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  สารจากประธานกรรมการ  

 
ในป 2564 ประเทศไทยยังมีปญหาสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าลงมากกวาป 2563 อันเน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 ที่

รุนแรงข้ึนกวาปกอน จึงมีผลตอเน่ืองในงานกลุมธุรกิจกอสรางลดลงทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาลที่เล่ือนการประมูลงาน
หลายโครงการ ทําใหงานที่ออกมามีจํานวนลดลง จึงทําใหเกิดการแขงขันดานราคา รวมท้ังบริษัทมีปญหาดานแรงงานลด
จํานวนลงมากกวารอยละ 30 อันเน่ืองจากแรงงานหนีกลับบานและกลับประเทศ รวมถึงสถานการณโควิด-19 จึงทําใหผล
ประกอบการของบริษัทขาดทุนเปนครั้งแรกในรอบหลายปที่ผานมา 

ในป 2565 นาจะเปนปที่สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นกวาป 2564 เพราะการระบาดของโควิด-19 มีการควบคุมดีขึ้น และ
งานภาครัฐมีการประกาศผลประมูลงานออกมาแลว เชน รถไฟรางคู และรถไฟฟาสายสีมวง ก็นาจะสงผลใหตลาดการ
กอสรางดีขึ้น 
 ถึงแมในปที่ผานมาบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน บริษัทก็จะมุงมั่นดําเนินการใหในปตอๆไปใหมีผลการ
ดําเนินงานที่ไมขาดทุนใหได ซึ่งบริษัทไดดําเนินธุรกิจแบบมีการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งความรวมมือของทุกฝายที่ใหการ
สนับสนุน ซึ่งในฐานะประธานกรรมการตองกราบขอบพระคุณทั้งผูวาจาง ผูมีพระคุณ พนักงานทุกฝายที่ต้ังใจทํางาน ผูถือ
หุนที่ใหการสนับสนุน สถาบันการเงินและเจาหน้ีการคาตางๆ ที่ไววางใจบริษัทตลอดมา 
 
 

 
นายศิวะ แสงมณี 
ประธานกรรมการ 
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  สารจากกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ตอการดําเนินธุรกิจแบบมีการพัฒนาอยางยั่งยนื 

 
การทํางานในปที่ผานมาบริษัทมุงมั่นในการใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจแบบมีการพัฒนาอยางยั่งยืนโดย

บริหารงานแบบครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม และมิติดานเศรษฐกิจ ภายใตหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ควบคูไปกับการสรางความสัมพันธอันดีตอผูมีสวนไดเสียที่บริษัทยึดถือเปนหลักในการดําเนินธุรกิจที่เติบโตอยาง
ยั่งยืน  
 บริษัทดูแลและสงเสริมมิติดานสังคมภายในองคกรโดยการบริหารแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 
คือ “ความพอดี” ใหสังคมภายในองคกรรูจักการเก็บออมและเสริมสรางดานพลังจิต พลังใจโดยนําหลักของ ศีล สมาธิ มาปฎิบัติ
ในองคกรใหพนักงานและผูบริหารเกิดปญญาทางธรรมควบคูกับปญญาทางโลก ดวยการนําหลักสูตรสมาธิของมูลนิธิสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ ที่กอต้ังโดยเจาประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร ที่ขาพเจาเปนกรรมการมูลนิธิ
ดังกลาวอยูดวยมาเปดสอนในบริษัทเพ่ือใหผูบริหาร พนักงานและประชาชนในชุมชนโดยรอบบริษัทไดเขาศึกษาอบรมเต็มตาม
หลักสูตรสมาธิ 6 เดือน ในหลักสูตร “ครูสมาธิ” ปละ 2 รุนเปนระยะเวลากวา 8 ปมาแลว จนถึงปจจุบันไดขยายหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสรางปญญาตอเน่ืองใหผูอบรมครูสมาธิจบแลวไดทําสมาธิอยางสั้นอีกครั้งละ 5 นาที  (วิธิสาสมาธิ) วันละ 3 เวลา คือเวลา
กอนเริ่มงานตอนเชา กอนรับประทานอาหารเท่ียง และกอนเลิกงานตอนเย็น มิติดานสังคมบริษัทไดอนุญาตใหบุคคลภายนอก
ในชุมชนใกลเคียงบริษัทสามารถเขามารับการอบรมสมาธิในเวลาเย็น (18.00 – 20.30 น.)  ควบคูไปกับพนักงานบริษัทได 
รวมทั้งบริษัทยังมีกิจกรรมรวมกับวัด กับโรงเรียน และหนวยงานของรัฐ รอบบริษัทอยางสม่ําเสมอมา 
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 สวนมิติสิ่งแวดลอม บริษัทไดมุงมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือดูแลใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการทํา
ธุรกิจกอสรางเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินลึกระบบไดอาแฟรมวอลลที่เปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท ซึ่งในป 2562 บริษัท
ไดพัฒนาวิธีการกอสรางเสาเข็มเจาะโดยไมใชเครื่องเขยาทําใหสามารถลดการรบกวนจากความสั่นสะเทือนลงไดกวา 75 % 
และไดรับรางวัลดีเดนดานนวัตกรรมจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ันแลวบริษัทยังไดรับจดทะเบียนให
ไดรับการรับรองการจัดการคุณภาพ ISO 9001 Version 2015 ในป 2563 โดยไดรับการรับรอง ISO9001:2015 เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2564 และปจจุบันกําลังทําขอจดทะเบียนเรื่องโรงงานสีเขียวระดับที่ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไดรับ
ใบรับรองเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 รวมท้ังเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทไดรับรางวัลจากสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิ
บูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ESG100 ประจําป 2564 เปนปที่ 3 ติดตอกัน และในดานมิติเศรษฐกิจ 
บริษัทไดดูแลผลประโยชนผูมีสวนไดเสียทุกระดับ ดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเปนไปตามจริยธรรมของบริษัท 
 ในป 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 56.64 ลานบาท และมีรายไดรวม 1,434.20 ลานบาท ซึ่งเปนการขาดทุน
ครั้งแรกในรอบหลายปที่ผานมา อันเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหสภาวะตลาดงานกอสรางลดลง
เปนจํานวนมากจากทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาลมีการเล่ือนโครงการออกไป จึงทําใหตลาดมีการแขงขันสูง 
 ในป 2565 บริษัทมีงานในมือที่ยังไมไดสงมอบอีก 1,113.46 ลานบาท และคาดวาแนวโนมของการระบาดโควิด-19 
นาจะดีขึ้นกวาปกอน และในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2565 ภาครัฐไดมีการประมูลงานรถไฟรางคูและงานรถไฟฟาสายสีมวง
เสร็จเรียบรอยแลว ก็คงจะทําใหตลาดกอสรางดีขึ้นกวาปที่ผานมา บริษัทฯ จะมุงมั่นดําเนินงานในแนวทางการย่ังยืน เพ่ือที่จะ
นําพาบริษัทใหผานสภาวการณทางเศรษฐกิจที่ถดถอยน้ีไปได และสรางความเติบโตของธุรกิจใหกาวหนายิ่งขึ้นไป 

ทายน้ี บริษัท ขอขอบคุณ พนักงาน ผูบริหาร คูคา สถาบันการเงิน และทุกฝายที่ทุมเทใหการสนับสนุนบริษัทดวยดี
เสมอมา 
 

 
ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ  

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
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รางวัลท่ีไดรับ 
 

1. บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดรับผลคะแนนประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 2564 ใน
ระดับดีเลิศ (Excellent) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรับการประกาศรายช่ือเปนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินงานโดดเดนดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และ ธรรมาภิบาลติดอันดับ ESG 100 ป 2021 เปนปที่ 3 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (ป 2019-2021) 

3. บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรับ ISO9001:2015 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 
4. บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดรับใบรับรองวาเปนอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
5. บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดรับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) 

ประจําป 2564 ในชวงระดับคะแนน 90-100 คะแนน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย   
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** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
 

 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นายศิวะ   แสงมณ ี  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. ดร.ณรงค   ทัศนนิพันธ  กรรมการ 
3. นายเผด็จ   รุจิขจรเดช  กรรมการ 
4. นายกมล   สิงหโตแกว  กรรมการ 
5. นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ  กรรมการ 
6. MR.ZAW ZAW AYE**                   กรรมการ 
7. นายณัฐฐพันธ  ทัศนนิพันธ  กรรมการ 
8. นายณัฐฐพล**  ทัศนนิพันธ  กรรมการ 
9. นายนิรันดร**  อัคราพิทักษ  กรรมการ 
10.รศ.ดร.สมชาย**  ภคภาสนวิวัฒน  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
11 นายสมควร**  วัฒกีกุล  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
12. นายสมควร**  มูสิกอินทร  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
13. นายลอยเล่ือน  บุนนาค  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
14. นายอภัย   จันทนจุลกะ  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
15. นางสาวจุฬารัตน  สุธีธร  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

นายเอนก ศรีทับทิม  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. นางสาวจุฬารัตน   สุธีธร  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายเผด็จ                รุจิขจรเดช        กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายกมล  สิงหโตแกว   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. MR.ZAW ZAW AYE**                   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายนิรันดร** อัคราพิทักษ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นายณัฐฐพล** ทัศนนิพันธ        กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  โครงสรางคณะกรรมการ  

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นางสาวจุฬารัตน   สุธีธร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายลอยเล่ือน   บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอภัย  จันทนจุลกะ      กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
1. นายอภัย  จันทนจุลกะ    ประธานกรรมการสรรหาและ 

     กําหนดคาตอบแทน 
2. นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

1. ดร.ณรงค               ทัศนนิพันธ          กรรมการผูจัดการใหญ 
2. นายเผด็จ               รุจิขจรเดช           กรรมการบริหาร     
3. นายกมล              สิงหโตแกว          กรรมการบริหาร 
4. MR.ZAW ZAW AYE**                   กรรมการบริหาร 
5. นางสาวณัฐฐวรรณ   ทัศนนิพันธ         กรรมการบริหาร 
6. นายณัฐฐพันธ  ทัศนนิพันธ          กรรมการบริหาร 
7. นายณัฐฐพล**  ทัศนนิพันธ         กรรมการบริหาร 
8. นายนิรันดร** อัคราพิทักษ  กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 
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โครงสรางคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 

** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
 
โครงสรางคณะเจาหนาท่ีบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
1. นายลอยเล่ือน บุนนาค  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3. นายณัฐฐพันธ  ทัศนนิพันธ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4. นายณัฐฐพล** ทัศนนิพันธ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. นายนิรันดร** อัคราพิทักษ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

รายชื่อคณะเจาหนาท่ีบริหาร 
1. ดร.ณรงค   ทัศนนิพันธ ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
2.  MR.ZAW ZAW AYE             ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมงานปฏิบัติการ 2 
3. นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ       ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมงานบริหาร 
4. นายกมล   สิงหโตแกว ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายงานการตลาดและลูกคาสัมพันธภายในประเทศ 
5. นายเผด็จ               รุจิขจรเดช         ผูชวยผูจัดการใหญ 
     ฝายเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน, ปรับปรุงดินและ งานวิศวกรรมปฐพีอื่น 
6. นายณัฐฐพันธ  ทัศนนิพันธ ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงาน IT 
7. นายณัฐฐพล  ทัศนนิพันธ ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานวิศวกรรม 
8. นายนิรันดร  อัคราพิทักษ ผูชวยผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ, กฎหมายและ IR   
9. นายกมล   อยูยืนพัฒนา     ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานโครงสราง 
10. นายเอนก   ศรีทับทิม         ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานบัญชีและการเงิน 
11. นายสมศักดิ์  ธวัชพงศธร        ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานจัดซื้อ 
12. นายธวัช  ผุดผอง  ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานซอมบํารุง 

คณะเจาหนาท่ีบริหาร 
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1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียนกอต้ัง

เปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 บริษัท
มีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจการทําเสาเข็มเจาะขนาดใหญในประเทศและตางประเทศ โดยมีประสบการณมากกวา 
47 ปจนเปนที่รูจักและยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจาของโครงการตาง ๆ  

แหลงรายไดของบริษัทในป 2564  ซึ่งมีรายไดรวม 1,434.20 ลานบาท มาจากภาครัฐรอยละ 21 และภาคเอกชนใน
ประเทศ รอยละ78  และภาคเอกชนจากตางประเทศรอยละ 1 ทั้งน้ีในปที่ผานมา บริษัทฯ  ไมมีลูกคาที่มีสัดสวนเกินรอยละ 25 
ของรายไดรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทรับงานจากการเขาประมูลโดยการทําธุรกรรมปกติ  

 
 เปาหมายองคกร 
 จากการระบาดของโควิด -19 ติดตอกันมาเปนเวลา 3 ปแลว โดยหวังวาจะหมดไปภายในป 2566 จึงทําใหอุตสาหกรรม
กอสรางซบเซาลงอยางมาก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมกอสรางที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งตลาดนาจะมาที่หลังสุดหลัง
การหยุดระบาดของโควิด -19 บริษัทฯ จึงมีเปาหมายรายไดในระยะ 3 ป อยูที่ 1,500 ลานบาทถึง 1,800 ลานบาทในแตละป 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ี บริษัท ฯ มุงเนนการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นมาเพ่ือทําใหสินคาของบริษัท ฯ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสังคม ปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาพนักงานใหมีความรู ความสามารถในการทํางานใหดียิ่งขึ้น 
โดยบริษัท ฯ ยึดถือหลักการบริหารพ้ืนฐาน 5 ดาน  

1. ความซื่อสัตย 
2. ความยุติธรรม 
3. ความโปรงใส 
4. ดวยความรับผิดชอบ 
5. ภาระรับผิดชอบในการกระทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สวนท่ี 1  
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 
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วิสัยทัศน พนัธกิจ และกลยทุธการเติบโต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISION (วิสัยทัศน) 
To be innovative foundation specialist in Thailand 
เปนผูนํานวัตกรรมดานงานฐานรากในประเทศไทย 

MISSION (ภารกิจ) 
To strive for product hand over with quality, eco-friendly using sustainable innovation 

สงมอบผลิตภัณฑ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคม ดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน 

STRATEGY (กลยุทธ) 
เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง 

1. รับงานบริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน รวมท้ังงานกอสรางโครงสรางตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอยางเปนธรรม 

2. สรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ สินคา  และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
3. เปนพันธมิตรกับผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยและผูรับเหมากอสรางรายใหญ 
4. บริหารงานโครงการโดยยึดหลักการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงสภาวะ

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยสงมอบดวยตรงเวลาและคุณภาพงานไดมาตรฐาน สูงกวา
ความคาดหวังของลูกคา 

5. พัฒนาเทคโนโลยี และองคความรูใหทันสมัยและแขงขันไดอยูเสมอ โดยไมเนนการแขงขัน
ดานราคา 

6. พัฒนาศักยภาพในดานทรัพยากรมนุษย และโครงสรางการบริหารจัดการขององคกรเพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

7. เตรียมความพรอมของเครื่องจักร เพ่ือใหสามารถรับงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนานําระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหาร เพ่ือใหมีการรายงานขอมูล

ตางๆ ใหรวดเร็วและทันการ 
9. หาตลาดใหมเพ่ิมเติมในประชาคมอาเซียน 
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1.1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
ป เหตุการณสําคัญ 

ป 2560  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 บริษัท ซีฟโก เมียนมาร จํากัด ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 kyat 

เปน 700,000,000 kyat โดยบริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 80% 

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด ไดลงทุนในบริษัท ซีฟโก เมียนมาร 
จํากัดเพ่ิมอีกรวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 8,560,290.50 บาท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 80  

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดขายเงินลงทุนในบริษัท ซีฟโก อินเตอร
เทรด จํากัด บางสวน ทําใหบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 97.996 รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 
9,799,400 บาท 

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด ไดลงทุนในบริษัท ซีฟโก เมียนมาร 
จํากัดเพ่ิมอีกรวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,432,682.00 บาท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 80  

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไว จากเดิม 1.00 
บาท/หุน เปน 0.50 บาท/หุน ทุนจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเปน 611,330,016 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 
เปนทุนจดทะเบียน 305,665,008 บาท 

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการรวมคา และชําระบัญชี  
กิจการรวมคาศรีนครินทร และกิจการรวมคา ซีฟโก และประยูชัย (1984) เรียบรอยแลว 

 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 
บาท เปน 26,000,000 บาท โดยบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50% รวมเปน
เงินลงทุนทั้งสิ้น 13,000,000 บาท 

ป 2561  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนเพ่ือรองรับการจายปนผล จากทุนจด
ทะเบียน 611,330,016 หุน เปน 672,463,018 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท เปนทุนจดทะเบียน 
336,231,509 บาท 

ป 2562  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ไดลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การจายหุนปนผล ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 590 หุนจากทุนจดทะเบียน 
672,463,018 หุน เปนทุนจดทะเบียนใหม 672,462,428 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาทเปนทุนจดทะเบียน 
336,231,214 บาท 

 เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2562 ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล  เปนทุนจดทะเบียน 
739,708,672 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 369,854,336 บาท   

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ไดยื่นทุนชําระแลวจากการจัดสรรหุนปนผล เปนทุนชําระแลว 
739,707,908 หุน ๆ ละ 0.50 บาท รวมเปนทุนชําระแลวทั้งสิ้น 369,853,954 บาท  

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลจากสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิ
บูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ESG100 ประจําป 2562 เปนปแรก 
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ป เหตุการณสําคัญ 
ป 2563  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ไดลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ

การจายหุนปนผล ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 จํานวน 764 หุนจากทุนจดทะเบียน 
739,708,672 หุน เปนทุนจดทะเบียนใหม 739,707,908 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาทเปนทุนจดทะเบียน 
369,853,954 บาท 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลจากสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิ
บูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ESG100 ประจําป 2563 เปนปที่ 2 

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรับ ISO9001:2015 
ป 2564 

 
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ไดเกิดการปฏิวัติในประเทศพมา จึงทําให บริษัท ซีฟโก เมียนมาร จํากัด 

หยุดการดําเนินการธุรกิจที่ประเทศพมา เปนการช่ัวคราวจนกวาสถานการณภายในประเทศพมา 
จะสงบลงและกลับมาอยูในสภาวะปกติ 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลจากสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิ
บูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภESG100 ประจําป 2564 เปนปที่ 3 ติดตอกันมา 3 
ป 

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนโรงงานสีเขียว
ระดับที่ 3 ซึ่งมีอายุการอนุมัติเปนเวลา 3 ป ถึงป 2567 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  

1. แยกตามสายผลิตภัณฑเปนดังน้ี 
 สายผลิตภัณฑ 

ป 2564 ป 2563 ป 2562 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน  
(รับงานเฉพาะคาแรง) 

381 26% 816 32% 1,141 38% 

งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน  
(รับงานรวมวัสดุ) 

1,043 73% 1,654 65% 1,773 58% 

รวมงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 1,424 99% 2,470 97% 2,914 96% 
งานตางประเทศ 10 1% 86 3% 111 4% 
อื่นๆ - - 4 - 7 - 
          รวมรายไดจากการบริการ 1,434 100% 2,560 100% 3,032 100% 
 

2. แยกตามแหลงรายไดเปนดังน้ี 
 ป 2564 ป 2563 ป 2562 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
1. งานภาคราชการ 307 21% 1,231 48% 893 29% 
2. งานภาคเอกชน 1,127 79% 1,329 52% 2,139 71% 

รวม 1,434 100% 2,560 100% 3,032 100% 
 
1.2.2  ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
1. ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูรับกอสรางงานฐานรากและงานโยธาท่ัวไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  
บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจาของโครงการหรือรับงานชวงตอ (Sub-contract) จากผูรับเหมากอสรางหลัก (Main 
Contractor) ภาพรวมของงานที่บริษัทใหบริการสามารถสรุปไดดังน้ี 

 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile , Barrette Pile) 
 งานกําแพงกันดิน (Diaphragm Wall) 
 งานกอสรางโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากตางๆ และงานกอสรางอาคาร 
 งานบริการทดสอบตางๆ 
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1. งานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles) 
งานเสาเข็มเจาะเปนงานฐานรากสวนสําคัญในการกอสรางอาคารและโครงสรางพ้ืนฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณที่มีช้ัน

ดินออนแตจําเปนตองใชเสาเข็มเพ่ือรองรับนํ้าหนักของโครงสรางเพ่ือความม่ันคงแข็งแรง หรือใชกับบริเวณพ้ืนที่ที่ไมสะดวกใน
การใชเสาเข็มตอก  นอกจากน้ีเสาเข็มเจาะสามารถทําใหมีขนาดใหญเพ่ือรองรับนํ้าหนักอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่มีระดับความ
สูงมากๆ โดยไมกอใหดินเกิดการเคลื่อนตัวไปดันสิ่งกอสรางขางเคียงใหเกิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเสาเข็มตอก  การใช
เสาเข็มเจาะยังสามารถลดขนาดของฐานรากใหเล็กกวากรณีใชเสาเข็มตอก  และสามารถลดมลภาวะเรื่องเสียง  แรงสั่นสะเทือนที่
เกิดขึ้นกับกรณีที่ใชเสาเข็มตอก  รูปแบบเสาเข็มเจาะที่ใชจะขึ้นอยูกับสภาพใตดิน  ดังน้ันจะตองมีการสํารวจสภาพใตดินกอน จึง
จะสามารถออกแบบเสาเข็มเจาะใหเหมาะกับสภาพใตดินขณะเดียวกันก็สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกของโครงสรางไดตามท่ี
กําหนด  

