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 ในปี 2553 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจาก บริษัทไม่

สามารถทำาผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเกิดจากสภาวะภูมิอากาศและ

การเมือง เป็นอุปสรรคมีผลต่อการทำางานล่าช้าและต้นทุนการก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยเฉพาะงานก่อสร้างโยธา ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทจะได้รับงานเหมาช่วง

รถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ตาม รวมทั้งธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังคงไม่ฟื้น

ตัว โดยเฉพาะภาคเอกชนงานก่อสร้างอาคารสูงออกสู่ตลาดลดลงจึงเกิดสภาวะ

การแข่งขันสูง

 สำาหรับในปี 2554 ณ ขณะนี้ ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในภาค

เอกชนจะขยายตัวหรือไม่ ยังคงไม่ชัดเจน แต่ในภาครัฐบาลยังคงมีการลงทุน

ในเมกะโปรเจคเพิ่มขึ้น น่าจะช่วยกระตุ้นงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ดี

ขึ้น ในปี 2554 ต้นทุนการก่อสร้างจะสูงขึ้น เช่น ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง

ราคาน้ำามันสูงขึ้น บริษัทฯ คาดหวังว่าผลประกอบการจะดีขึ้นกว่าปีก่อน หาก

ไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่

ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และรวมถึงผู้บริหาร

และพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเททำางานให้แก่บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่

ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนเสมอมา

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร

นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์

ประธานกรรมการ



รายงานประจำาปี 2553  บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 3

 ป ีพ.ศ. 2553 เปน็ปทีีม่ปีญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงในประเทศสงู

ที่มีผลกระทบกับงานที่เป็นนัยสำาคัญ จนทำาให้บริษัทฯ ส่งมอบงานได้ต่ำากว่าเป้า

หมายคอืสง่มอบไดเ้พยีง 1,454 ลา้นบาทเศษ ทีน่อ้ยกวา่ป ีพ.ศ. 2552 ประมาณ 

350 ล้านบาทเศษ ที่ส่งมอบได้ถึง 1,804 ล้านบาทเศษ เป็นผลให้บริษัทขาดทุน

ในปี พ.ศ. 2553 เป็นจำานวนเงิน 58 ล้านบาทเศษ

 ในปี พ.ศ 2554 ถึงแม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอาจจะมีการถดถอย

ลงบ้างจากการเมืองโลกหรือจากปัญหาภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลาย

ภูมิภาคเริ่มตั้งแต่ต้นปี แต่สำาหรับธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ยังน่าจะเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใสได้ 

เนื่องจากภาครัฐได้มีการผลักดันโครงการเมกกะโปรเจ็ค เช่น รถไฟฟ้าฟ้าใต้ดิน

และบนดนิออกมาหลายเสน้ทาง ซึง่แตล่ะเสน้ทางจะมงีานเสาเขม็เจาะเกีย่วขอ้ง

ด้วยจำานวนมาก บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานกับผู้รับ

เหมาหลักได้หลายเส้นทาง ประกอบกับ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ยังมีงาน

ในมอืทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ (Backlog) อยูอ่กี 1,254 ลา้นบาทเศษ ทีจ่ะทำาใหบ้รษิทัฯ 

สามารถส่งมอบงานในปี พ.ศ. 2554 ได้มากกว่าปี พ.ศ. 2553

 ขา้พเจา้ในฐานะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จงึมคีวามมัน่ใจวา่ในป ีพ.ศ. 2554 

จะเปน็ปทีีบ่รษิทัฯ มโีอกาสทำาผลกำาไรทีด่ีได ้และขอขอบคณุพนักงานทกุระดบัที่

ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำาบากในปีที่ผ่านมา ที่พร้อมจะร่วมมือกับ

ข้าพเจ้าฯ พัฒนาบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการที่มั่นคงและก้าวหน้าต่อไปอย่าง

ยั่งยืน และท้ายนี้ข้าพเจ้าฯ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และลูกค้าทุกรายที่

ได้ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริห�รและ
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์
ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุป

               2551 2552 2553

รายได้รวม ล้านบาท 1,622 1,827 1,461

รายได้จากการรับจ้าง ล้านบาท 1,610 1,804 1,454

กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 124 177 71

กำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ ล้านบาท 12 52 (59)

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,501 1,640 1,518

หนี้สินรวม ล้านบาท 898 986 934

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 603 654 584

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 8 10 5

อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (%) 1 3 (4)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 2 6 (2)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 2 8 (10)

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น บาท 0.05 0.24 (0.27)

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น บาท 2.80 3.04 2.72
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท   : บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

        กรุงเทพฯ 10510

เลขทะเบียนบริษัท  : 10 75470 00257

โทรศัพท์   : (662) 919-0090-7

โทรสาร   : (662) 919-0098, 518-3088

โฮมเพจของบริษัท  : www.seafco.co.th

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

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท   : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

        เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

โทรศัพท์   : (662) 229-2800

โทรสาร   : (662) 359-1261, 359-1257 

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี  : นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3104

ชื่อบริษัท   : สำานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

ที่ตั้งสำานักงาน  : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

        กรุงเทพฯ  10110

โทรศัพท์   : (662) 259-5300

โทรสาร   : (662) 260-1553
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1 นายทัชชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์ 2 นายณรงค์  ทัศนนิพันธ์ 3 นายเผด็จ รุจิขจรเดช 
 ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ
 Mr.Tachapong Pravesvararat  Mr.Narong  Thasnanipan  Mr.Padej Rujikhajorndej
 Chairman  Vice Chairman  Director

4 นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ ์ 5 นายกมล สิงห์โตแก้ว 6 Mr.Zaw Zaw Aye 
 กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
 Miss.Nattawan Thasnanipan  Mr.Kamol Singtogaw  Mr.Zaw Zaw Aye
 Director  Director  Director

7 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 8 นายสมควร วัฒกีกุล 9 นายสมควร มูสิกอินทร์
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ
 Assoc Prof Dr.Somjai Phagaphasvivat  Mr.Somkuan Watakeekul  Mr.Somkual Musig - In
 Chairman of the Audit Committee  Audit Committe  Audit Committe

Board of Directors
คณะกรรมก�ร      
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1 นายณรงค์  ทัศนนิพันธ์ 2 นายเผด็จ รุจิขจรเดช 3 นายกมล สิงห์โตแก้ว 
 ประธานกรรมการบริหารและ  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.Narong  Thasnanipan  Mr.Padej Rujikhajorndej  Mr.Kamol Singtogaw
 Chairman of the Executive Board  Executive Vice President  Executive Vice President
 and President

4 Mr.Zaw Zaw Aye 5 นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ 6 Mr.Aung Win Mang  
 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 Mr.Zaw Zaw Aye  Miss.Nattawan Thasnanipan  Mr.Aung Win Mang
 Executive Vice President  Executive Vice President  Executive Vice President

7 นายกมล อยู่ยืนพัฒนา 8 นายเอนก ศรีทับทิม 9 นายมานิตย์ เมฆประสาน
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 Mr.Kamol Youyuenpatthana  Mr.Anek Srituptim  Mr. Manit Mekprasarn
 Executive Vice President  Executive Vice President  Executive Vice President

Board of Executive Directors
คณะผู้บริห�ร      
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VISION (วิสัยทัศน์)
TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASIA.

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำาแห่งเอเซีย

MISSION (ภ�ระกิจ)

TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT 

MANAGEMENT SAFETY AND ENVIRONMENT

บริการลูกค้าด้วยคุณภาพและความชำานาญ โดยคำานึงถึง

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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 บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) (บริษัท) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SEAFCO Public Company Limited จด

ทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 โดยเกิดจากการรวมตัวของวิศวกร 3 คน คือ นายณรงค์ ทัศน

นิพันธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ และนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการ

ทำาเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในประเทศ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจ้าของ

โครงการต่างๆ    

  บริษัทดำาเนินธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและกำาแพงกันดินประเภท Diaphragm Wall งานฐานราก และงาน

โครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี 2553 มีสัดส่วนของงานจากภาคเอกชนเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 57 มา

จากภาครัฐบาล งานในภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสำานักงาน อาคารชุด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ผู้รับเหมาช่วง

งานราชการ เช่น งานรถไฟฟ้า ในส่วนของภาครัฐบาล เช่น อาคารจอดรถใต้ดิน, ทางลอดถนน, งานถนน งานสะพาน 

งานอาคาร เป็นต้น ซึ่งงานที่รับมาอาจเป็นการประมูลงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือประมูลงานโดยการรับเหมาช่วง 

นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการปรับปรุงคุณภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก 

 ในกลุ่มบริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

- บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.94 ของทุนชำาระแล้ว 1 ล้านบาท เพื่อ

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป สำาหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง ปัจจุบันยังมิได้ดำาเนินธุรกิจ

ใดๆ

- บริษัท ซีฟโก้ จำากัด และ บริษัท ประยูรชัย (1984) จำากัด ร่วมค้า เพื่อรับเหมาโครงการก่อสร้างทางลอดกลับ

รถยนตบ์นถนนพฒันาการ กบัทางกรงุเทพมหานคร ซึง่ปจัจบุนัไดด้ำาเนนิโครงการดงักลา่วเสรจ็สิน้แลว้ ทัง้นีบ้รษิทั

ไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมค้าดังกล่าว ประมูลงานอื่นๆ อีกในอนาคต

- บริษัท ซีฟโก้ – เรียวบิ จำากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงค์โปร์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.50 เพื่อ

ประกอบธุรกิจรับเหมากำาแพงกันดิน ที่ประเทศสิงค์โปร์

- กจิการรว่มคา้ ซฟีโก ้และประยรูชยั (1984) โดยมสีดัสว่นรว่มคา้อยูร่อ้ยละ 45 เพือ่รบัเหมากอ่สรา้งถนนไมตรจีติ

และคลองเกา้ กบัทางกรงุเทพมหานคร ซึง่ปจัจบุนัไดด้ำาเนนิโครงการดงักลา่วเสรจ็แลว้ ทัง้นีบ้รษิทัไมม่นีโยบายจะ

ใช้กิจการร่วมค้าดังกล่าวประมูลงานอื่น ๆ อีกในอนาคต

- กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 30 เพื่อรับเหมาก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ กับถนน

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 2551

 ในช่วงตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,621.65 ล้านบาท  1,826.92 ล้านบาท และ 1,461.88 

ล้านบาท ตามลำาดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 เท่ากันทั้ง 3 ปี รายได้เมื่อแบ่ง

ตามสายผลิตภัณฑ์ในช่วงตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553 พบว่า รายได้เสาเข็มเจาะและกำาแพงดิน มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 75,  

ร้อยละ 45 และร้อยละ 55 รายได้ส่วนนี้ลดลงมาตลอดในงวด 3 ปี ที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงมา

ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มอาคารสูงภาคเอกชนมาโดยตลอด รวมถึงสภาวะทางการเมือง

ภายในประเทศ ก็ทำาให้อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มอาคารสูงภาคเอกชนยังคงชะลอตัว รายได้งานโยธามีสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 78 ร้อยละ 37 และร้อยละ 43 เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มอาคารสูงภาคเอกชนยังมีปัญหา บริษัทฯ จึง

ได้ขยายตัวไปรับงานทางด้านงานโยธาจากภาครัฐบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาชดเชยรายได้บางส่วนที่หายไป ที่เหลืออีกร้อยละ 7 

ร้อยละ 18 และร้อยละ 2 เป็นรายได้ในส่วนของงานก่อสร้างฐานรากลึก, ปรับปรุงคุณภาพดิน บริการทดสอบเสาเข็ม และ

รายได้บริการอื่น

ข้อมูลสรุป
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 กำาไรขั้นต้นของปี 2551 ถึง 2553 บริษัทมีกำาไรขั้นต้น 124.23 ล้านบาท, 176.70 ล้านบาท และ 70.66 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ โดยที่กำาไรขั้นต้นของปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551  ร้อยละ 49 สาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบหลัก เช่นเหล็ก และคอนกรีต ไม่

ผันผวน ซึ่งบริษัทควบคุมได้ จึงทำาให้กำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ส่วนในปี 2553 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2552 สาเหตุมาจากต้นทุนของงาน

โครงสร้างโยธาสูงขึ้นกว่าที่บริษัทประมาณการไว้ และรายได้ของงานโครงสร้างโยธา มีอัตราร้อยละ 43 ของรายได้รวม จึงทำาให้

กำาไรขั้นต้นลดลงจากปีที่แล้วมา

 สำาหรับกำาไร(ขาดทุน)สุทธิของปี 2551 ถึง 2553 บริษัทมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 11.61 ล้านบาท  51.51 ล้านบาท และขาดทุน

สุทธิ (58.88) ล้านบาท โดยกำาไรสุทธิปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 344 และของปี 2553 ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 214 

อันเนื่องมาจากมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 160 ล้าน

บาท และเพิ่มทุนจำานวน 55 ล้านบาท ( หุ้นสามัญ 55 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น เสนอ

ขายต่อประชาชนทั่วไป และส่วนที่เหลือสำารองไว้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่

กรรมการและพนักงาน จำานวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาท

ต่อหุ้น อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิให้กับ

กรรมการและพนักงานของบริษัท

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เป็นวันใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท คร้ังท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำาคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในคร้ังท่ี 1 น้ี

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เป็นวันใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงาน

ของบริษัทครั้งที่ 2 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำาคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในครั้งที่ 

2 นี้

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงาน

ของบริษัท ครั้งที่ 3 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิจำานวน 20 ราย จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้ง

นี้ 1,518,000 หน่วย จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ 3,482,000 หน่วย จำานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 

1,518,000 หุ้น จำานวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จำานวนเงินที่

ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำานวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงาน

ของบริษัท ครั้งที่ 4 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิจำานวน 121 ราย จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ

