสร้างได้มีการทําประกนัภยัความ

เสียหายตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากสาเหตขุองการก่อสร้าง รวมทัง้ได้มีการทํา Pre survey ก่อนเร่ิมงานเสมอ และในสว่นของ

เจ้าของโครงการบริษัทได้มีการวาง Bond ประกนัผลงานให้กบัเจ้าของโครงการไว้ประมาณ 1 – 2 ปี แล้วแต่กรณี ในอดีตท่ี

ผา่นมาบริษัทไม่เคยถกูฟ้องร้องใดๆ จากเจ้าของโครงการเน่ืองจากคณุภาพในการทํางานของบริษัทเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ในสว่นของการถกูฟ้องร้องจากเจ้าของสถานท่ีข้างเคียงนัน้มีบ้าง แตก็่ไมมี่ผลเสียหายกบัทางบริษัทเพราะได้มี

การทําประกนัภยัไว้รองรับและความเสียหายนีเ้กิดหากมี ก็มีเพียงเลก็น้อย 

ความเส่ียงในการท่ีไมส่ามารถหางานใหมม่ารองรับโครงการท่ีใกล้ทําเสร็จได้ 

 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินในแตล่ะโครงการใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ี

เกิดขึน้จากการหางานโครงการใหมม่ารองรับงานเก่าท่ีใกล้เสร็จ  

 บริษัทมีสว่นแบ่งในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินประมาณร้อยละ 46 ถือวา่มีสว่นแบง่การตลาดท่ีมากท่ีสดุ 

ซึง่ถ้ามีงานใหม่ๆ เกิดขึน้บริษัทมีโอกาสได้รับงานสงูกวา่คูแ่ข่งรวมทัง้บริษัทมีช่ือเสียงมามากกวา่ 30 ปี จึงรู้ถงึสภาพการ

แข่งขนัได้เป็นอยา่งดีและบริษัทได้ขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึน้ เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานด้านถนน

และอโุมงค์ รวมทัง้ได้มีการขยายงานไปตา่งประเทศ เช่น สงิคโปร์ 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2553 

 
 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของทุน 
ชาํระแล้ว 

1. กลุ่มทัศนนิพันธ์ 65,365,700 30.39 

     1.1  นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ 16,492,000 7.67 

     1.2 นางสาวณฐัฐกานต์ ทศันนิพนัธ์ 15,596,267 7.25 

     1.3 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 11,823,833 5.50 

     1.4 นางภาวนา  ทศันนิพนัธ์ 6,933,333 3.22 

     1.5 นายทศัน์พนัธ์  ทศันนิพนัธ์ 6,800,000 3.16 

     1.6 นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 6,467,800 3.01 

     1.7 นายเดชา  ทศันนิพนัธ์ 985,800 0.46 

     1.8 นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 266,667 0.12 

2. กลุ่มประเวศวรารัตน์ 27,134,367 12.62 

     2.1 นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 12,512,000 5.82 

     2.2 นายชยัชนะ ประเวศวรารัตน์ 3,333,334 1.55 

     2.3 นางสาวสภุาภรณ์ ประเวศวรารัตน์ 2,595,566 1.21 

     2.4 นางสาวสรีุพร ประเวศวรารัตน์ 2,428,999  1.13 

     2.5 นางสาวพวงมะล ิประเวศวรารัตน์ 2,352,634 1.09 

     2.6 นายสเุมธ ประเวศวรารัตน์ 2,220,601 1.03 

     2.7 นายชายฉลาด ประเวศวรารัตน์ 990,000 0.46 

     2.8 นายเอีย้ง แซปึ่ง 701,233 0.33 

3. กลุ่มวสุิทธิพทิักษ์กุล 7,786,670 3.62 

     3.1  นายทรงศกัด์ิ วิสทุธิพิทกัษ์กลุ 5,486,667 2.55 

     3.2 นางสาวชลกานต์  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ 2,000,000 0.93 

     3.3 นายฐานสุกัการ วิสทุธิพิทกัษ์กลุ 300,003 0.14 

4.  นายไพศาล สุวัฒกิะ 2,692,200 1.25 

5.  อ่ืน ๆ 112,021,063 52.12 

รวม 215,000,000 100.00 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจ
สอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายงานอํานวยการ 
กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ฝ่ายงานธรณีเทคนิค
และวิจยั 

ฝ่ายงานโครงสร้าง

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะ
และกําแพงดิน

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานโครงการ 

พิเศษ

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่
ฝ่ายงานปรับปรุง
คณุภาพดิน

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานโครงสร้าง

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานอํานวยการ 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายงาน 
วิศวกรรม

ผู้ อํานวยการ
ฝ่ายงานวิจยั 
และพฒันา 

ผู้ อํานวยการ
ฝ่ายงานซอ่ม 

บํารุง

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจ
สอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ฝ่ายงานอํานวยการ 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่
ฝ่ายงานธรณีเทคนิค

และวิจยั

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ฝ่าย

งานโครงสร้างและซ่อมบํารุง 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะ
และกําแพงดิน

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานโครงการ 

พิเศษ

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานปรับปรุง 
คณุภาพดิน

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานโครงสร้าง 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายงานอํานวยการ 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายงาน 
วิศวกรรม

ผู้ อํานวยการ
ฝ่ายงานวิจยั 
และพฒันา 

ผู้ อํานวยการ
ฝ่ายงานซอ่ม 

บํารุง 

คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 
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การจัดการ 
โครงสร้างคณะกรรมการ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถอืหุ้น 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์  ประธานกรรมการ 

2. นายณรงค์  ทศันนิพนัธ์   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3. นายทรงศกัด์ิ  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ  กรรมการ 

4. นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์   กรรมการ 

5. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช   กรรมการ 

6. นายกมล  สิงห์โตแก้ว   กรรมการ 

7. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

8. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

9. นายสมควร  มสูิกอินทร์   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

      นายเอนก                              ศรีทบัทิม  

คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 
1. นายณรงค์           ทศันนิพนัธ์         ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายทชัชะพงศ์     ประเวศวรารัตน์    กรรมการบริหาร     

3. นายทรงศกัด์ิ        วิสทุธิพิทกัษ์กลุ    กรรมการบริหาร 

4. นายเผด็จ             รุจิขจรเดช         กรรมการบริหาร 

5. นายกมล              สิงห์โตแก้ว         กรรมการบริหาร 

6. นายกมล              อยู่ยืนพฒันา       กรรมการบริหาร  

7. MR.AUNG WIN   MAUNG         กรรมการบริหาร 

8. MR.ZAW ZAW     AYE                   กรรมการบริหาร 

9. นายเอนก             ศรีทบัทิม         กรรมการบริหาร 

  

คณะกรรมการบริหาร 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมควร วฒักีกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสมควร มสูิกอินทร์  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. นายสมควร วฒักีกลุ            ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์            กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

4. นายทรงศกัด์ิ วิสทุธิพิทกัษ์กลุ     กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. นายเผด็จ รุจิขจรเดช            ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายกมล อยู่ยืนพฒันา         กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายกมล สิงห์โตแก้ว            กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นายทรงศกัด์ิ วิ

สทุธิพิทกัษ์กลุ นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  นายเผดจ็ รุจิขจรเดช และนายกมล สงิห์โตแก้ว สองในหกคนนีล้งลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ 9 คน ต้องมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทกําหนด 

2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยมีคณุสมบติัดงันี ้

2.1  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ยอ่ย หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

2.2  ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้

ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท บริษัทใน

เครือ บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย หรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสีย

ในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

2.3 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมมี่ผลประโยชน์ หรือสว่นได้สว่นเสีย ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน

การเงิน และการบริหาร ซึง่รวมถงึไมเ่ป็นลกูค้า คูค้่า ผู้จดัหาวตัถดิุบ เจ้าหนี/้ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนี/้ลกูหนี ้

เงินให้กู้ ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะ

ทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

2.4 ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

3. การแตง่ตัง้กรรมการเป็นไปตามวาระท่ีกําหนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชดัเจน ทัง้นีก้ารเสนอ

ช่ือกรรมการเพ่ือการเลือกตัง้จะต้องมีข้อมลูประวติัของบคุคลนัน้ และมีรายละเอียดท่ีเพียงพอชดัเจน เพ่ือ

ประโยชน์ในการคดัสรร 

4. เปิดเผยประวติัของกรรมการทกุคนโดยละเอียดตอ่สาธารณชน และทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ เพ่ือให้การทําหน้าท่ี

ของคณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระ 

6. คณะกรรมการชดุยอ่ยต้องจดัให้มีการประชมุเป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท 

1. ต้องมีคณุสมบติัไมข่ดัตอ่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 

2. มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวติัการทํางานท่ีดี 

3. เป็นผู้ ท่ีมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอทุศิเวลาให้ได้อยา่งพอเพียง 

4. กรรมการบริษัทต้องผา่นการสรรหา และคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัท 

และผา่นการแต่งตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5. ต้องเป็นผู้ ท่ีไมป่ระกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตาม

นโยบายของบริษัทให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือมุง่สูผ่ลสงูสดุให้แก่

บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี

ประสทิธิผล และเช่ือถือได้ 

4. มีสว่นร่วมในการดําเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยา่งสม่ําเสมอ 

5. ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและเทา่เทียมกนั 

6. กรรมการท่ีเป็นอิสระ มีความพร้อมท่ีจะใช้ดลุยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยทุธ์ 

การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแตง่ตัง้กรรมการและรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ เพ่ือ

เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

7. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม่ําเสมอ 

8. จดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือช่วยดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชมุ

คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ตลอดจนการให้คําแนะนําแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบติัตนและดําเนินการให้

ถกูต้องตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ อยา่งสม่ําเสมอ อีกทัง้ดแูลให้กรรมการและบริษัทมีการ

เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้อง 

9. จดัให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัภายในบริษัท 

10. งดซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอยา่งน้อย 1 เดือน และหลงัจากประกาศแจ้งข่าวงบ

การเงินอยา่งน้อย 3 วนั 

11. รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บตุรธิดาท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของตนตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้า เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

11.1   มีสว่นได้เสียไม่วา่โดยตรง หรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษัททําขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี 

11.2   ถือหุ้น หุ้นกู้  หรือหุ้นบริุมสทิธ์ิในบริษัท และบริษัทในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษัทจดัทําการประเมินผลงานตนเองเป็นประจําทกุ ๆ ปี 
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จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนครัง้ที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 รวม 

นายทชัชะพงศ์         ประเวศวรารัตน์     4 

นายณรงค์               ทศันนิพนัธ์     4 

รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสน์วิวฒัน์     4 

นายสมควร              วฒักีกลุ     4 

นายสมควร              มสูกิอินทร์     4 

นายทรงศกัด์ิ            วิสทุธิพิทกัษ์กลุ     4 

นางภาวนา               ทศันนิพนัธ์     1 

นายเผดจ็                 รุจิขจรเดช     4 

นายกมล                  สงิห์โตแก้ว     4 

นางสาวณฐัฐวรรณ   ทศันนิพนัธ์     3 

 

 หมายถงึ เข้าร่วมประชมุ 

 หมายถงึ ไมเ่ข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากลาออกแล้ว 

 หมายถงึ  ไมเ่ข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากยงัไมไ่ด้เป็นกรรมการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นคณะกรรมการอิสระไมน้่อยกว่า 3 คน โดยอยา่งน้อย 1 ทา่นเป็นผู้ มีความรู้ 

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบั

ผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และประจําปี 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา่จําเป็นและ

เป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล โดย

สอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานการปฎิบติังานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถงึพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

โดยคํานงึถงึความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบ

บญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน รวมทัง้การพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่วเพ่ือนําเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของ

ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญั ๆ ท่ีต้องเสนอตอ่สาธารณชนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ความเหน็เก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถงึความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

7.2 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

7.3 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
7.4 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. รายงานอ่ืนใดท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