 
เสาเข็มเจาะ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเข็ม ดังน้ี 
1.1 เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเข็มที่สามารถรับนํ้าหนักต้ังแต 30 ตันจนถึงประมาณ 150 ตัน โดยมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่กอสรางแตละแหง  เหมาะกับงานโครงสรางที่
มีระดับความสูงไมเกิน 10ช้ัน  ถาตองการใหสามารถรองรับนํ้าหนักไดมากขึ้น  จะตองเพ่ิมจํานวนเสาเข็มมากขึ้น  ทําใหตองใช
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พ้ืนที่ฐานรากมากขึ้นตามลําดับ  ในการกอสรางเข็มเจาะขนาดเล็ก บริษัทใชเครื่องเจาะแบบกานหมุน (Rotary Drilling Rig) 
ขนาดเล็ก และระบบสามขา (Tripod Rig) ซึ่งมีขนาดที่กะทัดรัด 

การใชเข็มเจาะขนาดเล็กมีขอไดเปรียบคือ กอใหเกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหวางการกอสรางนอยมาก 
อีกทั้งเครื่องมือตางๆมีขนาดที่กะทัดรัดทําใหเคล่ือนยายไดงายและสามารถทํางานไดใกลตัวอาคารมากหรืออาจทํางานภายในตัว
อาคารได 

1.2 เสาเข็มเจาะขนาดใหญ  
เสาเข็มเจาะขนาดใหญ คือเสาเข็มที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 600 มิลลิเมตร ปจจุบันบริษัทสามารถกอสราง

ไดถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษัทสามารถกอสรางใหมีความยาวไดมากกวา 100 เมตร และรับนํ้าหนักไดเกิน 
1,500 ตันตอตน เหมาะกับงานโครงสรางขนาดใหญทุกระดับความสูง  การท่ีเสาเข็มมีความยาวมาก จะทําใหแรงเสียดทานรอบ
เสาเข็มชวยรับนํ้าหนักไดสวนหน่ึง นอกจากแรงแบกทานรองรับที่ใตปลายเสาเข็มซึ่งรับนํ้าหนักสวนใหญเอาไว  ขนาดของ
เสาเข็มจะขึ้นอยูกับแรงรับนํ้าหนักของสิ่งปลูกสรางที่ไดรับการออกแบบไว  ในกรณีงานโครงสรางที่ตองรองรับนํ้าหนักมาก 
เสาเข็มเจาะขนาดใหญจะไดเปรียบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก เน่ืองจากเสาเข็มเจาะขนาดใหญจะใชพ้ืนที่ฐานรากนอย
กวาเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก 

เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญรวมกับกําแพงกันดินระบบ Diaphragm Wall (D-WALL) ของบริษัท จะ
สามารถชวยรนระยะเวลาการกอสรางของอาคารสูงที่มีหองใตดินลึกใหสั้นลงได โดยการนําเทคนิคการกอสรางระบบกอสราง
จากบนลงลาง (Top - Down Construction)  โดยผูกอสรางโครงสรางบนดินไมจําเปนตองรอใหงานกอสรางใตดินเสร็จสิ้นกอน
จึงจะเริ่มงานโครงสรางบนดินได  บริษัทจะกอสรางเสาเข็มเจาะขนาดใหญพรอมติดต้ังเสาเหล็กขนาดใหญไวที่หัวเสาเข็มให
ปลายเสาเหล็กโผลถึงระดับดินเดิมไว ซึ่งเสาเหล็กดังกลาวจะสามารถรองรับนํ้าหนักอาคารเหนือดินไดความสูงระดับหน่ึง  ทํา
ใหผูกอสรางสามารถเริ่มงานโครงสรางอาคารตอไปไดเลยหลังจากที่งานเสาเข็มและงาน D-Wall เสร็จ พรอมๆกับงานขุดดิน
กอสรางฐานราก โดยไมตองรองานขุดดินฐานรากกอน  ปจจุบันงานที่บริษัทรับทําสวนใหญจะเปนงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ  
ขณะเดียวกันก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กดวยเชนกัน  แตมีเง่ือนไขวาตองเปนงานที่ใชเสาเข็มต้ังแต 100 ตนขึ้นไปในกรณีที่รับ
งานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอยางเดียว  เพ่ือใหคุมกับคาใชจายในการเปดหนวยงาน 

วิธีการทําเสาเข็มเจาะมีอยู 2 แบบ 
1. ขั้นตอนการทําเสาเข็มเจาะขนาดใหญ (แบบกลม) 
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2. การทําเสาเข็มเจาะแบบเหล่ียม (Barrette) 

 
2. งานกําแพงกันดินชนิด ไดอะแฟรมวอลล (Diaphragm Wall) 
กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมวอลล คืองานโครงสรางใตดินอีกประเภทหน่ึงที่เปนที่นิยมในปจจุบัน  เปนเทคนิคการ

ทํากําแพงกันดินที่ไมตองใช Sheet Pile  สามารถกันนํ้าใตดินไดดี  และสามารถดัดแปลงมาใชกับเทคนิคการกอสรางโครงสราง
ใตดินและโครงสรางระบบ Top-down  ไดดี    กําแพงกันดินชนิด Diaphragm Wall เปนเทคนิคการกอสรางฐานรากประเภทหน่ึง
ที่บริษัทนํามาใช ซึ่งทําใหสามารถขุดเจาะลงไปในพ้ืนที่เมืองซึ่งมีสิ่งกอสรางหนาแนน และพ้ืนที่ซึ่งคับแคบในระดับที่ลึกมาก 
การกอสรางสามารถกอสราง กําแพงกันดินซึ่งมีความหนาต้ังแต 0.6 ถึง 1.5 เมตร กอสรางขึ้นโดยเสริมเหล็กและเทคอนกรีตลง
ไปในรองดินที่ขุดไวลวงหนาดวยวิธีการเทคอนกรีตใตนํ้า (Tremie Concrete) เพ่ือกอเปนกําแพงซึ่งมีรูปทรงและมิติตางๆ ตามท่ี
ออกแบบไวเพ่ือรองรับตัวอาคารดานบนโครงสรางช้ันใตดินที่อาคารตางๆมีอยูในปจจุบัน สวนใหญที่กอสรางโดยใชเทคโนโลยี 
Sheet pile จะมีความลึกสูงสุดเฉล่ียประมาณ 2 ช้ันเทาน้ัน แตการใชเทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําใหสามารถกอสรางช้ันใต
ดินไดลึกกวา 3 ช้ัน ซึ่งบริษัทเปนรายแรกที่สามารถสรางช้ันใตดินไดลึกถึง 6 ช้ัน คือการสรางช้ันใตดินอาคารโรงแรมแกรนดไช
นา บริเวณหัวมุมสี่แยกราชวงศ 
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3. งานกอสรางโยธา 

 
นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน  บริษัทยังใหบริการงานกอสรางฐานรากอื่นๆ และงานโครงสรางใตดิน

แบบครบวงจร รวมถึง  
 งานกอสรางอาคาร  จะเนนอาคารที่มีขนาดใหญที่มีระดับความสูงไมมากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ตองใช

ระยะเวลานานในการกอสราง อาจเกิดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาวัสดุตกแตงทั้งภาย ใน และ
ภายนอก 

 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน เชน งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคลอดถนนทางแยก 
 งานกอสรางฐานรากช้ันใตดินเปนการกอสรางช้ันใตดินของอาคารซึ่งจะดําเนินการหลังจากไดทําการ

กอสรางเสาเข็มเจาะแลวเสร็จ วิธีการกอสรางจะประกอบดวย ระบบปองกันดินพังอาจใชเข็มเหล็กพืด (Sheet 
Pile) หรือกําแพงกันดิน (Diaphragm Wall) จากน้ันจะทําการกอสรางสะพานช่ัวคราวและระบบค้ํายันเพ่ือขุด
ดินใหไดตามความลึกตามแบบกําหนด จากน้ันทําการหลอคอนกรีตฐานราก, พ้ืน, กําแพง, เสา 
พรอมทั้งทําการรื้อถอนระบบค้ํายันช่ัวคราวโดยปกติแลวจะดําเนินการกอสรางจนถึงพ้ืนช้ัน 1 หรือระดับดิน
เดิม 

4. งานบริการทดสอบตางๆ 
เชน งานบริการทดสอบความสมบูรณ (Integrity Test) งานบริการตรวจสอบการขุดเจาะ (Drilling Monitoring) งาน

บริการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวัดคาจากอุปกรณทางวิศวกรรมปฐพี 
(Geotechnical Instrumentation) 

 
การวิจัยและพัฒนา  
ฝายวิศวกรรม 
ฝายวิศวกรรมซึ่งถือวาเปนแกนหลักสําคัญของบริษัทฯ น้ันควบคุมและดูแลโดย ดร. ณรงค ทัศนนิพันธ ประธาน

กรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่มีช่ือเสียงในการแกปญหาทางดานเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝายวิศวกรรมน้ัน
ประกอบไปดวยวิศวกรปฐพีที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จํานวน 4 คน และ เจาหนาที่ฝายเทคนิค จํานวน 7 
คน 
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ฝายวิศวกรรมของบริษัทฯ แบงการใหบริการออกเปน 4 สวนหลักๆ คือ 
 การจัดเตรียมใบเสนอราคาทางดานเทคนิคและการออกแบบเบื้องตนใหแกลูกคา 
 การวิเคราะหและออกแบบฐานรากลึกและสวนที่เก่ียวของกับสวนของโครงสราง 
 บรรยายใหหนวยงานราชการและเจาของงานฟงเพ่ือช้ีแจงและใหขอมูลเพ่ิมเติมในแตละโครงการ 
 การสนับสนุนทางดานเทคนิคสําหรับทีมงานฝายกอสรางและฝายประมาณราคา 

 
รายการสรุปโครงการสําคัญและกิจกรรมที่ฝายวิศวกรรมไดมีสวนรวมในป พ.ศ. 2564 

โครงการ สวนรวมของฝายวิศวกรรม 
North Plot at Forestias งานเตรียมเอกสารวิธีการกอสราง การจัดเตรียมแบบกอสราง งานออกแบบ

และคํานวณ และงานนําเสนอวิธีการกอสรางแกผูวาจาง 
ทางดวนพระราม 3 ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอก
ดานตะวันตก สัญญา 4 

งานเตรียมเอกสารวิธีการกอสราง การจัดเตรียมแบบกอสราง งานออกแบบ
และคํานวณ และงานนําเสนอวิธีการกอสรางแกผูวาจาง 

Dusit Central Park งานเตรียมเอกสารวิธีการกอสราง การจัดเตรียมแบบกอสราง งานออกแบบ
และคํานวณ และงานนําเสนอวิธีการกอสรางแกผูวาจาง 

ศูนยราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

งานเตรียมเอกสารวิธีการกอสราง การจัดเตรียมแบบกอสราง งานออกแบบ
และคํานวณ และงานนําเสนอวิธีการกอสรางแกผูวาจาง 

โครงการอ่ืนๆ  งานเตรียมเอกสารวิธีการกอสราง การจัดเตรียมแบบกอสราง งานออกแบบ
และคํานวณ และงานนําเสนอวิธีการกอสรางแกผูวาจาง 

 
ฝายงานวิจัยและพัฒนา 
ฝายงานวิจัยและพัฒนา ไดรับการกํากับดูแลโดยตรงจาก ดร. ณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสวนสําคัญในการสรางผลงานและช่ือเสียงใหแกบริษัทฯ โดยการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา แก
วงการวิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกดวย หน่ึงในความสําเร็จของฝายงานวิจัยและพัฒนา คือการมีสวน
รวมในการตีพิมพบทความวิจัยทางวิศวกรรม ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศในหลายภูมิภาคท่ัวโลก 
 
1. การสงบทความเขาตีพิมพในงานประชุมวิชาการและสัมมนา ในป 2564 

บริษัทฯ ตระหนักวาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนสิ่งสําคัญของการแขงขันในธุรกิจ หน่ึงในเปาหมายท่ีสําคัญของฝาย
วิจัยและพัฒนาน้ันก็คือการเพิ่มกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนําผลวิจัยที่ดีที่สุดออกไปสูอุตสาหกรรมการกอสราง เพ่ือให
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว บริษัทฯ จึงไดจัดต้ังฝายวิจัยและพัฒนา เพ่ือศึกษาและวิจัยงานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม กําแพงกันดิน 
และวิธีการทดสอบงานฐานรากตางๆ ที่เก่ียวของกับงานปฐพีและงานฐานรากระดับลึกที่เปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ การคนพบ
สิ่งใหมๆ จากงานวิจัยจํานวนมากของฝายวิจัยและพัฒนา ไดถูกเผยแพรและตีพิมพในงานสัมมนาและการประชุมทางดาน
วิชาการ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันตางๆ ที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งในปจจุบัน ในปพ.ศ. 2564 ฝายวิจัยและพัฒนา
ไดสงบทความเพ่ือตีพิมพในงานประชุมวิชาการและงานสัมมนา  อยางไรก็ตาม ไดเกิดสถานการณโรค Covid-19 อยางตอเน่ือง
ในป พ.ศ. 2564 ทําใหไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได จึงไดสงเฉพาะบทความในประเทศ ซึ่งมีบทความท่ีตีพิมพในงาน
ประชุมระดับประเทศจํานวน 7 บทความ ดังแสดงรายละเอียดดังน้ี 
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งานประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ 
1. ธยานันท บุณยรักษ (2564) นวัตกรรมในงานกอสรางเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน Diaphragm wall การประชุม

วิชาการคอนกรีตแหงชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน 1 เมษายน 2564 บรรยาย On-line 
2. ณรงค ทัศนนิพันธ (2564) นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในงานวิศวกรรมฐานราก การบรรยายพิเศษ (Keynote 

lecture) การประชุมวิชาการโยธาแหงชาติครั้งที่ 26 วันที่ 23 มิถุนายน 2564, สจล. บรรยาย On-line 
3. ธยานันท บุณยรักษ (2564) พฤติกรรมของเสาเข็มเจาะในช้ันหินทรายแปง การประชุมวิชาการโยธาแหงชาติครั้งที่ 26 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564, สจล. บรรยาย On-line 
4. เสรีโรท เจีย (2564) พฤติกรรมของกําแพงกันดินแบบแข็งในกรุงเทพ. การประชุมวิชาการโยธาแหงชาติครั้งที่ 26 วันที่ 

23 มิถุนายน 2564, สจล บรรยาย On-line 
5. ชรินทร วงศมหาศิริกุล (2564) เสาเข็มเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การประชุมวิชาการโยธาแหงชาติครั้งที่ 26 วันที่ 23 

มิถุนายน 2564, สจล. บรรยาย On-line 
6. ธยานันท บุณยรักษ (2564) การออกแบบและกอสรางปลองอุโมงค การบรรยายเรื่องอุโมงคในดินออน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  23 กันยายน 2564 บรรยาย On-line 
7. ณรงค ทัศนนิพันธ และคณะ (2564)  การปรับปรุงมาตรฐานเสาเข็มเจาะ ว.ส.ท. 1019-46 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 การ

ประชุมวิศวกรรมปฐพีแหงชาติ ครั้งที่ 7 บรรยาย On-line 
 

2. กิจกรรมพิเศษทางวิชาชีพวิศวกรรม 
นอกเหนือจากงานวิจัยภายในบริษัทและการเขารวมในงานประชุมทางวิชาการแลว ฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีฟโก 

จํากัด (มหาชน) ยังไดมีสวนสนับสนุนกิจกรรมดังตอไปน้ี 
 ดร. ณรงค ทัศนนิพันธ ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote lecture) การประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ

ครั้งที่ 26 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ดร. ธยานันท บุณยรักษ ไดเปนผูบรรยายพิเศษ เรื่องความรูเรื่องการออกแบบและกอสรางเสาเข็มเจาะ ที่วิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย  
 ดร. ณรงค ทัศนนิพันธ และ ดร. ธยานันท บุณยรักษ ไดจัดการฝกอบรมภายในใหกับวิศวกรในบริษัทซีฟโก จํากัด 

(มหาชน)   
 
3. งานบรรยายพิเศษจัดโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยและมหาวิทยาลัยตางๆ  

ดร. ณรงค ทัศนนิพันธ ประธานบริษัท Mr.Zaw Zaw Aye และ ดร. ธยานันท บุณยรักษ ไดรับเชิญจากคณะอนุกรรมการ
วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยภายใตพระบรมราชูปถัมภ รวมท้ังมหาวิทยาลัยตางๆ ใหเปนผูบรรยายพิเศษ
ดานงานขุดดินลึก งานวิศวกรรมปฐพีและงานฐานราก ในงานสัมมนาหรือประชุมวิชาการ 
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4. โครงการวิจัยภายในจัดโดยหนวยงานวิจัยและพัฒนา 
หนวยงานวิจัยและพัฒนาไดทําโครงการวิจัยภายในบริษัทฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมศักยภาพให

งานกอสราง โครงการเหลาน้ีประกอบดวย งานเสาเข็มเจาะเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  การจัดการวัสดุที่เหลือจากการกอสราง
เสาเข็มเจาะ และพฤติกรรมของเสาเข็มเจาะระดับลึกมากในกรุงเทพฯ 

 
ผลงาน 

1. Innovation to reduce vibration from piling 
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2. การแยกเบนโทไนทกากจากนํ้าโคลนขุดเจาะ 
ในการกอสรางเสาเข็มเจาะหรือกําแพงกันดินแบบไดอาแฟรมมีความจําเปนตองใชนํ้าโคลนขุดเจาะ (Bentonite) เพ่ือ

ปองกันหลุมเจาะพังทลาย ซึ่งการใชนํ้าโคลนขุดเจาะน้ัน โคลนเบนโทไนทบางสวนจะผสมกับคอนกรีต นํ้าปูนหรือวัสดุอื่นๆ จึง
ทําใหนํ้าโคลนบางสวนไมสามารถนํามาใชไดตอกลายเปนของเสียที่ตองมีการกําจัดอยางถูกวิธี ทั้งน้ีทางบริษัท ซีฟโก จํากัด 
(มหาชน)ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในสวนน้ีและเพ่ือลดปญหาดานสิ่งแวดลอม จึงไดมีเทคนิคใหมในการกําจัดของเสียโดยมี
ขั้นตอนและรายละเอียดดังน้ี 

1) นํานํ้าโคลนขุดเจาะที่ใชเสร็จแลวจากสถานที่กอสรางตางๆ มายังสถานีบําบัดภายในบริษัทฯ 
2) ทําการแยกตะกอนออกจากนํ้าโคลนขุดเจาะโดยการใชเครื่องแยกตะกอนชนิดการใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง 

(Decanter centrifuge)  
3) หลังจากการแยกตะกอนออกแลว ของเหลวที่ไดทําการปรับคาความเปนกรด-ดาง (pH 5.5 - 9.0 ) ใหสอดคลองตาม

กฎหมาย ซึ่งนํ้าที่ไดสามารถนําไปท้ิงตามปกติ หรือไปใชในกิจกรรมอยางอื่นตอได 
4) นําตะกอนที่ไดจากการแยกนํ้าโคลนขุดเจาะไปเปนดินถมได 
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ภาพที่ 1 ก)  นํ้าโคลนขุดเจาะ (Bentonite) ที่เสื่อมสภาพ ข) เครื่องแยกตะกอนแบบแรงเหว่ียงหนีศูนย (Decanter centrifuge) 

    
ภาพที่ 2 ก) นํ้าหลังการปรับคาความเปนกรด-ดาง ข) ตะกอนดินที่ถูกแยกออกมาจากโคลนขุดเจาะ 

 

2. การตลาดและการแขงขัน 
สถานการณป 2564  

 ชวง 9 เดือนแรก การลงทุนภาคกอสรางมีมูลคา 1,087.2 พันลานบาท ขยายตัว 5.0% YoY เปนการลงทุน
กอสรางภาครัฐ 652.2 พันลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.8% YoY จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ อาทิ โครงการพัฒนาทาเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ชวง 1 เริ่มเดือนกรกฎาคม 2564) และโครงการตอเน่ืองอื่นๆ สวนการกอสรางภาคเอกชนมี
มูลคา 435.0 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นเพียง 0.9% YoY ผลจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา และมีการปดแคมปคนงานเพ่ือควบคุมการ
ระบาดของ COVID-19 ทําใหโครงการกอสรางหลายโครงการถูกเลื่อนออกไป 
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 ชวงท่ีเหลือของป คาดวาการลงทุนกอสรางภาครัฐจะขยายตัวตอเน่ือง อาทิ โครงการซอมและสรางถนน
ระดับรองตามภูมิภาคตางๆ สวนการลงทุนกอสรางภาคเอกชนคาดวาจะยังซบเซา เน่ืองจากผูพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยทั้งเพ่ือ
ขายและใหเชามีแนวโนมชะลอโครงการใหมเพ่ือเรงระบายสตอกที่ยังสูง สะทอนจากพื้นที่ขออนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย อาคาร
สํานักงานและโรงแรมชวง 8 เดือนแรกป 2564 หดตัว 3.0% 20.1% และ 37.9% YoY ตามลําดับ การลงทุนกอสรางโดยรวมท้ังป 
2564 จึงมีแนวโนมเติบโต 5.3% คิดเปนมูลคาประมาณ 1,385 พันลานบาท แบงเปนงานกอสรางภาครัฐและเอกชน 820.0 และ 
565.0 พันลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.7% และ 1.9% ตามลําดับ 

แนวโนมป 2565-2567 
 มูลคาการลงทุนกอสรางโดยรวม 9 ปขางหนามีแนวโนมขยายตัว 4.5-6.5% ตอป ปจจัยขับเคล่ือนหลักมาจาก

การลงทุนโครงการขนาดใหญของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
o การลงทุนกอสรางภาครัฐคาดวาจะขยายตัว 6.0-7.0% ตอป จากโครงการกอสรางขนาดใหญที่

เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ EEC ซึ่งจะเริ่มทยอยดําเนินการต้ังแตป 2565 ทั้งระบบรางและถนน อาทิ (1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 
3 สนามบิน (ดอกเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) ซึ่งเฟสแรกจะเริ่มในชวงสุวรรณภูมิ-อูตะเภา และ (2) โครงการพัฒนาทาเรือแหลม
ฉบังเฟส 3 นอกจากน้ียังมีโครงการสําคัญอื่นๆ ของภาครัฐ ไดแก โครงการพัฒนาอาคารผูโดยสารสวนตอขยายดานทิศเหนือ ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ (Terminal 2) โครงการรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โครงการรถไฟทางคูชวงขอนแกน-
หนองคาย และโครงการรถไฟฟาสีมวงใต (เตาปูน-ราษฎรบูรณะ) 

o การลงทุนกอสรางภาคเอชนมีแนวโนมฟนตัวระดับตํ่าในป 2565 และทยอยปรับดีขึ้นในป 2566 
และ 2567 หนุนโดย (1) การเรงลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐเหน่ียวนํางานกอสรางภาคเอกชนใหขยายตัวตาม (2) การลงทุน
ใน EEC หนุนใหเกิดการกอสรางโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ดังกลาว และ (3) มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยจาก
ภาครัฐที่เก่ียวเน่ืองกับที่อยูอาศัย หนุนความตองการซื้อขายบานและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น 

o ผูรับเหมารายใหญจะมีความไดเปรียบรายกลางและเล็ก เน่ืองจากมีอํานาจตอรองกับผูผลิต/ผูคาวัสดุ
กอสรางสูงกวา และมีโอกาสไดงานประมูลมากกวา ทั้งยังสามารถขยายการกอสรางในประเทศเพ่ือนบาน ดานผูรับเหมาราย
กลางและรายเล็กยังตองพ่ึงพาการรับเหมาชวง (Sub contract) จากผูรับเหมารายใหญ รายไดจึงไมแนนอน อีกทั้งมีโอกาสเผชิญ
ปญหาแรงงานขาดแคลนจาก COVID-19 ที่ยังมีความไมแนนอนอยูมาก 
ที่มา : ;วิจัยกรุงศรี – แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยป 2565-2567 

 
2.1 กลยุทธการแขงขัน  
 สงมอบผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคมดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน 
 ดูแลผูเก่ียวของตลอด Supply Chain ต้ังแตตนนํ้าถึงปลายน้ํา เพ่ือสรางความมั่นใจวาจะมีอนาคตท่ียั่งยืนและเทา

เทียมมั่งคั่งและการมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
 บริษัทมีความพรอมดานเครื่องจักร ตลอดจนมีนโยบายเรื่องการบํารุงรักษาอยางเขมงวด และมีการพัฒนาอยู

ตลอดเวลาเพ่ือใหสามารถรับงานไดหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนในการ
บริหารเครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทอยูในสภาพพรอมที่จะรับงานไดหลายงานในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
จะทําใหบริษัทสามารถใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทสามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงิน เน่ืองจากการรับงานรับเหมา
กอสรางมีความจําเปนตองมีเงินค้ําประกันงานตาง ๆ หลายขั้นตอนจนกวาจะดําเนินการกอสรางหลายรายตอง
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ประสบปญหากับสถาบันการเงินในการขอวงเงินค้ําประกันเพ่ือประมูลงานตาง ๆ แตดวยนโยบายในการดํารง
สถานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับการปฏิบัติที่ดีตอสถาบันการเงิน ทําใหบริษัทที่สามารถลดอุปสรรคในเรื่อง
การขอวงเงินใหเพียงพอตอการรับงานของบริษัท 

 การหาแหลงตลาดใหมตามการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย ภายในประเทศมีการขยายตัวไมแนนอน ซึ่ง
ขึ้นอยูกับสภาวะของเศรษฐกิจและการเมือง ในการที่จะทําใหกลุมบริษัทมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ซึ่งจะพ่ึง
เพียงตลาดแตภายในประเทศอยางเดียวจะเปนไปไดยาก กลุมบริษัทจึงมองและศึกษาถึงตลาดตางประเทศมาชวย
รองรับ โดยเฉพาะในเขตอาเซียน ซึ่งปจจุบันไดขยายตลาดไปประเทศเมียนมาร 

 
3. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

3.1 กําลังการผลิต 
งานรับเหมาทําฐานรากโครงการกอสรางตองอาศัยเครื่องจักรและความชํานาญของวิศวกรและผูควบคุมงานในปริมาณ

ที่ตางๆ กันขึ้นกับประเภทโครงสรางของงาน  จึงไมสามารถระบุชัดเจนถึงกําลังการผลิตของบริษัท  อยางไรก็ตามสามารถสรุป
เปนปจจัยสําคัญที่เปนเครื่องกําหนดกําลังการผลิตของบริษัท ดังน้ี 

  ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และจํานวนเครื่องจักรแตละประเภท 
 เครื่องจักรของบริษัทประกอบดวยเครื่องเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 50 ชุด เครื่องมือสําหรับกอสรางกําแพง D-Wall 
จํานวน 30 ชุด ที่ไดรับการดูแลตรวจสภาพและปรับแตงตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเข็มเจาะไดถึง 42 หนวยงาน งาน
กําแพง D-Wall ไดถึงจํานวนประมาณ 29 หนวยงานในขณะเดียวกันไดนอกจากน้ีบริษัทยังมีโรงงานซอมเครื่องจักรและอุปกรณ  
ซึ่งใหญพอที่จะสามารถซอมรถเครนไดพรอมกันครั้งละ 10 คัน  ทําใหเครื่องจักรของบริษัทอยูในสภาพพรอมที่จะรับงานอยู
เสมอ 

    จํานวนวิศวกร 
 บริษัทมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบและกอสรางฐานรากและทํางานรวมกับบริษัทมาเปนเวลานานโดย
เฉล่ียแลวมีอายุงานประมาณ 12 ป ซึ่งสามารถจําแนกประเภทวิศวกรตามหนาที่ที่รับผิดชอบไดดังน้ี 

 จํานวน (คน) 
 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
1. วิศวกรระดับผูจัดการโครงการ 4 7 3 
2. วิศวกรงานออกแบบดานธรณีเทคนิค 2 2 1 
3. วิศวกรระดับผูควบคุมงานสนาม 55 52 41 

รวมทั้งสิ้น 61 61 44 
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จํานวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดังกลาวขางตน  ทําใหบริษัทสามารถรับงานไดครั้งละ 23 งานในเวลาเดียวกัน 
จํานวนวิศวกรดังน้ี 

 2564 
1. วุฒิวิศวกรโยธา 3 
2. วุฒิวิศวกรชางกล 1 
3. สามัญวิศวกรโยธา 4 
4. สามัญวิศวกรชางกล 1 
5. ภาคีวิศวกรรมโยธา 24 
6. ภาคีวิศวกรรมเครื่องกล 5 

 
 วงเงินกับสถาบันการเงิน 

บริษัทจําเปนตองมีวงเงินค้ําประกันกับทางสถาบันการเงินเชนเดียวกับผูประกอบการรับเหมากอสรางทั่วๆไป  โดยปกติการรับ
งานของบริษัทจะตองมีการออกหนังสือค้ําประกัน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. หนังสือค้ําประกันการประมูล (Bid Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา 
2. หนังสือค้ําประกันสัญญา (Performance Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา เพ่ือเปนการประกัน

การทํางานที่บริษัทตองใหไวกับลูกคาตลอดอายุของโครงการ 
3. หนังสือค้ําประกันผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา  เพ่ือเปนการค้ํา

ประกันผลงานตอไปอีก 1-2 ป หลังสงมอบงาน 
นอกจากน้ี บางงานอาจมีการรับเงินคาจางลวงหนา  ดังน้ันบริษัทจะตองมีการออกหนังสือค้ําประกันวาบริษัทไดรับเงิน

ลวงหนาในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนังสือค้ําประกันที่บริษัทตองออกในการรับงานหนึ่งๆ คิดเปน
มูลคารอยละ 10-20 ของมูลคางาน ดังน้ันวงเงินค้ําประกันที่บริษัทมีกับสถาบันการเงินตางๆ จึงนับไดวาเปนปจจัยที่กําหนดถึง
ความสามารถในการรับงานของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทไมเคยประสบปญหาเรื่องวงเงินค้ําประกันไมเพียงพอในการรับงาน โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินหนังสือค้ําประกันกับสถาบันการเงิน12 แหง จํานวน 1,900 ลานบาท ซึ่งเพียงพอใหบริษัท
สามารถรับงานไดมากกวา 4,000 ลานบาทตอป 
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3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทํางาน  

 
 

 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่บริษัทใชในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ  เหล็กเสน และเบนโทไนต  ซึ่ง

บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบเหลาน้ีจากผูจัดจําหนายภายในประเทศ  โดยมีผูจัดจําหนายที่บริษัทติดตอเปนประจําเพียงไมก่ีราย  ซึ่งบริษัท
เช่ือมั่นในความมีช่ือเสียงของผูจัดจาํหนาย  ราคาสามารถแขงขันไดในตลาด  และมีวัตถุดิบปอนใหแกบริษัทอยางสม่ําเสมอและ
ตรงตามที่กําหนดไว   
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ปริมาณวัตถุดิบหลักที่บริษัทใชในระยะ 3 ปที่ผานมาเปนดังน้ี 
รายการวัตถุดิบ ป 2564 ป 2563 ป 2562 

 ปริมาณ 
 

ลานบาท % ของ
มูลคา
วัตถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลานบาท % ของ
มูลคา
วัตถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลานบาท % ของ
มูลคา
วัตถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 180,652.00 
(ลบ.ม.) 

274.77 44.35 303,629.75 
(ลบ.ม.) 

503.95 50.32 293,241.81 
(ลบ.ม.) 

515.23 48 

เหล็กเสน (2) 11,768.21 
พันตัน 

223.47 36.47 19,031.80 
พันตัน 

304.74 30.43 18,793.94 
พันตัน 

327.33 30 

เบนโทไนต (1) 1,690.45 
พันตัน 

12.26 1.98 3,045.98 
พันตัน 

21.16 2.11 3,169 
พันตัน 

23.06 2 

โพลิเมอร (1) 494.65 
พันตัน 

31.50 5.08 398.03 
พันตัน 

75.09 7.50 450.70 
พันตัน 

80.73 7 

น้ํามันดีเซล 3,178,000 
ลิตร 

62.69 10.12 4,220,000 
ลิตร 

83.62 8.35 5,264,000 
ลิตร 

121.43 11 

อื่นๆ  14.81 2.39  12.98 1.29  16.47 2 

รวม  619.50 100  1,001.54 100  1,084.25 100 

หมายเหตุ :  (1) เบนโทไนตและโพลิเมอร คือ วัตถุดิบที่ใชสําหรับการขุดเจาะพ้ืนดินเพ่ือใหแนวดินคงรูปและงายตอการขุด
เจาะ ปจจุบันมีการนําโพลีเมอร(Polymer) มาใชงานแทนเบนโทไนทสําหรับงานบางประเภท   

   (2) ปริมาณการใชคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน ขึ้นอยูกับลักษณะการรับงาน ซึ่งถาปใดรับงานคาแรงรวมวัสดุ
มากโครงการ ปริมาณการใชคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสนจะมีปริมาณมากขึ้น แตถาปใดรับงานเฉพาะ
คาแรงมากโครงการ ปริมาณการใชคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสนจะลดลง 

 
ที่ผานมานโยบายการรับงานของบริษัทหากเปนไปไดจะรับเฉพาะคาแรงและคาเครื่องจักรเปนหลัก  โดยใหลูกคาเปนผู

จายเฉพาะคาวัตถุดิบหลักคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน  เน่ืองจากราคาของวัตถุดิบเหลาน้ีเปนที่ทราบกันดีในตลาด และ
เวลาการกอสรางเสาเข็มเจาะหรือกําแพง D-Wall มีระยะเวลาสั้น ทําใหไมสามารถบวกกําไรจากตนทุนวัสดุดิบหลักไดมากนัก 
อีกทั้งมีความเสี่ยงในเรื่องการรับเงินคาวัตถุดิบหลักจากลูกคาบางรายไมตรงตามกําหนดที่บริษัทจะตองจายชําระคาวัตถุดิบหลัก
ดวย อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความนาเช่ือถือของลูกคามากขึ้น ถาลูกคามีคุณภาพดี 
บริษัทอาจลดความเสี่ยงจากการชําระเงินลาชาหรือไมชําระเงินได สําหรับลูกคารายดังกลาวบริษัทก็จะรับงานชนิดที่รวมคา
วัตถุดิบดวย เพ่ือขยายการรับงานและมีกําไรจากลูกคาใหเพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสนแลว  วัตถุดิบอีกประเภทท่ีบริษัทใชมากและเปนวัสดุสิ้นเปลืองที่เมื่อใชงาน
เสร็จก็ตองกําจัดทิ้ง ไดแก เบนโทไนต(ซึ่งปจจุบันเปล่ียนไปใชเปนโพลีเมอรมากขึ้น)   ปจจุบันบริษัทใชเบนโทไนตที่ผลิตทั้ง
จากในประเทศและจากตางประเทศ แตอัตราสวนที่ผลิตจากในประเทศสูงกวาทั้งน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปล่ียน  และ
คุณภาพก็เปนที่ยอมรับ นอกจากน้ีบริษัทยังไดริเริ่มในการนําโพลีเมอร(Polymer) มาใชงานแทนเบนโทไนตในงานบางประเภท  
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Polymer เปนวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ  ยอยสลายงายกวาและมีคุณภาพดีกวามากถึงแมราคาตอหนวยจะแพงกวาเบนโท
ไนต ซึ่งไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ในระยะ 3 ปที่ผานมาบริษัทมิไดพ่ึงพิงผูจัดจําหนายรายใดรายหน่ึงที่มีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท 
เง่ือนไขการชําระเงินและอํานาจในการตอรอง 
  โดยท่ัวไป เง่ือนไขในการชําระเงินในการสั่งซื้อวัสดุจากผูจัดจําหนาย คือ ชําระเฉล่ีย  90 วัน หลังจากไดรับ

สินคา โดยผูจัดจําหนายจะตองนําของมาสงที่บริเวณกอสราง 
   อํานาจในการตอรอง 

- บริษัทเปนลูกคารายใหญ เน่ืองจากมีการสั่งซื้อวัสดุครั้งละจํานวนมาก ทําใหไดรับสวนลดมากกวาลูกคา
ทั่วไป 

- รานคาและผูจัดจําหนายวัสดุกอสรางมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทไมจําเปนตองผูกขาดซื้อจากรานใด
รานหน่ึงโดยเฉพาะ จึงสามารถเฉล่ียการซื้อวัสดุได 

- การที่บริษัทติดตอกับรานคาและผูจัดจําหนายเปนระยะนาน และประวัติการจายชําระหน้ีไมเคยมีปญหา แม
ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจไมดี ทําใหไดรับเง่ือนไขที่ดีตลอดมา 

ราคาเฉล่ียวัตถุดิบหลักในป 2562– 2564 
วัตถุดิบ ป 

2562 2563 2564 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเมตร) 1,757.03 1,659.74 1,520.98 
เหล็กเสน (บาทตอกิโลกรัม) 17.42 16.01 18.99 
เบนโทไนท  แบบผง (บาทตอกิโลกรัม) 7.28 6.95 7.25 
โพลีเมอร(บาทตอกิโลกรัม) 179.12 250.06 194.89 
นํ้ามันดีเซล (บาทตอลิตร) 23.07 19.82 19.73 
 

ปจจุบันบริษัทมิไดมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยจะซื้อจากผูผลิตภายในประเทศและตัวแทนจําหนายจาก
ตางประเทศในประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัทยังมีความจําเปนตองนําเขาอะไหลเครื่องจักรบางประเภทซึ่งไมมีจําหนาย
ภายในประเทศ 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีทั้งสิ้น  
1,177 ลานบาท มีรายละเอียดดังน้ี 

 
รายการทรัพยสิน 

 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี  
(ลานบาท) 

มูลคาของ
หลักประกัน* 

(ลานบาท) 

 
วงเงินกู 

(ลานบาท) 
1. ที่ดิน เจาของ 66 250.52 708 

(วงเงิน
เดียวกับที่ดิน
บางสวน) 

2. อาคาร เจาของ 87  

3.  เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ 997 49.34 31.49 
4. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน เจาของ 18 - - 
5. ยานพาหนะ เจาของ 7 - - 
6. สินทรัพยระหวางกอสราง เจาของ 2 - - 

รวม  1,177   
* สินทรัพยที่มีภาระผูกพันเปนสวนหน่ึงของหลักทรัพยค้ําประกันที่มีตอสถาบันการเงิน ซึ่งมูลคาของหลักประกันถูกประเมิน
โดยสถาบันการเงินที่ปลอยวงเงินกูหรือผูประเมินอิสระ  
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคารวมท้ังบริษัทอ่ืน 
ในกรณีที่บริษัทจะทําการลงทุนในโครงการตางๆ บริษัทอาจพิจารณาการลงทุนดังกลาวโดยบริษัทเอง หรือจัดต้ัง

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา โดยจะจํากัดเฉพาะธุรกิจที่มีความเก่ียวเน่ืองหรือตอเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท สําหรับ
กิจการรวมคาน้ัน บริษัทจะพิจารณาจัดต้ังรวมกับพันธมิตรรายอื่นเปนแตละกรณีไป  ทั้งน้ีโครงการลงทุนตางๆจะตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามท่ีกําหนด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาคิดเปนรอยละ 0.4 ของยอดสินทรัพยรวม 
ตามรายละเอียดการลงทุน ดังน้ี 
 

การลงทุนในบริษัทยอย        
ช่ือบริษัทยอย สัดสวนการ

ลงทุน 
ทุนชําระแลว 

(ลานบาท) 
มูลคาเงินลงทุน 

(ลานบาท) 
บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 50% 26 13 
บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด 97.99% 10 9.79 
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 บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด ลงทุนใน  
ช่ือบริษัทยอย สัดสวนการ

ลงทุน 
ทุนชําระแลว 

(USD) 
มูลคาเงินลงทุน 

(ลานบาท) 
บริษัท ซีฟโก (เมียนมาร) จํากัด 80% 500,000 13.43 
สําหรับการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทเขาไปรวมในการบริหารงาน พรอมทั้งเปนผูกําหนด

นโยบายในการบริหารงานและดานการเงินของบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ ที่เปนพันธมิตรทางดานธุรกิจ 
ช่ือบริษัท จํานวนหุน ราคาตอหุน จํานวนเงินลงทุน  

(ลานบาท) 
บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) 5,000,000 1.92 9.60 

 
4.3 การชวยเหลือทางดานการเงินแกบริษัทยอย บริษัทรวม 

 โดยการออกหนังสือค้ําประกันธนาคารเพ่ือค้ําประกันการรับงานกอสราง และค้ําประกันการกูเงินกับธนาคาร
ตางประเทศ ใหกับบริษัท ซีฟโก (เมียนมาร) จํากัด 
 บริษัทไมมีการชวยเหลือทางดานการเงินกับบริษัทอื่น ที่ไมใชบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของบริษัท 
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5. งานท่ียังไมไดสงมอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564* บริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน  13โครงการ คิดเปนมูลคางานทั้งสิ้น 1,113.46  ลาน

บาท 
สรุปงานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ลําดับ ชื่อโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแลวเสร็จ 

1 ONE BANGKOK EXPRESSWAY 
CONNECTION 

งานเสาเข็มและกําแพงกันดิน ไตรมาส 2 ป 2565 

2 ศูนยการคาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี (สวนตอขยาย) เสาเข็มเจาะแบบกลม ไตรมาส 2 ป 2565 
3 อาคารเอนกประสงคและโรงเจ วัดมังกรกม

ลาวาส 
งานเข็มและกําแพงกันดิน ไตรมาส 1 ป 2565 

4 AKN งานเข็มและกําแพงกันดิน ไตรมาส 2 ป 2565 
5 P5 Building (Partial) and Fourm (3Nos.) for 

One Bangkok Mixed Use Development 
งานเข็มและกําแพงกันดิน ไตรมาส 1 ป 2565 

6 ฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) งานเข็มและกําแพงกันดิน ไตรมาส 1 ป 2565 
7 ศูนยราชการกระทรวงมหาดไทย กําแพงกันดินระบบไดอะเฟรม

วอลล/งานเสาเข็มเจาะ 
ไตรมาส 2 ป 2565 

8 เดอะ เบส สุขุมวิท 71 เสาเข็มเจาะแบบกลม ไตรมาส 1 ป 2565 
9 เมดิคอลคอมเพล็กซ รามอินทรา เสาเข็มเจาะแบบกลม ไตรมาส 2 ป 2565 

10 ดุสิต เซ็นทรัลพารค สัญญา2 งานเข็มและกําแพงกันดิน ยังไมเริ่มงาน 
11 THE MALL2 (LINK BRIDGE) งานเข็มและกําแพงกันดิน ยังไมเริ่มงาน 
12 กอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบาง

ใหญ-กาญจนบุรี ตอนที่ 2 
งานเสาเข็มและกําแพงกันดิน ยังไมเริ่มงาน 

13 ศูนยการคาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี (สวนตอขยาย) งานเสาเข็มเจาะแบบกลม ยังไมเริ่มงาน 
 รวมมูลคางาน (ลานบาท) 1,113.46 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 2564 (One Report) 
 

   35  
  

The 
Foundation  
Of Success 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

  ในกลุมบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ประกอบดวย 

 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา ดังน้ี 

ชื่อบริษัท/กิจการรวมคา รอยละการถือหุน ประเภทธุรกิจ / งานประมูล 
1. บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 50 

ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว26 ลานบาท 

มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง
งานกอสรางอาคารสูงและงานกอสรางฐาน
ราก 

2. บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด 97.996 

ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว10 ลานบาท 

มีนโยบายรับงานกอสร างและรับงาน
เสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินที่ตางประเทศ 

3. บริษัท ซีฟโก(เมียนมาร) จํากัด 80 ของทุนจดทะเบียน 
700,000,000 kyat คิดเปนเงินเทากับ 

13.43 ลานบาท 

มีนโยบายดําเนินการรับงานกอสรางและ
รับงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินที่
ประเทศพมา 

 
1.3.2 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

  -  ไมมี –  
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1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
1.4.1 หลักทรัพยของบริษัท 

 ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 
 ทุนจดทะเบียน   : 369,853,954 บาท (หุนสามัญ 739,707,908 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) 
 ทุนที่ออกและชําระแลว : 369,853,954 บาท (หุนสามัญ 739,707,908 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) 
 
 แบงเปน 
 หุนสามัญ   : จํานวน 739,707,908 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท เปน 369,853,954 บาท 
 หุนบุริมสิทธิ ์  : -ไมมี- 

 
1.4.2 ผูถือหุน 

 รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 

 
 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละของทุนชําระ
แลว 

1. กลุมทัศนนิพันธ 196,898,754 26.62 
    1.1  นายณรงค ทัศนนิพนัธ 57,107,936 7.72 
    1.2 นางภาวนา  ทัศนนิพนัธ 23,857,163 3.23 
    1.3 นายณัฐฐพนัธ ทัศนนิพนัธ 7,521,915 1.02 
    1.4 นางสาวณฐัฐวรรณทศันนพิันธ 10,970,677 1.48 
    1.5 นางสาวณฐัฐกานต ทัศนนพินัธ ทันโนะ 53,467,724 7.23 
    1.6 นายทศันพนัธ  ทศันนพิันธ 23,398,371 3.16 
    1.7นายณัฐฐพล ทัศนนิพนัธ 17,182,896 2.32 
    1.8 นายเดชา  ทัศนนิพนัธ 3,392,072 0.46 
2. บริษัท เมืองไทยประกันชวีิต จํากดั (มหาชน) 16,199,415 2.19 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากดั 12,935,058 1.75 
4. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน 8,575,300 1.16 
5. น.ส.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน 7,785,538 1.05 
6. นายวิชัย แสงสุขเอี่ยม 7,206,100 0.97 
7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จาํกดั(มหาชน) 7,066,600 0.96 
8. บริษัท ไทยประกันชวีิต จํากัด (มหาชน) 6,703,400 0.91 
9. นายพฤทธ์ินราธัศจรรย 6,537,811 0.88 
10. นายณัฐพล เรืองปญญาพจน 5,860,000 0.79 
11. อื่นๆ 463,939,932 62.72 

รวม 739,707,908 100.00 
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1.5 การออกหลักทรัพยอ่ืน 
- ไมมี - 

 
1.6 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว  

หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี การ
จายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆมาประกอบการพิจารณา เชน ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอง แผนการขยายงาน 
เปนตน ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลตามผลประกอบการของแตละบริษัท โดยมิไดกําหนดอัตราการจายเงินปนผลท่ี
แนนอน แตขึ้นอยูกับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทยอย 
 

ตารางการจายปนผลแตละป 

 
 

 
1.7 ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ 
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระ

แลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 1.55 ของทุนชําระแลว 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจที่ใหบรรลุตามเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจที่วางไว โดยมีการตระหนักถึง
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหนําไปสูการปฏิบัติอยางมีระบบโดยมีการ
วิเคราะห ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา เพ่ือชวยลดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ใหนอยที่สุด ทั้งน้ีไดดําเนินการพัฒนาผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัท บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงครวมขององคกร 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือสนับสนุนใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) โดยการระบุเหตุการณความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง และการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกร 
2. คําจํากัดความของหัวขอตางๆ ที่เก่ียวกับความเสี่ยง 

2.1 ความเสี่ยง 
โอกาสหรือเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น แลวสงผลให บริษัทและสวนงานตางๆ ไมบรรลุวัตถุประสงค และหรือเปาหมาย

ที่กําหนดไว โดยกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบหรือความเสียหายตอองคกรในที่สุดทั้งที่เปนตัวเงินและช่ือเสียงภาพลักษณของ
องคกร 

2.2 ผลกระทบ (Impact) 
เหตุการณที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกรมากนอยเพียงใด 
2.3 โอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ้น (Likelihood) 

 เหตุการณมีโอกาสท่ีเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด 
2.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นตอวัตถุประสงค วามีระดับความเสี่ยงอยูในระดับ
ที่องคกรควรดําเนินการจัดการอยางไรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

3. การอบรมการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและ

พนักงานทุกคนในองคกร เพ่ือชวยสนับสนุนกลยุทธดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับออกแบบใหสามารถ
บงช้ีเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพ่ือใหไดรับ
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว 

โดยบริษัทใชแนวทาง การบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission Enterprise Risk Management) ดังน้ี 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
3. การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification) 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
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5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
8. การติดตาม (Monitoring) 

4. หลักเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยง 
หลักเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยงที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงและผูบริหารตาม

สายงานตางๆ ประกอบดวยหลักเกณฑดังน้ี 
1. การกําหนดระดับของผลกระทบตอองคกรในกรณีที่ความเสี่ยงน้ันเกิดขึ้น (Impact) 
2. การกําหนดระดับโอกาสที่ความเสี่ยงน้ันอาจจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
3. การกําหนดระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Map) 

5. ระดับของผลกระทบ และโอกาสของการบริหารความเสี่ยง 
การกําหนดระดับของผลกระทบความเสี่ยง เปนการพิจารณาถึงขนาดหรือระดับของความเสียหายหากความเสี่ยเกิดขึ้น 

ซึ่งความเสี่ยงหน่ึงๆ อาจมิไดสงผลกระทบใหกับบริษัท ในดานใดดานหน่ึง แตอาจสงผลกระทบตอองคกรในหลายดานในคราว
เดียวกัน สรุปผลกระทบตอบริษัท แบงออกเปน 

1. ผลกระทบดานการเงิน (Financial Impact : F) 
2. ผลกระทบดานการดําเนินงาน (Operation Impact : O) 
3. ผลกระทบดานช่ือเสียง (Reputation Impact : R) 
4. ผลกระทบดานกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ (Compliance Impact : C) 

 
2.2 ปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

1. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารระดับสูง 
ผูรวมกอต้ังบริษัทมีอยู 3 ทาน ปจจุบันเกษียณไปแลว 2 ทาน เหลือ 1 ทานคือ ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ วุฒิวิศวกรสาขา

โยธา เปนวิศวกรที่มีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจกอสรางโดยเฉพาะการกอสรางงานใตดินกวา 47 ป จึงเปนที่รูจัก
และยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตลอดจนเจาของโครงการตางๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่มีสวนสําคัญใน
การติดตอกับลูกคา   
 อยางไรก็ตามบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผูบริหารที่เปนผูกอต้ังแตเพียงประการเดียว จึงมีการเตรียม
ความพรอมของบุคลากรในแตละแขนงเพ่ือใหสามารถขึ้นมารองรับงานของผูบริหารระดับสูงได เชน การสรรหาบุคลากรมือ
อาชีพเขามาชวยบริหารและริเริ่มใหมีการสรางสัมพันธระหวางผูบริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของบริษัทกับเจาหนาที่
ผูควบคุมงานและระดับปฏิบัติการของลูกคาที่เปนทั้งหนวยงานราชการและเอกชน เพ่ือใหสามารถรักษาสัมพันธอันดีของ
ผูบริหารรุนตอไป ซึ่งไดดําเนินการหาบุคลากรเขามาแทนในรอบปที่ผานมาแลว ซึ่งผลงานก็เปนที่นาพอใจ 
2. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาวิศวกร 

ธุรกิจของบริษัทตองอาศัยผูที่มีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณงานออกแบบ วางแผน และดําเนินการกอสราง
ตามแผนที่วางไว ซึ่งหมายถึงวิศวกรในระดับผูชวยผูจัดการใหญ (Executive Vice President) ผูจัดการโครงการ (Project 
Manager) และวิศวกรผูควบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลาน้ีไปยอมสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 
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อยางไรก็ตามผูชวยผูจัดการใหญ (Executive Vice President) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผู
ควบคุมงาน (Project Engineer) ของบริษัทสวนใหญรอยละ 90 ลวนมีอายุงานกับบริษัทประมาณนานกวา 10 ป ขึ้นไป ที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร รวมกันกวา 20 คน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากที่ผานมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี  โดยมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง  สงบุคลากรเขา
รวมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจตางๆ ที่สามารถแขงขันกับตลาดได  เพ่ือรักษา
บุคลากรใหทํางานกับบริษัท   และเพ่ือลดปญหาดังกลาว บริษัทไดดําเนินการใหสถาบันการศึกษาตางๆ สงนักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตรเขาฝกงานที่บริษัทเปนประจําทุกป ทําใหมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ ดังกลาวใหความสนใจที่
จะรวมงานกับบริษัทตอไป และบริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาใหกับสถาบันตาง ๆ เชน AIT (Asian Institute of Technology) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน  
3.ความเส่ียงทางดานการเงิน 

ความเสี่ยงจากคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกผลการดําเนินงานของบริษัท ขาดสภาพคลองในการทํางานได อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคากอนการรับงาน การหาขอมูลของลูกคาอื่นเพ่ิมเติม หรือ
มีการเรียกเก็บเงินลวงหนากอนเริ่มดําเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทําเสร็จและบริษัทฯ ยังไดรับความสนับสนุน
จากสถาบันการเงินตาง ๆ เพ่ือเขามาชวยแกปญหาในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคลองไดบริษัทฯไดมีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกคาใหครอบคลุมกับลูกหน้ีที่คางชําระมากกวา 12 เดือนและในป 2563 บริษัทมีการต้ังสํารองหน้ีสูญไวเปนจํานวนเงิน 30 
ลานบาท 
4.ความเส่ียงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบท่ีใชในการกอสราง 

ลักษณะการรับงานของบริษัทสามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาคาแรงงานและคาวัตถุดิบ และ (2) 
งานที่รับเหมาเฉพาะคาแรงงานอยางเดียว  ในกรณีที่บริษัทรับงานประเภทท่ี (1) ซึ่งตองรับผิดชอบทั้งการกอสรางและการจัดซื้อ
วัตถุดิบน้ัน ทําใหมีความเสี่ยงเร่ืองตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ   เน่ืองจาก
บริษัทจะตองเสนอราคารับเหมาลวงหนากอนเริ่มดําเนินงาน อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวอาจไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับ
ธุรกิจรับเหมากอสรางอื่น ๆ เน่ืองจาก 

 ลักษณะของงานสวนใหญที่บริษัท รับเหมา จะมีชวงระยะเวลาการทํางานคอนขางสั้น คือโดยเฉลี่ยประมาณ  3-5 
เดือน ตอโครงการ  ทําใหบริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุที่ตองใชในการกอสรางได  

 วัตถุดิบหลักมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน ซึ่งบริษัทเปนลูกคารายใหญของผูจัดจําหนาย
วัสดุดังกลาว ทําใหสามารถเจรจาตอรองโดยอาศัยความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญ และกําหนด
ราคาคงที่ในระยะเวลาหน่ึงๆได นอกจากน้ีในกรณีที่ราคาวัสดุผันผวนมาก บริษัทอาจซื้อวัตถุดิบทั้งจํานวนที่
บริษัทประมาณวาจะตองใชในงานที่รับจางไวแลว และกําหนดใหผูจัดจําหนายทยอยสงวัสดุใหบริษัทเมื่อจะมีใช
งานจริง 

 นํ้ามันดีเซล มีการปรับปรุงราคาเปนแบบลอยตัวซึ่งมีผลกระทบดานตนทุนของบริษัท บริษัทไดใหความสําคัญ
ในเร่ืองน้ีเปนอยางมากและติดตามความผันผวนของราคาอยางใกลชิด หากแนวโนนของราคาเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งมี
ผลกระทบกับตนทุนดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพ่ิมขึ้นในการรับงานตอไปเพ่ือชดเชยตนทุนที่
เหมาะสม และคํานึงถึงศักยภาพการแขงขันในตลาดประกอบดวย 
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5.ความเส่ียงจากการดําเนินงานไมเสร็จตามกําหนดหรืองานไมไดคุณภาพตามที่กําหนด 
 โดยทั่วไปงานกอสรางที่บริษัทดําเนินการอยูน้ันจะมีคาปรับในกรณีที่มีการดําเนินงานลาชากวาที่กําหนดซึ่งปกติมี
อัตรารอยละ 0.01 ของมูลคางานตอวัน และมีการกําหนดคาปรับสูงสุดเปนจํานวนวันหรือเปนรอยละไมเกิน 10% ของมูลคางาน
ในกรณีที่งานที่สงมอบไมไดมาตรฐานตามแบบท่ีกําหนด ซึ่งหากมีเหตุการณใดๆ ดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทจะตองดําเนินการแกไข
ใหถูกตอง สงผลใหตนทุนสูงขึ้นและเสียเวลาในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น  อยางไรก็ตามหากความลาชาของการดําเนินงานน้ันมิได
มีสาเหตุมาจากบริษัท อาทิเชน การเปล่ียนแปลงแบบการกอสราง หรือสถานที่ที่รับมอบไมพรอมที่จะสามารถดําเนินการได 
หรือสภาพดินฟาอากาศไมเอื้ออํานวย โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนและเกิดอุทกภัยนํ้าทวม ซึ่งการปฏิบัติการของผูรับเหมากอสราง
จะเปนไปดวยความยากลําบากถาไมมีการวางแผนงานที่ดีพอน้ัน บริษัทจะสามารถเจรจาและช้ีแจงใหผูวาจางทราบและสามารถ
ขอยืดเวลาการดําเนินงานออกไปได ทั้งน้ีในระยะที่ผานมาในสวนของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน บริษัทยังไมเคยถูกปรับ
อยางมีนัยสําคัญอันมีสาเหตุมาจากการสงงานลาชา เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณดานงานกอสรางมาเปนเวลานาน จึงสามารถ
วางแผนการทํางานและเตรียมมาตรการปองกันปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นลวงหนา โดยการเตรียมความพรอมทั้งใน
เรื่องเครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน จํานวนของวิศวกรผูควบคุมงานที่มีประสบการณในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิคการ
กอสรางแบบใหมๆ   
 ในสวนงานโยธาที่รับจากหนวยงานราชการ บริษัทไดมีการวางแผนการกอสรางใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลางาน
กอสราง เพ่ือปองกันการถูกปรับจากงานลาชา ถึงแมในปที่ผานมาจะถูกปรับบางก็ตาม 
6.ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหมของภาครัฐ 

การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหมๆ ขึ้นมา ซึ่งมีสวนกระทบกับการรับงานกอสรางอาคารตางๆ เชน กฎระเบียบเก่ียวกับ
ใบอนุญาตสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลทําใหการออกใบอนุญาตกอสรางออกมาชา จะทําใหตนทุนในการกอสรางเปล่ียนไปในอัตราท่ี
สูงขึ้น แตในการประกอบธุรกิจเข็มเจาะและกําแพงกันดินของบริษัท งานที่รับเขามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 - 4 เดือน ดังน้ัน
ผลกระทบจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น การปองกันความเสี่ยงที่บริษัทจะรับงานโดยจะตองมีการตรวจสอบถึงขั้นตอนการ
ดําเนินการขอใบอนุญาต วาดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว กอนบริษัทจะตัดสินใจทําการรับงานเพ่ือจะนํามาวางแผน
ดําเนินการในการควบคุมตนทุนการผลิตใหไดตามเปาหมาย 
7.ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทอ่ืน 

โดยที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทอื่นจํานวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะ
สอดคลองกับลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท ที่ประกอบดวยการลงทุนและการกอสรางโครงการหลายโครงการ แตละโครงการจะ
มีผูรวมลงทุนแตกตางกันไป อยางไรก็ตามกิจการรวมคาที่จัดต้ังขึ้นสวนใหญจะมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินโครงการเพียงไมก่ี
โครงการ และเมื่อโครงการน้ันแลวเสร็จ ก็จะเลิกกิจการรวมคา ในแงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจะจํากัดเทากับเงิน
ลงทุนในแตละองคกร ซึ่งในการลงทุนแตละครั้งบริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเปนไปไดของแตละโครงการ หรือแตละบริษัท
อยางรอบคอบ รวมท้ังยังพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต ทั้งน้ีบริษัทในกลุมที่ไดลงทุนไปแลวในสวนใหญมีผล
ประกอบการเปนที่นาพอใจ 
8.ความเส่ียงจากการถูกฟองรอง 
 ในการทํางานกอสรางตางๆ น้ันอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความเสียหาย
ขางเคียงที่อยูใกลหรือติดกับสถานที่กอสราง หรือความเสียหายจากการกอสรางที่ไมไดมาตรฐานหรือตามแบบกอสราง จึงอาจ
เกิดการฟองรองจากผูเสียหาย เชน เจาของสถานที่ขางเคียงหรอืเจาของโครงการ ได ซึ่งอาจสงผลเสียหายใหกับบริษัท 
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 เพ่ือชวยลดความเสี่ยงในกรณีของการถูกฟองรอง กอนที่บริษัทจะเริ่มเขาสถานที่กอสรางไดมีการทําประกันภัยความ
เสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุของการกอสราง รวมทั้งไดมีการทํา Pre survey กอนเริ่มงานเสมอ และในสวนของเจาของ
โครงการบริษัทไดมีการวาง Bond ประกันผลงานใหกับเจาของโครงการไวประมาณ 1 – 2 ป แลวแตกรณี ในอดีตที่ผานมา
บริษัทไมเคยถูกฟองรองใดๆ จากเจาของโครงการเน่ืองจากคุณภาพในการทํางานของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานสากล ในสวน
ของการถูกฟองรองจากเจาของสถานที่ขางเคียงน้ันมีบาง แตก็ไมมีผลเสียหายกับทางบริษัทเพราะไดมีการทําประกันภัยไว
รองรับและความเสียหายน้ีเกิดหากมี ก็มีเพียงเล็กนอย 
9.ความเส่ียงในการที่ไมสามารถหางานใหมมารองรับโครงการท่ีใกลทําเสร็จได 

 ในสภาพของงานกอสรางเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินในแตละโครงการใชเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการหางานโครงการใหมมารองรับงานเกาที่ใกลเสร็จ บริษัทฯไดทําการหาตลาดแหลงใหมๆ เชน AEC เพ่ือรองรับ
ตลาดในประเทศ 

 บริษัทมีสวนแบงในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินประมาณรอยละ 30 ถือวามีสวนแบงการตลาดที่มากที่สุด ซึ่ง
ถามีงานใหมๆ เกิดขึ้นบริษัทมีโอกาสไดรับงานสูงกวาคูแขงรวมทั้งบริษัทมีช่ือเสียงมามากกวา 47 ป จึงรูถึงสภาพการแขงขันได
เปนอยางดีและบริษัทไดขยายฐานของการรับงานเพ่ิมมากขึ้น เชน งานฐานราก, งานโครงสราง และงานดานถนนและอุโมงค  
10.ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร  

ตามที่การเติบโตของภาคธุรกิจกอสรางไดเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งที่รัฐบาลไดมีประกาศปรับคาแรงขั้นตํ่าเปนวันละ 300 
บาทในทุกจังหวัดทั่วประเทศทําใหแรงงานจํานวนมากกลับภูมิลําเนา จึงสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจกอสราง 
บริษัทฯ ไดดําเนินการขึ้นทะเบียนขอรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานกับทางกรมการจัดหางาน รวมทั้งสงเสริมรับนักศึกษา
ฝกงานจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ เขาฝกงานกับทางบริษัท เพ่ือจะไดคัดสรรนักศึกษาเหลาน้ันเขารวมทํางานกับบริษัท และยังมี
การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ เพ่ือจะไดรับนักศึกษาที่ไดรับทุนน้ันเขามาทํางานกับ
บริษัทหลังจากจบการศึกษา  
11.ความเส่ียงจากการทุจริต คอรรัปชั่น 
 โดยทั่วไปงานกอสรางจะทํางานอยูภายนอกบริษัทเปนจํานวนมากหลายหนวยงาน ทําใหควบคุมการทุจริต คอรรัปช่ัน 
เปนดวยความยากลําบากในการควบคุม ดังน้ันทางบริษัทปองกันความเสี่ยงจากการทุจริต คอรรัปช่ัน โดยใหมีขบวนการแจง
เบาะแสการกระทําความผิด(โดยสามารถดูการแจงไดใน website ของบริษัท) และบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน โดยมี
การประเมินอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งบริษัทสงเสริมใหพนักงานเขาฝกอบรมหลักสูตรครูสมาธิ ซึ่งการทําสมาธิจะอบรมจิตใจคน
ใหมีความสุข สงบ และเปนคนดีตอสังคม เปนการปองกันความเสี่ยงอีกทางหน่ึง 
 บริษัทมีกระบวนการปกปองผูที่แจงเบาะแสการกระทําผิดไวอยางรัดกุม เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแสดวย 
12.ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่ีไดกําหนดไว 
 ซึ่งการที่ไมปฏิบัติตามขั้นตอนน้ันจะมีความเสี่ยงที่ตามมา ทําใหบริษัทอาจเกิดปญหาทางดานผลงาน เชน 