ครั้งนี้ 2,002,000 หน่วย จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ 1,480,000 หน่วย จำานวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อการใช้สิทธิครั้ง

นี้ 2,002,000 หุ้น จำานวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น จำานวนเงิน

ที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำานวนเงินรวม 10,010,000 บาท 

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิจำานวน 130 ราย จำานวนใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่ใช้ในครั้งนี้ 1,480,000 หน่วย จำานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้จำานวน 1,480,000 หุ้น จำานวนเงินที่ได้รับ

จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำานวนเงินรวม 7,400,000 บาท

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุนสัมพันธ์ 

(IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2009

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ซีฟโก้ จำากัด(มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุนสัมพันธ์ 

(IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2010  
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท แยกตามสายผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการรับจ้าง      

รายได้งานเสาเข็มเจาะ 826.13 50.95 712.53 39.00 753.48 51.54

รายได้งานกำาแพงกันดิน  288.59 17.80 81.40 4.46 20.34 1.39

รายได้งานก่อสร้างโยธา 331.32 20.43 677.45 37.08 650.08 44.47

รายได้งานฐานราก 77.38 4.77 240.32 13.15 3.45 0.24

รายได้ปรับปรุงคุณภาพดิน 25.80 1.59 35.50 1.94 (0.06) -

รายได้ค่าบริการทดสอบเสาเข็ม 16.58 1.02 8.85 0.48 0.28 0.02

รายได้ค่าบริการอื่นๆ 44.18 2.72 48.15 2.64 26.51 1.81

   รวมรายได้จากการรับจ้าง 1,609.98 99.28 1,804.23 98.76 1,454.41 99.49

รายได้อื่นๆ 11.67 0.72 22.71 1.24 7.48 0.51

   รวมรายได ้ 1,621.65 100.00 1,862.94 100.00 1,461.88 100.00

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
 

 บรษิทัดำาเนนิธรุกจิเปน็ผูร้บักอ่สรา้งงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรบังานทัง้จากภาคราชการและภาคเอกชน  บรษิทั

สามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) 

ภาพรวมของงานที่บริษัทให้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้

• งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile)

• งานกำาแพงกันดิน (Diaphragm Wall)

• งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร

• งานปรับปรุงคุณภาพดิน

• งานบริการทดสอบต่างๆ
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ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน

 ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกำาแพงกันดินซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการวางงานฐานราก

สำาหรับการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

และการกอ่สรา้งภายในประเทศทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยจำาแนกเปน็งานกอ่สรา้งฐานรากสำาหรบัอาคาร

สำานักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนย์สรรพสินค้า และงานโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับ ทางยกระดับ อุโมงค์

ลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องจากการรับเหมางานประเภทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่

และกำาแพงกนัดนิตอ้งอาศยัเครือ่งจกัรขนาดใหญ ่จากประสบการณใ์นการทำางานมายาวนานถงึ 35 ป ีโดย

เฉพาะอย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุ้นเคยของดินในประเทศไทย

มากกว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ฐานะการเงินที่มั่นคง และความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาหลัก ผู้

ออกแบบ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้จัดจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง จึงได้รับความเชื่อถือจากจากบุคลล

ที่เกี่ยวข้อง ทำาให้บริษัทฯ สามารถประมูลงานแข่งขันกับคู่แข่งขันที่มีอยู่ในตลาดไม่กี่รายได้

 ในป ีพ.ศ. 2553 ธรุกจิทางดา้นเสาเขม็เจาะสำาหรบัอาคารขนาดใหญแ่ละกำาแพงกนัดนิภาคเอกชน

โดยทัว่ไปมปีรมิาณงานมากกวา่ป ีพ.ศ. 2552 แตเ่นือ่งจากเกดิเหตกุารณค์วามวุน่วายทางการเมอืงในประเทศ

ขึน้ สง่ผลใหก้ารสง่มอบงานไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย ผลประกอบการโดยรวมของงานเสาเขม็เจาะและกำาแพง

กันดินในปี พ.ศ. 2553 จึงไม่สดใสเท่าที่ควรจะเป็น

 ในปี พ.ศ. 2554 ธุรกิจงานเสาเข็มเจาะและกำาแพงกันดินจะกลับมาสดใสได้อีกปีหนึ่ง เนื่องจาก

ภาครฐัไดผ้ลกัดนัโครงการกอ่สรา้งเมกกะโปรเจค็ออกมามากโครงการ เชน่ ทางยกระดบั ทางรถไฟฟา้ทัง้บน

ดินและใต้ดินหลายสายทาง ซึ่งแต่ละสายทางมีเสาเข็มเจาะจำานวนมาก อีกทั้งภาคเอกชนก็เริ่มมีการลงทุน

เรียกประมูลงานเสาเข็มเจาะโครงการอาคารขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2553 ตัวเลขรายได้และผล

กำาไรจึงน่าจะเริ่มเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งเป็นต้นไป

 งานกำาแพงกันดินในประเทศสิงค์โปร์เริ่มอิ่มตัว เนื่องจากงานภาครัฐลดลงและผู้ประกอบการ

นานาชาติเข้าในสิงค์โปร์มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 นี้ บริษัทฯ จะไม่มุ่งเน้นงานในต่างประเทศ เนื่องจาก

เล็งเห็นปริมาณงานในประเทศมีมากพอ

 ส่วนภาวะงานภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ จะไปรับงานโยธา ปัจจุบันบริษัทฯ ยังรับงานเฉพาะ

จากกรุงเทพมหานคร เพราะมีความคุ้ยเคยพื้นที่ บริษัทฯ จะก่อสร้างงานเก่าที่เหลือให้หมดในปี พ.ศ. 2554 

นี้ และบริษัทฯ กำาลังนำาผลงานไปจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาหลักกับหน่วยราชการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเตรียม

ตัวรับงานโยธาจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยอื่นเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป
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 บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลานานกว่า 30 

ปี ที่บริษัทได้จัดทำาโครงการพิเศษและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทล่าสุด ดังนี้

ปี 2553

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นจำานวนเงิน 1,000,000 บาท

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำานวน 1 ทุน เป็นจำานวนเงิน 160,000 บาท

 - บรษิทั ซฟีโก ้จำากดั (มหาชน) มอบทนุสนบัสนนุการศกึษา ระดบัปรญิญาโท คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำานวน 1 ทุน เป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 1 ทุน เป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

ปี 2552

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาชื่อ “ทุนการศึกษา สุพจน์ ทัศนนิพันธ์ (ซึ่งเป็น        

ผูก้อ่ตัง้บรษิทั) สำาหรบันกัศกึษาตา่งประเทศ” ซึง่เปน็ทนุตอ่เนือ่ง จากป ี2551 จำานวน 1 ทนุ เปน็จำานวนเงนิ 268,000.00 

บาท

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบของขวัญแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เนื่องในวัน

เด็กแห่งชาติ

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ดำาเนินการขุดสระกักเก็บน้ำาสำาหรับให้

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กับทางสำานักงานเทศบาลตำาบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา

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

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายศึกษาศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนใน

ชนบท ครั้งที่ 22

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และถูกทอดทิ้ง ผ่านทางมูลนิธิคณะนักบุญคา

มิลโลแห่งประเทศไทย

ปี 2551

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาชื่อ        “ทุนการศึกษา 

สุพจน์ ทัศนนิพันธ์ สำาหรับนักศึกษาต่างประเทศ” ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจากปี 2550 เป็นจำานวน 1 ทุน 

เป็นเงิน 521,500.00 บาท

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาระดับ

ปรญิญาโท คณะวศิวกรรมโยธา ของสถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั จำานวน 1 ทนุ เปน็จำานวน

เงิน 281,000.00 บาท

กิจกรรมเพื่อสังคม
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 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคให้กับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็น

ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเป็นจำานวนเงิน 600,000.00 บาท 

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการอบรม ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ได้บริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ ให้แก่โรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดนสือ่มวลชนกฬีา เพือ่สนบัสนนุโครงการคณุภาพการศกึษาในโรงเรยีนตำารวจ

ตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

 - บรษิทั ซฟีโก ้จำากดั (มหาชน) มอบเงนิสนบัสนนุโครงการสง่เสรมิการสรา้งสรรคผ์ลงานของผูพ้กิาร 

ครั้งที่ 5 จำานวนเงิน 50,000 บาท ระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม 2551 ให้สมาคมคนพิการทุก

ชนิด จังหวัดนครปฐม

 - บรษิทั ซฟีโก ้จำากดั (มหาชน) มอบเงนิจำานวน 30,000 บาท เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2551 สนบัสนนุ

โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั ผา่นคณุมนตร ีแสนวเิศษ ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนทีจ่ะเปน็เจา้ภาพจดัการ

แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค(สอวน.) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบของขวัญและอาหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในบ้านพัก

พนักงาน บางชัน 2 จำานวน 35 คน

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบของขวัญจำานวน 250 ชุด แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าสาม

วา ถนนหทัยราษฎร์ คลองสามวา กรุงเทพฯ เนื่องในวันเด็ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551

 - บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) มอบของขวัญจำานวน 250 ชุด แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าน

ราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูง

 ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและเป็นผู้บริหารหลักของบริษัท ทั้ง 3 คน ซึ่งได้แก่ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์    ประเวศ

วรารัตน์ และนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล (โดยปัจจุบันนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท

แล้ว) เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใต้ดินกว่า 30 ปี จึงเป็นที่รู้จักและ

ยอมรับโดยทั่วไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตลอดจนเจ้าของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีส่วนสำาคัญในการติดต่อ

กับลูกค้า  

 อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทั้ง 3 คนดังกล่าว โดยมีการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรในแต่ละแขนงเพื่อให้สามารถขึ้นมารองรับงานของผู้บริหารระดับสูงได้ เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหาร

งาน การริเริ่มให้มีการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของบริษัทกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานและระดับ

ปฏิบัติการของลูกค้าที่เป็นทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อให้สามารถรักษาสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารรุ่นต่อไป ถึงแม้คุณทรง

ศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล ได้ลาออกไป บริษัทฯ ได้สรรหาบุคลากรเข้ามาแทน ซึ่งผลงานก็เป็นที่น่าพอใจ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร

 ธรุกจิของบรษิทัตอ้งอาศยัผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณง์านออกแบบ วางแผน และดำาเนนิการกอ่สรา้งตาม

แผนที่วางไว้ ซึ่งหมายถึงวิศวกรในระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 

และวิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อความ

สามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดำาเนินงานของบริษัทในอนาคตได้

 อย่างไรก็ตามผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกร

ผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) ของบริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ล้วนมีอายุงานกับบริษัทประมาณ 10 – 20 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้

เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี  โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ

สัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้  เพื่อรักษาบุคลากรให้

ทำางานกับบริษัท   และเพื่อลดปัญหาดังกล่าว บริษัทได้ดำาเนินการให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

เข้าฝึกงานที่บริษัทเป็นประจำาทุกปี ทำาให้มีบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังกล่าวให้ความสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัท

ต่อไป และบริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of Technology) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น และยังมอบทุนการ

ศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ทุน กับพนักงานของบริษัทฯ ในสาขาวิศวกรรมปฐพี เข้าศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้

จบการศึกษาแล้ว ซึ่งก็ได้กลับเข้าทำางานร่วมกับบริษัทต่อไป

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 ความเสี่ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชำาระเงินตามความสำาเร็จของงาน ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดำาเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรือมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเริ่ม

ดำาเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทำาเสร็จ  



รายงานประจำาปี 2553  บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)16

ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง

 ลักษณะการรับงานของบริษัทสามารถจำาแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) งานที่รับเหมาค่าแรงงานและค่าวัตถุดิบ และ (2) 

งานที่รับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอย่างเดียว ในกรณีที่บริษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งการก่อสร้างและการจัดซื้อ

วตัถดุบินัน้ ทำาใหม้คีวามเสีย่งเรือ่งตน้ทนุการดำาเนนิงานสงูขึน้จากความผนัผวนของราคาหรอืการขาดแคลนวตัถดุบิ เนือ่งจากบรษิทั

จะต้องเสนอราคารับเหมาล่วงหน้าก่อนเริ่มดำาเนินงาน อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวอาจไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างอื่นๆ เนื่องจาก

• ลักษณะของงานส่วนใหญท่ี่บริษัท รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทำางานค่อนข้างสั้น คือโดยเฉลี่ยประมาณ  3-5 เดือน 

ต่อโครงการ  ทำาให้บริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้างได้ 

• วัตถุหลักมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น ซึ่งบริษัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผู้จัดจำาหน่ายวัสดุดัง

กล่าว ทำาให้สามารถเจรจาต่อรองโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ และกำาหนดราคาคงที่ใน

ระยะเวลาหนึง่ๆได ้นอกจากนีใ้นกรณทีีร่าคาวสัดผุนัผวนมาก บรษิทัอาจซือ้วตัถดุบิทัง้จำานวนทีบ่รษิทัประมาณวา่จะตอ้ง

ใช้ในงานที่รับจ้างไว้แล้ว และกำาหนดให้ผู้จัดจำาหน่ายทยอยส่งวัสดุให้บริษัทเมื่อจะมีใช้งานจริง

• น้ำามันดีเชล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตัวซึ่งมีผลกระทบด้านต้นทุนของบริษัท บริษัทได้ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้

เป็นอย่างมากและติดตามความผันผวนของราคาอย่างใกล้ชิด หากแนวโน้นของราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับต้นทุน

ดำาเนินการ บริษัทจะทำาการปรับราคาเพิ่มขึ้นในการรับงานต่อไปเพื่อชดเชยต้นทุนที่เหมาะสม และคำานึงถึงศักยภาพการ

แข่งขันในตลาดประกอบด้วย

ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานไม่เสร็จตามกำาหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามที่กำาหนด