10. จดัให้มีการประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ กบัผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร  
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกําหนดให้

สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีได้กําหนดและแถลงไว้ต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ    

และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผล

การดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุติัไว้        ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบั

สถาบนัการเงิน และดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 1.  พิจารณากําหนดคณุสมบติัและคดัเลือกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่ง  

  -  กรรมการบริษัทและนําเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษัทเพ่ือนําช่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

  -  กรรมการบริหารและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้   

 2.  กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั   

 3.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุถึงความเส่ียงต่างๆ  ในการบริหารงาน 

เพ่ือเสนอตอ่กรรมการบริหารของบริษัท 

2. ติดตามการดําเนินการบริหาร        ความเส่ียงตัง้แต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งชีใ้ห้ทราบถึงความเส่ียง

รวมทัง้วิเคราะห์ ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 

3. ให้การสนบัสนนุให้มีการแนะนํากระบวนการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานภายในตา่งๆ ตลอดจน

ติดตามและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 

4. รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอในสิง่ท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้

สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
จํานวน คา่ตอบแทน  

(บาท) 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ  
เงนิเดือน 

 
1 

838,500 

 
1 

858,500 

 
1 
 464,500 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
เงินเดือน 

 
9 

23,856,000 

 
9 

24,445,000 

 
9 
 24,456,000 

 
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ 
ค่าเบีย้ประชุม 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
- นายสมควร  วฒักีกลุ 
- นายสมควร  มสูกิอินทร์ 
- นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์ 
- นายณรงค์  ทศันนิพนัธ์ 
- นายทรงศกัด์ิ  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ 
- นายเผดจ็  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สงิห์โตแก้ว 
- นางสาวณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ 
              รวม 

 
 

8 

 
 
- 

640,000 
480,000 
480,000 
400,000 
340,000 
340,000 
260,000 
260,000 

0 
3,200,000 
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- 

640,000 
480,000 
480,000 
400,000 
340,000 
340,000 
260,000 
260,000 

0 
3,200,000 

 
 

9 

 
 

- 
640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 
300,000 
220,000 
220,000 
200,000 

3,200,000 
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การกาํกับดแูลกิจการที่ด ี
  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปร่งใส ความ

รับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุทกุฝ่ายจึงได้กําหนดนโยบาย

สนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการ    โดยครอบคลมุหลกัสําคญัดงันี ้

1. นโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

 บริษัทให้ความสําคญักบัการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือช่วยให้ผู้ลงทนุและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทได้  บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการขึน้  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองกรรมการบริษัท  

ความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ  การเปิดเผยข้อมลู  และการบริหารความเส่ียง  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้

ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

2. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทมีนโยบายให้ความสําคญัเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น  โดยจะมีการดําเนินการให้มีการจดัสง่หนงัสือนดัประชมุ

พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระต่างๆให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  และมีการจดัทํารายงานการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบผลการประชมุได้ 

3. สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  โดยเฉพาะอย่างย่ิงชมุชนและพนกังาน  โดยท่ีผ่านมา

บริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อสิ่งแวดล้อม  เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทอาจก่อให้เกิดการสัน่สะเทือนและเสียงดงัรบกวน

ชุมชนท่ีอยู่อาศยัใกล้เคียงกับบริเวณท่ีปฏิบติังาน  บริษัทจึงได้ใช้มาตรการต่างๆในการลดผลกระทบดงักล่าว  ประกอบกับ

หลีกเล่ียงการก่อความรําคาญให้กบัชมุชนมากท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถทําได้  ขณะเดียวกนัในส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

ของบริษัท  บริษัทก็ได้มีการดําเนินมาตรการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิด  โดยจดัอปุกรณ์ให้กบัเจ้าหน้าท่ีทกุคน และบริษัทยงั

มีการคืนผลประโยชน์ตอ่สงัคมโดยมีการมอบทนุการศกึษา และบริจาคเพ่ือกิจการตอ่สงัคมอยูเ่สมอๆ 

4. การประชมุผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าประชมุโดยไมยุ่ง่ยาก   จดัประชมุในสถานท่ีและเวลาท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเข้า

ประชมุได้สะดวก จดัให้มีข้อมลูและเวลาเพียงพอในการพิจารณา  และมีการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตวัเอง 

5. ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 

 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล     เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทมีนโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนในการอนมุติั

รายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  

และเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ 56-1 นอกจากนีย้งัมีการดแูล
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ให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

7. จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารได้กําหนดนโยบายและชีแ้จงให้พนักงานทุกท่านปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ

ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  ผู้ ถือหุ้น และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึก

ให้แก่พนกังานของบริษัท 

8. การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ 9 ทา่นประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 5 ทา่น 

• กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารจํานวน1 ทา่น 

• กรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 3 ทา่น 

 บริษัทมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 44.4 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่ง

สามารถถ่วงดลุอํานาจในการบริหารงานได้ 

9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

 บริษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่แยกกนัอย่างชดัเจนและมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ

คอยถ่วงดลุอํานาจและสอบทานในการบริหาร 

10. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม  และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัท่ีต้องการ และได้มีการขออนมุติัจากผู้

ถือหุ้นแล้ว คา่ตอบแทนผู้บริหาร  บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และอยู่

ในระดบัท่ีสงูพอท่ีจะดแูลให้ผู้บริหารมีการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

11. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการเป็นประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีการส่งหนงัสือนดัประชุม

พร้อมข้อมลูประกอบวาระการประชมุอย่างชดัเจนให้คณะกรรมการศกึษาก่อนลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั นอกจากนีบ้ริษัทยงั

ได้มีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือรายงานผลการประชมุ และเก็บรวบรวมไว้เพ่ือให้คณะกรรมการและ

ผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ในรอบปี 2551 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ มีคณะกรรมการเข้า

ร่วมประชมุโดยพร้อมเพียงกนั 

12. คณะอนกุรรมการ 
 บริษัทได้จัดตัง้คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ดงัตอ่ไปนี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการจดัประชมุและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได้ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 4/2547 ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2547 ลงวนัท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2547 เพ่ือมาพิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพร้อมทัง้พิจารณา

คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบักรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้ทําการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้

ท่ี 3/2550 ลงวนัท่ี 14 สงิหาคม 2550 เพ่ือมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเส่ียงในการบริหารงานของบริษัท โดยให้

สอดคล้องกบันโยบายการบริหารและกลยทุธ์ของบริษัท รวมทัง้ประเมินผลของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เพ่ือรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

13. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทได้ตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้มา ซึง่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ช่วยในการดําเนินการ

จดัตัง้ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน  และกิจการทางการเงินท่ีสําคญั  และช่วยเสนอแนะเพ่ือแก้ไขจดุออ่นของระบบ

การควบคมุภายในของบริษัท  เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีดี  และมีการปฏิบติัสอดคล้องตาม

กฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย  และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจําปี  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน และรายการระหวา่งกนัก่อน

นําเสนอ  งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

15. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

 คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถงึ  ทัง้รายงาน

ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท  โดยบริษัทได้ดําเนินการ

เผยแพร่ข้อมลูท่ีจําเป็นต้องเปิดเผยผา่นส่ือตา่งๆ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัตัง้

หน่วยงานผู้ลงทนุสมัพนัธ์ซึง่รายงานโดยตรงตอ่กรรมการผู้จดัการ  เพ่ือให้บริการข้อมลูและข่าวสารกิจกรรมต่างๆของบริษัท

กบัผู้ลงทนุ  ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป   ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอข้อมลูบริษัทได้ท่ี    โทร.  029-190-090-

97 หรือ ท่ี website: www.seafco.co.th     หรือท่ี e-mail address: seafco@seafco.co.th 

มาตราการหรือขัน้ตอนอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
มีข้อกําหนดให้บริษัท และบริษัทยอ่ยท่ีจะทําธุรกรรมระหวา่งกนักบักรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องต้องนํา

ข้อตกลงดงักลา่วไปขออนมุติัจากคณะกรรมการ หรือขออนมุติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทําธุรกรรม แม้ธุรกรรม

ดงักลา่วจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึง่เดิมฝ่ายบริหารสามารถ

อนมุติัรายการดงักลา่วได้เองโดยไมต้่องขออนมุติัจากคณะกรรมการ ดงันัน้จงึขออนมุติัในหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทาง
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การค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ยกบักรรมการหรือผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอาจมีรายการ

คา่เช่าในทรัพย์สนิ, คา่สาธารณปูโภค, คา่บริการตา่งๆ, ให้กู้ ยืมระหวา่งกนั, ซือ้ขายวตัถดิุบ จงึขออนมุติัในหลกัการให้ฝ่าย

บริหารสามารถอนมุติัการทําธุรกรรมดงักลา่ว โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญา

ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

รายการระหว่างกัน 

ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งซึ่งผู้ สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 24 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

1. ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมลู 

การบริหารงาน การบนัทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตาม

มาตรฐานสากล มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องชดัเจนเป็นปัจจบุนัตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. การปฏิบติัตอ่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งยติุธรรม 

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้พนกังาน ชมุชน และสงัคม

โดยรวมอย่างยติุธรรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย

โดยเท่าเทียมกัน และให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทอาจก่อให้เกิดการรบกวน

ชมุชนท่ีอยูอ่าศยัใกล้เคียงกบับริเวณท่ีปฏิบติังาน บริษัทจงึได้ใช้มาตรการตา่ง ๆ ในการลดผลกระทบดงักลา่ว 

3. การบริหารความเส่ียง 

จดัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน และยดึ

มัน่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ต่าง ๆ และสมัพนัธ์กบักรอบการควบคมุภายในท่ีดี โดยวิเคราะห์ความเส่ียง

ของการดําเนินธุรกิจ กําหนดระดบัความสําคญัของความเส่ียงเพ่ือหามาตรการควบคมุ เพ่ือลดอตัราความเส่ียงให้

เหลือน้อยท่ีสดุ 

4. จดัให้มีคณุธรรมและจริยธรรมในทกุระดบัขององค์กร 

คณุธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจยัสําคญัของหลกัธรรมาภิบาลของบริษัท อนัเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในทกุระดบัของ

องค์กร ตัง้แต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั เน่ืองจากคณะกรรมการเช่ือมัน่ว่า ถ้าองค์กรไม่มีคณุธรรม

และจริยธรรมแล้ว การดําเนินธุรกิจจะไมส่ามารถยัง่ยืนอยูไ่ด้ 
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คณุประดิษฐ์ ภทัรประสทิธ์ิ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงัเป็นประธานในพิธีมอบรางวลั บริษัทจดทะเบียน

ดีเดน่ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ (IR Excellence Awards) ให้แก่นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ 

จํากดั (มหาชน) (SEAFCO) ในงาน SET Awards 2009 ท่ีจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 ท่ีสยามพารากอน 
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การดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน  

รายได้จากการรับจ้าง 
 รายได้ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้างได้แก่ รายได้งานเสาเข็มเจาะ, รายได้งานกําแพงกนัดิน, 

รายได้งานก่อสร้างโยธา, รายได้งานฐานราก, รายได้ปรับปรุงคณุภาพดิน, รายได้บริการทดสอบเสาเข็ม, รายได้บริการอ่ืนๆ 

และรายได้อ่ืนนอกเหนือจากการดําเนินงาน เช่น รายได้ขายวัสดุต่าง ๆ, กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน, กําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน ดอกเบีย้รับ และหนีส้ญูกลบัรายการ  

 ปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 1,826.92 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้าง 1,785.43 ล้านบาท 

และรายได้อ่ืน 41.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 97.73 และร้อยละ 2.27 ของรายได้รวมตามลําดบั  ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 

2551 ท่ีบริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 1,621.65 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้าง 1,589.82 ล้านบาท และรายได้