- ทําใหผลงานไมเปนไปตามกําหนด จะทําใหเกิดตนทุนเพ่ิม เชน คาซอมแซม 
- ทําใหความนาเช่ือถือจากลูกคาลดลงได เน่ืองจากผลงานไมเปนไปตามกําหนด 
- จะทําใหเกิดความเสียหายจากบริเวณขางเคียงใกลที่ทํางาน ซึ่งอาจเกิดการฟองรองตามมาได 
- อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได ซึ่งจะมีผลเสียหายกับทรัพยสินของบริษัท รวมถึงสวัสดิภาพของ

พนักงาน 
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 บริษัทไดทําการปองกันโดยกําหนด Check List ขึ้นมาเพ่ือใหพนักงานที่หนวยงานจะตองปฏิบัติ และมีกระบวนการ
ตรวจสอบวาไดทําตามขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม 
13.ความเส่ียงท่ีบริษัทตางชาติเขามาในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 

จากการท่ีประเทศเปดกวางขึ้นและมีตลาดกอสรางภายในประเทศขยายตัวมากขึ้น จึงเปนสิ่งที่บริษัทกอสรางใน
ตางประเทศ สนใจเขามาลงทุนในประเทศทําใหตลาดการแขงขันเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินสูงขึ้น บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความ
เสี่ยงในดานน้ี บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นในผลงานซึ่งมีประสบการณมากวา 47 ป มีผลงานเปนจํานวนมากที่มีคุณภาพเปนที่
ประจักษ และการสงมอบตรงเวลา โดยคํานึงถึงความย่ังยืนเปนมิตรกับชุมชนและสังคมขางเคียง และบริษัทฯ มีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง โดยทีมงาน R&D ของบริษัทเพ่ือพัฒนางานดานการกอสรางที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ยังมองถึง
พันธมิตรในงานกอสรางทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือชวยเพ่ิมจุดแข็งและลดจุดออนของบริษัท 
14.ความเส่ียงท่ีเกิดจากโรคติดตอท่ีเกิดขึ้นใหม 
 จากการที่มีการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหบริษัทคํานึงถึงความเสี่ยงดานโรคระบาดใหมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
บริษัทฯจึงไดจัดทําแผนปองกันโดย 

- ใหความรูดานสุขอนามัยพ้ืนฐานใหกับพนักงาน 
- จัดสถานท่ีและความสะอาดภายในหนวยงานและสํานักงาน ใหมีอากาศถายเทไดดี และมีแสงสวางใหพอเหมาะ

กับการทํางาน 
- มีการจัดเตรียมอุปกรณความสะอาด และเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิใหกับพนักงานทั้งภายในสํานักงานใหญและ

หนวยงาน 
15.ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม 

จากการที่มีการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ตองมีการประกอบอุตสาหกรรมตางๆ จึงสงผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําใหเกิดโลกรอน อันกอใหเกิดนํ้าทวม ฝุนละออง รวมทั้งทําใหเกิดโรคระบาดได ดังเชน
ปจจุบันน้ี โดยไดทําการปองกันความเสี่ยงโดยการทําประกันภัยเพ่ือคุมครอบผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ และ
บริษัทยังมีนโยบายรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือลดภาวะโลกรอน เชน สงเสริมการปลูกปา การรณรงคการลดใชถุงพลาสติก รวมทั้ง
การใหความรูเก่ียวกับพนักงานในการปองกันโรคติดตอ โดยเนนใหพนักงาน ควรกินรอน ชอนกลาง ลางมือ ใสหนากากอนามัย
เมื่อตองอยูในที่ชุมชน หรือคนหนาแนนและเนนย้ําเรื่องลางมือบอยๆ 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน 
นโยบายดานความย่ังยืน 

 บริษัทเปนผูประกอบการดานงานรับเหมากอสราง โดยมีธุรกิจหลักดานงานฐานราก, งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกัน
ดิน ซึ่งมีภารกิจสงมอบผลิตภัณฑคุณภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคม ดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน บริษัทมีความมุงมั่นและ
ตระหนักถึงการดําเนินงานดวยความโปรงใส สุจริต และเปนธรรมตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบตอ
สังคม คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บนพ้ืนฐานที่มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตดวยจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบตอภารกิจและหนาที่ดวยความเสมอภาค รวมทั้งคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาความย่ังยืนของบริษัท 

เปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน 
 บริษัทจะทําการพัฒนานวัตกรรมดานงานฐานรากที่เก่ียวกับการทําเสาเข็มเจาะที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม ให
เสร็จสมบูรณภายในอีก 1 ปและพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับการกําจัดนํ้าเสียใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเปนรูปธรรมภายในเวลา 
2 ป  

3.2 การจัดการผลกระทบตอผุมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 
 3.2.1 หวงโซคุณคาธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

การตลาดและ
งานออกแบบ

เตรียมการ
และวางแผน

กระบวนการ
ผลิต

สงมอบและ
แกไข

บริการหลัง
การขาย Value Chain 

หวงโซแหงคุณคา 
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การตลาดและงาน
ออกแบบ 

เตรียมการและวางแผน กระบวนการผลิต สงมอบ บริการหลังการขาย 

กิจกรรมหลกั 
ดําเนินการซื้อแบบและ
คํานวณแบบเพื่อใชใน
การประมูล 

คํานวณ Budget วางแผนการ
ทํางาน ทําใบขออนุญาตตางๆ 
จัดหาวัตถุดิบ จัดหาเคร่ืองจักร 
จัดหาพนักงานและผูที่
เก่ียวของ 

ผลิตงานท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน EIA เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสังคม 

ทําการปดโครงการ และ
สงมอบผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสังคม 
ใหแกลูกคา 

ผูบริหารเดินทาง
ไปขอบคุณลูกคา
ดวยตนเอง เพื่อ
สานสัมพันธกับ
ลูกคา 

ผูเกี่ยวของในกระบวนการ 
SPP/ENG B&W/SPP/ENG/WS1/ 

FIN/PUR/STO/HRM/ 
ADM/ITS 

B&W/SPP/ENG/WS1/FIN/
PUR/STO/HRM/ 
ADM/ITS 

B&W/SPP/ENG/FIN B&W/SPP/ENG 

ผูมีสวนไดเสีย 
 ลูกคา 
 ผูออกแบบ For 

Bidding 
 ผูควบคุมงาน Consult 
 ผูควบคุมปริมาณงาน 

QS 
 คูแขง 

 คูคา Supplier (เตรียม
คอนกรีต เหล็กเสน วัตถุดิบ
หลักในการผลิต) 

 พนักงาน (เตรียมทีม
พนักงาน) 

 เตรียมเคร่ืองจักร ภายใน 
ภายนอก 

 Sub Contract (เตรียมบริษัท
ขนดิน) 

 หนวยงานราชการ (ขอ
ไฟฟา น้ําประปา ขอ
ใบอนุญาตกอสรางจาก
หนวยงานราชการ) 

  Safety Plan และงาน จป. 
 ลูกคา 
 ผูรับเหมาผูกเหล็ก 
 ผูรับเหมางานร้ัว 
 จัดหาทุน 
 จัดเตรียมอุปกรณ ไอที 

 ชุมชน บานขางเคยีง 
 หนวยงานราชการ 
 ผูควบคุมงาน Consult 
 ผูควบคุมปริมาณงาน QS 
 ผูรับเหมาผูกเหล็ก , รถ
ขนสง 

 ผูออกแบบ 
 ลูกคา 
 คนงาน พนักงาน 
 สโตรหนวยงาน (เตรียม
สินคาและอะไหล,สโตร 
สวนที่มีพิษและไมมีพิษ 
การจัดเก็บไมใหมีฝุน) 

 เตรียมอุปกรณประกอบ / 
ซอมบํารุง 

 ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต 

 จัดซื้อ ในการจัดหา
วัตถุดิบ 

 ลูกคา 
 ผูควบคุมงาน Consult 
ทําอยางไรใหไดใบ 
Cer ตรงกําหนด 

 ผูควบคุมงาน Final 
Account 

 ผูควบคุมปริมาณงาน 
QS 

 ชุมชน บานขางเคยีง 
  หนวยงานราชการ 
เชน EIA,ไฟฟา
,ประปา 

 ผูบริหาร (ไป
ขอบคุณลูกคา) 

 ลูกคา 
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3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 
ผูมีสวนได

เสีย 
ความคาดหวัง แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ การสื่อสารและชองทาง ผลกระทบ 

1. ผูถือหุน 
 

1.ผลตอบแทนสูงสุด (ภายใตความ
เสี่ยงที่เหมาะสม) 

2.การดําเนินธุรกิจที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได 

3.สิทธิของผูถือหุน (สวนนอย) 
4.การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีม
กัน 

5.การเปดเผยและการเขาถึงขอมูล
อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

6.กําหนดชองทางในการแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1.การดําเนินการตามหลักการ
กํากับดูกิจการที่ดีของบริษัท 

2.ไมนําขอมูลใดๆ ที่ยังไม
เปดเผยตอสาธารณะมา
แสวงหาผลประโยชนใสตน 

3.ไมดําเนินการใดๆท่ีอาจ
กอใหเกิดความขอแยงทาง
ผลประโยชน 

4.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(PDPA) 

1.จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปตาม AGM Checklist 

2.มีการพบนักวิเคราะหและนัก
ลงทุน 

3.รายงานประจําป, แบบ 56-1 
4.เว็บไซตบริษัท 
 

Key Player - 
Manage Closely 

 

2. ลูกคา 
 

1. การบริการและผลงานที่มีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
และราคายุติธรรม  

2. การสงมอบผลงานที่ตรงเวลา 
3. การเปดเผยขอมลูที่เก่ียวของอยาง
ถูกตอง เหมาะสมและเพียงพอ  
รักษาความลับของลูกคา 

4. การทําสัญญาระหวางลูกคาและ
บริษัทอยางเปนธรรม และการ
ปฏิบัติตามสัญญา 

 

1. การพัฒนาศักยภาพของบริษัท
ในดานตางๆ ไมวาจะเปนใน
เร่ืองของบุคลากร เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร นวัตกรรม 
กระบวนการทํางานเปนตน 
เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาและการ
พัฒนาไปสูการเปนบริษัทชั้น
นําในดานเสาเข็มเจาะและ
กําแพงกันดิน 

2. การปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

3. ใหราคาท่ียุติธรรมพรอม
คุณภาพที่ด ี

1. การเขารวมประชุมกับลูกคา, 
เจาของโครงการ และวิศวกรท่ี
ปรึกษา 

2. การเขาตรวจหนวยงานจาก
ผูบริหารของบริษัท 

3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(PDPA) 

4.มีการทําแบบสํารวจความพึง
พอใจ 

 

Key Player - 
Manage Closely 
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ผูมีสวนได
เสีย 

ความคาดหวัง แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ การสื่อสารและชองทาง ผลกระทบ 

3. พนักงาน 
 

1.ความมั่นคงและกาวหนาในหนาที่
การงาน 

2.คาตอบแทนและสวัสดิการที่เปน
ธรรมและเหมาะสม 

3.ความปลอดภัยในการทํางาน 
4.สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี 
5.การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
 

1.การปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

2.การสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรในดานตางๆ รวมถึง
การพัฒนาวางแผนการ
ฝกอบรมเพื่อความกาวหนาใน
สายงานอาชีพ  

3.การสรางจิตสํานึกและ
ดําเนินการดานความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยมีการ
กําหนดนโยบาย มาตรการ 
กฎระเบียบ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนา
แนวทางดานความปลอดภัย
ในการทํางาน 

4.การปฏิบัติตามนโยบาย ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
เพื่อใหสถานที่ทํางานเปนไป
อยางถูกสุขลักษณะ 

5.กําหนดชองทางในการแสดง
ความคิดเห็นและรองเรียน 
พรอมมาตรการคุมครองผูแจง
เบาะแส 

6.บริษัทจัดใหมีการเรียน
หลักสูตรครูสมาธิของสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ เพือ่อบรม
จิตใจใหพนักงานเปนคนดี 

1.การประชุมพนักงานและ
ประชุมยอยของสวนงาน โดย
บริษัทจัดกิจกรรมวันเกิด
ใหแกพนักงานทุกๆเดือน และ
มีการประชุมพนักงานอยูเสมอ
ทุกเดือน 

2.ชองทางการแสดงความ
คิดเห็นและรองเรียน 

3.กิจกรรมสานสัมพันธพนักงาน
ของบริษัท 

4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(PDPA) 

5. มีการทําแบบสํารวจความพึง
พอใจ 

6. มีสิทธิมนุษยชนและความเทา
เทียม 

 

Key Player - 
Manage Closely 
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ผูมีสวนได
เสีย 

ความคาดหวัง แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ การสื่อสารและชองทาง ผลกระทบ 

4. คูคา  
 

1. กระบวนในการคัดเลือกคูคาที่
โปรงใส 

2.การเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และเพียงพอ 

3.การทําสัญญาระหวางคูคาและบริษัท
อยางเปนธรรม 

4.การรักษาความลับของคูคา 
5.การชําระเงินที่ตรงตามกําหนดเวลา 
 

1. การปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

2. การปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นของบริษัท 

3. การปฏิบัติตามสัญญาระหวาง
คูคาและบริษัท 

4. กําหนดชองทางในการแสดง
ความคิดเห็นและรองเรียน 
พรอมมาตรการคุมครองผูแจง
เบาะแส 

 

1. การจัดประชุมพบปะกัน
ระหวางคูคากับบริษัท 

2. เว็บไซตบริษัท 
3.ทําแบบสํารวจความพึงพอใจ 
4.จัดทําการประเมินผลงานของ
คูคา 

5.มีการพบปะโดยผูบริหารเปน
ประจําทุกป 

 

Meet Their Needs - 
Keep Satisfied 
 

5. คูคาฝาย
ลูกคา 

 

1. ตองการความตองการที่คูคากําหนด 
 

1. เปนมิตรและมีการให
คําปรึกษาซ่ึงบริษัทมี
ประสบการณกวา 47 ป 

 

1. การเขารวมประชุมกับลูกคา, 
เจาของโครงการ และวิศวกร
ที่ปรึกษา 

2. มีการทําจดหมายแสดงความ
พึ่งพอใจ 

3. ไปพบปะกับคูคาของฝาย
ลูกคา 

Key Player - 
Manage Closely 
 

6. เจาหนี้ 
 

1.ไมดําเนินการใด ๆ อันเปนการจํากัด
สิทธิของคูแขง 

2.การชําระเงินที่ตรงตามกําหนดเวลา 
 

1.การปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

 

1. เว็บไซตบริษัท  
2. มีการพบปะกับผูบริหารเปน
ประจําทุกป 

 

Show Consideration 
- Keep Informed 
 

7. คูแขง 
 

1. ตองการงาน 
2. ไมดําเนินการใด ๆ อันเปนการจํากัด
สิทธิของคูแขง 

1. การปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

1. เว็บไซตบริษัท  
 

Show Consideration 
- Keep Informed 
 

8. หนวยงาน
ราชการ 

 

1.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวของในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษัท 

2.ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ 
 

1.การปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

2.การปฏิบัติตามนโยบายตอตาน
การทุจริต การคอรรัปชั่น และ
การใหหรือรับสินบนของ
บริษัท 

1. เว็บไซตบริษัท  
 

Meet Their Needs - 
Keep Satisfied 
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ผูมีสวนได

เสีย 
ความคาดหวัง แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ การสื่อสารและชองทาง ผลกระทบ 

9. ชุมชนและ
สังคม 

 

1.การดําเนินธุรกิจที่สงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนหรือ
ผูที่สัญจรนอยที่สุด 

2.การดําเนินธุรกิจที่รักษา
สภาพแวดลอม 

3.การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
4.ชองทางการแสดงความคิดเห็นและ
รองเรียน 

 

1.การปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

2.การปฏิบัติตามนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม (EIA) 

3.กําหนดชองทางในการแสดง
ความคิดเห็นและรองเรียน 
พรอมมาตรการคุมครองผูแจง
เบาะแส 

4.การมีสวนรวมของชุมชนและ
สังคม 

5.รับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของชมุชนรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อหา
แนวทางในการบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมถึงดําเนินการแกไขขอ
รองเรียนเม่ือไดรับการแจง
ปญหาจากชุมชน 

6.ติดตอกับทางมหาวิทยาลัยเร่ือง
สหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
มาฝกงานท่ีบริษัท 

1. เว็บไซตบริษัท  
2.มีการพบปะกับผูบริหารทุก
โครงการที่เขาไปดําเนินการ
เปนประจําทุกๆเดือน 

 

Show Consideration 
- Keep Informed 
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3.2.3 การจัดลําดับประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน 
 

   
 

Economy ดานมิติเศรษฐกิจ Society ดานสังคม Environment ดานสิ่งแวดลอม 

1. นโยบาย โครงสรางและระบบกํากับดูแล
กิจการ 

11. สิทธิมนุษยชน 17. นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการดานสิ่งแวดลอม 

2. นโยบายและกลยุทธความยัง่ยืน 12. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรม 

18. การจัดการพลังงาน 

3. การบริหารความเสี่ยงองคกร 13. ความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูบริโภค 19. การจัดการน้ํา 
4. การจัดการหวงโซอุปทาน 14. ความรับผิดชอบตอชุมชน/สังคม 20. การจัดการขยะและของเสีย 
5. นวัตกรรม  21. การจัดการกาซเรือนกระจก 
6. ความปลอดภัยทางไซเบอรและการปองกัน
ขอมูลสวนบุคคล 

15. การจางงานทองถิ่น  
(Local Employment) 

22. การเปดเผยผลการประเมินผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม/สังคม  
(Public Availability of EA/ SIA Results) 

7. คุณภาพของผลิตภัณฑ 16. การเคารพในความเสมอภาคและ
ยอมรับความหลากหลาย 

23. วัสดุกอสราง (Building Material) 

8. ความยั่งยืนในภาคการเงิน  
(Sustainable Finance) (การวางแผนการเงินใน
อนาคต) 

  

9. การปองกันอาชญากรรมทางการเงิน 
(Anti-Crime Policy & Measures) 

  

10. ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 
(การวางแผนการเงิน ณ ปจจุบัน) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 2564 (One Report) 
 

   51  
  

The 
Foundation  
Of Success 

ผลการประเมิน 

 
 

 
3.3การจัดการดานความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดลอม 

 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม 
 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) มุงมั่นพัฒนาการกอสรางเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม และปลูกฝงจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน โดยปฏิบัติตาม
แนวทางดานสิ่งแวดลอม ดังตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบตามมาตรฐานการกอสรางเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือเรียกช่ือยอ
วา EIA 

2. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการกอสรางของบริษัท 
3. สรางจิตสํานึกการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหแกพนักงานอยางตอเน่ือง 
4. จัดทําบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก และการท้ิงของเสียจากการดําเนินงานขององคกร ที่สามารถตรวจสอบได 

และกําหนดแนวทางที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
5. พัฒนานวัตกรรมการผลิตเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินใหมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหลดลง รวมทั้งการทิ้ง

ของเสียจากการดําเนินงานไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
6. เปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมของบริษัทอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ ที่เหมาะสม 

 
 
 
 

ดานเศรษฐกิจ 
1.นโยบาย โครงสรางและระบบกํากับดูแล
กิจการ 
2.นโยบายและกลยุทธความย่ังยืน 

3.การบริหารความเส่ียงองคกร 
7.คุณภาพของผลิตภัณฑ 
 
ดานสังคม 
13.ความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูบริโภค 
 
ดานส่ิงแวดลอม 
17.นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
จัดการดานส่ิงแวดลอม 
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3.3.2 ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
 1. การจัดการพลังงาน 

 

 
 
 2. การจัดการนํ้า 
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มาตรการการควบคุมการใชพลังงานและนํ้า 
1. ตรวจสอบเครื่องจักรอยูสม่ําเสมอ ใหพรอมใชงานและควบคุมการปลอยควันดํา ตองรีบดําเนินการแกไข 
2. เครื่องจักรเมื่อหยุดการใชงานตองปดเครื่องทันที 
3. มีการเล่ือนอายุการเปล่ียนถายนํ้ามันเครื่องรอบใหญ จากเดิม 2,000 ช่ัวโมง เปน 3,200 ช่ัวโมง ซึ่งไดทําการ

ทดสอบแลวไมมีผลกระทบในการทํางานของเคร่ืองจักร ทําใหประหยัดการใชนํ้ามันเครื่อง 
4. มีการจัดต้ังทีมงานเพ่ือรณรงคการประหยัดพลังงานนํ้าและไฟฟา โดยทีมงานระดมความคิดและเสนอแนะแนว

ทางการประหยัดพลังงาน 
 
3. การจัดการขยะของเสียและมลพิษ 

1. บริษัทไดรับการตรวจประเมินการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1-
2 กุมภาพันธ 2564 โดยสรุปดังน้ี 

แหลงกําเนิดมลพิษ ผลการประเมิน 
มลพิษทางนํ้า 

- นํ้าเสียจากกระบวนการลางเคร่ืองจักร 
- นํ้าทิ้งจากการอุปโภคบริโภค 

 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 

มลพิษทางอากาศ 
- ไมมีการติดต้ังใชงานหมอไอนํ้า 
- ไมมีปลองระบายอากาศ 

 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 

สภาวะแวดลอมในการทํางาน 
- ระดับความดังของเสียง 
- ปริมาณฝุนละออง 
- ไอระเหยของสารเคมี 
- ระดับความรอน 
- ระดับความเขมของแสงสวาง 

 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
เกินเกณฑมาตรฐานเล็กนอย 

 
2. การจํากัดของเสียที่เปนพิษ เชน แบตเตอรี่ รวมทั้งเศษเหล็ก บริษัทไดขายใหกับบริษัทที่ไดใบรับรองของกรม