 โดยท่ัวไปงานก่อสร้างท่ีบริษัทดำาเนินการอยู่น้ันจะมีค่าปรับในกรณีท่ีมีการดำาเนินงานล่าช้ากว่าท่ีกำาหนดซ่ึงปกติมีอัตราร้อยละ 

0.01 ของมูลค่างานต่อวัน และมีการกำาหนดค่าปรับสูงสุดเป็นจำานวนวันหรือเป็นร้อยละของมูลค่างานในกรณีที่งานที่ส่งมอบไม่ได้

มาตรฐานตามแบบที่กำาหนด ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะต้องดำาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น

และเสียเวลาในการทำางานเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากความล่าช้าของการดำาเนินงานนั้นมิได้มีสาเหตุมาจากบริษัท อาทิเช่น 

การยงัไมไ่ดร้บัอนญุาตการกอ่สรา้ง, การเปลีย่นแปลงแบบการกอ่สรา้ง หรอืสถานทีท่ีร่บัมอบไมพ่รอ้มทีจ่ะสามารถดำาเนนิการได ้หรอื

สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำานวย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งการปฏิบัติการของผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นไปด้วยความยากลำาบาก

ถ้าไม่มีการวางแผนงานท่ีดีพอน้ัน บริษัทจะสามารถเจรจาและช้ีแจงให้ผู้ว่าจ้างทราบและสามารถขอยืดเวลาการดำาเนินงานออกไปได้ 

ทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยถูกปรับอันมีสาเหตุมาจากการส่งงานล่าช้า เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมา

เป็นเวลานาน จึงสามารถวางแผนการทำางานและเตรียมมาตรการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยการ 

เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำางาน จำานวนของวิศวกรผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ในการทำางาน  

ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ๆ

ความเสี่ยงในเรื่องการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ

 การที่ภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ขึ้นมาซึ่งมีส่วนกระทบกับการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับใบ

อนุญาตสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลทำาให้การออกใบอนุญาตก่อสร้างออกมาช้า จะทำาให้ต้นทุนในการก่อสร้างเปลี่ยนไปในอัตราที่สูงขึ้น แต่

ในการประกอบธุรกิจเข็มเจาะและกำาแพงกันดินของบริษัท งานที่รับเข้ามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ดังนั้นผลกระ

ทบจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น การป้องกันความเสี่ยงนี้บริษัทจะรับงานโดยจะต้องมีการสอบถามถึงขั้นตอนการดำาเนินการขอใบ

อนุญาตว่าดำาเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ก่อนที่บริษัทจะทำาการรับงาน เพื่อที่จะนำามาวางแผนดำาเนินการในการควบคุมต้นทุน

การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย



รายงานประจำาปี 2553  บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 17

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่น

 โดยที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นจำานวนหลายบริษัท โดยลักษณะการประกอบธุรกิจจะ

สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่ประกอบด้วยการลงทุนและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีผู้

ร่วมลงทุนแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม กิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินโครงการเพียงไม่กี่โครงการ 

และเมื่อโครงการนั้นแล้วเสร็จ กจ็ะเลิกกจิการรว่มคา้ ในแงค่วามเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุ จะจำากดัเท่ากบัเงนิลงทนุในแตล่ะ

องค์กร ซึ่งในการลงทุนแต่ละครั้งบริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ รวม

ทั้งพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มที่ได้ลงทุนไปแล้วส่วนใหญ่ มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

 ในการทำางานก่อสร้างต่างๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความเสียหายข้าง

เคียงที่อยู่ใกล้หรือติดกับสถานที่ก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึงอาจเกิดการ

ฟ้องร้องจากผู้เสียหาย เช่น เจ้าของสถานที่ข้างเคียงหรือเจ้าของโครงการ ได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายให้กับบริษัท

 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในกรณีของการถูกฟ้องร้อง ก่อนที่บริษัทจะเริ่มเข้าสถานที่ก่อสร้างได้มีการทำาประกันภัยความเสีย

หายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุของการก่อสร้าง รวมทั้งได้มีการทำา Pre survey ก่อนเริ่มงานเสมอ และในส่วนของเจ้าของ

โครงการบริษัทได้มีการวาง Bond ประกันผลงานให้กับเจ้าของโครงการไว้ประมาณ 1 – 2 ปี แล้วแต่กรณี ในอดีตที่ผ่านมาบริษัท

ไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ จากเจ้าของโครงการเนื่องจากคุณภาพในการทำางานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของการถูก

ฟ้องร้องจากเจ้าของสถานที่ข้างเคียงนั้นมีบ้าง แต่ก็ไม่มีผลเสียหายกับทางบริษัทเพราะได้มีการทำาประกันภัยไว้รองรับและความเสีย

หายนี้เกิดหากมี ก็มีเพียงเล็กน้อย

ความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการที่ใกล้ทำาเสร็จได้

 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกำาแพงกันดินในแต่ละโครงการใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเสี่ยงที่เกิด

ขึ้นจากการหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าที่ใกล้เสร็จ 

 บริษัทมีส่วนแบ่งในตลาดเสาเข็มเจาะและกำาแพงกันดินประมาณร้อยละ 46 ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด ซึ่งถ้า

มีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นบริษัทมีโอกาสได้รับงานสูงกว่าคู่แข่งรวมทั้งบริษัทมีชื่อเสียงมามากกว่า 30 ปี จึงรู้ถึงสภาพการแข่งขันได้เป็น

อย่างดีและบริษัทได้ขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึ้น เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานด้านถนนและอุโมงค์ รวมทั้ง

ได้มีการขยายงานไปต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์
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โครงสร้�งผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด ณ วันที่ 18 มกราคม 2554

                     ร้อยละของทุน

            
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น

 ชำาระแล้ว

1. กลุ่มทัศนนิพันธ์ 62,485,600 29.06

  1.1 นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 16,492,000 7.67

     1.2  นางสาวณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ 14,978,167 6.97

     1.3  นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ 11,823,833 5.50

     1.4  นางภาวนา  ทัศนนิพันธ์ 6,933,333 3.22

     1.5  นายทัศน์พันธ์  ทัศนนิพันธ์ 6,800,000 3.16

     1.6  นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ 4,205,800 1.96

     1.7  นายเดชา  ทัศนนิพันธ์ 985,800 0.46

     1.8  นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ 266,667 0.12

2. กลุ่มประเวศวรารัตน์ 25,949,867 12.07

  2.1  นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 12,512,000 5.82

  2.2  นายชัยชนะ ประเวศวรารัตน์ 3,333,334 1.55

  2.3  นางสาวสุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์ 2,251,066 1.05

  2.4  นางสาวสุรีพร ประเวศวรารัตน์ 2,118,999 0.99

  2.5  นางสาวพวงมะลิ ประเวศวรารัตน์ 2,262,634 1.05

  2.6  นายสุเมธ ประเวศวรารัตน์ 2,050,601 0.95

  2.7  นายชายฉลาด ประเวศวรารัตน์ 890,000 0.41

  2.8 นายสง่า ประเวศวรารัตน์ 10,000 0.00

  2.9 นายเอี้ยง แซ่ปึง 521,233 0.24

3. กลุ่มวิสุทธิพิทักษ์กุล 7,353,470 3.42

     3.1  นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล 5,386,667 2.51

     3.2  นางสาวชลกานต์  วิสุทธิพิทักษ์กุล 1,966,800 0.91

     3.3  นายฐานุสักการ วิสุทธิพิทักษ์กุล 3 0.00

4. นายไชยา สกุลชัยวณิชย์ 3,000,000 1.40

5. อื่น ๆ  116,211,063 54.05

รวม   215,000,000 100.00
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ฝ่ายบุคคล-ธุรการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย
พัฒนา

ฝ่ายงานปรับปรุง
คุณภาพดิน

ฝ่ายการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะ
และกำาแพงกันดิน

ฝ่ายงานโครงสร้าง

ฝ่ายอำานวยการ

ฝ่ายซ่อมบำารุง

แผนกบัญชี แผนกการเงิน แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้าแผนก
พัฒนาธุรกิจ

แผนกศูนย์เก็บ
อุปกรณ์เครื่องจักร

แผนก
โครงการพิเศษ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่,
IT และ IR

โครงสร้างองค์กร
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การจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการ ณ. วันที่ 1 มีนาคม 2554

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ ประธานกรรมการ

2. นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ รองประธานกรรมการ

3. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ

4. นายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการ

5. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ

6. Mr.Zaw Zaw  Aye กรรมการ

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

8. นายสมควร วัฒกีกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

9. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการ (กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายณรงค์    ทัศนนิพันธ์  ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายเผด็จ      รุจิขจรเดช กรรมการบริหาร    

3  นายกมล     สิงห์โตแก้ว กรรมการบริหาร

4. MR.ZAW ZAW  AYE          กรรมการบริหาร

5 นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ์  กรรมการบริหาร

6. นายกมล     อยู่ยืนพัฒนา  กรรมการบริหาร 

7. MR.AUNG WIN  MAUNG กรรมการบริหาร

8. นายมานิตย์   เมฆประสาน    กรรมการบริหาร

9. นายเอนก    ศรีทับทิม กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเผด็จ รุจิขจรเดช ประธานกรรมการบริหาร 

  ความเสี่ยง

2. นายกมล อยู่ยืนพัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมควร วัฒกีกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1. นายสมควร วัฒกีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

  และกำาหนดค่าตอบแทน

2. นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์  กรรมการสรรหาและ 

  กำาหนดค่าตอบแทน

3. นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสรรหาและ 

  กำาหนดค่าตอบแทน
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

คณะกรรมการบริษัท

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือนายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ นางสาวณัฐฐวรรณ 

ทัศนนิพันธ์  นายเผด็จ รุจิขจรเดช  นายกมล สิงห์โตแก้ว และ นายซอร์ ซอร์ เอ้ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ

ตราสำาคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 9 คน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำาหนด

2. คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา ผู้ให้บริการด้าน

วิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3 ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ ไมม่ผีลประโยชน ์หรอืสว่นไดส้ว่นเสยี ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิ และ

การบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

3. การแตง่ตัง้กรรมการเปน็ไปตามวาระทีก่ำาหนดไวโ้ดยเจาะจง โดยเนน้มคีวามโปรง่ใส และชดัเจน ทัง้นีก้ารเสนอชือ่กรรมการ

เพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคัดสรร

4. เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การทำาหน้าที่ของคณะ

กรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ

6. คณะกรรมการชุดย่อยต้องจัดให้มีการประชุมเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด

2. มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำางานที่ดี

3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง

4. กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท และผ่าน

การแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่

ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

2. กำาหนดนโยบาย และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท และกำากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงานตามนโยบายของ

บริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น

3. ดำาเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
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และเชื่อถือได้

4. มีส่วนร่วมในการดำาเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำาเสมอ

5. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและเท่าเทียมกัน

6. กรรมการที่เป็นอิสระ มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกำาหนดกลยุทธ์ การบริหาร

งาน การใชท้รพัยากร การแตง่ตัง้กรรมการและรวมถงึการกำาหนดมาตรฐานการดำาเนนิกจิการ เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ

สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น

7. ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ

8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ

และผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้ำาแนะนำาแกก่รรมการและบรษิทัในการปฏบิตัตินและดำาเนนิการใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง

9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ

เป็นแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท

10. งดซือ้ขายหลกัทรพัยก์อ่นการประกาศแจง้ขา่วงบการเงนิอยา่งนอ้ย 1 เดอืน และหลงัจากประกาศแจง้ขา่วงบการเงนิอยา่ง

น้อย 3 วัน

11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

11.1   มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

11.2   ถือหุ้น หุ้นกู้ หรือหุ้นบุริมสิทธิ์ในบริษัท และบริษัทในเครือ

12. คณะกรรมการบริษัทจัดทำาการประเมินผลงานตนเองเป็นประจำาทุก ๆ ปี

จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

 รายชื่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 รวม

นายทัชชะพงศ์   ประเวศวรารัตน์     4

นายณรงค์    ทัศนนิพันธ์     4

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์     4

นายสมควร     วัฒกีกุล     4

นายสมควร  มูสิกอินทร์     4

นายทรงศักดิ์   วิสุทธิพิทักษ์กุล     4

นายเผด็จ     รุจิขจรเดช     4

นายกมล      สิงห์โตแก้ว     4

นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ์     4

 หมายถึง เข้าร่วมประชุม

x หมายถึง ไม่เข้าร่วมประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเปน็คณะกรรมการอสิระไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยอยา่งนอ้ย 1 ทา่นเปน็ผูม้คีวามรู ้ประสบการณ์

ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง และเปดิเผยอยา่งเพยีงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำาปี คณะกรรมการตรวจสอบ

อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ  ที่เห็นว่าจำาเป็นและเป็นเรื่องสำาคัญในระหว่างการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทาน

ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

4. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยคำานงึ

ถงึความนา่เชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของสำานกังานตรวจสอบบญัชนีัน้ รวมถงึ

ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. พจิารณาการเปดิเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการเกีย่วโยง หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย เชน่ ทบทวนนโยบาย

การบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนรว่ม

กับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำาหนด ได้แก่ บทรายงานและ

การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

7.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

7.4 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8. รายงานอืน่ใดทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

10. จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 กำาหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ ์และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัทีก่ำาหนดใหส้อดคลอ้งและ

สนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกจิและการแขง่ขนัทีไ่ดก้ำาหนดและแถลงไวต้อ่ผูถ้อืหุน้เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ  แผนธรุกจิ 

งบประมาณ และอำานาจการบรหิารตา่งๆ ของบรษิทั เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ และตรวจสอบตดิตามนโยบาย และ

แนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำาเนินงานของบริษัทที่กำาหนดให้เป็นไป

ตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้  ดำาเนินการจัดทำาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และดำาเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำาหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่ง 

 -  กรรมการบริษัทและนำาเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อนำาชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 -  กรรมการบริหารและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

2.  กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

3.  ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำาหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ  ในการบริหารงาน เพื่อเสนอต่อ 

กรรมการบริหารของบริษัท

2. ติดตามการดำาเนินการบริหารความเส่ียงต้ังแต่เร่ิมกระบวนการท่ีจะบ่งช้ีให้ทราบถึงความเส่ียงรวมท้ังวิเคราะห์ประเมินผล 

จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ

3. ใหก้ารสนบัสนนุใหม้กีารแนะนำากระบวนการบรหิารความเสีย่งแกห่นว่ยงานภายในตา่งๆ ตลอดจนตดิตามและประเมนิ

ผลอย่างต่อเนื่อง

4. รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม่ำาเสมอในสิง่ทีต่อ้งดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

และกลยุทธ์ของบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 

 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

  จำานวน ค่าตอบแทน  จำานวน ค่าตอบแทน จำานวน ค่าตอบแทน

   (บาท)  (บาท)  (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ  1  1  1

เงินเดือน   858,000  464,500  600,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 9  9  9

เงินเดือน   24,445,000  24,456,000  25,176,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

ค่าเบี้ยประชุม

- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  640,000  640,000  640,000

- นายสมควร  วัฒกีกุล  480,000  480,000  480,000

- นายสมควร  มูสิกอินทร์  480,000  480,000  480,000

- นายทัชชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์  400,000  360,000  360,000

- นายณรงค์  ทัศนนิพันธ์  340,000  300,000  300,000

- นายทรงศักดิ์  วิสุทธิพิทักษ์กุล  340,000  300,000  300,000

- นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  260,000  220,000  220,000

- นายกมล  สิงห์โตแก้ว  260,000  220,000  220,000

- นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ์  0  200,000  200,000 

 รวม  3,200,000  3,200,000  3,200,000

เงินโบนัส      3

- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  0  0  160,000

- นายสมควร  วัฒกีกุล  0  0  120,000

- นายสมควร  มูสิกอินทร์  0  0  120,000

 รวม  0  0  400,000

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบ

ตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ายจึงได้กำาหนดนโยบายสนับสนุนการ

กำากับดูแลกิจการ    โดยครอบคลุมหลักสำาคัญดังนี้

 1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

 บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการมบีรรษทัภบิาลทีด่ ีเพือ่ชว่ยใหผู้ล้งทนุและสาธารณชนไดร้บัทราบและตรวจสอบการดำาเนนิงาน

ของบริษัทได้  บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการขึ้น  โดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท  ความโปร่งใสใน

การดำาเนินกิจการ  การเปิดเผยข้อมูล  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย

 2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีนโยบายให้ความสำาคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น  โดยจะมีการดำาเนินการให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้ง

ขอ้มลูประกอบการประชมุวาระตา่งๆใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้  และมกีารจดัทำารายงานการประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบ

ผลการประชุมได้

 3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชมุชนและพนกังาน  โดยทีผ่า่นมาบรษิทัไดใ้ห้

ความสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่สิ่งแวดล้อม  เนือ่งจากธรุกจิของบรษิทัอาจกอ่ใหเ้กดิการสัน่สะเทอืนและเสียงดงัรบกวนชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัใกล้

เคียงกับบริเวณที่ปฏิบัติงาน  บริษัทจึงได้ใช้มาตรการต่างๆในการลดผลกระทบดังกล่าว  ประกอบกับหลีกเลี่ยงการก่อความรำาคาญ

ให้กับชุมชนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้  ขณะเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท  บริษัทก็ได้มีการดำาเนิน
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มาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิด  โดยจัดอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และบริษัทยังมีการคืนผลประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการ

มอบทุนการศึกษา และบริจาคเพื่อกิจการต่อสังคมอยู่เสมอๆ

 4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมโดยไม่ยุ่งยาก   จัดประชุมในสถานที่และเวลาที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม

ได้สะดวก จัดให้มีข้อมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณา  และมีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

 5.  ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 

ตลอดจนกำากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแผนธรุกจิและงบประมาณทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล     

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

 6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีการกำาหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติรายการที่

เกีย่วโยงกนัเปน็ลายลกัษณอ์กัษรโดยถกูควบคมุและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปดิเผยรายการ

เกีย่วโยงกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รายงานประจำาป ีและแบบ 56-1 นอกจากนีย้งัมกีารดแูลใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลัก

ทรัพย์ และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

 7.  จริยธรรมธุรกิจ

 คณะกรรมการของบรษิทัและผูบ้รหิารไดก้ำาหนดนโยบายและชีแ้จงใหพ้นกังานทกุทา่นปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ 

และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงานของ

บริษัท

 8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 9 ท่านประกอบด้วย

• กรรมการที่เป็นผู้บริหารำานวน     5 ท่าน

• กรรมกาที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำานวน   1 ท่าน

• กรรมกาที่เป็นอิสระจำานวน    3 ท่าน

 บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 44.4 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสามารถ

ถ่วงดุลอำานาจในการบริหารงานได้

 9.  การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

 บริษัทมีการกำาหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกกันอย่างชัดเจนและมีกรรมการที่เป็นอิสระคอยถ่วง

ดุลอำานาจและสอบทานในการบริหาร

 10.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

เดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  บรษิทัไดก้ำาหนดคา่ตอบแทนผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ  และอยูใ่นระดบัทีส่งูพอที่

จะดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

 11.  การประชุมคณะกรรมการ

 บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการเปน็ประจำาอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้ โดยมกีารสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มขอ้มลู

ประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจดบันทึก

การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจ

สอบได้ในรอบปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
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 12.  คณะอนุกรรมการ

 บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบจะต้องมีการจัดประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัทได้ทำาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง

ที่ 4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 

เพื่อมาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารพร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ให้กับกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบรษิทัไดท้ำาการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2550 

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เพื่อมากำาหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย

การบริหารและกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 บริษัทได้ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการดำาเนินการจัดตั้ง 

เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และกิจการทางการเงินที่สำาคัญ  และช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี  และมีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนด

ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

 14.  รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ

ในรายงานประจำาปี  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน และรายการระหว่างกันก่อนนำาเสนอ  งบการ

เงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และมีการเปิดเผย

ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 15.  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 คณะกรรมการใหค้วามสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการ

เงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตลอดจนขอ้มลูสำาคญัทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยบรษิทัไดด้ำาเนนิการเผยแพรข่อ้มลูทีจ่ำาเปน็

ต้องเปิดเผยผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด นอกจากนี้บริษัทยังจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ซึ่ง

รายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ 

และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 029-190-090-97 หรือ ที่ website: www.seafco.co.th  

หรือที่ e-mail address: seafco@seafco.co.th

มาตราการหรือขั้นตอนอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 มีข้อกำาหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยที่จะทำาธุรกรรมระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องนำา

ขอ้ตกลงดงักลา่วไปขออนมุตัจิากคณะกรรมการ หรอืขออนมุตัใินหลกัการจากคณะกรรมการกอ่นทีจ่ะทำาธรุกรรม แมธ้รุกรรมดงักลา่ว

จะเปน็รายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่เดมิฝา่ยบรหิารสามารถอนมุตัริายการดงักลา่ว

ได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนั้นจึงขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไปในการทำาธุรกรรม

ระหวา่งบรษิทั และบรษิทัยอ่ยกบักรรมการหรอืผูบ้รหิารหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งอาจมรีายการคา่เชา่ในทรพัยส์นิ, คา่สาธารณปูโภค, คา่

บริการต่างๆ, ให้กู้ยืมระหว่างกัน, ซื้อขายวัตถุดิบ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าว โดย

มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระทำากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนัดว้ยอำานาจตอ่รองทางการคา้ที่

ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
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รายการระหว่างกัน

 ในป ี2553 บรษิทัฯ มรีายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้ะบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการ

เงิน 24

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

1. ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล

 การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำารายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตาม

มาตรฐานสากล มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจุบันต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และ

สังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือราย

ย่อยโดยเท่าเทียมกัน และให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอาจก่อให้เกิดการรบกวน

ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้ใช้มาตรการต่าง ๆ ในการลดผลกระทบดังกล่าว

3. การบริหารความเสี่ยง

 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และยึด

มั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำาสั่งต่าง ๆ และสัมพันธ์กับกรอบการควบคุมภายในที่ดี โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง

ของการดำาเนินธุรกิจ กำาหนดระดับความสำาคัญของความเสี่ยงเพื่อหามาตรการควบคุม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้

เหลือน้อยที่สุด

4.  จัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร

 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยสำาคัญของหลักธรรมาภิบาลของบริษัท อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับของ

องค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการเชื่อมั่นว่า ถ้าองค์กรไม่มีคุณธรรม

และจริยธรรมแล้ว การดำาเนินธุรกิจจะไม่สามารถยั่งยืนอยู่ได้

 นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) (SEAFCO) ได้รับมอบ

รางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

(IR Excellence Awards) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในงาน 

SET in the City 2010 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ณ รอยัลพารา

กอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 

19 พฤศจิกายน 2553

 คณุประดษิฐ ์ภทัรประสทิธิ ์รฐัมนตรชีว่ยวา่การ

กระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล บริษัท

จดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence 

Awards) ใหแ้กน่ายณรงค ์ทศันนพินัธ ์กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) (SEAFCO) ในงาน 

SET Awards 2009 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 

2552 ที่สยามพารากอน
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ก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงิน

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 

รายได้จากการรับจ้าง

 รายไดข้องกลุม่บรษิทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัจา้ง ไดแ้ก ่รายไดค้า่บรกิารเสาเขม็เจาะ รายไดง้านกำาแพงกนัดนิ ราย

ได้ค่าก่อสร้างงานโครงสร้างโยธา งานฐานราก รายได้บริการทดสอบเสาเข็ม รายได้ค่าบริการอื่นๆ และรายได้อื่นนอกเหนือจากการ

ดำาเนินงาน เช่น กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยรับ และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

 ปี 2553 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,461.88 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากงานเสาเข็มเจาะและกำาแพงกันดินร้อยละ 

53 รายได้งานก่อสร้างโยธา ร้อยละ 44 รายได้งานฐานรากร้อยละ 0.24 รายได้ปรับปรุงคุณภาพดินร้อยละ (0) รายได้ทดสอบเสา

เข็มร้อยละ 0.20 และรายได้บริการอื่น ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2552 รายได้ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากรายได้ในส่วนเสาเข็ม

เจาะและกำาแพงดินในปี 2553 รับงานเฉพาะค่าแรงไม่รวมวัตถุดิบหลักเป็นส่วนใหญ่

ต้นทุนงานรับจ้าง

 ต้นทุนงานรับจ้างปี 2553 เท่ากับ 1,383.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 เท่ากับ 1,627.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

19 คิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นของปี 2552 เท่ากับร้อยละ 5 และในปี 2552 เท่ากับร้อยละ 10 อัตรากำาไรขั้นต้นลดลงกว่าปี 2552 

เท่ากับร้อยละ 50 เนื่องจากต้นทุนส่วนของงานก่อสร้างโยธาเพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2553 เท่ากับ 96.98 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 เท่ากับ 84.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

กว่าปี 2552 เท่ากับร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนพนักงานที่มีจำานวนพนักงานเพิ่มขึ้นและเงินเกษียณอายุ

หนี้สูญ

 ในปี 2553 มีการตั้งสำารองหนี้สูญ จำานวน 8.92 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 0.6 ของรายได้รับจ้างรวม ซึ่งเกิดจากการตั้ง

สำารองหนี้สูญของลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งค้างชำาระนานเกิน 12 เดือน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเรียกชำาระคืนได้

กำาไรขั้นต้นและกำาไรสุทธิ

 ในปี 2552 และปี 2551 กลุ่มบริษัทมีกำาไรขั้นต้น 157.93 ล้านบาท และ 104.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 สาเหตุ

บริษัทควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น และมีกำาไรสุทธิ 51.51 ล้านบาท และ 11.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 343.53 หรือคิดเป็น

อัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3 และร้อยละ 1 ตามลำาดับ เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีขึ้น

 ในปี 2553 เทียบกับปี 2552 มีกำาไรขั้นต้นเท่ากับ 70.64 ล้านบาท และ 176.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 สาเหตุ

จากต้นทุนในส่วนงานก่อสร้างโยธาเพิ่มขึ้น และมีกำาไร(ขาดทุน)สุทธิ (58.88) ล้านบาท และ 51.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 214 

เนื่องจากต้นทุนในส่วนของการขายและบริหารเพิ่มขึ้น

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 ณ สิ้นปี 2551 และปี 2552 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 1.9 และร้อยละ 7.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

316 อันเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 51.51 ล้านบาท จาก 11.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 343.53

 ณ สิ้นปี 2552 และปี 2553 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 7.9 และร้อยละ (10.1) ลดลงร้อยละ 

228 เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2553 เท่ากับ (58.88) ล้านบาท และกำาไรสุทธิในปี 2552 51.51 ล้านบาท  

ลดลงร้อยละ 20
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สภาพคล่อง

 ในปี 2553 กลุ่มบริษัทมีอัตราสภาพคล่อง 0.83 เท่า ในปี 2552 มีอัตราส่วนอยู่ 0.97 เท่า ซึ่งสภาพคล่องของปี 2553 

ลดลงร้อยละ 14.43 ในปี 2553 มีกระแสเงินสดลดลง 17.33 ล้านบาท มีผลทำาให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 

2553 เท่ากับ 23.87 ล้านบาท ในปี 2552 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 10.76 ล้านบาท มีผลทำาให้เงินสดและรายการเทียบ