อ่ืน 31.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 98.04 และร้อยละ 1.96 ซึ่งรายได้จากการรับจ้างของปี 2552 เม่ือเทียบกบัปี 

2551 เพิ่มร้อยละ 12.30 โดยท่ีตลาดภาคอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2552 เร่ิมฟืน้ตวัและบริษัทสามารถส่งผลงานได้ดีขึน้กว่าปี 

2551  

ต้นทนุงานรับจ้าง 

 ต้นทนุงานรับจ้างปี 2552 เท่ากบั 1,627.51 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2551 เท่ากบั 1,485.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 9.54 เม่ือเทียบกบัอตัราท่ีเพิ่มขึน้ของรายได้เท่ากบัร้อยละ 12.30 เห็นว่าอตัราท่ีเพิ่มขึน้ของต้นทนุน้อยกว่าอตัราท่ีเพิ่มขึน้

ของรายได้อยูท่ี่ร้อยละ 2.76 มาจากบริษัทสามารถควบคมุต้นทนุได้ดีกวา่ปี 2551 

คา่ใช้จ่ายในขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2552 เท่ากบั 84.12 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2551 เท่ากบั 95.51 ล้านบาท 

ซึง่ลดลงร้อยละ 11.93 บริษัทสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ดีขึน้ 

หนีส้ญู 

 ปี 2552 บริษัทมีการตัง้สํารองหนีส้ญูจํานวน 19.50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 1 ของรายได้รับจ้าง ซึ่งเป็นลกูหนีท่ี้

ค้างชําระเกิน 12 เดือน ซึง่คาดวา่จะสามารถเรียกชําระคืนได้ทัง้จํานวน   

กําไรขัน้ต้นและกําไรสทุธิ 

 ปี 2552 และปี 2551 บริษัทมีกําไรขัน้ต้นเท่ากบั 157.93 ล้านบาท และ 104.07 ล้านบาท ซึง่เพิ่มร้อยละ 51.75 หรือ

คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 8.85 และ ร้อยละ 6.55 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 2.3 ซึ่งเกิดจากบริษัทสามารถควบคมุ

ต้นทนุได้ดีกวา่ปีก่อน 

 ปี 2552 และปี 2551 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากบั 51.51 ล้านบาท และ 11.61 ล้านบาท ซึง่เพิ่มร้อยละ 343.53 หรือคิด

เป็นอตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 2.90 และร้อยละ 0.73 บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีกว่าปี

ก่อน  
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ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

 ปี 2552 และปี 2551 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 1.9 และร้อยละ 7.88 เน่ืองจากบริษัทมีกําไร

สทุธิของปี 2552 เพิ่มขึน้จาก 11.61 ล้านบาทมาอยูท่ี่ 51.51 ล้านบาท 

สภาพคลอ่ง 

 ปี 2552 และปี 2551 บริษัทมีอตัราสภาพคล่องเท่ากบั 0.97 และ 0.85 บริษัทบริหารสภาพคล่องได้ดีกว่าปี 2551 

เล็กน้อย อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของปี 2552 และปี 2551 เท่ากบั 112.93 ล้านบาท และ 70.22 ล้าน

บาท ซึง่สงูขึน้ร้อยละ 60.80 

แหลง่ท่ีมาของทนุ 

 ปี 2552 และปี 2551 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 986.10 ล้านบาท และ 897.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.82 ซึ่ง

หนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้เป็นสว่นหนีส้นิท่ีไมมี่ดอกเบีย้ โดยปี 2552 เท่ากบั 575.90 ล้านบาท ปี 2551 เท่ากบั 437.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้

ร้อยละ 31.65 ซึ่งหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ลดลง เม่ือพิจารณาในงบกระแสเงินสดจะเห็นว่าปี 2552 จ่ายชําระหนีส้ถาบนัการเงิน

เทา่กบั 54.01 ล้านบาท แตใ่นปี 2551 ได้กู้ เงินเพิ่มจากสถาบนัการเงิน 46.28 ล้านบาท  

คา่ตอบแทนการจากการสอบบญัชีและการสอบทานงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552   บริษัทและบริษัทยอ่ย   จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี   ดงัตอ่ไปนี ้  
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงนิ 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 
 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 
 
บริษัท ซีฟโก้ และบริษัท ประยรูชยั (1984) ร่วมค้า 
 
SEAFCO-RYOBI PTE LTD. 
 
กิจการร่วมค้าซีฟโก้และประยรูชยั (1984) 
 
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 
 

 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

  
1,060,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
220,000 

 
220,000 

 

รวม 
  

1,680,000 
 



                           

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ซีฟโก้  จํากัด (มหาชน)   ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 โดยกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3  ของคณะกรรมการท่ี

มีอยู่ทกุปี และมีวาระในการดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี   ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน  ซึง่เป็น

ผู้ทรงคณุวฒิุจากหลายสาขาวิชา  เช่น รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   วิศวกรรมศาสตร์  บญัชีและการเงิน การบริหาร

องค์กร  และทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด  โดยมี รศ.ดร.สมชาย  ภค

ภาสน์วิวัฒน์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายสมควร  วัฒกีกุล และนายสมควร  มูสิกอินทร์ เป็น

กรรมการตรวจสอบ   มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการอนมุติั

และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  และตามกฏข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุ รวม 4 ครัง้ โดยกําหนดให้มีการประชมุร่วมกบั

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นประจําทุกไตรมาส ๆ ละครัง้ ก่อนการประชมุ

ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการท่านใดขาดการประชมุ ซึง่สรุปผลการดําเนินงานและความเห็น ได้

ดงันี.้- 

• สอบทานและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้งบการเงิน

รายไตรมาสและประจําปี 2552 โดยได้ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผู้อํานวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และมีความเห็นว่า การจดัทํางบการเงินของบริษัทเป็นไปตาม

มาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีความครบถ้วน ถกูต้องและเช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญั

อย่างเพียงพอ เหมาะสมตามสมควร 

• สอบทานและพิจารณาผลการประเมินความเส่ียงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละ

ไตรมาส  พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะประธานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประเมิน

ความเสี่ยงในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเป็นสาระสําคัญต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อการแก้ไขและ

ป้องกนัอย่างตอ่เน่ือง 

• สอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ถึง

ความเพียงพอและความเหมาะสม และได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารและ

ผู้ เก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ 

• สอบทานและพิจารณาการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ค้า  รวมทัง้บริษัทท่ีมีกรรมการเป็นญาติสนิทกับกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตผุล มี

การทําธุรกรรมท่ีเป็นปกติ  ยุติธรรม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทัง้มีการ

เปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

• พิจารณาผลการดําเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน

ประจําปี โดยการรับทราบผลการตรวจสอบและการสอบทานรวมทัง้การติดตามผลอย่าง

สม่ําเสมอและได้ให้ข้อแนะนําเพ่ือช่วยให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากย่ิงขึน้  



• สอบทานและกํากับดูแลให้บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎมาย

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• พิจารณาและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทรวมทัง้การพิจารณาค่าธรรมเนียมการสอบ

บญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพือ่ขอความเห็นชอบตอ่ไป 

             คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่าง

ตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สงูสดุขององค์กร โดยไม่มีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลู ทรัพยากร และความร่วมมือจาก

คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทําให้การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลตุามวตัถุประสงค์ของ

แผนงานท่ีได้กําหนดไว้  จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

 

 

 

 

 

 

 

(รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

           16 กมุภาพนัธ์ 2553 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ ถือหุ้นบริษัท  ซฟีโก้  จํากดั  (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดลุรวมและงบดลุเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไร

ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ

ปีสิน้สุดวนัเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และ  บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีฟโก้ 

จํากดั (มหาชน) ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

วางแผนและปฏิบติังานเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ หลกัฐานประกอบรายการ ทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและ

การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบั

รายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ

แสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่าง

เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ

กิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษัท ซีฟ

โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 

        สาํนักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 
 

   

   

                 (นางวิไลรัตน์    โรจน์นครินทร์) 

        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่  3104 
                       วนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2553 

 



1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1  บริษทัฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2517 ทะเบียนเลขท่ี 1385/2517 และเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547

       บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0107547000257 (เดิมเลขท่ี 0107574700255)

1.2  บริษทัฯ มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี  144   ถนนพระยาสุเรนทร์   แขวงบางชนั   เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

       10510

1.3  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ  รับเหมางานโยธาก่อสร้าง  เช่น  เสาเขม็เจาะและงานฐานราก

2.  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

       งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการ

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์  ลงวนัท่ี  30   มกราคม   2552     เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีใน

งบการเงินของบริษทัจาํกดั พ.ศ. 2552  และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์     วา่ดว้ย

การจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

       งบการเงินของบริษทัฯ      จดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน 

ยกเวน้ รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

3.  หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม

         งบการเงินรวมของบริษทั     ซีฟโก ้  จาํกดั   (มหาชน)  ไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ (ใชว้ธีิการรวม

ตามสดัส่วน)            นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานจนถึงวนัท่ีการควบคุม

ส้ินสุดลง ดงัต่อไปน้ี

ประเทศ สัดส่วนการลงทุน(%) ประเภทธุรกิจ

2552 2551

      บริษทัยอ่ย

         บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั และบริษทั 

              ประยรูชยั (1984) จาํกดั ร่วมคา้ ไทย 100 100 รับเหมาก่อสร้าง

         บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ไทย 99.99 99.99 รับเหมาก่อสร้าง

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)



ประเทศ สัดส่วนการลงทุน(%) ประเภทธุรกิจ

2552 2551

      กิจการร่วมคา้ 

         Seafco – Ryobi  Pte. Ltd. สิงคโปร์ 47.50 47.50 รับเหมาก่อสร้าง

         กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ ไทย 30 30 รับเหมาก่อสร้าง

         กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ ประยรูชยั

             (1984) ไทย 45 45 รับเหมาก่อสร้าง

          Seafco – Ryobi  Pte. Ltd.      เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ      เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเฉพาะ

ในประเทศสิงคโปร์    ซ่ึงบริษทัฯ  ไดมี้การจดัทาํสญัญาผูถื้อหุ้นโดยให้ผูถื้อหุ้นฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศมีอาํนาจใน

การควบคุมร่วมกนั ดงันั้นบริษทัฯ จึงถือเป็นกิจการร่วมคา้ในการบนัทึกบญัชี

          งบการเงินของกิจการร่วมคา้  ซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีใน

งบดุลสาํหรับรายการท่ีเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน       หรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนสาํหรับรายการท่ีเป็นรายได้

และค่าใชจ่้าย       ผลต่างซ่ึงเกิดจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ      “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 

ในส่วนของผูถื้อหุ้น

         งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สาํหรับรายการบญัชีเหมือนกนั         หรือเหตุการณ์ทาง

บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั

         ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ  กบับริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้      ยอดกาํไรท่ีคิดระหวา่งกนักบัท่ี

ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯ กบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้

         งบการเงินรวม   ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  และ  2551   และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัไดร้วมสินทรัพย ์  หน้ีสิน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการร่วมคา้โดยใชว้ธีิรวมตามสดัส่วนตามรายละเอียด   ดงัน้ี

2552         บาท          2551

          งบดุล

สินทรัพยห์มุนเวยีน 82,020,053.03 43,801,809.04

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,109,462.63 4,391,981.35

หน้ีสินหมุนเวยีน 49,515,583.63 27,229,306.93

          งบกาํไรขาดทุน

รายได้ 82,658,195.11 65,526,799.64

ค่าใชจ่้าย 30,291,246.44 48,713,002.29

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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4.  การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

         สภาวชิาชีพไดอ้อกประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี  86/2551 และฉบบัท่ี  16/2552  เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีซ่ึงได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

     4.1  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวการปฎิบติัทางการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36  ( ปรับปรุง 2550 ) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 ( ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ

                                                                  การดาํเนินงานท่ียกเลิก (เดิมมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 54 )

แนวทางปฎิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิการเช่า

แนวทางปฎิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

         มาตรฐานการบญัชี   มาตรฐานรายงานทางการเงิน   และแนวปฎิบติัทางการบญัชีขา้งตน้ให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2552  เป็นตน้ไป  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  5  (ปรับปรุง  2550 )       และแนวปฎิบติัทางการบญัชี สาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ส่วนแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550)

และแนวทางปฎิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิการเช่า  ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวด

ปัจจุบนั

     4.2  มาตรฐานการบญัชีท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

ฉบบัท่ี 20  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย  1 มกราคม 2555

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบบัท่ี 24  (ปรับปรุง 2550 ) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ  1 มกราคม 2554

กิจการท่ีก่ียวขอ้งกนั

ฉบบัท่ี 40  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  1 มกราคม 2554

         ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ   ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่    มาตรฐานการบญัชีทั้งสามฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระ

สาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมถือปฎิบติั

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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5.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

5.1   การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

         5.1.1 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง

         5.1.2 รายไดง้านเสาเขม็เจาะและฐานราก  บริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้รับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนงาน

                  ท่ีทาํเสร็จ  กรณีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนงานทั้งส้ิน จะสูงกวา่รายไดค่้างานตามสญัญา บริษทัฯ 

                  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้จะรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

         5.1.3 ตน้ทุนงานเสาเขม็เจาะและฐานราก ประกอบดว้ย ค่าวสัดุ ค่าแรง ค่าจา้งเหมาผูรั้บเหมา และตน้ทุนอ่ืน ๆ

                  บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายถึง   เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ซ่ึงถึงกาํหนดรับคืนภายในระยะเวลา

ไม่เกิน 3  เดือน นบัจากวนัท่ีฝาก และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

5.3   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ

         บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงิน

จากลูกหน้ีไม่ได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ประมาณผลขาดทุนข้ึนจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ี

ในอดีตควบคู่กบัการวเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั

5.4   สินคา้คงเหลือ

         บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน โดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่า

    สุทธิท่ีจะไดรั้บ  แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

5.5   เงินลงทุน

         เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืน บริษทัฯ แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)

5.6   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

         บริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้แสดงท่ีดินดว้ยราคาทุน   อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือม

สะสม  และหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

         บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ตดัค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์   โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดย

ประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี

จาํนวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุง 20  

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5  และ 10   

เคร่ืองตกแต่ง, ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5  และ 10   

ยานพาหนะ 5   

         ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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5.7   การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

         บริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ ราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยข์องบริษทัฯ  สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น   ๆ   ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่า

การใชแ้ลว้แต่อยา่งใดจะสูงกวา่)   โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ   หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อ

ให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี   ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  บริษทัฯ บริษทัยอ่ย

และกิจการร่วมคา้จะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ก็ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไป  หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง

5.8   รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

         รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้บนัทึกดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ      สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคงเหลืออยู ่  ณ   วนัท่ีในงบดุล    บนัทึกดว้ยอตัราถวัเฉล่ียท่ี

ธนาคารพาณิชยซ้ื์อและขาย   ยกเวน้รายการท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใชอ้ตัราตามสญัญา

         กาํไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานแลว้ 

5.9   เคร่ืองมือทางการเงิน

         เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล   ประกอบดว้ย   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ลูกหน้ีการคา้   เงินฝาก

ธนาคารติดภาระคํ้าประกนั   เงินลงทุนระยะยาว   ลูกหน้ีอ่ืน    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   

เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาว หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวและเจา้หน้ีอ่ืน นโยบายการบญัชี 

เกณฑก์ารรับรู้และการวดัมูลค่าสาํหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

5.10  สญัญาเช่าระยะยาว

         บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้บนัทึกเคร่ืองจกัรและยานพาหนะตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าซ้ือเป็น  สินทรัพย์

และหน้ีสินดว้ยราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า       หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคา้งจ่ายตามสญัญาเช่า 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 

5.11  ผลประโยชน์ของพนกังาน

             กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน

             บริษทัฯ จดัให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 

สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ   ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั      และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน

ภายนอก      กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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             สาํรองเงินบาํเหน็จ

               ขอ้ผกูพนัตามนโยบายการจ่ายเงินบาํเหน็จพนกังานเม่ือครบเกษียณอาย ุซ่ึงเงินผลประโยชน์ท่ีจะให้แก่พนกังาน

เม่ือครบเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานกาํหนด บริษทัฯ จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีพนกังานครบเกษียณอายุ

5.12  ภาษีเงินได้

         บริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้บนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นประมวลรัษฎากร  และกิจการร่วมคา้ท่ีประกอบกิจการในต่างประเทศ  บนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยคาํนวณจาก

กาํไรสุทธิทางภาษีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฏหมายของประเทศนั้น

5.13. ประมาณการทางบญัชี

         การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป         ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและการตั้งขอ้

สมมติฐานบางประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน    ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณไว้

         บริษทัฯ ไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรง

กบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง     ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลค่าสินทรัพย์

ยกไป ณ วนัท่ีในงบดุล ไดแ้ก่ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้

5.14. ประมาณการหน้ีสิน

            บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าว

คาดวา่จะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ      เพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถ

ประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ    หากบริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายชาํระไปตาม

ประมาณหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน   บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้จะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหาก   แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

5.15  กาํไรต่อหุ้น

         กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น   ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเป็นกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    ซ่ึงคาํนวณโดยการหาร

ยอดกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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6.  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

2552 2551 2552 2551

          เงินสด 623,674.77 749,592.99 586,217.40 664,037.85

          เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 27,035,298.89 11,244,893.46 7,702,444.47 6,235,499.39

          เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 291,158.02 417,646.26 12,177.26 12,177.26

          เงินฝากธนาคาร - ประจาํ 13,255,326.41 18,029,539.77 0.00 0.00

รวม 41,205,458.09 30,441,672.48 8,300,839.13 6,911,714.50

6.2  รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด

        สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552

        1)  บริษทัฯ  ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  จาํนวน  0.27  ลา้นบาท  ครบกาํหนดจ่ายชาํระในปี  2553  แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ี

              ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร

        2)  บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ  จาํนวน  5.01  ลา้นบาท  โดยจ่ายชาํระเงินเร่ิมแรก  จาํนวน  1.19  ลา้นบาท 

              ส่วนท่ีเหลือผอ่นชาํระ  แสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

        3)  บริษทัฯ  ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกคา้รายหน่ึง จาํนวน  14.93  ลา้นบาท ดว้ยสินทรัพยร์อจาํหน่าย

        4)  บริษทัฯ มีรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพยถ์าวร จาํนวน 2.41 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์ โดย

              แสดงรายจ่ายดงักล่าวหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

        สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551

        1)  บริษทัฯ  ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  จาํนวน 1.05 ลา้นบาท  ครบกาํหนดจ่ายชาํระในปี 2552  แสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ี

              ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร

        2)  บริษทัฯ  ไดท้าํสญัญาเช่าเคร่ืองจกัร จาํนวน 23.38 ลา้นบาท  แสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

        3)  บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะ จาํนวน 0.64 ลา้นบาท โดยจ่ายชาํระเงินเร่ิมแรกแลว้ จาํนวน 0.28 ลา้นบาท 

              ส่วนท่ีเหลือผอ่นชาํระ  แสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

        4)  บริษทัฯ ไดโ้อนสินทรัพยถ์าวรสุทธิ จาํนวน  2.69 ลา้นบาท  แสดงไวเ้ป็นสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากนาํสินทรัพยถ์าวร

              ดงักล่าวไปใชใ้นงานรับจา้ง

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบการเงินรวม (บาท)



7.  ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ  ประกอบด้วย

2552 2551 2552 2551

     ลูกหน้ีท่ีเรียกเก็บเงินแลว้แยกตามอายลุูกหน้ี 

          ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 194,417,273.63 142,578,115.30 198,145,190.87 142,578,115.30

          ลูกหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระ

             -  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 63,698,706.81 77,598,993.96 44,702,457.84 72,633,500.79

             -  มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 5,823,742.53 8,027,683.84 5,823,742.53 8,027,683.84

             -  มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 15,215,982.36 3,504,716.67 15,215,982.36 3,504,716.67

             -  มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 85,532,637.23 91,240,168.46 85,532,637.23 91,240,168.46

รวม 364,688,342.56 322,949,678.23 349,420,010.83 317,984,185.06

     หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (62,322,789.30) (71,213,150.20) (62,322,789.30) (71,213,150.20)

สุทธิ 302,365,553.26 251,736,528.03 287,097,221.53 246,771,034.86

8.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  ประกอบด้วย

2552 2551 2552 2551

          วตัถุดิบ 29,588,372.56 49,999,563.71 29,561,924.02 49,796,804.51

          วสัดุส้ินเปลือง 43,870,732.12 44,157,617.27 43,870,732.12 44,157,617.27

     รวม 73,459,104.68 94,157,180.98 73,432,656.14 93,954,421.78

          หกั   ค่าเผือ่สินคา้ชาํรุด (109,885.11) (109,885.11) (109,885.11) (109,885.11)

     สุทธิ 73,349,219.57 94,047,295.87 73,322,771.03 93,844,536.67

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



9.  เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกัน  ประกอบด้วย

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

2552 2551

          เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 43,109,230.48 44,297,441.02

          เงินฝากธนาคารประจาํ 39,926,682.72 18,556,345.72

รวม 83,035,913.20 62,853,786.74

         ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552  และ  2551   บริษทัฯ  มีเงินฝากธนาคารหลายแห่ง  คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   (หมายเหตุ 14)  และหนงัสือคํ้าประกนั  (หมายเหตุ 29.2)

10.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า  ประกอบด้วย

จดทะเบียน ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน

ในประเทศ (บาท) 2552 2551 2552        บาท        2551

บริษทัยอ่ย

      บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั และ ไทย 1,000,000.00 100 100 800,000.00 800,000.00

         บริษทั ประยรูชยั (1984) 

         จาํกดั ร่วมคา้

      บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ ไทย 1,000,000.00 99.99 99.99 999,940.00 999,940.00

         จาํกดั

กิจการร่วมคา้

      Seafco - Ryobi Pte. Ltd. สิงคโปร์ 300,000.00 47.50 47.50 3,250,359.40 3,250,359.40

(ดอลล่าร์สิงคโปร์)

รวม 5,050,299.40 5,050,299.40

       เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษทัฯ ไดร่้วมกบั  Ryobi - Kiso (S) Pte. Ltd. โดยจดัตั้งบริษทัร่วมทุน Seafco - Ryobi Pte. Ltd. 

วตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศสิงคโปร์   บริษทัฯ  ลงทุนในบริษทัดงักล่าวจาํนวน  142,500 ดอลล่าร์

สิงคโปร์  

       งบการเงินของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ขา้งตน้ท่ีนาํมาจดัทาํงบการเงินรวมผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้

     

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

                 (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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(ร้อยละ)

ช่ือบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการสัดส่วนเงินลงทุน 



11. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  ประกอบด้วย

ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งติดตั้ง ยานพาหนะ สินทรัพย์ รวม

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ และเครื่องใชส้าํนกังาน ระหว่างก่อสร้าง

     สินทรัพย ์- ราคาทุน

          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 48,228,385.28 32,702,475.93 895,609,260.99 36,203,677.55 71,278,013.20 14,393,406.27 1,098,415,219.22

          ซื้อ 0.00 0.00 3,958,088.10 2,069,319.21 5,165,492.79 15,790,528.88 26,983,428.98

          จาํหน่าย 0.00 0.00 (11,897,229.15) (580,171.87) 0.00 0.00 (12,477,401.02)

          โอนระหว่างประเภท 5,116,654.14 10,427,210.04 4,296,106.68 0.00 0.00 (19,839,970.86) 0.00

          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 53,345,039.42 43,129,685.97 891,966,226.62 37,692,824.89 76,443,505.99 10,343,964.29 1,112,921,247.18

     ค่าเสื่อมราคาสะสม

          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 0.00 18,249,792.27 486,890,594.65 24,864,411.95 54,141,361.04 0.00 584,146,159.91

          ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,913,175.12 61,776,161.01 3,150,047.52 8,248,743.47 0.00 75,088,127.12

          ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จาํหน่าย 0.00 0.00 (13,257,850.36) (387,721.33) 0.00 0.00 (13,645,571.69)

          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 0.00 20,162,967.39 535,408,905.30 27,626,738.14 62,390,104.51 0.00 645,588,715.34

     มูลค่าสินทรัพย ์- สุทธิ ตามบญัชี

          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 48,228,385.28 14,452,683.66 408,718,666.34 11,339,265.60 17,136,652.16 14,393,406.27 514,269,059.31

          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 53,345,039.42 22,966,718.58 356,557,321.32 10,066,086.75 14,053,401.48 10,343,964.29 467,332,531.84

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

                  (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ ์       และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน)์
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                                                                                                    งบการเงินรวม                                                                      (หน่วย : บาท)



ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งติดตั้ง ยานพาหนะ สินทรัพย์ รวม

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ และเครื่องใชส้าํนกังาน ระหว่างก่อสร้าง
     สินทรัพย ์- ราคาทุน
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 48,228,385.28 32,702,475.93 895,609,260.99 35,882,997.08 70,851,162.88 14,393,406.27 1,097,667,688.43

          ซื้อ 0.00 0.00 3,958,088.10 2,065,887.22 5,165,492.79 15,790,528.88 26,979,996.99
          จาํหน่าย 0.00 0.00 (11,897,229.15) (577,375.14) 0.00 0.00 (12,474,604.29)
          โอนระหว่างประเภท 5,116,654.14 10,427,210.04 4,296,106.68 0.00 0.00 (19,839,970.86) 0.00
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 53,345,039.42 43,129,685.97 891,966,226.62 37,371,509.16 76,016,655.67 10,343,964.29 1,112,173,081.13

     ค่าเสื่อมราคาสะสม
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 0.00 18,249,792.27 486,890,594.65 24,828,407.70 54,020,069.59 0.00 583,988,864.21
          ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 0.00 1,913,175.12 61,776,161.01 3,098,927.14 8,163,607.42 0.00 74,951,870.69
          ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จาํหน่าย 0.00 0.00 (13,257,850.36) (387,605.63) 0.00 0.00 (13,645,455.99)
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 0.00 20,162,967.39 535,408,905.30 27,539,729.21 62,183,677.01 0.00 645,295,278.91
     มูลค่าสินทรัพย ์- สุทธิ ตามบญัชี
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 48,228,385.28 14,452,683.66 408,718,666.34 11,054,589.38 16,831,093.29 14,393,406.27 513,678,824.22

          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 53,345,039.42 22,966,718.58 356,557,321.32 9,831,779.95 13,832,978.66 10,343,964.29 466,877,802.22

          ณ  วนัที่  31  ธนัวาคม  2552  และ  2551  บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจาํนวน  357.05  ลา้นบาท และ 355.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดค่าเสื่อมราคาเตม็มูลค่าแลว้

          ณ  วนัที่  31  ธนัวาคม  2552  และ  2551   เครื่องจกัรและยานพาหนะราคาทุนจาํนวน  124.93  ลา้นบาท  และ 43.81  ลา้นบาท  ตามลาํดบั   บริษทัฯ อยูใ่นระหว่างจ่ายชาํระตามสญัญา

     (หมายเหตุ 18)

          ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทั้งหมดไดจ้ดจาํนองคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (หมายเหตุ 14 ) เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอื่น (หมายเหตุ 17)  

     และหนงัสือคํ้าประกนั  (หมายเหตุ 29.2)

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

                  (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ ์       และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน)์
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                                                                                                    งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                              (หน่วย : บาท)



12. ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน - สุทธิ ประกอบด้วย

2552 2551 2552 2551

          เงินประกนัผลงาน 135,550,851.65 137,539,006.12 134,489,454.04 133,962,333.66

          หกั    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,433,753.97) (4,073,366.39) (4,433,753.97) (4,073,366.39)

สุทธิ 131,117,097.68 133,465,639.73 130,055,700.07 129,888,967.27

13. สินทรัพย์รอจําหน่าย

         ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์อจาํหน่าย (ท่ีดิน 2 แปลง และ อาคารชุด 4 ห้อง) จาํนวน 14.93 ลา้นบาท 

เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากการรับชาํระค่างานก่อสร้างจากลูกคา้รายหน่ึง โดยลูกคา้ดงักล่าวสามารถซ้ือสินทรัพยน์ั้นคืนไดภ้ายใน 

3 ปี นบัจากวนัท่ีรับโอนกรรมสิทธ์ิ

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  ประกอบด้วย

2552 2551 2552 2551

          เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 61,446,882.17 77,904,135.71 61,446,882.17 77,904,135.71

          เงินกูย้มืจากธนาคาร 135,526,916.93 142,655,000.00 119,117,996.80 136,940,000.00

- 12 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

          เจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีท 0.00 37,423,700.00 0.00 37,423,700.00

รวม 196,973,799.10 257,982,835.71 180,564,878.97 252,267,835.71

         ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  และ  2551  บริษทัฯ  มีเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร 5 แห่ง รวมวงเงินจาํนวน  113  ลา้นบาท

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ถึง MOR + 1 ต่อปี   

         ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  และ  2551    บริษทัฯ  มีเงินกูย้มืจากธนาคาร   4   แห่ง   และ  3  แห่ง   ตามลาํดบั    โดยออก

ตัว๋สญัญาใชเ้งินอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.85 - 6.75  ต่อปี และ 6.75 -  7.75  ต่อปี  ตามลาํดบั

         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  บริษทัฯ มีเจา้หน้ีธนาคารทรัสตรี์ซีทกบัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อนาํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 - 7.75 ต่อปี

         หน้ีสินดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร  (หมายเหตุ  9),   ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน (หมายเหตุ 11),  โอนสิทธิ

ในการรับเงินตามสญัญาวา่จา้งของลูกคา้หลายราย  และคํ้าประกนัส่วนตวัโดยกรรมการบริษทับางท่าน

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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15. หนีสิ้นระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี   ประกอบด้วย

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

2552 2551

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 11,050,000.00 16,080,000.00

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 23,191,926.83 14,386,757.40

รวม 34,241,926.83 30,466,757.40

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น  

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นคา้งชาํระคืนแก่บุคคลหลายราย จาํนวนเงิน 130 ลา้นบาท

( 6 ราย ) และ 150 ลา้นบาท (  5 ราย ) ตามลาํดบั  โดยการขายลดตัว๋แลกเงินของบริษทัฯ  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  2.75 - 4.60  ต่อปี

และ  4.50 - 4.85  ต่อปี  ตามลาํดบั

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

2552 2551

          เงินกูย้มืจากธนาคาร 11,050,000.00 27,130,000.00

          หกั  หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (11,050,000.00) (16,080,000.00)          หก  หนสนระยะยาวทถงกาหนดชาระภายในหนงป (11,050,000.00) (16,080,000.00)

สุทธิ 0.00 11,050,000.00

         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

         สญัญาเงินกูย้มืท่ี  1   ในระหวา่งปี  2550  บริษทัฯ  มีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน  30.25  ลา้นบาท

จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดรวม  35  งวด โดยจ่ายทุกเดือน งวดละ 0.84 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2550

และชาํระให้  แลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553   อตัราดอกเบ้ีย  MLR  ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูย้มืดงักล่าว

คํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   (หมายเหตุ  11)  และกรรมการบริษทับางท่าน โดยบริษทัฯ  จะตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขในสญัญากู ้เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกวา่ 1.5  ต่อ 1 แต่ไม่ตํ่ากวา่ศูนย,์  การรักษา

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า เป็นตน้

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)

- 14 -



         สญัญาเงินกูย้มืท่ี  2  ในระหวา่งปี 2551   บริษทัฯ  มีเงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึง  จาํนวนเงิน 15  ลา้นบาท จ่ายชาํระคืน

เงินตน้เป็นรายเดือน  ทุกเดือนๆ  ละ 0.50  ลา้นบาท  เร่ิมชาํระตั้งแต่เดือนท่ี  7  นบัจากเดือนธนัวาคม  2550   และชาํระดอกเบ้ีย

เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ  MLR  ต่อปี   เงินกูย้มืดงักล่าว  คํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทับางท่าน

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  ประกอบด้วย

       1)  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต ดงัน้ี

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

2552 2551

          เจา้หน้ีตามสญัญาเช่า 68,787,070.69 24,847,176.10

          เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 3,404,310.88 489,866.95

รวม 72,191,381.57 25,337,043.05

          หกั  หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (23,191,926.83) (14,386,757.40)

สุทธิ 48,999,454.74 10,950,285.65

       2)  จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

2552 2551

          ภายในหน่ึงปี 26,150,688.92 14,386,757.40

          เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 39,305,359.00 12,772,762.94

          เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17,550,766.90 211,715.10

รวม 83,006,814.82 27,371,235.44

          หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (10,815,433.25) (2,034,192.39)

          มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 72,191,381.57 25,337,043.05

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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19. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)   จนกวา่สาํรองตามกฎหมายน้ีจะมียอดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน  ซ่ึงสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่อาจนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

20. การจัดสรรกําไรสะสม

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  1/2551  เม่ือวนัท่ี  10  เมษายน  2551  มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี  2550     ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.05  บาท  จาํนวน  215  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 10.75

ลา้นบาท

21. ค่าตอบแทนกรรมการ

ผลตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ   ตามมาตรา  90    ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั  โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้แก่กรรมการในฐานะผูบ้ริหาร

22. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน       ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะใน

ฐานะผูบ้ริหาร  และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยอ์นัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือผูด้าํรง

ตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย 

23. การคํานวณภาษีเงินได้

         บริษทัฯ   คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ  25  (บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  อตัราร้อยละ  15 - 30)  ของกาํไร

(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษี บวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษี   

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)









  



24. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

         ส่วนหน่ึงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทัฯและกิจการร่วมคา้ เกิดข้ึนจากรายการทางบญัชีกบับุคคลและกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี

         24.1  ขอ้มูลทัว่ไป

ช่ือ ประกอบธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการค้า นโยบายการกาํหนดราคา

กจิการร่วมค้า

     Seafco - Ryobi Pte. Ltd. รับเหมาก่อสร้าง ผูร่้วมลงทุน รายไดจ้ากการรับจา้ง

   - คา่จา้งแรงงาน ตน้ทุนท่ีจ่ายจริงบวกเพ่ิมประมาณ 20%

   - คา่เช่าเคร่ืองจกัร อตัราเดือนละ  1.36 ลา้นบาท

   - คา่ขนส่งเคร่ืองจกัร ตามท่ีจ่ายจริง

    กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ รับเหมาก่อสร้าง ผูร่้วมคา้ รายไดจ้ากการรับจา้ง ตน้ทุนประมาณ

    กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ รับเหมาก่อสร้าง ผูร่้วมคา้ รายไดจ้ากการรับจา้ง ตน้ทุนประมาณ

          ประยรูชยั (1984) รายไดอ่ื้น ตามท่ีจ่ายจริง

ผู้ร่วมค้า

     บริษทั ประยรูชยั (1984) จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ผูร่้วมคา้ คา่จา้งผูรั้บเหมา ตํ่ากวา่ราคาตลาดตามท่ีจ่ายจริง

คา่สาธารณูปโภค

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

์ ่
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     บริษทั เอส.ที.พี. แอสเซท จาํกดั ใหเ้ช่าสังหาริมทรัพย์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั คา่สาธารณูปโภค ตามท่ีจ่ายจริง