โรงงานอุตสาหกรรมเทาน้ัน 
3. บริษัทมีนโยบายการคัดแยกขยะเปนแตละประเภทกอนการทิ้ง ทั้งที่หนวยงานและสํานักงาน 

 
4. บริษัทมีการประกาศและรณรงคการลดใชถุงพลาสติก 



  รายงานประจําป 2564 (One Report) 
 

   54  
  

The 
Foundation  
Of Success 

5. บริษัทคิดคนนวัตกรรมการแยกน้ําที่ผานกระบวนการผลิตที่มีสวนผสมของเบนโทไนตและโพลิเมอร เพ่ือแยก
ดินออกจากนํ้า โดยดินน้ีสามารถนํากลับไปเปนอุตสาหกรรมเซรามิกได และนํ้าที่ผานกระบวนการแยกแลว 
สามารถนํามาใชไดโดยไมมีสารปนเปอน 

 
 

4. การจัดการเพ่ือลดปญหากาซเรือนกระจก 
บริษัทฯดําเนินการโดยยึดมั่นในการรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามหวงโซอุปทาน เพ่ือประโยชนอยางยั่งยืน จึง

ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งคลอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

 ปญหากาซเรือนกระจกเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพอุณหภูมิสูงขึ้นมากทําใหเกิดสภาวะโลกรอน บริษัทจึงมีนโยบาย
การลดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งคาดหวังวาภายใน 3 ปขางหนา จะสามารถลดลงไดรอยละ 
5 ของการปลอยกาซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมบริษัท โดยมีแนวทางดังน้ี 

1. ไดรวมมือกับทางกรมแรงงานเก่ียวกับโรงงานสีเขียว โดยจะสงทีมงานเขามาตรวจสอบผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
เปนไปตามขอกําหนดกฎหมายหรือไม ซึ่งเริ่มมาต้ังแตป 2563 และผลการตรวจสอบดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ผานตามขอกําหนดของกฎหมายที่ควบคุม 

2. การประกอบการของบริษัทจะขึ้นอยูกับเครื่องจักรเปนสวนใหญ บริษัทดูแลและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี และ
ไมปลอยไอเสียที่เปนควันดํา เพ่ือควบคุมการเกิด PM2.5 

3. สงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทน เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน เปล่ียนใชแผงโซลาเซลลบริเวณตาม
ทางเดิน เพ่ือลดการใชไฟฟา 

4. การจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน และการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศใหแกพนักงาน 
ผูบริหาร รวมถึงคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ไดจัดต้ังทีมงานซึ่งเปนอาสาสมัครจากพนักงาน เพ่ือรณรงคการประหยัดนํ้า ไฟฟา รวมถึงกระดาษ 
จากการถายเอกสาร ซึ่งเริ่มมาต้ังแตป 2562 เปนตนมา รวมทั้งการรณรงคการนําของเสียกลับมาใชใหม 
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5. มีการจัดกิจกรรมปลูกปาทดแทน และฟนฟูพ้ืนที่ปาขึ้นใหม เพ่ือเปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซด ปกติมี
กิจกรรมเชนน้ีทุกๆป แตในสถานการณของโรคระบาด โควิด-19 จึงไดหยุดกิจกรรมน้ี 

6. นอกจากบริษัทจะรณรงคเก่ียวกับการลดกาซเรือนกระจกภายในบริษัทแลว บริษัทยังสงเสริมใหความรูแกคูคาทาง
ธุรกิจดวย 
 

3.4  การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม 
นโยบายดานความย่ังยืนในมิติสังคม 
บริษัทมีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีธรรมาภิบาล และดูแลผูมีสวนไดเสียใน

ทุกมิติของหวงโซอุปทาน โดยตระหนักวาการที่จะบรรลุพันธกิจ ใหเกิดความย่ังยืนไปพรอมกับผูมีสวนไดเสีย รวมกับบริษัท จึง
ตองดูแลเปนอยางดี 

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม 
บริษัทซีฟโก จํากัด(มหาชน) กําหนดหลักการระบบการบริหารและแนวปฏิบัติที่ดีดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่ง

เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือขับเคล่ือนใหเกิดความย่ังยืนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานและสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดทราบและถือปฏิบัติ 

2. การประกอบการดวยความเปนธรรม 
การดําเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณของธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม ไมเห็นแกผลประโยชนอื่น สงเสริมการ

แขงขันทางการคาอยางเสรี การเคารพสิทธิในทรัพยสินและหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

แนวปฏิบัติดานความเปนธรรม 
1. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับกฎหมาย และการแขงขันที่เปนธรรม ตอดจนใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่ของรัฐ 
2. สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย การแขงขันที่เปนธรรมในดานการ

จัดหาและการประมูลงาน 
3. ไมเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมใด ๆ อันเปนการละเมิดทรัพยสินและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
4. การตอตานการทุจริต 
5. การแขงขันอยางเปนธรรม 
6. การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซแหงคุณคา 
3. สิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชนเปนหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในระดับบุคคล โดยเปนการผนวกรวมหลักปฏิบัติเชิง
พฤติกรรมจริยธรรมกับการจัดการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานสากล ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนให
บุคคลทุกระดับทั้งภายในและภายอก เขาถึงสิทธิที่พึงไดรับอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งสิทธิความเทาเทียมกันทางกฎหมาย สิทธิ
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ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการทํางาน สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษยชนทุกคนไดรับการรับรองหรือคุมครองใหไมถูกเลือก
ปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากเช้ือชาติ เพศ การนับถือศาสนา โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

3.1 การปองกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3.2 มีการบริหารความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน 
3.3 การแกไขปญหาความขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน 
3.4 การไมเลือกปฏิบัติการใหบริการและการปฏิบัติงาน 
3.5 สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
3.6 คํานึงถึงสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

4. การปฏิบัติดานแรงงาน 
บริษัทฯ มีการกําหนดการปฏิบัติดานแรงงานที่ครอบคลุมต้ังแตการสรรหา การเล่ือนตําแหนง การข้ึนเงินเดือนและ

คาแรง การดําเนินการดานวินัยและการรองทุกข การโอนยาย การเลิกจางงาน การฝกอบรม พัฒนาทักษะ ดูแลรักษาโรคระบาดที่
อาจเกิดขึ้นรวมถึงการเสริมสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัยและความปลอดภัย พรอมสงเสริมใหพนักงาน
มีการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยมีแนวปฏิบัติ 

4.1 การจางงานและความสัมพันธกับแรงงาน 
4.2 สภาพการทํางานและการคุมครองทางสังคม 
4.3 ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
4.4 การพัฒนาและการฝกอบรมพนักงาน 

5. สิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ การเริ่มทํางานที่ไดรับมาแตละโครงการ ตองดําเนินการตาม พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ.2535 เพ่ือคาดการณผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ที่จะมีผลตอสิ่งแวดลอมในทุกๆดาน เพ่ือที่จะไดหาทางปองกัน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นใหนอยที่สุด โดยมีแนวปฏิบัติ 

5.1 พัฒนานวัตกรรมการดําเนินงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินแบบใหมๆ เพ่ือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.2 การปองกันและการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
5.3 การประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
5.4 การกําจัดขยะที่เหลือทิ้งใหเปนระบบ ใหลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

6. ดานลูกคา 
บริษัทฯ สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับรับผิดชอบตอลูกคา สงมอบงานตรงตามกําหนด ดวยคุณภาพสินคาที่ได

มาตรฐาน ละบริการอยางเทาเทียมเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติทั้งดานการใหความรู ใหบริการลูกคาทั้งภายในและภายนอก 
คนหาความตองการท่ีแทจริง สรางความสัมพันธที่ดี และใหบริการสินคาตามที่คาดหวัง พรอมทั้งการปกปองขอมูล ความเปน
สวนตัวของลูกคา โดยมีแนวปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาอยางเปนธรรม 
6.2 การยุติขอรองเรียนจากลูกคาและผูอยูขางเคียงโครงการ 
6.3 การสงมอบสินคา ตรงตามเวลาและไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
6.4 การปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของลูกคา 
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7. การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมไทย และพรอมใหความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังน้ี 

7.1 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งมีสวนรวมดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการเขาถึงการศึกษา 
รวมทั้งการจางงานในชุมชนใกลเคียง 

7.2 สงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม วัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและทางศาสนา 
7.3 การสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
7.4 การสรางคุณภาพชุมชน  ดานกายภาพและส่ิงแวดลอม ดูแลขยะและนํ้าเสียที่ออกจากโรงงาน โดยมี

กระบวนการกําจัดของเสียเปนไปตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมกําหนด 
8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม 
บริษัทฯ เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมาทําเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน การที่จะทําใหเกิดความยั่งยืน จะตอง

พัฒนานวัตกรรมในการผลิตใหทันสมัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการที่จะกําจัดของเสียจาก
กระบวนการทํางานใหปลอดภัย ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ มีการจัดต้ังฝายพัฒนาและวิจัย (R&D) ขึ้นมาเพ่ือพัฒนา
คิดคนนวัตกรรมใหมอยูเสมอ พรอมทั้งเผยแพรความรูที่บริษัทสะสมมาใหกับสังคมและสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
ไดรับรูเพ่ือนําไปพัฒนาการกอสรางใหดียิ่งขึ้นไป โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี 

8.1 เปดกวางใหผูที่เก่ียวของสามารถมีความคิดสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกองคกร ในการคิดคนนวัตกรรม
ขึ้นมาใหมเพ่ือเปนประโยชนตอสังคมและบริษัท 

8.2 รวมมือกับสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน รวมมือในการทําวิจัยวัตถุดิบที่จะนํามาใชในงานใหมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

8.3 จัดทําบทความ ความรูในกระบวนการทํางานในธุรกิจกอสรางเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน เพ่ือเผยแพรให
สถาบันการศึกษาและเอกชนที่สนใจ 

8.4 จัดทาํบทความและตีพิมพขึ้นมาเพ่ือนําไปเผยแพรในตางประเทศอยูเสมอๆ โดยมีบทความท่ีไดรับตีพิมพใน
ตางประเทศหลายบทความ 

8.5 ใหทุนการศึกษากับนักศึกษาเพ่ือทําการวิจัยในกระบวนการกอสราง โดยเขามาทําการวิจัยในหนวยงานเพื่อจะ
เปนประโยชนกับบริษัทดวยที่จะไดพัฒนาสิ่งใหมๆ 

8.6 เปนวิทยากรใหกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหนวยงานราชการตางๆ เพ่ือเพ่ิมความรูถึง
กระบวนการทํางานของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

 
3.4.2 ผลการดําเนินงานดานสังคม 
1. พนักงานและแรงงาน 

 มีการน่ังสมาธิทุกวัน วันละ 3 เวลาเปนเวลาตอเน่ืองปที่ 4 เพ่ือใหพนักงานมีสมาธิและมีจิตใจท่ีสงบ 
 มีการตรวจ ATK เปนประจําทุกสัปดาห ในชวงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 
 มีการจัดสวัสดิการกาแฟและเครื่องด่ืมใหกับพนักงานในราคาท่ีตํ่ากวาตนทุน 
 มีการใหทุนการศึกษากับบุตรของพนักงานในงานวันเด็กเปนประจําทุกป 



  รายงานประจําป 2564 (One Report) 
 

   58  
  

The 
Foundation  
Of Success 

2. ลูกคา 
 มีการติดต้ังเครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดฝุนละออง ใหเปนไปตามมาตรฐาน EIA 
 มีการสํารวจบานขางเคียงที่ติดกับหนวยงานกอสราง ทั้งกอนเขาทํางานและหลังจากสงมอบงานเสร็จแลว 

โดยวาจางบริษัทเซอรเวยที่เปนที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรมกอสราง 
 ในระหวางปมีบานขางเคียงไดฟองรองบริษัท 1 ราย แตในศาลช้ันตนไดตัดสินใหบริษัทชนะคดี 

3. ชุมชนและสังคม 
 มีการรับนักศึกษาฝกงานมาฝกงานที่บริษัท และในระหวางปมีนักศึกษาฝกงานไดกลับเขามาทํางานกับ

บริษัทดังน้ี 

 
 รวมกิจกรรมทางศาสนารวมกับชุมชน เชน งานกฐินผาปา และงานหลอเทียนพรรษา 
 มีกิจกรรม “ คุณมอบให เราสงตอ” โดยการรับบริจาคของใชตาง ๆ อาทิเชน เสื้อ, กางเกง, รองเทา, ตุกตา, 

และของใชตาง ๆ ที่ยังคงสภาพดี จากผูบริหารและพนักงานบริษัท รวมถึงผูที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิ นํามาสงตอใหกับ
บุคคลทั่วไปท่ีอยูละแวกใกลเคียงบริษัท โดยมีผูที่สนใจมารับสิ่งของเปนจํานวนมาก 
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4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
4.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดแก นายณรงค หลักฐาน ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4700 จาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ไดใหความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินของบริษัท
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2561  ไดแกนายธนากร ฝกใฝผล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จาก บริษัท บัญชีกิจ จํากัด โดยรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีสําหรับระยะเวลา 3 ป 
ไดใหความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทั้งน้ีขอมูลงบการเงิน สามารถดูรายละเอียดในสวนที่ 3  
 
4.2 การดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ในป 2562 สภาวะอุตสาหกรรมกอสรางมีแนวโนมขยายตัวไมมากนัก ผลมาจากการเปล่ียนแปลงคณะรัฐบาลชุดใหม   

นอกจากน้ีกลุมประเทศเพ่ือนบานเติบโตตามเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง    สวนงานตางประเทศในประเทศเมียนมารใน
ป 2562  ดําเนินงานไปคอนขางดี   ทําใหกลุมบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากป 2561  รอยละ  11.22 โดยในป 
2562  มีกําไรสุทธิรวมเทากับ 410 ลานบาท 

ในป 2563 เกิดการระบาดของโควิด-19 จึงทําใหอุตสาหกรรมกอสรางชะลอตัวลง ทําใหโครงการภาคเอกชนลดลงไป
เปนอยางมาก รวมทั้งโครงการภาครัฐไดเลื่อนโครงการกอสรางออกไป จึงทําใหเกิดการแขงขันกันสูงมาก และในสวนของงาน
ในประเทศพมาก็เกิดการชะลอตัวลงของอุตสาหกรรมกอสรางอันเกิดจากการระบาดของโควิด-19 เชนเดียวกัน จึงทําใหผลการ
ดําเนินงานลดลงจากป 2562 ทําใหกลุมบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงจากป 2562 รอยละ 62.30 โดยมีกําไรสุทธิรวม
ของป 2563 เทากับ 154 ลานบาท 

ในป 2564 การระบาดของโควิด-19  ไดลุกลามและสงผลกระทบท่ีรุนแรงในวงกวางตอธุรกิจและประชาชนทั่วไป ทําให
เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ   ซึ่งสถานการณดังกลาวสงผลใหโครงสรางการกอสรางและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทไม
เปนไปตามเปาหมาย  สวนในประเทศพมาสถานการณทางการเมือง  และการระบาดของโควิด-19  ยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง  จึง
ทําใหผลการดําเนินงานลดลงจากป 2563 ทําใหกลุมบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานลดลงจากป 2563  รอยละ 136.68 โดย
มีขาดทุนสุทธิรวมของป 2564 เทากับ 57  ลานบาท 

 
สวนแบงตลาด 
สวนแบงตลาด จัดเก็บรวบรวมขอมูลมาจากกระทรวงพาณิชยในชวง 3 ปที่ผานมา มีขอมูลดังน้ี 

สวนแบงตลาด 2561 2562 2563  
มูลคาตลาดรวมที่รวบรวมได(ลานบาท) 9,687 8,999 7,295  
เปนสวนของบริษัท (รอยละ) 28         34 35  
หมายเหตุ: ขอมูลที่ไดจากกระทรวงพาณิชยมีถึงป 2563 

ในการเก็บขอมูลน้ีพบวาอาจมีการคลาดเคล่ือนเก่ียวกับฐานรายได เพราะในแตละบริษัทฯ ที่นํามาเปรียบเทียบมีการรับ
งานในลักษณะที่แตกตาง ดังน้ันมูลคาตลาดรวมที่รวบรวมมาน้ี พอเปนแนวทางในการพิจารณาเทาน้ัน 
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4.3 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 
 
(ก)  รายได 
รายไดของกลุมบริษัทประกอบดวยรายไดจากการรับจาง ไดแก รายไดคาบริการเสาเข็มเจาะ รายไดงานกําแพงกันดิน

รายไดคากอสรางงานโครงสรางโยธา งานฐานราก รายไดบริการทดสอบเสาเข็ม รายไดคาบริการอ่ืนๆ และรายไดอื่น
นอกเหนือจากการดําเนินงาน เชน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน, ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน เปนตน  

ในป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดหลักจากการบริการ 3,032 ลานบาท ประกอบดวยรายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 
(รับเฉพาะคาแรง) รอยละ 38 รายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน(รับงานรวมวัสดุหลัก) รอยละ 58 และรายไดจากงาน
ตางประเทศรอยละ4 

รายไดในป 2562 เมื่อเทียบกับป 2561 เพ่ิมขึ้นจํานวน 267  ลานบาท รอยละ 9.64  ซึ่งมาจากการรับงานในสวนที่รับ
คาแรงรวมวัสดุหลัก ในป 2562 อยูที่รอยละ58 ของรายไดหลัก สวนในป 2561 อยูที่รอยละ 51 ของรายไดหลัก 

ในป 2563 กลุมบริษัทมีรายไดหลักจากการบริการ 2,559.91 ลานบาท ประกอบดวยรายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกัน
ดิน (รับเฉพาะคาแรง) รอยละ 32 รายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน(รับงานรวมวัสดุหลัก) รอยละ 65 และรายไดจากงาน
ตางประเทศรอยละ 3 

รายไดในป 2563 เมื่อเทียบกับป 2562  ลดลงจํานวน 472  ลานบาท รอยละ 15.57 เปนผลจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 
จึงทําใหการสงมอบไมเปนไปตามแผนที่วางไว 

ในป 2564 กลุมบริษัทมีรายไดหลักจากการบริการ 1,435  ลานบาท ประกอบดวยรายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกัน
ดิน (รับเฉพาะคาแรง) รอยละ 36 รายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน(รับงานรวมวัสดุหลัก) รอยละ 73 และรายไดจากงาน
ตางประเทศรอยละ 1 

รายไดในป 2564 เมื่อเทียบกับป 2563  ลดลงจํานวน 1,125 ลานบาท รอยละ 43.95  เปนผลจากการเกิดโรคระบาดโควิด-
19 จึงทําใหการสงมอบไมเปนไปตามแผนที่วางไว 
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รายไดแยกตามแหลงที่มาของรายได    
 2562 2563 2564 
            จากแหลงงานภาครัฐ (รอยละ) 29 48 22 
            จากแหลงงานภาคเอกชน (รอยละ) 71 52 78 

 
(ข)  ตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนงานรับจาง 
ตนทุนงานรับจางประกอบดวย คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาจางแรงงาน คาเช้ือเพลิง คาเสื่อมราคา และคาใชจายในการ

ผลิตอื่นๆ 
ตนทุนงานรับจางป 2562  เทากับ 2,387 ลานบาท เทียบกับป 2561 เทากับ  2,141 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.52  อันมีผล

มาจากการรับงานประเภทคาแรงรวมวัสดุหลักเพ่ิมขึ้นจากป 2561  รอยละ 25 ของรายไดหลักจากการบริการ 
ตนทุนงานรับจางป 2563  เทากับ 2,214  ลานบาท เทียบกับป 2562 เทากับ  2,387 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.25 อันมีผลมา

จากการรับงานประเภทคาแรงรวมวัสดุหลักลดลงจากป 2562  รอยละ  7 ของรายไดหลักจากการบริการ 
ตนทุนงานรับจางป 2564  เทากับ 1,404  ลานบาท เทียบกับป 2563 เทากับ  2,214 ลานบาท ลดลงรอยละ 36.58 อันมีผล

มาจากรายไดที่ลดลงเน่ืองจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 
 

คาใชจายในการบริหารและอื่น ๆ 
คาใชจายในการบริหารของป 2562 เทากับ 158  ลานบาท เทียบกับป 2561  เทากับ 202 ลานบาท  ลดลงรอยละ 22.16 

สวนที่ลดลงจํานวนมากจากคาใชจายสํารองหน้ีที่อาจจะเกิดขึ้นและการจัดประเภทรายการใหม  
คาใชจายในการบริหารของป 2563 เทากับ 150  ลานบาท เทียบกับป 2562  เทากับ 158 ลานบาท  ลดลงรอยละ 5.06  

สวนที่ลดลงจากคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 
คาใชจายในการบริหารของป 2564 เทากับ 120  ลานบาท เทียบกับป 2563  เทากับ 126 ลานบาท  ลดลงรอยละ 4.76  

สวนที่ลดลงจากการควบคุมคาใชจาย และการจัดประเภทรายการใหม 
 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
ในป 2562 บริษัทมีการต้ังสํารองหน้ีสูญและยังไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีที่ต้ังสํารองไวจํานวน  6.98  ลานบาท 
ในป 2563 บริษัทมีการต้ังสํารองหน้ีสูญและยังไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีที่ต้ังสํารองไวจํานวน  30.86  ลานบาท 
ในป 2564 บริษัทมีการต้ังผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและยังไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีที่ต้ังสํารองไวจํานวน  

0.78  ลานบาท 
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(ค)  กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ 

 
 

 
 