เท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 41.21 ล้านบาท ทำาให้กระแสเงินสดของปี 2553 ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 42.30

แหล่งที่มาของทุน

 ปี 2553 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 933.95 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 803.71 ล้านบาทและหนี้สินระยะยาว 

130.23 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2552 มีหนี้สินรวม 986.10 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 937.10 ล้านบาทและหนี้

สินระยะยาว 130.23 ล้านบาท

 ปี 2553 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 584.25 ล้านบาท ซึ่งต่ำากว่าปี 2552 ที่มีอยู่ 654.02 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้

สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553 และปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เท่ากับ 0.95 และ 0.63 ตามลำาดับ

ค่าตอบแทนการจากการสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้  

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน

 ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 1,180,000

บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำากัด นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 60,000

บริษัท ซีฟโก้ และบริษัท ประยูรชัย (1984) ร่วมค้า นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 60,000

SEAFCO-RYOBI PTE LTD. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 190,000

กิจการร่วมค้าซีฟโก้และประยูรชัย (1984) นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 220,000

กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 220,000

 รวม  1,930,000
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 

2547 โดยมีวาระในการดำารงตำาแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และกำาหนดให้กรรมการออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 1 ใน 3  ของ

คณะกรรมการที่มีอยู่ทุกปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน โดยมี 

 รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์   ตำาแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 นายสมควร  วัฒกีกุล   ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ   

 นายสมควร  มูสิกอินทร์   ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ   

 มขีอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนมุตัแิละมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั และตามกฏขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย   

 ในระหว่างปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม  4  ครั้ง โดยกำาหนดให้มีการ

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นประจำาทุกไตรมาสๆ ละครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

เขา้รว่มประชมุดว้ย ยกเวน้วาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณางบการเงนิไดเ้รยีนเชญิผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญฝ่า่ยอำานวยการเขา้รว่มประชมุ

และวาระทีเ่กีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง ไดเ้รยีนเชญิประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเขา้รว่มประชมุ  เพือ่ชีแ้จงและตอบ

ขอ้ซกัถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มปรกึษาหารอืและใหข้อ้เสนอแนะกบัฝา่ยบรหิารนอกจาก

การประชุมรายไตรมาส

  ซึ่งสรุปผลการดำาเนินงานและความเห็น ดังนี้.-

 •   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาสและประจำาปี 2553 สิ้นสุด ณ 

31 ธนัวาคม 2553 โดยไดพ้จิารณาและประสานงานกบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและผูอ้ำานวยการฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษิทั และ

มีความเห็นว่า  การจัดทำางบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป  มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเหมาะสม

ตามสมควร ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

 •   คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพจิารณาผลการบรหิารความเสีย่งของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในแตล่ะ

ไตรมาส  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่

สำาคัญอย่างต่อเนื่อง

 •   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปัจจุบันมีความเพียงพอเหมาะสม และ

มกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลการสอบทานรว่มกนัระหวา่งผูส้อบบญัช ีฝา่ยจดัการ และ

ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งได้มีการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบปฏิบัติต่างๆ

 •   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และ

บริษัทร่วมค้า  รวมทั้งบริษัทที่มีกรรมการเป็นญาติสนิทกับกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พบรายการดังกล่าวเป็น

ไปอย่างสมเหตุผล มีการทำาธุรกรรมที่เป็นปกติ  ยุติธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง 
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 •   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานและผลการดำาเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผน

งานการตรวจสอบประจำาปี 2553 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 รวมทั้งอนุมัติแผน

งานตรวจสอบภายในประจำาปี 2554 โดยการรับทราบผลการตรวจสอบและการสอบทานรวมทั้งการติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบัคูม่อืแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ

ในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 •   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและกำากับดูแลให้บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามหลักการ

กำากบัดแูลกจิการทีด่ใีหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 •   คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัรวมทัง้การพจิารณาคา่ธรรมเนยีมการสอบ

บัญช ีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

             คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา

เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากคณะกรรมการบริษัท  คณะ

กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำาให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำาเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้กำาหนดไว้  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 (รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
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ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำาไรขาดทุนรวม

และงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ

หุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท  

ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิาน

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง 

การใชว้ธิกีารทดสอบ หลกัฐานประกอบรายการ ทัง้ทีเ่ปน็จำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสม 

ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจน 

การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้       

ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ

เฉพาะบริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 สำานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ

                                                

 (นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
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งบดุล

สินทรัพย์หมุนเวียน        

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      6.1  23,871,039.45  41,205,458.09  1,209,119.13  8,300,839.13 

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ         7  206,819,343.38  302,365,553.26  200,338,980.43  296,109,171.16 

 ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ         328,844,379.69  456,511,761.65  323,469,685.22  461,572,121.13 

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 8  78,432,395.59  73,349,219.57  78,432,395.59  73,322,771.03 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       

  เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา  3,943,921.92  10,778,412.36  3,943,921.92  6,552,697.63 

  เงินมัดจำาค่าซื้อสินค้า  8,673,743.76  6,004,693.48  8,673,743.76  6,004,693.48 

  อื่นๆ  16,943,970.76  22,244,646.86  14,269,384.90  10,752,934.65 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  667,528,794.55  912,459,745.27  630,337,230.95  862,615,228.21 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

 เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน       9  86,717,898.12  83,035,913.20  86,717,898.12  83,035,913.20 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ       

  กิจการร่วมค้า   10 0.00  0.00  5,050,299.40  5,050,299.40 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  5,000,000.00  5,000,000.00  5,000,000.00  5,000,000.00 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  11 559,170,182.07  467,332,531.84  555,724,290.22  466,877,802.22 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย  37,594,960.70  21,823,474.91  37,594,960.70  21,823,474.91 

  ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ     12  144,112,877.62  131,117,097.68  145,786,036.29  130,055,700.07 

  สินทรัพย์รอจำาหน่าย     13  15,047,637.39  15,047,637.39  15,047,637.39  15,047,637.39 

  อื่นๆ  3,027,673.90  4,307,041.32  3,027,673.90  3,507,360.55 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  850,671,229.80  727,663,696.34  853,948,796.02  730,398,187.74 

รวมสินทรัพย์  1,518,200,024.35  1,640,123,441.61  1,484,286,026.97  1,593,013,415.95 

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

                         (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

              สินทรัพย์ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                         (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

      หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

งบดุล (ต่อ)

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้สินหมุนเวียน       

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น       

  จากสถาบันการเงิน 14  248,680,057.54  196,973,799.10  248,680,057.54  180,564,878.97 

 เจ้าหนี้การค้า  228,119,999.96  417,816,263.21  215,663,963.15  411,185,156.95 

 หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนด       

  ชำาระภายในหนึ่งป ี 15  50,654,596.47  34,241,926.83  50,654,596.47  34,241,926.83 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น  16  130,000,000.00  130,000,000.00  130,000,000.00  130,000,000.00 

 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น  25,440,794.54  6,086,654.57  17,986,440.49  6,086,654.57 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น       

  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา     80,267,071.50  117,505,294.58  76,975,305.33  109,392,546.25 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  9,834,166.56  6,321,053.26  9,801,806.48  6,096,763.26 

  เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา  23,335,648.10  23,522,338.90  23,335,648.10  23,122,809.87 

  อื่นๆ  7,382,195.83  4,637,422.04  6,009,236.06  3,913,269.84 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  803,714,530.50  937,104,752.49  779,107,053.62  904,604,006.54 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิ 17 18,480,000.00  0.00  18,480,000.00  0.00 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 111,754,623.91  48,999,454.74  111,754,623.91  48,999,454.74 

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  130,234,623.91  48,999,454.74  130,234,623.91  48,999,454.74 

   รวมหนี้สิน  933,949,154.41  986,104,207.23  909,341,677.53  953,603,461.28 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                         (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

งบดุล (ต่อ)

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ทุนเรือนหุ้น       

  ทุนจดทะเบียน       

   หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น        

      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  215,000,000.00  215,000,000.00  215,000,000.00  215,000,000.00 

  ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว       

   หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น        

      หุ้นละ 1 บาท  215,000,000.00  215,000,000.00  215,000,000.00  215,000,000.00 

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

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  522,170.37  662,550.86  0.00  0.00 

 กำาไรสะสม        

  จัดสรรแล้ว        

   ทุนสำารองตามกฏหมาย 19  19,142,134.19  19,142,134.19  19,142,134.19  19,142,134.19 

  ยังไม่ได้จัดสรร 20  185,586,550.55  255,214,522.18  176,802,215.25  241,267,820.48 

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  584,250,855.11  654,019,207.23  574,944,349.44  639,409,954.67 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  14.83  27.15  0.00  0.00 

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  584,250,869.94  654,019,234.38  574,944,349.44  639,409,954.67 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,518,200,024.35  1,640,123,441.61  1,484,286,026.97  1,593,013,415.95 
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รายได้จากการรับจ้าง  1,426,292,747.61  1,785,434,985.73  1,358,586,668.24  1,756,227,856.37 

รายได้จากการขายวัสดุและให้บริการ  28,112,369.39  18,776,659.01  26,511,622.55  18,776,659.01 

รวมรายได้หลัก  1,454,405,117.00  1,804,211,644.74  1,385,098,290.79  1,775,004,515.38 

ต้นทุนงานรับจ้าง ขายวัสดุและให้บริการ  (1,383,740,467.00) (1,627,509,040.53) (1,312,445,638.48) (1,598,876,759.97)

กำาไรขั้นต้น  70,664,650.00 176,702,604.21 72,652,652.31 176,127,755.41 

รายได้อื่น       

  หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ  0.00  20,542,479.33  0.00  20,542,479.33 

  อื่นๆ  7,478,240.74  2,170,024.79  7,431,947.72  1,780,440.97 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย  78,142,890.74  199,415,108.33  80,084,600.03  198,450,675.71 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (62,540,469.60) (54,981,452.11) (61,280,430.74) (53,391,515.26)

ค่าตอบแทนกรรมการ 21  (4,200,000.00) (3,664,500.00) (4,200,000.00) (3,664,500.00)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 22  (30,234,680.00) (25,474,480.00) (30,234,680.00) (25,474,480.00)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  (8,917,604.09) (19,497,410.07) (8,917,604.09) (19,497,410.07)

รวมค่าใช้จ่าย  (105,892,753.69) (103,617,842.18) (104,632,714.83) (102,027,905.33)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (27,749,862.95) 95,797,266.15 (24,548,114.80) 96,422,770.38 

ต้นทุนทางการเงิน  (29,609,847.83) (24,108,483.93) (29,167,590.43) (23,852,959.74)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (57,359,710.78) 71,688,782.22  (53,715,705.23) 72,569,810.64 

ภาษีเงินได้ 23  (1,518,373.17) (20,176,161.49) 0.00  (20,092,124.31)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  (58,878,083.95) 51,512,620.73 (53,715,705.23) 52,477,686.33 

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)       

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  (58,878,071.63) 51,512,632.94 (53,715,705.23) 52,477,686.33 

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       

   ของบริษัทย่อย  (12.32) (12.21) 0.00  0.00 

     (58,878,083.95) 51,512,620.73 (53,715,705.23) 52,477,686.33 

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น       

  กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (0.27) 0.24  (0.25) 0.24 

  จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก  215,000,000  215,000,000  215,000,000  215,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                         (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

งบกำ�ไรข�ดทุน

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน       

 กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (57,359,710.78) 71,688,782.22  (53,715,705.23) 72,569,810.64 

 รายการปรับปรุง       

  ค่าเสื่อมราคา  85,524,504.43  75,088,127.12  85,020,100.67  74,951,870.69 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  8,917,604.09  19,497,410.07  8,917,604.09  19,497,410.07 

  หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ  0.00  (20,542,479.33) 0.00  (20,542,479.33)

  ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ(เพิ่มขึ้น)ลดลง  126,660,828.22  (132,996,603.29) 137,095,882.17  (140,823,895.30)

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี  5,127,558.99  5,274,247.81  4,698,959.12  4,949,969.25 

  (กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  (8,768.34) 0.00  (8,768.34) 0.00           

  (กำาไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร  (1,316,335.94) 154,998.05  (1,249,711.16) 154,998.05 

  ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร  1,221,703.78  957,146.19  1,220,993.71  954,465.16

  กำาไรจากการเจรจาขอลดหนี้  (4,070,303.36) 0.00  (4,070,303.36) 0.00 

  ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)  19,354,139.97  2,995,000.00  11,899,785.92  2,995,000.00 

  กลับรายการประมาณการภาษีเงินได้ค้างจ่าย  0.00  (289,132.19) 0.00  0.00 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  29,609,847.83  24,108,483.93  29,167,590.43  23,852,959.74 

     213,661,068.89  45,935,980.58  218,976,428.02  38,560,108.97 

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ       

   สินทรัพย์ดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง       

  ลูกหนี้การค้า  92,968,819.23  (58,373,432.62) 84,190,300.45  (48,070,594.06)

  สินค้าคงเหลือ  (5,083,176.02) 20,698,076.30  (5,109,624.56) 20,521,765.64 

  เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา  6,834,490.44  2,314,182.07  2,608,775.71  984,446.45 

  เงินมัดจำาค่าซื้อสินค้า  (2,669,050.28) (3,227,392.34) (2,669,050.28) (3,227,392.34)

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (8,627,509.45) (7,910,143.62) (7,895,166.53) (7,384,801.25)

  ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  (12,995,779.94) 1,988,154.47  (15,730,336.22) (527,120.38)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,573,865.98  (581,168.62) 479,686.65  216,702.87 

 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                         (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

งบกระแสเงินสด

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจำาปี 2553  บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 41

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ       

   หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)       

  เจ้าหนี้การค้า  (185,617,191.55) 103,024,815.86  (191,442,122.10) 99,726,920.80 

  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา  (37,238,223.08) 29,373,839.59  (32,417,240.92) 29,065,433.14 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  3,513,113.30  (377,592.35) 3,653,019.66  843,169.10 

  เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา  (186,690.80) 3,054,400.94  212,838.23  5,842,850.48 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,567,129.90  3,006,256.72  1,586,382.58  1,238,601.21 

 เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำาเนินงาน  67,700,866.62  138,925,976.98  56,443,890.69  137,790,090.63 

 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย  (29,760,514.74) (23,392,234.99) (29,435,809.71) (23,136,710.80)

 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (17,767,184.20) (2,607,573.35) (15,771,485.79) (744,876.43)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำาเนินงาน  20,173,167.68  112,926,168.64  11,236,595.19  113,908,503.40 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

  เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน       

   เพิ่มขึ้น  (3,681,984.92) (20,182,126.46) (3,681,984.92) (20,182,126.46)

  เงินสดจ่ายลงทุนระยะยาวอื่น  0.00  (1,250,000.00) 0.00  (1,250,000.00)

  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร  (126,225,681.96) (25,426,391.86) (123,192,152.43) (25,422,959.87)

  เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร  3,597,743.82  129,330.42  3,194,184.80  129,330.42 

  เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร  (274,690.40) (1,051,475.20) (274,690.40) (1,051,475.20)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน  (126,584,613.46) (47,780,663.10) (123,954,642.95) (47,777,231.11) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                         (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจำาปี 2553  บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)42

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น       

   จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)  51,706,258.44  (61,009,036.61) 68,115,178.57  (71,702,956.74)

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง  0.00  (20,000,000.00) 0.00  (20,000,000.00)

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)  11,630,000.00  (16,080,000.00) 11,630,000.00  (16,080,000.00)

  เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (62,615,457.81) (23,857,966.44) (62,615,457.81) (23,857,966.44)

  เงินสดรับจากการทำาสัญญาเช่าการเงิน  99,246,507.00  66,898,775.52  99,246,507.00  66,898,775.52 

  เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย  (10,749,900.00) 0.00  (10,749,900.00) 0.00 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน  89,217,407.63  (54,048,227.53) 105,626,327.76  (64,742,147.66)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน  (140,380.49) (333,492.40) 0.00  0.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (17,334,418.64) 10,763,785.61  (7,091,720.00) 1,389,124.63 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        

 ณ วันที่ 1 มกราคม  41,205,458.09  30,441,672.48  8,300,839.13  6,911,714.50 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม   23,871,039.45  41,205,458.09  1,209,119.13  8,300,839.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                         (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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1.   ข้อมูลทั่วไป           

1.1   บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 ทะเบียนเลขที่ 1385/2517 และเมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ทะเบียนเลขที่ 0107547000257 (เดิมเลข

ที่ 0107574700255)          

1.2   บรษิทัฯ มสีถานประกอบการตัง้อยูเ่ลขที ่ 144  ถนนพระยาสเุรนทร ์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพมหานคร 

10510

1.3   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ  รับเหมางานโยธาก่อสร้าง  เช่น  เสาเข็มเจาะและงานฐานราก

2.   เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง

รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่อง กำาหนดรายการย่อที่

ต้องมีในงบการเงินของบริษัทจำากัด พ.ศ. 2552 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   

 งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน

ยกเว้น รายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง       

 

3.   หลักเกณฑ์การจัดทำางบการเงินรวม

  งบการเงินรวมของบริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า (ใช้วิธีการรวม       

 ตามสัดส่วน) นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำาเนินงานจนถึงวันที่การควบคุม 

 สิ้นสุดลง ดังต่อไปนี้          

    ประเทศ       สัดส่วนการลงทุน(%) ประเภทธุรกิจ

     2553 2552  

 บริษัทย่อย       

 บริษัท ซีฟโก้ จำากัด และบริษัท        

  ประยูรชัย (1984) จำากัด ร่วมค้า ไทย 100 100 รับเหมาก่อสร้าง 

 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำากัด ไทย 99.99 99.99 รับเหมาก่อสร้าง 

 

 กิจการร่วมค้า        

 Seafco – Ryobi  Pte. Ltd. สิงคโปร์ 47.50 47.50  รับเหมาก่อสร้าง 

  กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ ไทย 30 30 รับเหมาก่อสร้าง 

  กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และ ประยูรชัย       

  (1984)  ไทย 45 45 รับเหมาก่อสร้าง 

           

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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  Seafco – Ryobi  Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเฉพาะใน

ประเทศสงิคโปร ์ซึง่บรษิทัฯ  ไดม้กีารจดัทำาสญัญาผูถ้อืหุน้โดยใหผู้ถ้อืหุน้ฝา่ยไทยและฝา่ยตา่งประเทศมอีำานาจในการควบคมุ

ร่วมกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงถือเป็นกิจการร่วมค้าในการบันทึกบัญชี        

 งบการเงินของกิจการร่วมค้า  ซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่ใน

งบดลุสำาหรบัรายการทีเ่ปน็สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ หรอือตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รายเดอืนสำาหรบัรายการทีเ่ปน็รายไดแ้ละคา่ใช้

จ่ายผลต่างซึ่งเกิดจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน”ในส่วนของผู้ถือหุ้น  

 งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สำาหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่

คล้ายคลึงกัน          

  ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ยอดกำาไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยังไม่

ได้เกิดขึ้นของบริษัทฯ กับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว   

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน

รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้าโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนตามรายละเอียด ดังนี้     

     

   2553 บาท 2552 

 งบดุล     

 สินทรัพย์หมุนเวียน 69,705,075.10 82,020,053.03 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,872,378.35 3,109,462.63 

  หนี้สินหมุนเวียน 34,827,184.87 49,515,583.63 

 งบกำาไรขาดทุน    

 รายได้ 157,929,056.81  82,658,195.11 

  ค่าใช้จ่าย 74,330,791.63  30,291,246.44 

           

4.   การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  17/2553  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวัน

ที่  26  พฤษภาคม 2553 และฉบับที่ 50/2553 ถึง 55/2553 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2553  ในเรื่องมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจำานวน 32 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 25 ฉบับ ซึ่งใช้แทนฉบับเดิม โดยมีการจัดเรียงเลขระบุ

ฉบบัใหมใ่หต้รงกบัมาตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ ซึง่บางฉบบัไมม่กีารเปลีย่นแปลงในหลกัการสำาคญัและบางฉบบัมกีาร

เปลี่ยนแปลงในหลักการสำาคัญบางส่วน และอีก 7 ฉบับ เป็นการประกาศใช้ใหม่ รายละเอียดดังนี้

 4.1   มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้แทนฉบับเดิม

  มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  26 พฤษภาคม 2553 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำาเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 1 มกราคม 2554

   ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด   

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1 มกราคม 2556

   และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ

   ช่วยเหลือจากรัฐบาล   

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 1 มกราคม 2556

   แลกเปลี่ยนในเงินตราต่างประเทศ   

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 1 มกราคม 2554

   ที่เกี่ยวข้องกัน   

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำาไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2554

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2554

   และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2554

             (ปรับปรุง 2552)

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 1 มกราคม 2554

             (ปรับปรุง 2552) และการดำาเนินงานที่ยกเลิก   

   

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 

2552) ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ  ส่วนมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิทีเ่กีย่วขอ้งบรษิทัฯ  จะเริม่นำามาถอืปฏบิตัใินวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ โดยฝา่ยบรหิารประเมนิแลว้เหน็วา่จะไมม่ผีลกระทบอยา่ง

เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน           

 4.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ใหม่

  มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน  1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการ 1 มกราคม 2554

    ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ 1 มกราคม 2554

    เงินเฟ้อรุนแรง
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  มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2554

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  สัญญาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์  1 มกราคม 2554

       ฉบับที่ 15

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  ฉบับที่ 29  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ฉบับที่ 6 และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 และฉบับที่ 19  

บริษัทฯ  จะเริ่มนำามาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงิน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯ ได้คำานวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยมียอดผลประโยชน์พนักงาน

สะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำานวนประมาณ  20.90  ล้านบาท  

 

5.   สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

5.1.1  บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ารับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

5.1.2  รายไดง้านเสาเขม็เจาะและฐานราก  บรษิทัฯ  บรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้รบัรูเ้ปน็รายไดต้ามอตัราสว่นงาน

ที่ทำาเสร็จ  กรณีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนงานทั้งสิ้น จะสูงกว่ารายได้ค่างานตามสัญญา บริษัทฯ 

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุน

5.1.3  ต้นทุนงานเสาเข็มเจาะและฐานราก ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าจ้างเหมาผู้รับเหมา และต้นทุนอื่นๆ

บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

 5.2    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกำาหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่

เกิน 3  เดือน นับจากวันที่ฝาก และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้ 

 5.3    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียก

เก็บเงิน จากลูกหนี้ไม่ได้  ทั้งนี้บริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณ์การ

เรียกเก็บหนี้ ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

 5.4   สินค้าคงเหลือ

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

 5.5   เงินลงทุน

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่น บริษัทฯ แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

(ถ้ามี)

 5.6   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  บริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าแสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่า

เสื่อมสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)         
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 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

   จำานวนปี  

  อาคารและส่วนปรับปรุง 20    

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5  และ 10 

  เครื่องตกแต่ง, ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 5  และ 10     

 ยานพาหนะ 5     

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

5.7   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้ไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์เมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่ ราคาตามบญัชขีอง

สินทรัพย์ของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่า

การใช้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ บริษัท

ยอ่ย และกจิการรว่มคา้จะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในงบกำาไรขาดทนุและจะบนัทกึกลบัรายการขาดทนุจากการ

ด้อยค่า ก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป  หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

 5.8   รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าบันทึกด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน

ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุล บันทึกด้วยอัตราถัวเฉลี่ย

ที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อและขาย ยกเว้นรายการที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้อัตราตามสัญญา

  กำาไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงานแล้ว

 5.9   เครื่องมือทางการเงิน

  เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า          

เงินฝาก ธนาคารติดภาระค้ำาประกัน เงินลงทุนระยะยาว ลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวและเจ้า

หนี้อื่น นโยบายการบัญชี เกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่าสำาหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้อง  

 5.10  สัญญาเช่าระยะยาว

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าบันทึกเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าซื้อเป็น  

สนิทรพัย ์และหนีส้นิดว้ยราคายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ หรอืมลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองจำานวนเงนิขัน้ต่ำาทีค่า้งจา่ยตาม

สัญญาเช่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

 5.11  ผลประโยชน์ของพนักงาน

  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

  บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำาหนดการจ่ายสมทบ

ไวแ้ลว้ สนิทรพัยข์องกองทนุสำารองเลีย้งชพี ไดแ้ยกออกไปจากสนิทรพัยข์องบรษิทั และไดร้บัการบรหิารโดยผูจ้ดัการ

กองทนุ ภายนอกกองทนุสำารองเลีย้งชพีดงักลา่วไดร้บัเงนิสะสมเขา้กองทนุจากพนกังานและเงนิสมทบจากบรษิทั เงนิ

จ่ายสมทบ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ

นั้น          

   สำารองเงินบำาเหน็จ

  ขอ้ผกูพนัตามนโยบายการจา่ยเงนิบำาเหนจ็พนกังานเมือ่ครบเกษยีณอาย ุซึง่เงนิผลประโยชนท์ีจ่ะใหแ้กพ่นกังาน

เมื่อครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานกำาหนด บริษัทฯ จะบันทึกในงวดบัญชีที่พนักงานครบเกษียณอายุ
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5.12   ภาษีเงินได้

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำานวณจากกำาไรสุทธิทางภาษีตามที่

กำาหนด ไว้ในประมวลรัษฎากร  และกิจการร่วมค้าที่ประกอบกิจการในต่างประเทศ  บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลโดย

คำานวณจากกำาไรสุทธิทางภาษีตามที่กำาหนดไว้ในกฏหมายของประเทศนั้น

5.13.  ประมาณการทางบัญชี          

  การจัดทำางบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและการตั้งข้อ

สมมตฐิานบางประการ ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงไวใ้นงบการเงนิ และการเปดิเผยในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำานวนเงินที่ประมาณไว ้

  บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะ

ไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่า

สินทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบดุล ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละ

ส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

5.14.  ประมาณการหนี้สิน          

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการ

เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพัน

ดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้อง

จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่

จ่ายชำาระไปตามประมาณหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะรับรู้ราย

จ่ายที่ได้รับคืนเป็น สินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

5.15   กำาไรต่อหุ้น

  กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเป็นกำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำานวณโดยการ

หารยอดกำาไร (ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

6.   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

 6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย       

  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  2553 2552 2553 2552

เงินสด  650,244.95  623,674.77  595,929.58  586,217.40 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 20,992,213.72  27,035,298.89  601,012.29  7,702,444.47 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 208,836.15  291,158.02  12,177.26  12,177.26 

เงินฝากธนาคาร - ประจำา 2,019,744.63  13,255,326.41  0.00  0.00 

รวม  23,871,039.45  41,205,458.09  1,209,119.13  8,300,839.13

6.2   รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

1)   บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำานวน 0.45 ล้านบาท ครบกำาหนดจ่ายชำาระในปี 2554 แสดงไว้เป็น        

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร       

2) บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าเครื่องจักรและเช่าซื้อยานพาหนะ จำานวน 63.50 ล้านบาท โดยจ่ายชำาระเงินเริ่มแรก

แล้ว จำานวน 14.11 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำาระแสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

3) บริษัทฯ ได้รับชำาระหน้ีจากลูกหน้ีรายหน่ึง จำานวน 4.00 ล้านบาท ด้วยท่ีดิน 
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 สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

1)   บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำานวน 0.27 ล้านบาท ครบกำาหนดจ่ายชำาระในปี 2553 แสดงไว้เป็น        