และอสังหาริมทรัพย์ และญาติสนิทของ คา่เช่าเคร่ืองจกัร ตํ่ากวา่ราคาตลาด

   กรรมการเป็นกรรมการ คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริง

              ของบริษทัดงักล่าว

     บริษทั  อี. ดี. อี.  จาํกดั รับจา้งทดสอบ ผูถื้อหุน้ของบริษทั คา่เช่าเคร่ืองจกัร ตํ่ากวา่ราคาตลาด

คุณภาพเสาเขม็ ดงักล่าวเป็นญาติสนิท คา่งานทดสอบคุณภาพ ตามราคาตลาด

ของผูถื้อหุน้    เสาเขม็

     บริษทั  สยามอินดสัตรี จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ญาติสนิทของกรรมการ ซ้ือสินคา้ ตํ่ากวา่ราคาตลาด

          แมททีเรียลส์ จาํกดั  เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้

ของบริษทัดงักล่าว

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)



24.2  รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  มีดงัน้ี

 2552  2551  2552  2551

     ลูกหน้ีการคา้

          กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 14,241,082.39 0.00 20,344,403.42 0.00

          กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ

               ประยรูชยั (1984) 9,653,476.70 2,137,371.56 17,551,775.81 3,886,130.11

รวม 23,894,559.09 2,137,371.56 37,896,179.23 3,886,130.11

     ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ

          กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 40,448,620.50 1,932,384.27 66,287,935.10 2,760,548.95

          กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ

               ประยรูชยั (1984) 4,301,460.88 6,423,538.34 8,689,819.96 12,976,845.12

รวม 44,750,081.38 8,355,922.61 74,977,755.06 15,737,394.07

     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

    เงินจ่ายล่วงหนา้ให้แก่ผูรั้บเหมาช่วง

          ผูร่้วมคา้ - บริษทั ประยรูชยั 

               (1984) จาํกดั 3,649,864.28 4,512,260.80 0.00 0.00

     อ่ืน ๆ 

          กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 15,258.08 1,574,140.43 21,797.26 2,336,366.96

          กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ 

               ประยรูชยั (1984) 425,962.83 283,795.42 774,477.87 552,110.99

          ผูร่้วมคา้ - บริษทั ประยรูชยั 

               (1984) จาํกดั 0.00 434,362.59 0.00 0.00

รวม 441,220.91 2,292,298.44 796,275.13 2,888,477.95

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

                 (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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 2552  2551  2552  2551

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน

          ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน

          กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 1,851,860.81 0.00 2,645,515.44 0.00

          กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ 

               ประยรูชยั (1984) 0.00 275,090.20 0.00 500,164.00

รวม 1,851,860.81 275,090.20 2,645,515.44 500,164.00

     เจา้หน้ีการคา้ 

          ผูร่้วมคา้ - บริษทั ประยรูชยั 

               (1984) จาํกดั 6,385,822.49 1,234,842.98 0.00 0.00

          บริษทั เอส. ที. พี. เอสเซท จาํกดั 189,522.81 365,705.55 189,522.81 365,705.55

          บริษทั อี. ดี. อี จาํกดั 621,533.35 150,014.00 621,533.35 150,014.00

          บริษทั สยามอินดสัตรี 

               แมททีเรียลส์ จาํกดั 742,312.50 1,385,650.00 742,312.50 1,385,650.00

รวม 7,939,191.15 3,136,212.53 1,553,368.66 1,901,369.55

     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน

          เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญา

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

          กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 29,125,168.90 0.00 48,027,800.09 0.00

          กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ 

               ประยรูชยั (1984) 5,883,071.86 6,856,089.19 11,565,476.29 13,763,301.11

รวม 35,008,240.76 6,856,089.19 59,593,276.38 13,763,301.11

    เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน

          ผูร่้วมคา้ - บริษทั ประยรูชยั (1984) 

            จาํกดั 0.00 2,476,883.52 0.00 0.00

 อ่ืนๆ

     กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ 

         ประยรูชยั (1984) 0.00 530,887.62 0.00 965,250.21

      ผูร่้วมคา้ - บริษทั ประยรูชยั 

               (1984) จาํกดั 0.00 151,735.50 0.00 0.00

รวม 0.00 682,623.12 0.00 965,250.21

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

                 (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)
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24.3  รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี

2552 2551 2552 2551

     รายไดจ้ากการรับจา้ง

          Seafco - Ryobi Pte. Ltd. 0.00 2,117,804.20 0.00 4,033,912.77

          กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 77,790,720.98 1,932,384.27 113,213,376.98 2,760,548.95

          กิจการร่วมคา้ซีฟโกแ้ละ

               ประยรูชยั (1984) 24,009,019.45 12,263,024.16 43,652,762.63 22,296,407.57
รวม 101,799,740.43 16,313,212.63 156,866,139.61 29,090,869.29

    ตน้ทุนงานรับจา้ง

     ค่าจา้งผูรั้บเหมา

          ผูร่้วมคา้ - บริษทั ประยรูชยั

               (1984) จาํกดั 22,902,811.41 26,082,004.44 0.00 0.00

     ซ้ือสินคา้

          บริษทั สยามอินดสัตรี

               แมททีเรียลส์ จาํกดั 3,650,125.00 4,575,750.00 3,650,125.00 4,575,750.00

     ค่าสาธารณูปโภค

          ผูร่้วมคา้ - บริษทั ประยรูชยั

               (1984) จาํกดั 113,400.00 465,897.08 0.00 0.00

          บริษทั เอส  ที  พี  เอสเซท จาํกดั 2 149 815 86 2 365 779 89 2 149 815 86 2 365 779 89

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

          บรษท เอส. ท. พ. เอสเซท จากด 2,149,815.86 2,365,779.89 2,149,815.86 2,365,779.89

          บริษทั อี. ดี. อี. จาํกดั 114,667.01 0.00 114,667.01 0.00

     ค่าเช่าเคร่ืองจกัร

          บริษทั เอส. ที. พี. เอสเซท จาํกดั 1,445,649.77 1,588,113.81 1,445,649.77 1,588,113.81

          บริษทั อี. ดี. อี. จาํกดั 0.00 34,000.00 0.00 34,000.00

     ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเขม็

          บริษทั อี. ดี. อี. จาํกดั 2,020,900.00 2,689,800.00 2,020,900.00 2,689,800.00
รวม 32,397,369.05 37,801,345.22 9,381,157.64 11,253,443.70

     รายไดอ่ื้น

          กิจการร่วมคา้ซีฟโกแ้ละ
               ประยรูชยั (1984) 129,532.72 64,766.36 235,514.04 117,757.01

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

     อ่ืน ๆ
          บริษทั เอส. ที. พี. เอสเซท จาํกดั 386,774.28 330,699.52 386,774.28 330,699.52

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

                 (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)



25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สําคัญ ประกอบด้วย

2552 2551 2552 2551

      งานท่ีกิจการทาํและถือเป็น

         รายจ่ายฝ่ายทุน (18,047,310.19) (16,012,553.83) (18,047,310.19) (16,012,553.83)

      วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 814,868,897.89 882,100,816.56 813,599,299.27 870,758,109.71

      ค่าจา้งผูรั้บเหมา 394,518,188.36 162,601,861.53 369,213,422.21 129,408,906.59

      ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 132,359,105.30 145,073,252.13 131,551,919.50 142,805,924.36

      ค่าเส่ือมราคา 75,088,011.42 70,251,980.83 74,951,870.69 70,101,902.86

      ค่าตอบแทนกรรมการ 3,664,500.00 4,058,000.00 3,664,500.00 4,058,000.00

      ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25,474,480.00 25,510,240.00 25,474,480.00 25,510,240.00

26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

         บริษทัฯ    ดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียว   คือ   ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งใน   และ

 ต่างประเทศ   แต่เน่ืองจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายไดไ้ม่ถึงร้อยละ 10  ของรายไดร้วม  บริษทัฯ จึงไม่ไดเ้สนอขอ้มูลทาง

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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 การเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์

27. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุล ท่ีเป็นตราสาร

 อนุพนัธ์เพื่อเก็งกาํไรหรือเพื่อคา้

 27.1  นโยบายการบญัชี

          รายละเอียดนโยบายบญัชีท่ีสาํคญั วธีิการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และการวดัมูลค่าท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

 ทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 5.9

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

(นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)



  27.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

         ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา      เกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา      ซ่ึงก่อให้เกิดความ

 เสียหายแก่บริษทัฯ   บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้   บริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้มีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ี 

 โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้  เรียกเก็บเงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทาํเสร็จ

 สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุลราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์  หลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญถือเป็นมูลค่าสูงสุด

 ของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

  27.3  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

           ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลงดงักล่าว

 อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสด   บริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัรา

 อตัราดอกเบ้ีย  เน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน  เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

 จากสถาบนัการเงิน  เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน  เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาว   บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย

 และกิจการร่วมคา้ มิไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว

 27.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

         บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    เน่ืองจากบริษทัฯ  มีเจา้หน้ีท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  

 ซ่ึงบริษทัฯ มิไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีเจา้หน้ีสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ 

 ดงัน้ี
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2552 2551

         เงินตราต่างประเทศ

สกุลยโูร (ลา้นยโูร) 0.00 0.02

สกุลดอลลาร์สิงคโ์ปร์ (ลา้นดอลลาร์สิงคโ์ปร์) 0.01 0.01

 27.5  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

         สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุล  ประกอบดว้ย  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหน้ีการคา้   เงินลงทุนระยะยาว

 เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

 ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้  เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน เงินกูย้มืระยะยาว  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาว  และ

 เจา้หน้ีอ่ืน

         ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

                  (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)



28. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

         ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญางานระหวา่งก่อสร้างท่ีมีอยู ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดว้ย

2552 2551 2552 2551

ตน้ทุนการก่อสร้างสะสมท่ีเกิดข้ึน

     ปรับปรุงดว้ยกาํไรหรือขาดทุน 1,294,949,988.69 628,372,414.93 1,121,773,626.35 520,142,323.40

เงินล่วงหนา้ท่ีไดรั้บ 115,044,814.10 86,072,877.41 102,583,433.79 70,027,579.85

เงินประกนัผลงานท่ีถูกหกัไว้ 27,012,725.04 15,264,335.36 26,812,100.55 9,020,671.53

จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้อง

     จากผูจ้า้ง 337,221,293.06 210,987,618.05 360,385,570.37 205,602,911.90

จาํนวนเงินท่ีผูจ้า้งมีสิทธิเรียกร้อง

     จากบริษทั 0.00 0.00 0.00 0.00

29. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า

 29.1  บริษทัฯ  และกิจการร่วมคา้มีภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งผูรั้บเหมา  สญัญาเช่าและสญัญาอ่ืน  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 และ

         2551 รวมจาํนวนเงิน  254.54  ลา้นบาท  และ  288.64 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  

้ ้
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 29.2  บริษทัฯ และกิจการร่วมคา้มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้จากการให้ธนาคารในประเทศ 5 แห่ง ออกหนงัสือคํ้าประกนั

         ให้แก่ลูกคา้บางรายของบริษทัฯ และกิจการร่วมคา้ ตามขอ้ตกลงของสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 

         รวมจาํนวนเงิน ประมาณ 517.02  ลา้นบาท และ  740.96  ลา้นบาท  ตามลาํดบั  

 29.3  เม่ือวนัท่ี   2   พฤษภาคม   2550    บริษทัฯ   ถูกฟ้องร่วมกบัผูว้า่จา้งในคดีแพง่จากบริษทัแห่งหน่ึง   ในขอ้หาละเมิดและเรียก

         ค่าความเสียหาย   เป็นเงินรวมประมาณ   25.05  ลา้นบาท   บวกดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  7.5   ต่อปี   โดยบริษทัดงักลา่วอา้งวา่

         ไดรั้บความเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสร้างของบริษทัฯ   ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การฟ้องร้องของบริษทัดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิด

         ความเสียหายแก่บริษทั  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องโจทก ์เน่ืองจากพยานหลกัฐานขาด

         นํ้าหนกั และโจทกไ์ม่ไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ คดีความเป็นอนัส้ินสุดแลว้

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

                  (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)



 29.4  เม่ือวนัท่ี   12   กุมภาพนัธ์  2551    บริษทัฯ  ถูกฟ้องร่วมกบัผูว้า่จา้งในคดีแพง่จากบุคคลธรรมดารายหน่ึงในขอ้หาละเมิดและ

         เรียกค่าความเสียหาย  เป็นเงินรวมประมาณ  14.25  ลา้นบาท  โดยบุคคลดงักล่าวอา้งวา่ไดรั้บความเสียหายจากการดาํเนินงาน

         ก่อสร้างของบริษทั    ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การฟ้องร้องของบุคคลดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ   อีกทั้งบริษทัฯ

         มีการทาํประกนัวนิาศภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างไวแ้ลว้ในวงเงิน 10 ลา้นบาท

 29.5  เม่ือวนัท่ี  9  กนัยายน  2552   บริษทัฯ  ถกูฟ้องร่วมกบัผูว้า่จา้งในคดีแพง่จากบุคคลธรรมดารายหน่ึงในขอ้หาละเมิดและ

         และเรียกค่าความเสียหาย   เป็นเงินรวมประมาณ   38.25  ลา้นบาท   โดยบุคคลดงักล่าวอา้งวา่ไดรั้บความเสียหายจากการ

         ดาํเนินงานก่อสร้างของบริษทั   ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การฟ้องร้องของบุคคลดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ 

30. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน

บริษทัฯ   ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพช่ือ     " กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเกษียณกา้วหนา้ "   ซ่ึงจดทะเบียน

 แลว้ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  โดยให้บริษทัจดัการกองทุนเป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ

 ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ     พนกังานตดัจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  3  ของค่าจา้ง   และบริษทัฯ  จ่ายสมทบเป็น

 รายเดือนเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนั   ส่วนท่ีพนกังานจ่ายสะสมและผลของประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกนั้น ๆ  เม่ือสมาชิกนั้น ๆ 

 ครบเกษียณ  ตาย หรือ ลาออกจากการเป็นสมาชิก

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็  เอฟ ซี  จาํกดั  (มหาชน)  สาํหรับปี 2552  และ

 2551  บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.95 ลา้นบาท และ 2.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั
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31. การบริหารจัดการทุน

         วตุัถประสงคข์องบริษทัฯ  ในการบริหารทางการเงินคือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง และดาํรงไว้

ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

32. การจัดประเภทบัญชีใหม่

         บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทบญัชีใหม่บางรายการในงบการเงินปี 2551 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปี 2552

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2553

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………… กรรมการ

                  (นายณรงค ์    ทศันนิพนัธ์        และ       นายทชัชะพงศ ์    ประเวศวรารัตน์)



บริษัท  ซีฟโก้  จาํกัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

งบดุล BALANCE SHEETS

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2552  และ  2551 AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008

หมายเหตุ งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)

Note 2552 /2009 2551 /2008 2552 /2009 2551 /2008

สินทรัพย์หมุนเวียน /Current Assets

          เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด / Cash and cash equivalents 6.1 41,205,458.09 30,441,672.48 8,300,839.13 6,911,714.50

          ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ / Trade accounts receivable-net       7 302,365,553.26 251,736,528.03 287,097,221.53 246,771,034.86

          ลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ได้เรียกชําระ / Unbilled receivable      456,511,761.65 329,291,394.13 461,572,121.13 326,524,461.60

          สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ / Inventories-net 8 73,349,219.57 94,047,295.87 73,322,771.03 93,844,536.67

          สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน /Other current assets

              เงินจ่ายลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับเหมา / Prepayment to contractor 10,778,412.36 13,092,594.43 6,552,697.63 7,537,144.08

              เงินมดัจําคา่ซือ้สนิค้า / Deposit for purchasing goods 6,004,693.48 2,777,301.14 6,004,693.48 2,777,301.14

              อ่ืน ๆ / Others 22,244,646.86 20,118,199.59 19,764,884.28 18,485,983.79

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total Current assets 912,459,745.27 741,504,985.67 862,615,228.21 702,852,176.64

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-current assets

          เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนั / Restricted bank deposits     9 83,035,913.20 62,853,786.74 83,035,913.20 62,853,786.74

          เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและ

              กิจการร่วมค้า / Investment in subsidiaries and joint venture  10 0.00 0.00 5,050,299.40 5,050,299.40

          เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน / Other long-term investment 5,000,000.00 3,750,000.00 5,000,000.00 3,750,000.00

          ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ / Property, plant and equipment-net 11 467,332,531.84 514,269,059.31 466,877,802.22 513,678,824.22

          สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน / Other non-current assets

              ภาษีเงินได้นิติบคุคลถกูหกั ณ ที่จ่าย / Withholding income tax 21,823,474.91 41,171,332.13 21,823,474.91 41,171,332.13

              ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน - สทุธิ / Retentions receivable-net 12 131,117,097.68 133,465,639.73 130,055,700.07 129,888,967.27

              สนิทรัพย์รอจําหน่าย / Property held for sales   13 15,047,637.39 0.00 15,047,637.39 0.00

              อ่ืน ๆ / Others 4,307,041.32 3,725,263.36 3,507,360.55 3,723,454.08

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Total non-current assets 727,663,696.34 759,235,081.27 730,398,187.74 760,116,663.84

รวมสินทรัพย์ / Total Assets 1,640,123,441.61 1,500,740,066.94 1,593,013,415.95 1,462,968,840.48

Cosolidated Parent Company

สนิทรัพย์ / Assets งบการเงนิรวม (บาท)



หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ / Note to financial statements are parts of these financial statements.

บริษัท  ซีฟโก้  จาํกัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

งบดุล (ต่อ) BALANCE SHEETS (Continued)

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2552  และ  2551 AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008

หมายเหตุ งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)

Note 2552 /2009 2551 /2008 2552 /2009 2551 /2008

หนีสิ้นหมุนเวียน / Current liabilities

          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน / 

          Overdrafts and short-term loans from financial instituitions 14 196,973,799.10 257,982,835.71 180,564,878.97 252,267,835.71

          เจ้าหนีก้ารค้า / Trade accounts payable 417,816,263.21 314,791,447.35 411,185,156.95 311,458,236.15

          หนีส้นิระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี / Current portion of long-term debt 15 34,241,926.83 29,120,530.08 34,241,926.83 29,120,530.08

          เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน / Short-term loans from other persons 16 130,000,000.00 150,000,000.00 130,000,000.00 150,000,000.00

          ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้ / Short-term liabilities provision 6,086,654.57 3,091,654.57 6,086,654.57 3,091,654.57

          หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน / Other current liabilities

              เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญา /Advance received under agreement 117,505,294.58 88,131,454.99 109,392,546.25 80,327,113.11

              คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย / Accrued expenses 6,321,053.26 6,680,075.42 6,096,763.26 5,235,023.97

              เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานผู้ รับเหมา / Retentions payable - contractor 23,522,338.90 20,467,937.96 23,122,809.87 17,279,959.39

              อ่ืน ๆ / Others 4,637,422.04 4,287,511.84 3,913,269.84 3,909,706.19

     รวมหนีสิ้นหมุนเวียน / Total current liabilities 937,104,752.49 874,553,447.92 904,604,006.54 852,690,059.17

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน / Non-current liabilities

          เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน - สทุธิ / Long-term loans from other 

               parties-net long-term loans from other parties-net 17 0.00 11,050,000.00 0.00 11,050,000.00

          หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ / Liabilities under financial 

                lease agreement-net 18 48,999,454.74 12,296,512.97 48,999,454.74 12,296,512.97

     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน / Total non-current liabilites 48,999,454.74 23,346,512.97 48,999,454.74 23,346,512.97

     รวมหนีสิ้น / Total liabilities 986,104,207.23 897,899,960.89 953,603,461.28 876,036,572.14

ส่วนของผู้ถอืหุ้น / Shareholders' equity

     ทนุเรือนหุ้น / Share capital

          ทนุจดทะเบียน / Authorized share capital

หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท / 

215,000,000 common shares of Baht 1 Each 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00

          ทนุที่ออกและเรียกชําระแล้ว / Issued and paid-up share capital

หุ้นสามญั 215,000,000 หุ้น  หุ้นละ 1 บาท / 

215,000,000 common shares of Baht 1 Each 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั / Premium on share capital 164,000,000.00 164,000,000.00 164,000,000.00 164,000,000.00

     ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน / Exchange difference of financial statements 662,550.86 996,043.26 0.00 0.00

     กําไรสะสม / Retained earnings

          จดัสรรแล้ว / Appropriated

    ทนุสาํรองตามกฏหมาย / Legal reserve 19 19,142,134.19 16,518,249.87 19,142,134.19 16,518,249.87

          ยงัไม่ได้จดัสรร / Unappropriated 20 255,214,522.18 206,325,773.56 241,267,820.48 191,414,018.47

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ / Total equity holders of the parent 654,019,207.23 602,840,066.69 639,409,954.67 586,932,268.34

     สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย / Minority interest 27.15 39.36 0.00 0.00

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น / Total shareholders' equity 654,019,234.38 602,840,106.05 639,409,954.67 586,932,268.34

Liabilities and shareholders' equity Cosolidated Parent Company

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น / งบการเงนิรวม (บาท)



รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น / Total liabilities and shareholders' equity 1,640,123,441.61 1,500,740,066.94 1,593,013,415.95 1,462,968,840.48

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ / Notes to financial statements are parts of these financial statements.



บริษัท  ซีฟโก้  จาํกัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

งบกาํไรขาดทนุ STATEMENTS OF INCOME

สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2552  และ  2551   FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008

หมายเหตุ งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)

Note 2552 /2009 2551 /2008 2552 /2009 2551 /2008

รายได้จากการรับจ้าง / Hire of work income 1,785,434,985.73 1,589,818,425.57 1,756,227,856.37 1,537,454,991.84

ต้นทนุงานรับจ้าง / Cost of hire of work (1,627,509,040.53) (1,485,750,863.79) (1,598,876,759.97) (1,439,521,348.72)

กําไรขัน้ต้น / Gross profit 157,925,945.20 104,067,561.78 157,351,096.40 97,933,643.12

รายได้อ่ืน / Other income

          หนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการ / Reversed doubtful account 20,542,479.33 0.00 20,542,479.33 0.00

          อ่ืนๆ / Others 20,946,683.80 31,834,051.29 20,557,099.98 30,792,739.15

กําไรก่อนคา่ใช้จ่าย / Profit befor expenses 199,415,108.33 135,901,613.07 198,450,675.71 128,726,382.27

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร / Administrative expenses (54,981,452.11) (65,945,243.56) (53,391,515.26) (61,887,979.20)

คา่ตอบแทนกรรมการ / Directors' remuneration 21 (3,664,500.00) (4,058,000.00) (3,664,500.00) (4,058,000.00)

คา่ตอบแทนผู้บริหาร / Management benefit expenses 22 (25,474,480.00) (25,510,240.00) (25,474,480.00) (25,510,240.00)

 หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู / Bad debt and doubtful accounts (19,497,410.07) (351,011.18) (19,497,410.07) (1,921,120.88)

 รวมคา่ใช้จ่าย / Total expenses (103,617,842.18) (95,864,494.74) (102,027,905.33) (93,377,340.08)

 กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ /

Profit before finance costs and income tax 95,797,266.15 40,037,118.33 96,422,770.38 35,349,042.19

ต้นทนุทางการเงิน / Finance costs (24,108,483.93) (27,317,724.14) (23,852,959.74) (27,307,064.81)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ / Profit before income tax 71,688,782.22 12,719,394.19 72,569,810.64 8,041,977.38

ภาษีเงินได้ / Income tax 23 (20,176,161.49) (1,105,188.00) (20,092,124.31) (363,789.64)

กําไรสทุธิ / Net profit 51,512,620.73 11,614,206.19 52,477,686.33 7,678,187.74

การแบง่ปันกําไร (ขาดทนุ) / Attributation to :

          สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ / Equity holders of the parent 51,512,632.94 11,614,218.73 52,477,686.33 7,678,187.74

          สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย / 

          Minority interest of subsidaries (12.21) (12.54) 0.00 0.00

51,512,620.73 11,614,206.19 52,477,686.33 7,678,187.74

กําไรตอ่หุ้น / Earnings per share

          กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน / Basic earnings per share 0.24 0.05 0.24 0.04

          จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั / Weighted average

          number of common shares (shares) 215,000,000 215,000,000 215,000,000 215,000,000

Cosolidated Parent Company

งบการเงนิรวม (บาท)



หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้/ Notes to financial statements are parts of these financial statements.