ในป 2562 บริษัทมีกําไรข้ันตน 645 ลานบาท เทียบกับป 2561  มีกําไรข้ันตน  625  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 20  ลานบาท คิด
เปนรอยละที่เพ่ิม 3.21 ซึ่งมีผลมาจากการการรับงานโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยภาคเอกชนและโครงสรางพ้ืนฐาน 

ในป 2563 บริษัทมีกําไรข้ันตน 345 ลานบาท เทียบกับป 2562  มีกําไรขั้นตน  645  ลานบาท ลดลง 300  ลานบาท คิด
เปนรอยละที่ลดลง 46.51อันเน่ืองจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 

ในป 2564 บริษัทมีกําไรขั้นตน 31 ลานบาท เทียบกับป 2563  มีกําไรขั้นตน 345  ลานบาท ลดลง 314  ลานบาท คิดเปน
รอยละที่ลดลง 90.99  อันเน่ืองจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 

 
ในป 2562 บริษัทมีกําไรสวนที่เปนบริษัทใหญเทากับ  410  ลานบาท เทียบกับป 2561  มีกําไรสวนที่เปนบริษัทใหญ

เทากับ 368   ลานบาท เพ่ิมขึ้น 42  ลานบาท คิดเปนรอยละที่เพ่ิม  11.22 ซึ่งมีผลมาจากในป 2562 มีรายไดจากกําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้น 
ในป 2563 บริษัทมีกําไรสวนที่เปนบริษัทใหญเทากับ  154  ลานบาท เทียบกับป 2562  มีกําไรสวนที่เปนบริษัทใหญ

เทากับ 410   ลานบาท ลดลง  255 ลานบาท คิดเปนรอยละที่ลดลง  62.29  ซึ่งมีผลมาจากในป 2563  มีรายไดจากกําไรขั้นตน
ลดลงอันเน่ืองมาจากการแขงขันในตลาดกอสรางเสาเข็มเจาะกําแพงกันดินสูงกวาปกอนๆ 
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ในป 2564 บริษัทมีขาดทุนสวนที่เปนบริษัทใหญเทากับ  57  ลานบาท เทียบกับป 2563  มีกําไรสวนที่เปนบริษัทใหญ
เทากับ 154   ลานบาท ลดลง  211 ลานบาท คิดเปนรอยละที่ลดลง 136.68  ซึ่งมีผลมาจากในป 2563  มีรายไดจากกําไรขั้นตน
ลดลงอันเน่ืองมาจากการแขงขันในตลาดกอสรางเสาเข็มเจาะกําแพงกันดินสูงกวาปกอนๆ 

 
 (ง) การลงทุนในเคร่ืองจักร 
 การลงทุนในป 2562 มีจํานวนเงิน 442  ลานบาท เปนการซื้อรถเครน, เครื่องเจาะและเคร่ืองทํากําแพงกันดิน โดยเปนการ
ซื้อเขามาแทนของเกา และ เพ่ือรองรับการขยายงานที่เพ่ิมขึ้น 
 การลงทุนในป 2563 มีจํานวนเงิน 189  ลานบาท เปนการซื้อรถเครน, เครื่องเจาะและเคร่ืองทํากําแพงกันดิน โดยเปนการ
ซื้อเขามาแทนของเกา ซึ่งเปนการสั่งซื้อในชวงป 2562 แตมาสงมอบในป 2563 กอนที่จะเกิดเหตุการณโรคระบาดโควิด-19 
 การลงทุนในป 2564   ไมมีการลงทุนเพ่ิม 
 
  (จ)  ผลตอบแทนผูถือหุน 

ในป 2562 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 25 อันเน่ืองมาจากผลประกอบการมีกําไรเพ่ิมขึ้น จึงทํา
ใหกําไรเบ็ดเสร็จเพ่ิมขึ้น 

ในป 2563 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ  9.76 อันเน่ืองมาจากผลประกอบการมีกําไรลดลง  จึง
ทําใหกําไรเบ็ดเสร็จลดลง 

ในป 2564 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนติดลบเทากับรอยละ 3.83   อันเน่ืองมาจากผลประกอบการมีขาดทุน   
จึงทําใหมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
4.4  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

  สรุปสินทรัพยรวมและหน้ีสินของกลุมบริษัท 

 
 

BALANCE SHEET 
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สินทรัพย 
 สินทรัพยรวมของป 2562, 2563 และ 2564   เทากับ 3,167 ลานบาท  3,078  ลานบาท และ 2,713  ลานบาท 

ในป 2562 เทียบกับป 2561  มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 174  ลานบาท ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 50  ลานบาท อัน
เน่ืองมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  156 ลานบาท  เงินลงทุนช่ัวคราว 48 ลานบาท และมีรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ
เพ่ิมขึ้น 151  ลานบาท และเงินจายลวงหนาคาจางและซื้อสินคา 12 ลานบาท  และในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 224  
ลานบาท อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 156  ลานบาทและลูกหน้ีเงินประกันผลงานขึ้น 55  ลาน
บาท อันเน่ืองมาจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18 ลานบาท 

ในป 2563   เทียบกับป 2562  มีจํานวนลดลง 68  ลานบาท ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 159  ลานบาท อัน
เน่ืองมาจาก  เงินลงทุนช่ัวคราว 133 ลานบาท และมีรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระเพ่ิมขึ้น 101  ลานบาท และเงินจายลวงหนาคาจาง
และซื้อสินคา 12 ลานบาท  และในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 69  ลานบาท อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
สินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมขึ้น  46   ลานบาท 

ในป 2564   เทียบกับป 2563  มีจํานวนลดลง 365  ลานบาท ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 88  ลานบาท อัน
เน่ืองมาจาก สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนลดลง 155 ลานบาท   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นลดลง 87  ลานบาท  และใน
สวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง  276  ลานบาท อันเน่ืองมาจากการลดลงของสินทรัพยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  109   
ลานบาท  การรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 37 ลานบาท  การไถถอนเงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกันจากธนาคาร
แหงหน่ึง  43 ลานบาท  

 
หน้ีสินรวม 
 หน้ีสินรวมของป 2562, 2563  และ 2564 เทากับ 1,530  ลานบาท, 1,466 ลานบาท และ 1,160 ลานบาท ซึ่งในป 2562 
และป 2563   จะอยูที่เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นและเงินกูระยะยาวเปนสวนใหญ โดยเจาหน้ีการคาจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะ
ขึ้นอยูกับอัตราสวนของการรับงาน ซึ่งถาในปใดมีอัตราสวนของการรับงานแบบคาแรงรวมวัสดุหลักสูงขึ้น ก็จะทําใหเจาหน้ี
การคาเพ่ิมขึ้น และถาในปใด มีอัตราสวนการรับงานเฉพาะคาแรงสูงขึ้นก็จะทําใหสวนของเจาหน้ีการคาลดลง 
 ในป 2562 เทียบกับป 2561 มีจํานวนหน้ีสินลดลง  55  ลานบาท  เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพ่ิมขึ้น 170  ลานบาท  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่นลดลง 224 ลานบาท และมีสวนของเงินกูระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปลดลง  32 ลานบาท  เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและรายไดคากอสรางรับลวงหนา
ลดลง 72 ลานบาท  สวนอีก 25  ลานบาทเปนเจาหน้ีผอนชําระคาเครื่องจักร 

ในป 2563 เทียบกับป 2562 มีจํานวนหน้ีสินลดลง  64  ลานบาท  เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพ่ิมขึ้น 170  ลานบาท   และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน(เงินรับลวงหนาจากลูกคา)  155  ลานบาท  เจาหน้ีเงิน
ประกันผลงานลดลง10 ลานบาท   

ในป 2564 เทียบกับป 2563 มีจํานวนหน้ีสินลดลง  306  ลานบาท เงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 140  ลาน
บาท   และชําระหน้ีเจาหน้ีการคา  259  ลานบาท  และชําระคืนเงินกูระยะยาวและหน้ีสินสัญญาเชา 272 ลานบาท   
 
เงินกูระยะยาว 

ในป 2562 ลดลงเพราะมีการชําระคืนเงินกูจากธนาคาร และทําลิสซิ่งเพ่ิมขึ้น สําหรับเครื่องจักรที่สั่งซื้อเขามาเพ่ือรองรับ
การขยายงาน 
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ในป 2563 ลดลงเพราะมีการชําระคืนเงินกูจากธนาคาร และทําลิสซิ่งเพ่ิมขึ้น สําหรับเครื่องจักรที่สั่งซื้อเขามาเพ่ือรองรับ
การขยายงาน 

ในป 2564 ลดลงเพราะมีการชําระคืนเงินกูจากธนาคาร และชําระคืนหน้ีสินสัญญาเชา 
 

สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนป 2562,2563 และ 2564 เทากับ 1,637 ลานบาท  1,612  ลานบาท และ 1,553  ลานบาท ในสวนของผูถือ

หุนลดลง  อันเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานมีผลกําไรลดลงและผลขาดทุน 
 
สภาพคลอง 

ในป 2562 กลุมบริษัทมีหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทากับ 0.94  เทา ในป 2561 เทากับ 1.13 เทา ที่ลดลง
เพราะในป 2562 ไดมีการชําระหน้ีจึงทําใหมีหน้ีสินลดลง แตยังอยูในเกณฑเพราะการทําสัญญากับเจาหน้ีเงินกูจะตองรักษา
ระดับไมไดเกิน 1.5 เทา และในสวนอัตราสวนของ Net Gearing ของป 2562  เทากับ 0.41 เทา และในป 2561  เทากับ 0.22  เทา 
ซึ่งก็แสดงวาสภาพคลองในสวนของหน้ีเงินกูจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอยูในอัตราสวนที่สูงขึ้นเล็กนอยแตยังคงรักษา
ระดับไว 

ในป 2563 กลุมบริษัทมีหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทากับ 0.91  เทา ในป 2562 เทากับ  0.94  เทา ที่ลดลง
เพราะในป 2563 ไดมีการชําระหน้ีจึงทําใหมีหน้ีสินลดลง แตยังอยูในเกณฑเพราะการทําสัญญากับเจาหน้ีเงินกูจะตองรักษา
ระดับไมไดเกิน 1.5 เทา และในสวนอัตราสวนของ Net Gearing ของป 2563 เทากับ 0.31 เทา และในป 2562  เทากับ 0.41 เทา 
ซึ่งก็แสดงวาสภาพคลองในสวนของหน้ีเงินกูจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอยูในอัตราสวนที่ดีขึ้นเล็กนอย 

ในป 2564 กลุมบริษัทมีหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทากับ  0.75  เทา ในป 2563 เทากับ  0.91  เทา ที่ลดลง
เพราะในป 2564 ไดมีการชําระหน้ีจึงทําใหมีหน้ีสินลดลง แตยังอยูในเกณฑเพราะการทําสัญญากับเจาหน้ีเงินกูจะตองรักษา
ระดับไมไดเกิน 1.5 เทา และในสวนอัตราสวนของ Net Gearing ของป 2564 เทากับ 0.13  เทา และในป 2563  เทากับ 0.31 เทา 
ซึ่งก็แสดงวาสภาพคลองในสวนของหน้ีเงินกูจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอยูในอัตราสวนที่ดีขึ้น 
 
แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ในป 2562 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวม 1,531  ลานบาท เปนหน้ีสินหมุนเวียน 1,080 ลานบาท และหน้ีสินระยะยาวเทากับ 
451 ลานบาท ซึ่งแหลงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทยังมาจากสถาบันการเงินและจากเจาหน้ีการคา   

ในป 2563 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวม 1,466  ลานบาท เปนหน้ีสินหมุนเวียน 1,003 ลานบาท และหน้ีสินระยะยาวเทากับ 
462 ลานบาท ซึ่งแหลงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทยังมาจากสถาบันการเงินและจากเจาหน้ีการคา   

ในป 2564 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวม 1,160  ลานบาท เปนหน้ีสินหมุนเวียน 842 ลานบาท และหน้ีสินระยะยาวเทากับ 317   
ลานบาท ซึ่งแหลงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทยังมาจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 2564 (One Report) 
 

   66  
  

The 
Foundation  
Of Success 

4.5  เหตุการณท่ีอาจมีผลตอฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต  
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

ปจจัย ผลกระทบ 
1. ดานการดําเนินงาน   บริษัทมีผลกระทบในดานการขาดแคลนแรงงานตางดาวกลับ

ประเทศ และไมสามารถรับแรงงานมาทดแทนได ทําใหการสงมอบ
งานไมเปนไปตามแผน 

2. ดานการเงิน   ไมกระทบ 
3. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน   ฐานะทางการเงินไมกระทบ แตมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน

เน่ืองจากการสงมอบงานไมตรงตามแผนงานท่ีวางไว 
4. ภาระผูกพันตามสัญญา บริษัทมีความเสี่ยงในสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา เน่ืองจากการ

สงมอบงานไมตรงตามกําหนดการท่ีวางแผนไว 
5. ความเสี่ยงตอความอยูรอดของกิจการ ไมกระทบ 
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5. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
 

5.1 ขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMTIED 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
 

: 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
 กรุงเทพมหานคร 10510 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000257 
โทรศัพท : (662) 919-0090-7 
โทรสาร : (662) 919-0098, 518-3088 
โฮมเพจของบริษัท : www.seafco.co.th 
E-mail Address : info@seafco.co.th 

 
นายทะเบียนหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
 

: เลขท่ี 93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท : (662) 009-9000 
โทรสาร : (662) 009-9991  

 
ผูสอบบัญชี 

ช่ือผูสอบบัญชี : นายณรงค หลักฐาน 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
 

: เลขท่ี 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร ช้ัน 5 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร10110 

โทรศัพท : (662) 711-5300 
โทรสาร : (662) 711-5866 

 
5.2 ขอพิพาททางกฎหมาย 
ทั้งน้ีบริษัทไมมีคดีหรือขอพิพาทอ่ืนที่ยังไมสิ้นสุดและเปนคดีที่อาจมีผลกระทบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจํานวนสูงกวา

รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 
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6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแกผูถือ

หุน ผูลงทุน และผูเก่ียวของทุกฝาย โดยกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและปฏิบัติตามนโยบายอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท บนเว็บไซตของบริษัท เพ่ือการสื่อสารภายนอกองคกร 
และเผยแพรใหกับพนักงานภายในองคกรใหทราบถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาว 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดวางหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 ขอหลักคือ 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยาง
ยั่งยืน 

2. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพ่ือความยั่งยืน 
3. เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
5. สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 
6. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
7. รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 
8. สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 
 เพ่ือเปนหลักนําไปปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัท นําไปปรับปรุงใชในการกํากับดูแลใหกิจการเปนไปเพ่ือความยั่งยืน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล,ความรับผิดชอบตอสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดพิจารณาทบทวนนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยใหนําหลักปฏิบัติที่มีการกําหนดขึ้นมาใหมในขั้นตน ไปปรับใชตามที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
บริษัทใหไดดีที่สุด และกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมที่บริษัทควรจะดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการณของ
บริษัท และคณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา CG Code ไปปรับใชอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือความโปรงใส ความ
รับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหาร และเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนทุกฝายจึงไดกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี  
 
 
 
 
 

 สวนท่ี 2  
การกํากับดูแลกิจการ 
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1. สิทธิของผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการให

มากขึ้น จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับสิทธิตาง ๆ ไดแก สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสม
ตอการตัดสินใจ, สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
และสิทธิในสวนแบงผลกําไร ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงต้ังคณะกรรมการใหทําหนาที่
แทนตน ผูถือหุนมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของบริษัท รวมท้ังการไดรับขาวสารขอมูลของกิจการ
อยางเพียงพอเพ่ือใชในการตัดสินใจ ผูถือหุนมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพ่ือแตงต้ัง
หรือถอดถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไข
ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุนและการอนุมัติรายการพิเศษเปนตน 

1. บริษัทฯ จะสงเอกสาร ขอมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตอง
ตัดสินใจในท่ีประชุม ใหกับผูถือหุนทุกคนไดทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน รวมทั้งเผยแพรขอมูล
ดังกลาวไวใน website ของบริษัททั้งภาษาไทยไมนอยกวา 30 วัน และภาษาอังกฤษไมนอยกวา 7 วัน 

2. บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีไวดังน้ี 

2.1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
2.2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
2.3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคมปที่

ผานมา 
2.4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา 
2.5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
2.6. พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ 
2.7. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 
2.8. เรื่องอื่น ๆ โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสําคัญที่อยูในความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการ

บริษัทฯ ตอบขอซักถาม และ/หรือช้ีแจงผูถือหุนทราบ โดยไมมีการลงมติ 
3. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ โดยจัดประชุมใน

วันทําการที่สํานักงานใหญของบริษัท มีการคมนาคมสะดวกตอการเดินทางของผูถือหุน จัดใหมีบุคลากรและ
เทคโนโลยีอยางเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดใหมีอากรแสตมปสําหรับผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ 

4. บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและต้ังคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่
เก่ียวของกับบริษัทได 

5. กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเขารวมการประชุมผูถือหุนและรวมตอบขอซักถามตอที่ประชุมผูถือ
หุนทุกครั้ง 

6. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะดําเนินการ Live สดการประชุมผานทาง Facebook เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไม
สามารถเขารวมประชุม สามารถทราบถึงบรรยากาศในการประชุมได โดยจะเริ่มในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 
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2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนการดูแลกิจการ และใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการใหมาก

ขึ้น จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิตางๆ ขั้นพ้ืนฐานที่เทาเทียมกัน 
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 

ซึ่งไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยใหเสนอมายังบริษัทฯ ภายใน 31 
ธันวาคมของทุกป 

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการตามหลักเกณฑ ที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งได
เผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.seafco.co.thโดยใหเสนอมายังบริษัทฯ ภายใน 31 
ธันวาคมของทุกป 

3. บริษัทฯ ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
4. ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถใชหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได โดย

บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอยหน่ึงคนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 
5. คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน และสนับสนุนใหมีการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได 
6. บริษัทฯ มีประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใชขอมูลภายใน เพ่ือปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

ใชขอมูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชนแกตนเอง หรือผูอื่นในทางมิชอบโดยมีการแจงแนวทางและนโยบายใหทุกคน
ในองคกรถือปฏิบัติ และมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ 

7. คณะกรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียและผูเก่ียวของ เพ่ือใหคณะกรรมการได
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และตัดสินใจเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 
โดยรวม ทั้งน้ีกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทฯ ตองไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งน้ีใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของ
บริษัทฯ 

8. คณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษทัฯ และวิธีการรายงานเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงาน 

9. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหเสร็จสมบูรณ และแจงผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 
 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมความรวมมือระหวาง บริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สงเสริมใหเกิดความรวมมือ และดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุนหรือผูลงทุน เจาหน้ี คูแขงและชุมชนที่บริษัทต้ังอยู สังคม

หรือภาครัฐ 
1. บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใชเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบและ

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งไดกําหนดโทษในการท่ีไมปฏิบัติตามไวในคูมือพนักงาน 
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2. บริษัทฯ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
และมีความปลอดภัยในการทํางาน 

3. การรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท แจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของงบการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง การผิด
จรรยาบรรณ การทุจริตหรือคอรรัปช่ัน โดยผานกรรมการอิสระ หรือผานกรรมการผูจัดการใหญ หรือผานฝาย
บริหารบริษัท คณะกรรมการกําหนดกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนดังกลาวขางตน 

4. บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของผูมีสวนไดเสียไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน
กอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงานหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชนและหลังจาก
ประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 3 วัน 
 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท

ฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่
แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวของกับการเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด ดังน้ี 

1. บริษัทฯ เผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1One Report) รวมทั้งเผยแพรผานทาง website ของบริษัทฯ ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1One Report) 

3. เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย
ขอมูล เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการเปดเผย
ขอมูลผานแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1One Report)  (1) โครงสรางและการดําเนินงานของกลุม
บริษัท, (2) การบริหารจัดการความเส่ียง, (3) การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน, (4) การวิเคราะหและคําอธิบายของ
ฝายจัดการ, (5) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น, (6) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ, (7) โครงสรางการกํากับดูแล
และขอมูลสาํคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ, (8) รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกับดูแลกิจการ, (9) การควบคุม
ภายในและรายการระหวางกัน 

4. คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับรายงาน
ของผูสอบบัญชี 

5. คณะกรรมการมีการเปดเผยรายช่ือ และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของ
การประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป 
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6. คณะกรรมการจะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภทที่แตละคนไดรับ รวมทั้งคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท
ยอย หรือหนาที่อื่น เชน ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคาตอบแทนของผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการ
ใหญไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1One Report) 

7. การเปดเผยขอมูลและผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล 
7.1 การเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
7.1.1 กําหนดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือทําหนาที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ไดแก ผูถือหุน นักลงทุน

สถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห ภาครัฐที่เก่ียวของดังน้ี 
(1) เปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญใหประชาชนทราบ 
(2) เผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง 
(3) ช้ีแจงกรณีที่มีขาวลือหรือขาวสารตาง ๆ  
(4) การดําเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
(5) การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน โดยใชขอมูลภายใน ไดอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา 

โปรงใส เทาเทียมและเปนธรรม 
   บริษัทฯ กําหนดใหบุคคลผูมีอํานาจในการใหขอมูลดังกลาว ไดแก กรรมการผูจัดการใหญ 

7.1.2 กําหนดใหบุคคลที่มีอํานาจในการประสานงานการเปดเผยขอมูลกับตลาดหลักทรัพยฯ (Contact Person) 
ดังน้ี 

(1) การเปดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก งบการเงินประจําปและงบการเงินรายไตรมาส 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1One Report)โดยกรรมการผูจัดการใหญ หรือเลขานุการ
บริษัท  