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

2)   บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าเครื่องจักรและเช่าซื้อจำานวน  5.01 ล้านบาท โดยจ่ายชำาระเงินเริ่มแรกแล้ว จำานวน 

1.19 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำาระแสดงไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

3)   บริษัทฯ ได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้รายหนึ่ง จำานวน 14.93 ล้านบาท ด้วยสินทรัพย์รอจำาหน่าย 

7.   ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  ประกอบด้วย 

  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินแล้วแยกตามอายุลูกหนี้       

 ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 82,696,911.77  194,417,273.63  76,977,669.69  198,145,190.87 

 ลูกหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระ      

  -  น้อยกว่า 3 เดือน 50,153,497.49  63,698,706.81  49,392,376.62  44,702,457.84 

  -  มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 58,238,459.75  5,823,742.53  58,238,459.75  5,823,742.53 

  -  มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 20,512,344.39  15,215,982.36  20,512,344.39  15,215,982.36 

  -  มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 65,451,969.63  85,532,637.23  65,451,969.63  85,532,637.23 

             รวม 277,053,183.03  364,688,342.56  270,572,820.08  349,420,010.83 

หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (70,233,839.65) (62,322,789.30) (70,233,839.65) (62,322,789.30)

             สุทธิ 206,819,343.38  302,365,553.26  200,338,980.43  287,097,221.53 

        

8.   สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  ประกอบด้วย        

  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  2553 2552 2553 2552

วัตถุดิบ  30,551,479.05  29,588,372.56  30,551,479.05  29,561,924.02 

วัสดุสิ้นเปลือง 47,990,801.65  43,870,732.12  47,990,801.65  43,870,732.12 

  รวม 78,542,280.70  73,459,104.68  78,542,280.70  73,432,656.14 

หัก   ค่าเผื่อสินค้าชำารุด (109,885.11) (109,885.11) (109,885.11) (109,885.11)

  สุทธิ 78,432,395.59  73,349,219.57  78,432,395.59  73,322,771.03

9.   เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน  ประกอบด้วย    

  งบการเงินรวมและ

   งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   2553 2552

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 43,321,713.10 43,109,230.48 

เงินฝากธนาคารประจำา 43,396,185.02  39,926,682.72 

 รวม 86,717,898.12  83,035,913.20 

          

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารหลายแห่งค้ำาประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14) และหนังสือค้ำาประกัน (หมายเหตุ 29.2)    

          



รายงานประจำาปี 2553  บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มห�ชน)50

10.   เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า  ประกอบด้วย 

       สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

     จดทะเบียน ทุนชำาระแล้ว (ร้อยละ) วิธีราคาทุน 

          ชื่อบริษัท ในประเทศ (บาท) 2553 2552 2553 บาท 2552

บริษัทย่อย

 บริษัท ซีฟโก้ จำากัด และ ไทย 1,000,000.00 100 100 800,000.00 800,000.00

   บริษัท ประยูรชัย (1984)         

   จำากัด ร่วมค้า        

 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น  ไทย 1,000,000.00 99.99 99.99 999,940.00 999,940.00

   จำากัด

กิจการร่วมค้า        

 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

        

 งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าข้างต้นที่นำามาจัดทำางบการเงินรวมผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

11.  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  ประกอบด้วย       

     การเงินรวม                (หน่วย : บาท)

  ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สินทรัพย์ รวม

  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ติดตั้งและเครื่อง  ระหว่างก่อสร้าง

     ใช้สำานักงาน

สินทรัพย์ - ราคาทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

 ซื้อ 4,000,000.00  0.00  124,178,771.51  3,632,732.92  14,895,941.28  34,157,820.61  180,865,266.32 

 จำาหน่าย 0.00  0.00  (16,755,567.91) (3,435,772.77) (5,573,731.16) 0.00  (25,765,071.84)

 โอนระหว่างประเภท  456,266.27  1,414,310.64  39,767,516.67  84,212.00  0.00  (41,722,305.58) 0.00 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 57,801,305.69  44,543,996.61  1,039,156,946.89  37,973,997.04  85,765,716.11  2,779,479.32  1,268,021,441.66 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 87,911.05  2,169,545.46  73,868,991.54  2,768,513.95  6,629,542.43  0.00  85,524,504.43 

 ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำาหน่าย 0.00  0.00  (14,110,710.04) (2,776,894.75) (5,374,355.39) 0.00  (22,261,960.18)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 87,911.05  22,332,512.85  595,167,186.80  27,618,357.34  63,645,291.55  0.00  708,851,259.59 

มูลค่าสินทรัพย์ - สุทธิ ตามบัญชี         

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 57,713,394.64  22,211,483.76  443,989,760.09  10,355,639.70  22,120,424.56  2,779,479.32  559,170,182.07 
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     การเงินเฉพาะกิจการ                      (หน่วย : บาท)

  ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สินทรัพย์ รวม

  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ติดตั้งและเครื่อง  ระหว่างก่อสร้าง

     ใช้สำานักงาน  

สินทรัพย์ - ราคาทุน         

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

 ซื้อ 4,000,000.00  0.00  122,911,015.49  3,632,732.92  14,895,941.28  31,592,366.33  177,032,056.02 

 จำาหน่าย 0.00  0.00  (16,613,371.15) (3,434,782.77) (5,146,880.84) 0.00  (25,195,034.76)

 โอนระหว่างประเภท  456,266.27  1,414,310.64  37,202,062.39  84,212.00  0.00  (39,156,851.30) 0.00 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 57,801,305.69  44,543,996.61  1,035,465,933.35  37,653,671.31  85,765,716.11  2,779,479.32  1,264,010,102.39 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 87,911.05  2,169,545.46  73,436,106.47  2,718,045.31  6,608,492.38  0.00  85,020,100.67 

 ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำาหน่าย 0.00  0.00  (14,106,074.75) (2,776,614.82) (5,146,877.84) 0.00  (22,029,567.41)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 87,911.05  22,332,512.85  594,738,937.02  27,481,159.70  63,645,291.55  0.00  708,285,812.17 

มูลค่าสินทรัพย์ - สุทธิ ตามบัญชี         

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2553 57,713,394.64  22,211,483.76  440,726,996.33  10,172,511.61  22,120,424.56  2,779,479.32  555,724,290.22 

               

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจำานวน 340.64 ล้านบาท และ 

357.05 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทั้งหมดได้จดจำานองค้ำาประกัน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น (หมายเหตุ 17) 

และหนังสือค้ำาประกัน (หมายเหตุ 29.2) 

12.  ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ ประกอบด้วย            
  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  2553 2552 2553 2552

 เงินประกันผลงาน 148,546,631.59  135,550,851.65  150,219,790.26  134,489,454.04

 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,433,753.97) (4,433,753.97) (4,433,753.97) (4,433,753.97)

 สุทธิ 144,112,877.62  131,117,097.68  145,786,036.29 130,055,700.07 

            

13.  สินทรัพย์รอจำาหน่าย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รอจำาหน่าย (ที่ดิน 2 แปลง และ อาคารชุด 4 ห้อง)  

จำานวน 14.93 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการรับชำาระค่างานก่อสร้างจากลูกค้ารายหนึ่ง โดยลูกค้าดังกล่าวสามารถ

ซื้อสินทรัพย์นั้นคืนได้ภายใน 3 ปี นับจากวันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ด้วยราคาโอนกรรมสิทธิ์บวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  

บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553       

    

14.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  ประกอบด้วย            
  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  2553 2552 2553 2552

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 87,293,843.74  61,446,882.17  87,293,843.74  61,446,882.17

 เงินกู้ยืมจากธนาคาร 161,386,213.80  135,526,916.93  161,386,213.80  119,117,996.80

  รวม 248,680,057.54  196,973,799.10  248,680,057.54  180,564,878.97 
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  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร 6 แห่ง รวมวงเงิน จำานวน 133 ล้านบาท 

สำาหรับวงเงิน จำานวน 20 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เงินฝากออมทรัพย์ + 1.5  ต่อปี และส่วนที่เหลือวงเงินจำานวน 

113 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR  ถึง MOR + 1 ต่อปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินเบิก

เกินบัญชีกับธนาคาร 5 แห่ง รวมวงเงิน จำานวน 113 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ถึง MOR + 1 ต่อปี 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ และกิจการร่วมค้ามีเงินกู้ยืมจากธนาคาร 5 แห่ง และ 4 แห่ง 

ตามลำาดับ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ถึง 7.00  ต่อปี และ 5.85 ถึง 6.75 ต่อปี ตามลำาดับ

  หนี้สินดังกล่าวค้ำาประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9), ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน (หมายเหตุ 11), โอน

สิทธิในการรับเงินตามสัญญาว่าจ้างของลูกค้าหลายราย และค้ำาประกันส่วนตัวโดยกรรมการบริษัทบางท่าน   

           

15.  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี   ประกอบด้วย            

   งบการเงินรวมและ

   งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   2553 2552

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น  4,200,000.00 11,050,000.00

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 46,454,596.47 23,191,926.83

  รวม 50,654,596.47 34,241,926.83

            

16.  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นค้างชำาระคืนแก่บุคคล 4 ราย และ 6 ราย 

ตามลำาดับ จำานวนเงิน 130 ล้านบาท โดยการขายลดตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.60 - 3.90  ต่อปี 

และ 2.75 -4.60 ต่อปี  ตามลำาดับ          

 

17.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย            

   งบการเงินรวมและ

   งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   2553 2552

 เงินกู้ยืมจากธนาคาร 22,680,000.00  11,050,000.00 

 หัก  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี (4,200,000.00) (11,050,000.00)

  สุทธิ 18,480,000.00 0.00 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  สัญญาเงินกู้ยืมที่ 1  ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ่ง จำานวนเงิน 30.25 ล้าน

บาท จ่ายชำาระคืนเงินต้นเป็นงวดรวม 35 งวด โดยจ่ายทุกเดือน งวดละ 0.84 ล้านบาท เริ่มชำาระงวดแรกภายในเดือน

กรกฎาคม 2550 และชำาระให้ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553 อัตราดอกเบี้ย  MLR  ต่อปี จ่ายชำาระดอกเบี้ยทุก

สิ้นเดือน เงินกู้ยืมดังกล่าว ค้ำาประกันโดยจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 11) และกรรมการบริษัทบางท่าน 

โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ เช่น การรักษาอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 1.5  

ต่อ 1 แต่ไม่ต่ำากว่าศูนย์, การรักษาอัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า เป็นต้น

  สัญญาเงินกู้ยืมที่ 2 ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึ่ง จำานวนเงิน 15 ล้านบาท จ่าย

ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน ทุกเดือนๆ ละ 0.50 ล้านบาท เริ่มชำาระตั้งแต่เดือนที่ 7 นับจากเดือนธันวาคม 2550 และ

ชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าว ค้ำาประกันโดยกรรมการบริษัทบางท่าน  
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          สัญญาเงินกู้ยืมที่ 3 ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2553 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึ่ง จำานวนเงิน 22.20  

ล้านบาท จ่ายชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนทุกเดือนๆ ละ 0.42 ล้านบาท เริ่มชำาระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 และชำาระ

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 และชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี

หลักทรัพย์ ค้ำาประกัน          

 

18.  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  ประกอบด้วย

 1)  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต ดังนี้           

   งบการเงินรวมและ

   งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   2553 2552

 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 145,751,721.24  68,787,070.69

 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 12,457,499.14  3,404,310.88 

  รวม 158,209,220.38  72,191,381.57

 หัก  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี (46,454,596.47) (23,191,926.83)

  สุทธิ 111,754,623.91  48,999,454.74 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรราคาทุนที่อยู่ระหว่างการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ดังนี้    

   งบการเงินรวมและ

    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   2553 2552 

 เครื่องจักร 19,024,518.18  119,205,339.65

 ยานพาหนะ 292,418,566.95  5,728,576.90 

  รวม 311,443,085.13  124,933,916.55 

 

 2)  จำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายสำาหรับสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี ้    

 งบการเงินรวมและ

    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   2553 2552 

 ภายในหนึ่งปี 56,038,448.92  26,150,688.92

 เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 103,812,411.66  39,305,359.00

 เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17,591,791.88  17,550,766.90

  รวม 177,442,652.46  83,006,814.82

 หัก  ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (19,233,432.08) (10,815,433.25)

 มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 158,209,220.38  72,191,381.57

19.  สำารองตามกฎหมาย           

 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปไีวเ้ปน็สำารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองตามกฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำารองตามกฎหมายนี้ไม่อาจนำาไปจ่ายเงินปันผลได้       
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20.  การจัดสรรกำาไรสะสม

  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำานวน 215 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.75 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว

ในระหว่างปี           

            

21.  ค่าตอบแทนกรรมการ

  ผลตอบแทนกรรมการนีเ้ปน็ผลประโยชนท์ีจ่า่ยใหแ้กก่รรมการของบรษิทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญตับิรษิทั

มหาชนจำากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะผู้บริหาร    

       

22.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร           

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ

ผู้บริหาร และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์อันได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ดำารง

ตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 

ทุกราย             

            

23.  การคำานวณภาษีเงินได้           

 บริษัทฯ คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2553 ในอัตราร้อยละ 30  (บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า อัตราร้อย

ละ 15 ถึง 30) ของกำาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี บวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำานวณ

ภาษี   

24.  รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

 ส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯและกิจการร่วมค้า เกิดขึ้นจากรายการทางบัญชีกับ

บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักลา่วเปน็ไปตามเงือ่นไขทางการคา้ และเกณฑต์ามทีต่กลงระหวา่ง

กัน มีรายละเอียดดังนี้ 

24.1  ข้อมูลทั่วไป       

  ชื่อ ประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์ รายการค้า นโยบายการกำาหนดราคา

กิจการร่วมค้า       

 กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ รับเหมาก่อสร้าง ผู้ร่วมค้า รายได้จากการรับจ้าง ต้นทุนประมาณ

 กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และ  รับเหมาก่อสร้าง ผู้ร่วมค้า รายได้จากการรับจ้าง ต้นทุนประมาณ 

   ประยูรชัย (1984)    รายได้อื่น  ตามที่จ่ายจริง

ผู้ร่วมค้า       

 บริษัท ประยูรชัย (1984) จำากัด รับเหมาก่อสร้าง ผู้ร่วมค้า ค่าจ้างผู้รับเหมา ต่ำากว่าราคาตลาดตามที่จ่ายจริง

     ค่าสาธารณูปโภค 

 Ryobi Kiso (s) Pte Ltd.  รับเหมาก่อสร้าง ผู้ร่วมค้า รายได้จากการับจ้าง ตามที่ตกลงกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       

 บริษัท เอส.ที.พี. แอสเซท จำากัด  ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน  ค่าสาธารณูปโภค ตามที่จ่ายจริง

   และอสังหาริมทรัพย์ และญาติสนิทของ ค่าเช่าเครื่องจักร ต่ำากว่าราคาตลาด

       กรรมการเป็นกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

                 ของบริษัทดังกล่าว  

 บริษัท  อี. ดี. อี.  จำากัด รับจ้างทดสอบ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ค่าเช่าเครื่องจักร ต่ำากว่าราคาตลาด

   คุณภาพเสาเข็ม ดังกล่าวเป็นญาติสนิท ค่างานทดสอบคุณภาพ ตามราคาตลาด

    ของผู้ถือหุ้น   เสาเข็ม 

 บริษัท  สยามอินดัสตรี จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ญาติสนิทของกรรมการ ซื้อสินค้า ต่ำากว่าราคาตลาด

   แมททีเรียลส์ จำากัด    เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น

    ของบริษัทดังกล่าว
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24.2  รายการสินทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  มีดังนี้     

    

  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  2553 2552 2553 2552

 ลูกหนี้การค้า      

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

  กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และ      

    ประยูรชัย (1984)  0.00  9,653,476.70  0.00  17,572,775.81 

  ผู้ร่วมค้า - Ryobi Kiso (s) Pte Ltd. 8,413,513.67  0.00  0.00  0.00 

       รวม 8,413,513.67  23,894,559.09  0.00  37,917,179.23 

 ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ      

 กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 82,404,714.74  40,448,620.50  130,801,134.51  66,287,935.10 

  กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และ      

    ประยูรชัย (1984)  0.00  4,301,460.88  0.00  8,689,819.96 

     รวม 82,404,714.74  44,750,081.38  130,801,134.51  74,977,755.06 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      

เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง      

 ผู้ร่วมค้า - บริษัท ประยูรชัย       

  (1984) จำากัด  0.00  3,649,864.28  0.00  0.00 

 อื่นๆ        

 กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 0.00  15,258.08  0.00  21,797.26 

  กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และ       

  ประยูรชัย (1984)  53,041.40  425,962.83  96,438.90  753,477.81 

     รวม 53,041.40  441,220.91  96,438.90  775,275.07 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน      

 กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 7,232,505.39  1,851,860.81  10,332,150.55  2,645,515.44 

 เจ้าหนี้การค้า       

 ผู้ร่วมค้า - บริษัท ประยูรชัย       

  (1984) จำากัด  0.00  6,385,822.49  0.00  0.00 

  บริษัท เอส. ที. พี. เอสเซท จำากัด 199,686.01  189,522.81  199,686.01  189,522.81 

  บริษัท อี. ดี. อี จำากัด 1,293,466.51  621,533.35  1,293,466.51 621,533.35 

  บริษัท สยามอินดัสตรี       

  แมททีเรียลส์ จำากัด 208,650.00  742,312.50  208,650.00  742,312.50 

     รวม 1,701,802.52  7,939,191.15  1,701,802.52  1,553,368.66 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น      

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา      

 กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 24,454,985.28  29,125,168.90  48,015,806.71  48,027,800.09 

  กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และ       

  ประยูรชัย (1984)  0.00  5,883,071.86  0.00  11,565,476.29 

  รวม 24,454,985.28 35,008,240.76 48,015,806.71 9,593,276.38 
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 24.3   รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้     

    

  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  2553 2552 2553 2552

 รายได้จากการรับจ้าง      

 กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 151,118,112.31  77,790,720.98  215,883,017.58  113,213,376.98 

  กิจการร่วมค้าซีฟโก้และ      

  ประยูรชัย (1984) 29,012,835.66  24,009,019.45  52,750,610.27  43,652,762.63 

  ผู้ร่วมค้า - Ryobi Kiso (s) Pte Ltd. 14,510,075.04  0.00  0.00  0.00 

     รวม 194,641,023.01  101,799,740.43  268,633,627.85  156,866,139.61 

 ต้นทุนงานรับจ้าง      

ค่าจ้างผู้รับเหมา      

 ผู้ร่วมค้า - บริษัท ประยูรชัย      

  (1984) จำากัด  31,238,734.03  22,902,811.41  0.00  0.00 

 ซื้อสินค้า      

 บริษัท สยามอินดัสตรี      

  แมททีเรียลส์ จำากัด 4,583,215.55  3,650,125.00  4,583,215.55  3,650,125.00 

 ค่าสาธารณูปโภค      

 ผู้ร่วมค้า - บริษัท ประยูรชัย      

  (1984) จำากัด  88,317.77  113,400.00  0.00  0.00 

  บริษัท เอส. ที. พี. เอสเซท จำากัด 1,783,917.81  2,149,815.86  1,783,917.81  2,149,815.86 

  บริษัท อี. ดี. อี. จำากัด 101,499.29  114,667.01  101,499.29  114,667.01 

 ค่าเช่าเครื่องจักร      

 บริษัท เอส. ที. พี. เอสเซท จำากัด 576,709.68  1,445,649.77  576,709.68  1,445,649.77 

  บริษัท อี. ดี. อี. จำากัด 0.00  0.00  0.00  0.00 

 ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเข็ม      

 บริษัท อี. ดี. อี. จำากัด 4,733,700.00  2,020,900.00  4,733,700.00  2,020,900.00 

     รวม 43,106,094.13  32,397,369.05  11,779,042.33  9,381,157.64 

 รายได้อื่น      

 กิจการร่วมค้าซีฟโก้และ      

  ประยูรชัย (1984) 107,943.94  129,532.72  196,261.70  235,514.04 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      

 บริษัท เอส. ที. พี. เอสเซท จำากัด 168,224.28  386,774.28  168,224.28  386,774.28 
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25.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ ประกอบด้วย       

     
  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

    2553 2552 2553 2552 

 งานที่กิจการทำาและถือเป็น

  รายจ่ายฝ่ายทุน (29,656,089.83) (18,047,310.19) (29,656,089.83) (18,047,310.19)

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 650,462,893.39  814,868,897.89  633,919,968.48  813,599,299.27

 ค่าจ้างผู้รับเหมา 244,781,807.43  394,518,188.36  205,354,905.66  369,213,422.21

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 152,540,011.10  132,359,105.30  151,787,517.62  131,551,919.50

 ค่าเสื่อมราคา 85,524,504.43  75,088,011.42  85,020,100.67  74,951,870.69

 ค่าตอบแทนกรรมการ 4,200,000.00  3,664,500.00  4,200,000.00  3,664,500.00 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 30,234,680.00  25,474,480.00  30,234,680.00  25,474,480.00

26.  ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน          

 บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิในสว่นงานทางธรุกจิเดยีว คอื ธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้งและมสีว่นงานทางภมูศิาสตรท์ัง้ในและตา่ง

ประเทศ แต่เนื่องจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทฯ จึงไม่ได้เสนอข้อมูลทางการ

เงินจำาแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์          

 

27.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
  บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้ไมม่นีโยบายทีจ่ะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดลุ ทีเ่ปน็ตราสาร

อนุพันธ์เพื่อเก็งกำาไรหรือเพื่อค้า

27.1  นโยบายการบัญชี          

  รายละเอยีดนโยบายบญัชทีีส่ำาคญั วธิกีารทีใ่ชซ้ึง่รวมถงึเกณฑใ์นการรบัรูแ้ละการวดัมลูคา่ทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย์

และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 5.9    

27.2  ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา     

  ความเสีย่งจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา เกดิจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามขอ้กำาหนดในสญัญา ซึง่กอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายแกบ่รษิทัฯ บรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้ บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้มนีโยบายในการปอ้งกนั

ความเสีย่งนี ้โดยการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของลกูคา้ เรยีกเกบ็เงนิลว่งหนา้กอ่นเริม่ดำาเนนิงานและเรยีกเกบ็เงิน

ตามผลงานท่ีทำาเสร็จ สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

 27.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงาน และกระแสเงนิสด บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยและกจิการรว่ม

ค้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรา อัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น  เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตาม

สัญญาเช่าการเงินระยะยาว บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า มิได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความ

เสี่ยงดังกล่าว          
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 27.4  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้ที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มิได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีเจ้าหนี้

สกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังนี้

 

   2553 2552  

 

 เงินตราต่างประเทศ     

 สกุลยูโร (ล้านยูโร) 0.09  0.00

  สกุลดอลลาร์สิงค์โปร์ (ล้านดอลลาร์สิงค์โปร์) 0.05  0.01

27.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน         

 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล  ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงิน

ลงทุนระยะยาว เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบด้วย 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  เจ้าหนี้การค้า  เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น เงินกู้ยืมระยะยาว  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว และเจ้าหนี้อื่น       

 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

28.  สัญญางานระหว่างก่อสร้าง          

 ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างที่มีอยู่  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย  

        
  งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

    2553 2552 2553 2552 

 ต้นทุนการก่อสร้างสะสมที่เกิดขึ้น      

 ปรับปรุงด้วยกำาไรหรือขาดทุน 896,541,330.19 1,294,949,988.69 1,226,314,498.12 1,121,773,626.35 

 เงินล่วงหน้าที่ได้รับ 27,396,610.31  115,044,814.10  75,412,417.02 102,583,433.79 

 เงินประกันผลงานที่ถูกหักไว้ 27,455,909.65  27,012,725.04  37,788,060.20  26,812,100.55 

 จำานวนเงินที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้อง      

 จากผู้จ้าง 137,110,093.15  337,221,293.06  267,911,227.66  360,385,570.37 

 จำานวนเงินที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้อง      

 จากบริษัท 0.00 0.00 0.00 0.00

           

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

29.1  บริษัทฯ และกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผู้รับเหมา สัญญาเช่าและสัญญาอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 และ2552 รวมจำานวนเงิน 99.58 ล้านบาท และ 258.34 ล้านบาท ตามลำาดับ

29.2  บริษัทฯ และกิจการร่วมค้ามีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารในประเทศ 6 แห่ง และ 5 แห่ง 

ตามลำาดบัออกหนงัสอืค้ำาประกนัใหแ้กล่กูคา้บางรายของบรษิทัฯ และกจิการรว่มคา้ ตามขอ้ตกลงของสญัญา ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2553 และ 2552  รวมจำานวนเงิน ประมาณ 406.64 ล้านบาท และ 517.02 ล้านบาท ตามลำาดับ
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29.3  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2551 บริษัทฯ ถูกฟ้องร่วมกับผู้ว่าจ้างในคดีแพ่งจากบุคคลธรรมดารายหนึ่งในข้อหาละเมิด

และเรียกค่าความเสียหาย เป็นเงินรวมประมาณ 14.25 ล้านบาท โดยบุคคลดังกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจาก

การดำาเนินงานก่อสร้างของบริษัท  ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการฟ้องร้องของบุคคลดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกดิความเสียหายแก่

บริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ มีการทำาประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างไว้แล้วใน

วงเงิน 10  ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่น

อุทธรณ์ของโจทก์

29.4  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 บริษัทฯ ถูกฟ้องร่วมกับผู้ว่าจ้างในคดีแพ่งจากบุคคลธรรมดารายหนึ่งในข้อหาละเมิดและ

และเรียกค่าความเสียหาย เป็นเงินรวมประมาณ 38.25 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2552 ยื่นเพิ่มมูลค่า

ความเสียหายดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน 43.75 ล้านบาท โดยบุคคลดังกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการดำาเนิน

งานก่อสร้างของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการฟ้องร้องของบุคคลดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น        

  

30.  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

  บริษัทฯ   ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเกษียณก้าวหน้า” ซึ่งจดทะเบียน

แลว้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยใหบ้รษิทัจดัการกองทนุเปน็ผูจ้ดัการกอง

ทุนฯ ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานตัดจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และบริษัทฯ จ่าย

สมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน ส่วนที่พนักงานจ่ายสะสมและผลของประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกนั้นๆ เมื่อ

สมาชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ  ตาย หรือ ลาออกจากการเป็นสมาชิก

  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำากัด (มหาชน) สำาหรับปี 2553  

และ2552  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 2.05 ล้านบาท และ 1.95 ล้านบาท ตามลำาดับ  

        

31.  การบริหารจัดการทุน

  วัตุถประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานต่อเนื่อง และ

ดำารงไว ้ ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม         

 

32.  การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

  บริษัทฯ ได้จัดประเภทบัญชีใหม่บางรายการในงบการเงินปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการใน               

งบการเงินปี 2553 โดยมีการจัดประเภทบัญชีที่สำาคัญ ดังนี ้

1)  ลูกหนี้ค่าขายวัสดุและให้บริการ จำานวน 9.01 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เคย

แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอี่น ได้จัดประเภทบัญชีใหม่ แสดงไว้เป็นลูกหนี้การค้า

2)  รายการขายวัสดุและให้บริการ จำานวน 9.31 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เคย

แสดงไว้เป็นรายได้จากการรับจ้างได้จัดประเภทบัญชีใหม่แสดงไว้เป็นรายได้จากการขายวัสดุและให้บริการ  

        

33.  การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  
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