บริษัท  ซีฟโก้  จํากดั  (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

งบกระแสเงนิสด STATEMENTS OF CASH FLOWS

สําหรับปี  สิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  และ  2551 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)

2552 /2009 2551 /2008 2552 /2009 2551 /2008

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  / Cash flows

from operating activities

   กําไรก่อนภาษีเงินได้ / Profit before income tax 71,688,782.22 12,719,394.19 72,569,810.64 8,041,977.38

   รายการปรับปรุง / Adjustment

          คา่เส่ือมราคา / Depreciation 75,088,127.12 69,925,831.99 74,951,870.69 69,768,735.39

         หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู / Bad debt and doubtful accounts 19,497,410.07 351,011.18 19,497,410.07 1,921,120.88

         หนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการ / Increase in unbilled receivable (20,542,479.33) 0.00 (20,542,479.33) 0.00

          ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่ได้เรียกชําระเพ่ิมขึน้ / Increase in unbilled receivable (132,996,603.29) (23,966,267.06) (140,823,895.30) (22,501,202.91)

          คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าตดับญัชี / Amortized prepayment expense 5,274,247.81 2,365,969.04 4,949,969.25 2,365,969.04

          ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ /Unrealized loss from exchange rate 0.00 65,838.37 0.00 65,838.37

          (กําไร)ขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ถาวร/ (Gain) Loss on disposal of fixed assets 154,998.05 (5,565,354.70) 154,998.05 (5,613,119.77)

          ขาดทนุจากการตดับญัชีสนิทรัพย์ถาวร / Loss on write-off of fixed assets 957,146.19 334,381.13 954,465.16 334,381.13

          ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้เพิ่มขึน้(ลดลง)/ Increase (Decrease) in short-term

          liabilities provision 2,995,000.00 (5,615,345.43) 2,995,000.00 (5,615,345.43)

          กลบัรายการประมาณการภาษีเงินได้ค้างจ่าย / Reversed accrued income tax (289,132.19) 0.00 0.00 0.00

          คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย / Interest expenses 24,108,483.93 27,317,724.14 23,852,959.74 27,307,064.81

45,935,980.58 77,933,182.85 38,560,108.97 76,075,418.89

          การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์ดําเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง

          (Increase) Decrease of change n operating assets

          ลกูหนีก้ารค้า / Trade accounts receivable (58,373,432.62) 12,396,341.80 (48,070,594.06) 6,698,747.79

          สนิค้าคงเหลือ / Inventories 20,698,076.30 (9,963,468.75) 20,521,765.64 (9,760,709.55)

          เงินจ่ายลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับเหมา/ Prepayment to contractor 2,314,182.07 (13,092,594.42) 984,446.45 (7,537,144.08)

          เงินมดัจําคา่ซือ้สนิค้า / Deposit for purchasing goods (3,227,392.34) (2,396,693.38) (3,227,392.34) (2,396,693.38)

          สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน / Other current assets (7,910,143.62) (12,374,306.82) (7,384,801.25) (8,637,539.94)

          ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน / Retentions receivable 1,988,154.47 3,835,477.14 (527,120.38) 5,934,936.44

          สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน / Other non-current assets (581,168.62) 613,178.90 216,702.87 608,374.10

          การเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของหนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง) /

          Increase (Decrease) of change in operating liabilities

          เจ้าหนีก้ารค้า / Trade accounts payable 103,024,815.86 (14,184,114.52) 99,726,920.80 (14,668,238.94)

          เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญา / Advances received under agreement 29,373,839.59 56,779,982.42 29,065,433.14 48,975,640.54

          คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย / Accrued expenses (377,592.35) (632,748.44) 843,169.10 869,475.89

          เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงานผู้ รับเหมา / Retentions payable-contractor 3,054,400.94 3,623,804.01 5,842,850.48 435,825.44

          หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน / Other current liabilities 3,006,256.72 1,869,759.20 1,238,601.21 1,363,932.16

      เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน / Cash generated (paid) from operation 138,925,976.98 104,407,799.99 137,790,090.63 97,962,025.36

      เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย / Interest paid (23,392,234.99) (27,483,101.53) (23,136,710.80) (27,472,442.20)

      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ / Income tax (2,607,573.35) (6,697,657.55) (744,876.43) (5,956,259.19)

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาํเนินงาน / Net cash provided by (used in) operating activities 112,926,168.64 70,227,040.91 113,908,503.40 64,533,323.97

งบการเงนิรวม (บาท)

Cosolidated Parent Company



หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้/ Notes to financial statements are parts of these financial statements.

บริษัท  ซีฟโก้  จาํกัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2552  และ  2551 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)

2552 /2009 2551 /2008 2552 /2009 2551 /2008

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน / Cash flows from investing activities

          เงินฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกนั (เพิ่มขึน้)ลดลง / 

          Increase (Decrease) in restricted bank deposits (20,182,126.46) 862,014.35 (20,182,126.46) 862,014.35

           เงินสดจ่ายลงทนุระยะยาวอ่ืน / Payments for long-term investment (1,250,000.00) (1,250,000.00) (1,250,000.00) (1,250,000.00)

          เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ถาวร / Payments for purchase of fixed assets (25,426,391.86) (66,110,514.05) (25,422,959.87) (64,980,733.58)

          เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร/ Proceeds from sales of fixed assets 129,330.42 13,848,268.01 129,330.42 13,039,168.00

          เงินสดจ่ายเจ้าหนีค้า่ซือ้ทรัพย์สนิถาวร / Payments for purchase of fixed assets payable (1,051,475.20) (47,642,448.50) (1,051,475.20) (47,208,085.91)

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน / Net cash provided by (used in) investing activities (47,780,663.10) (100,292,680.19) (47,777,231.11) (99,537,637.14)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ / Cash flows from financing activites

          เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง)

           Increase (Decrease) in overdrafts and short-term loans from financial institutions (61,009,036.61) 56,783,349.52 (71,702,956.74) 51,068,349.52

          เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืนเพิ่มขึน้(ลดลง) / Increase (Decrease) in other short-term loans (20,000,000.00) 10,000,000.00 (20,000,000.00) 10,000,000.00

          เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืนเพิ่มขึน้(ลดลง) / Increase (Decrease) in long-term loans (16,080,000.00) 1,920,000.00 (16,080,000.00) 1,920,000.00

          เงนิสดจ่ายหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน / Payment for liabilities under financial lease agreements (23,857,966.44) (11,682,434.84) (23,857,966.44) (11,682,434.84)

          เงินสดรับจากการทําสญัญาเช่าการเงิน / Proceeds from entering into financial lease agreements 66,898,775.52 0.00 66,898,775.52 0.00

          เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย / Payments for dividend paid 0.00 (10,744,700.00) 0.00 (10,744,700.00)

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงนิ / Net cash provided by (used in) financing activities (54,048,227.53) 46,276,214.68 (64,742,147.66) 40,561,214.68

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิ / Effects of exchange on financial statements (333,492.40) 870,470.20 0.00 0.00

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ / Net increase (decrease) in

  cash and cash equivalents (54,381,719.93) 47,146,684.88 (64,742,147.66) 40,561,214.68

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม /

   Cash and cash equivalents as at January 1 30,441,672.48 13,360,626.88 6,911,714.50 1,354,812.99

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม /

   Cash and cash equivalents as at December 31 (23,940,047.45) 60,507,311.76 (57,830,433.16) 41,916,027.67

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ / Notes to financial statement are parts of these financial statements.

Cosolidated Parent Company

งบการเงนิรวม (บาท)



บริษัท  ซีฟโก้  จาํกัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม 2552 และ  2551 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

(หน่วย : บาท    Unit : Baht)

รวมส่วนของ ส่วนของ รวม

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน ผลต่างจากการ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

และเรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น แปลงค่างบการเงนิ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ส่วนน้อย

Exchange

Note Issued and paid-up Premium on difference of Equity holders Minority Total

share capital share capital financial statements Appropriated Unappropriated of the parent interest

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550/

Balance as at December 31, 2007 215,000,000.00 164,000,000.00 125,573.06 16,134,340.48 205,840,164.22 601,100,077.76 51.90 601,100,129.66

เงินปันผลจ่าย / Dividend paid 20 0.00 0.00 0.00 0.00 (10,744,700.00) (10,744,700.00) 0.00 (10,744,700.00)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน /

  Exchange difference of financial statements 0.00 0.00 870,470.20 0.00 0.00 870,470.20 0.00 870,470.20

กําไรสทุธิสําหรับปี / Net profit for the year 0.00 0.00 0.00 0.00 11,614,218.73 11,614,218.73 (12.54) 11,614,206.19

สํารองตามกฎหมาย / Legal reserve 19 0.00 0.00 0.00 383,909.39 (383,909.39) 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 /

  Balance as at December 31, 2008 215,000,000.00 164,000,000.00 996,043.26 16,518,249.87 206,325,773.56 602,840,066.69 39.36 602,840,106.05

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน /

  Exchange difference of financial statements 0.00 0.00 (333,492.40) 0.00 0.00 (333,492.40) 0.00 (333,492.40)

กําไรสทุธิสําหรับปี / Net profit for the year 0.00 0.00 0.00 0.00 51,512,632.94 51,512,632.94 (12.21) 51,512,620.73

สํารองตามกฎหมาย / Legal reserve 19 0.00 0.00 0.00 2,623,884.32 (2,623,884.32) 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 /

   Balance as at December 31, 2009 215,000,000.00 164,000,000.00 662,550.86 19,142,134.19 255,214,522.18 654,019,207.23 27.15 654,019,234.38

Retained earnings

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม (Consolidated financial statements)



หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ / Notes to financial statements are parts of these financial statements.

บริษัท  ซีฟโก้  จาํกัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2552  และ  2551 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

(หน่วย : บาท    Unit : Baht)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (Separate financial statements)

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม รวม

และเรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

Note Issued and paid-up Premium on Retained earnings Total

share capital share capital Appropriated Unappropriated

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 / Balance as at December 31, 2007 215,000,000.00 164,000,000.00 16,134,340.48 194,864,440.12 589,998,780.60

เงินปันผลจ่าย / Dividend paid 20 0.00 0.00 0.00 (10,744,700.00) (10,744,700.00)

กําไรสทุธิสําหรับปี / Net profit for the year 0.00 0.00 0.00 7,678,187.74 7,678,187.74

สํารองตามกฎหมาย / Legal reserve 19 0.00 0.00 383,909.39 (383,909.39) 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 / Balance as at december 31,2008 215,000,000.00 164,000,000.00 16,518,249.87 191,414,018.47 586,932,268.34

กําไรสทุธิสําหรับปี / Net profit for the year 0.00 0.00 0.00 52,477,686.33 52,477,686.33

สํารองตามกฎหมาย / Legal reserve 19 0.00 0.00 2,623,884.32 (2,623,884.32) 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 / Balance as at December 31,2009 215,000,000.00 164,000,000.00 19,142,134.19 241,267,820.48 639,409,954.67

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ / Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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