(2) การเปดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ ไดแก รายการไดมา/จําหนายไป ซึ่งสินทรัพย รายการที่เก่ียว
โยง กําหนดวันประชุมผูถือหุน การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูสอบบัญชี การยายที่ต้ังสํานักงาน
ใหญ รายงานการประชุมผูถือหุน และโครงการลงทุน เปนตน โดยกรรมการผูจัดการใหญ  

7.2.  การใหขอมูลขาวสารท่ัวไปสําหรับการบริหารองคกรกับสื่อมวลชน โดยกําหนดใหกรรมการผูจัดการใหญ มี
หนาที่ในการใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการองคกรตอสื่อสารมวลชน 

8.  คณะกรรมการและผูบริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพยและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยเปนไปตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

9.  กรรมการ และผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการใหญ มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของ
ตนเองและบุคคลที่ เ ก่ียวของตอประธานกรรมการบริษัท  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  

10.   คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการดานอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบกําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนด
มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มี
หนาที่นําเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา 

11.  คณะกรรมการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ
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เพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ อยูเสมอ กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว 

 
5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรายละเอียดภายใตหัวขอโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

 
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหยั่งยืน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชนของผูมี
สวนไดเสีย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนในการใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการ เพ่ือเปนกลไกและกระบวนการที่
จะนําไปสูการเปนองคกรธรรมาภิบาลที่แทจริงดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
2. ปฏิบัติตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ 
3. มุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรม 
4. ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกที่ดี 
5. คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม ทางสังคม 

ตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 
6. ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 
7. สรางระบบงานท่ีเขมแข็ง เพ่ือปองกันการทุจริตผานระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
8. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั้งองคกร มีสวนรวมในการตอตานการทุจริต รายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชน การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
9. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีชองทางการรองเรียนและรับฟงความคิดเห็น และมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน

หรือผูแจงเบาะแส 
 

จริยธรรมของกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ มุงหวังให กรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการบริษัทยอย ปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบจริยธรรมดํารงตน 
หรือปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองและยั่งยืน
ของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียดังน้ี 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ 
1.1 ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังน้ี 

(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองไมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(3) กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน จะตองใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กําหนดขึ้น 

และรายงานขอมูลเก่ียวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายตอหนวยงานนั้น ๆ 
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1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการท่ีมีสวนไดเสียทานน้ันตองออก
จากหองประชุมและงดการมีสวนรวมใด ๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว 

1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตน เพ่ือความโปรงใสในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพดังน้ี 
(1) ไมนําขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือแสวงหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่นโดยมิชอบ 
(2) ไมใชความลับขององคกรในทางที่ผิดและไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับขององคกร แมพนสภาพหรือสิ้นสุด

การปฏิบัติหนาที่ขององคกรไปแลวอยางนอยเปนเวลา 2 ป 
(3) ไมหาประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ 
(4) ไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 
(5) ไมรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดอันเปนการขัดตอประโยชนขององคกร 

1.4 รักษาขอมูลที่เปนความลับขององคกร ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเก่ียวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรหรือผูมีสวนไดเสีย ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฎหมาย 

1.5 การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ให
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการไดมาหรือการ
จําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2547 

 
2. ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาขอมูลอันเปนความลับ 

2.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ มีนโยบายที่มิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดขอควรปฏิบัติไวดังตอไปน้ี 
(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 
(2) กรณีที่จําเปนตองทํารายการนั้น เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอกที่มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไป ดวยอํานาจ
ตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เปนกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่เก่ียวของ และตองไมมี
สวนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเรื่องการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในองคกรอื่น การดํารง
ตําแหนงน้ันตองไมขัดตอประโยชนของบริษทัฯ และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัทฯ 

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) ระหวางผูถือหุน 
กรรมการ ผูบริหารและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอื่น ซึ่งใชเปนแนวปฏิบัติอยางชัดเจน และเช่ือมั่นไดวาการ
เขาทํารายการดังกลาวมีความเปนธรรม โปรงใส และเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งจัดใหมีแบบ
รายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของบริษัทฯ ไวในคูมือ
การกํากับดูแลกิจการ 

(5) บุคคลที่ดําเนินการใด ๆ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาทางตรงหรือทางออม จะตอง
มีหนาที่ในการรายงานการมีสวนไดเสียดังน้ี 
5.1  กรรมการและผูบริหาร จะตองมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และเพื่อมั่นใจ

ไดวา บริษัทฯ ไดมีการตรวจสอบเปนประจํา จึงกําหนดใหเลขานุการบริษัทฯ มีหนาที่สํารวจรายการที่
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มีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบอยางนอยปละครั้ง 

(6) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและ
ผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตอคณะกรรมการเปนประจํา 

(7) ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจ
สงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 
1 เดือนกอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงานหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณะและ
หลังประกาศแลว 3 วัน 

(8) เพ่ือประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มี
ความเก่ียวของ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทยอย ตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานขอมูลของรายการที่เก่ียวโยงกันทุกไตรมาส และตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว 

(9) ในกรณีบุคคลที่เก่ียวของ เขาไปมีสวนรวมหรือถือหุนในกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ใหดําเนินการดังน้ี 
 กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เก่ียวของ จะตองแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนลายลักษณ
อักษร 

2.2 การใชขอมูลภายใน 
(1) หามใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน เพ่ือ

ผูอื่นหรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง 
(2) หามใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น

เพ่ือประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ 
(3) หามใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนสวนตน 
(4) หามใชขอมูลของบริษัทฯ ไปใชอางอิงตอบุคคลภายนอก เพ่ือสรางประโยชนสวนตัว 
(5) หามเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขันแมหลังพนสภาพ

การเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแลว 
 

3. ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัท 
 บริษัทฯ สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันและการใหบริการที่ดีแกลูกคา โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานดังน้ี 
1. ใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
2. ชวยกันดูและมิใหทรัพยสินของบริษัทฯ เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ 
3.  มีการทําระบบ Internal Charge ขึ้นมาเพ่ือชวยตรวจสอบปองกันการสูญหายของทรัพยสิน และจัดต้ัง

หนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยสินประเภทตาง ๆ 
3.1  การจัดทําเอกสาร 

1. ตองจัดทําเอกสารตางๆ ดวยความสุจริต รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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2. หามมิใหปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 
 

3.2  การใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ใหถือเปนทรัพยสินของ

บริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานไมควรใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนสวนตัว 
2. หามผูบริหาร และพนักงาน เปดเผยขอมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอมูลที่ทางบริษัทฯ ซื้อมาทั้งที่อยู

และไมอยูในระบบขอมูลของบริษัทฯ หรือคัดลอกขอมูลใสในสื่อบันทึกขอมูลสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต 
3. หามผูบริหารและพนักงาน เปล่ียนแปลง ทําซ้ํา ลบทิ้ง หรือทําลายขอมูลของบริษัทฯ โดยไมไดรับอนุญาต 
4. หามผูบริหารและพนักงาน นําซอฟตแวรที่ผิดกฎหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟตแวรลิขสิทธิ์ดวยเหตุผล

ใด ๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรน้ัน ๆ 
5. หามผูบริหารและพนักงานปรับแตงอุปกรณฮารดแวรหรือติดต้ังอุปกรณใด ๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ

มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดต้ังให นอกจากไดรับอนุญาตเปนกรณีไป 
6. หามผูบริหารและพนักงานใชอีเมลของบริษัทฯ ในการสงขอความท่ีกลาวราย ทําใหเสื่อมเสีย หรือขอความท่ี

หยาบคาบ ลามก ขมขู กอกวน หรือสรางความรําคาญใหกับผูอื่น 
7. ผูบริหารและพนักงาน ควรใชอินเทอรเน็ตในการแสวงหาขอมูลและความรูที่ เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงาน และจะตองหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 
8. ผูบริหารและพนักงานควรใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัทฯจัดให เชน 

โทรศัพท โทรสาร โทรศัพทมือถือ อยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปน
หลัก 

9. หามผูบริหารและพนักงานเขาถึงระบบหรอืขอมูลที่ไมไดรับอนุญาต หรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ 
10. หามผูบริหารและพนักงานที่ลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้น 

หรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น 
11. บริษัทฯ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใชงานทรัพยสิน

ภายใตระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 
3.3 จัดทําธรรมาภิบาลขอมูลสวนบุคคล 
  บริษัทมีการเตรียมการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลสวนบุคคล และแยกขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทไดจัดเก็บไว 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายขอมูลสวนบุคคลซึ่งประกาศใชในป 2564 
 

จริยธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางสมดุล ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือให
บริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพควบคูไปกับการเปนองคกรที่ดีของสังคม ดังน้ัน
บริษัทฯ จึงมุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจดวยความสุจริตและเปนธรรม ตอตานการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่
เก่ียวของอยางครบถวน และคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท
ฯ อันไดแก ผูถือหุน พนักงาน คูคา และ/หรือเจาหน้ี คูแขงทางการคา และชุมชนตลอดจนการดูแลการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไมใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
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1. นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 
 บริษัทฯ ตระหนักดีวา ผูถือหุนคือเจาของกิจการ บริษัทฯ มีหนาที่สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปน้ี 

1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต ภายใตการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล บน
พ้ืนฐานขอมูลที่เช่ือวาเพียงพอ ถูกตอง ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรง ทางออม และทําโดยสุจริตเพ่ือประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม ไมกระทําการโดยมีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทฯ 

1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน ทั้งผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

1.3 จัดการ ดูแล มิใหสินทรัพยของบริษัทฯ เสื่อมคา หรือสูญหายโดยมิชอบ จัดใหมีระบบควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

1.4 รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ ครบถวนตามความเปนจริง และทันตอสถานการณ 
1.5 แจงขอมูล ขาวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกตองตามขอเท็จจริง และเพียงพอตอการตัดสินใจแกผูถือ

หุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและในเวลาท่ีเหมาะ 
1.6 ดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เก่ียวของโดยใหขอมูลใด 

ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ เปดเผยขอมูลลับของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก และ/หรือ
ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

1.7 จัดใหมีชองทางสําหรับการแจงเบาะแสการกระทําที่ไมสุจริตหรือขอรองเรียนตาง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต 
ไปรษณีย และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียน การคุมครองผูรองเรียน รวมถึงแจง
ผลการดําเนินการตอผูรองเรียนอยางเปนระบบและยุติธรรม 

1.8 จัดใหมีชองทางเผยแพรขอมูลหลากหลายชองทาง รวมท้ังจัดทําเว็บไซตของบริษัทฯ ใหผูถือหุนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก และจัดทําขอมูลดวยภาษาที่เขาใจงายทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.  ดานการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่งที่จะนําพาบริษัทบรรลุพันธกิจที่
ไดวางไว จึงกําหนดนโยบายและแนวทางการทํางานไวดังน้ี 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทกําหนดนโยบายการบริหารบุคคลไวอยางชัดเจน ระบุถึงการปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรมเสมอภาคเทา
เทียมกัน เคารพสิทธิตอพนักงานภายใตกรอบระเบียบขอบังคับการทํางานของบริษัท กฎหมายแรงงาน ประเพณีที่ดีงามในสังคม 
และหลักสิทธิมนุษยชน ยังกําหนดใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองทําสมาธิพรอมกันวันละ 3 ครั้งในเวลาเชา กลางวัน และเย็น 
ครั้งละ 5 นาที เพ่ือใหพนักงานทุกคนมีสมาธิในการทํางานและไดมีจิตสํานึกไปในทางที่ดีจัดใหมีคาตอบแทนและสวัสดิการให
อยางเหมาะสมซึ่งมีมากกวาขอกฎหมายที่กําหนดไว ในการทําสัญญาจางแรงงานอยางเปนธรรม มีการพัฒนาความรูและ
ศักยภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายงานอาชีพ (CAREER PATH) มีการวัดและ
ประเมินผลงานไวอยางชัดเจน อีกทั้งการใหพนักงานมีสวนรวมและการแสดงความเห็นผานชองทางและกิจกรรมตางๆของ
บริษัท 
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นโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตอพนักงาน โดยเคารพหลักการพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมพึงกระทํา

หรือดําเนินการใดๆ ในการดําเนินธุรกิจอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหน่ึงบุคคลใดเน่ืองจากความ
เหมือนหรือความตางในเรื่องเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด 

3. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 
 บริษัทฯ มีนโยบายใหความสําคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งเปนปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ
บริษัทฯ และมีเจตจํานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดเปน
นโยบายและขอปฏิบัติไว ดังตอไปน้ี 

1. สงมอบผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม 
2. ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับดานวิศวกรรมปฐพี และขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเพียงพอและทันตอเหตุการณ 
3. ปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดไดตองรีบ

แจงใหลูกคาทราบ เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 
4. ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพ เปนที่วางใจไดของลูกคา 
5. มีระบบการจัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไมสงตอขอมูลโดย

ไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูที่เก่ียวของ
โดยมิชอบ 

6. รับประกันผลงาน ภายใตเง่ือนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
7. ใหมีระบบ/กระบวนการ ที่ใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการสงมอบและการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพ่ือใหลูกคาไดรับการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว 

8. สนับสนุนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของลูกคา 
9. รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชประโยชนโดยมิชอบ 
10. ปฏิบัติงานกอสรางตามกฎหมายสิ่งแวดลอม (EIA) อยางเครงครัด ติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดตางๆ วามีผลเปนไป

ตามขอกําหนดของกฎหมาย (EIA) 
4. นโยบายการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหการปฏิบัติตอคูคา รวมถึงเจาหน้ีอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ และต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง และต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
2. ใชสินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง และไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญา 
3. การรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด : 

3.1 หามรับสิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหนาที่ หรือธุรกิจเก่ียวของกับองคกร เวน
แตในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน โดยสิ่งของหรือ
ประโยชนอื่นใดน้ัน ตองมีราคาหรือมูลคาการรับในแตละโอกาส มีมูลคาไมเกิน 2,000 บาท ตอง
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รายงานใหผูบังคับบัญชาของตนทราบทันที โดยการรับสิ่งของดังกลาวตองไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจอยางหน่ึงอยางใด โดยไมเปนธรรมตอการปฏิบัติหนาที่ 

3.2 การรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 3.1 ซึ่งมีความจําเปนที่ตอง
รักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลหรือระหวางองคกร ใหผูรับรายงานใหผูบังคับบัญชาของตน
ทราบ และสงมอบสิ่งของน้ันใหฝายธุรการ จัดกิจสัมพันธและกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใน 14 วันทํา
การ 

4. การใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด : หามมิใหผูบริหารและพนักงานเสนอผลประโยชนหรือสิ่งจูงใจในรูปใด 
ๆ ทั้งสิ้น ตอบุคคลภายนอกอื่นใดเพ่ือจูงใจใหปฏิบัติในทางที่มิชอบ และกอใหเกิดความขัดแยง 

5. กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผย
รายละเอียดตอคูคาและรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการปองกัน 

6. ปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวกับคูคา และ/หรือเจาหน้ีอยางเครงครัด 
7. กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ตองรีบแจงลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาแนวทางแกไข 
8. ใหโอกาสคูคาที่ดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยใหความสําคัญกับคูคาน้ันที่มีนโยบายความยั่งยืนกอนคูคาที่
ขาดนโยบายความย่ังยืน 

9. สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ 

5. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา 
ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคา ดวยวิธีฉอฉลดังตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการ
แขงขันการคาเสรี 

2. ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล 
3. ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ไมแยงลูกคาโดยวิธีทุมตลาด/ตัดราคา 
4. ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
5. ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา/ลิขสิทธิ์ 

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 นโยบายดานความปลอดภัย ถือเปนนโยบายที่บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยบริษัทถือวานโยบายความสําเร็จของงาน

ตองมาพรอมกับความปลอดภัยของพนักงานและผูมีสวนรวมทุกคน บริษัทจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอม เพ่ือวางแผนงานโครงการความปลอดภัย มีการพัฒนาโครงการและติดตามผลอยางเปนรูปธรรม มีการประเมิน
ความเสี่ยงและการปองกัน ระบบการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุเพ่ือการปรับปรุงแกไข การกับดูแลและการตรวจความ
ปลอดภัย รวมถึงการอบรมใหความรูใหตระหนักถึงความปลอดภัย และตองมีการรายงานผลงานความปลอดภัยทุกเดือน เพ่ือการ
วางแผนงานดานความปลอดภัย 

7. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี บนพ้ืนฐานความจริงที่วาหากสังคมมีความเขมแข็ง จะนําไปสูความยั่งยืน
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ของการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางสากล และ
ตามท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว 

โดยในการดําเนินการวางแนวทางนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเริ่มจากการระบุผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัท รวมถึงการประเมินความคาดหวังหรือความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมตอบริษัท ผานหนวยงานที่ปฏิบัติ
หนาที่เก่ียวของโดยตรงกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาประเมินแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

ดานเศรษฐกิจ 
บริษัทมุงมั่นสูการเปนบริษัททําเสาเข็มและกําแพงกันดินแบบเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมช้ันนําในอาเซียน โดยสามารถ

สงมอบงานไดตรงตอเวลา มีคุณภาพตามท่ีกําหนดไว 
ดานสังคม 
- บริษัทใหความสําคัญตอการศึกษา ไดสนับสนุนการศึกษากับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขา

ที่เก่ียวกับวิศวกรรมมาโดยตลอด ในป 2562 ไดใหทุนกับสถาบันเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งไดทํา
บันทึก MOU กับสถาบันการศึกษา  เพ่ือสงนักเรียนในระดับ ปวช. ปวส. เขามาทําการฝกงานกับบริษัทเปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือ
บริษัทจะไดเปนแหลงหาพนักงานทางดานชางกลเขามาทํางานกับบริษัท 

- บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาจิตใจคนใหมีสติและมีความอดกล้ัน โดยใชการทําสมาธิ ซึ่งบริษัทไดเปด
บริษัทเปนสาขาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ ของหลวงพอวิริยังสิริธโร สาขาที่ 47 เพ่ือใหชุมชนรอบขางบริษัท และ
พนักงานของบริษัทไดเขามาเรียน ซึ่งปจจุบันมีพนักงานที่สํานักงานใหญไดเรียนหลักสูตรครูสมาธิครบทุกคนอีกทั้งบริษัทยัง
จัดการใหพนักงานในสํานักงานทําสมาธิอยางสั้น 5 นาที วันละ 3 เวลา ทุกวัน เพ่ือพัฒนาจิตใจอยางตอเน่ืองดวย 

ดานสิ่งแวดลอม 
บริษัทตระหนักถึงการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัทไดกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ 

การติดตามผล และพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด มีการใหความรูและการฝกอบรมในการปฏิบัติ
หนาที่ในทุกกระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐานการทํางานที่เก่ียวของกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม รวมถึงการสนับสนุน
แนวทางการรักษาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่การทํางานแตละโครงการอีกดวย 

8. การรับเร่ืองรองเรียนจากการทุจริต คอรรัปชั่น หรือการตกแตงงบการเงิน 
การทุจริต หมายถึง การกระทําใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผูอื่น ซึ่งรวมถึง

การยักยอกทรัพย เบียดบังทรัพยน้ันเปนของตน หรือบุคคลที่สาม 
1.) การคอรรัปช่ัน หมายถึง การเรียกทรัพย หรือยอมจะรับ ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดกับ

เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่หนวยงานเอกชน หนวยงานของเอกชน เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงาน
เหลาน้ัน ใชอํานาจหนาที่ที่มีอยู กระทําการ ไมกระทําการเรงรัด หรือประวิงการกระทําใดอันมิชอบดวยอํานาจหนาที่ 
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีจารีตและขนมธรรมเนียมกําหนดใหกระทําได 

2.) การตกแตงงบการเงิน หมายความวา การหลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความเท็จ หรือปกปดขอความจริง ซึ่งควร
บอกใหทราบ และการหลอกลวงดังกลาวน้ันทําใหเขาใจผิดในงบการเงิน ซึ่งเปนผลใหเสียทรัพย 
8.1  บุคคลใดๆ ทั้งภายนอกบริษัทและบุคคลภายในบริษัท ที่ทราบเรื่องวากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ใน

บริษัท มีการประพฤติผิด ทุจริต คอรรัปช่ัน หรือตกแตงงบการเงิน สามารถแจงขอรองเรียนได 
8.2  ชองทางการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียนได 
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 - ติดตอประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทางอีเมล chularat9797@gmail.com 
ทางโทรสาร 0-2518-3082 
ทางไปรษณีย บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)  

    144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
 

- ติดตอประธานกรรมการบริหาร 
ทางอีเมล  narong@seafco.co.th 

  ทางโทรสาร 0-2518-3082 
  ทางไปรษณีย บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)  

 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
8.3  การดําเนินการหลังจากไดรับเรื่องรองเรียน 

ทางคณะกรรมการจัดต้ังคณะทํางานเขาตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการอิสระและผูตรวจสอบ
ภายในจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งถาผลสรุปวามีความผิดจริง ก็จะดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดําเนินการ
ทางกฎหมายกับผูที่ฝาฝนกระทําความผิด แลวแตกรณี 

8.4  การใหความคุมครองผูแจงเรื่องรองเรียน และบุคคลที่เก่ียวของผูแจงเรื่องรองเรียน จะไดรับความคุมครองที่
เหมาะสมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปล่ียนแปลงตําแหนง ลักษณะงาน ปองกันการขมขู การเลิกจาง และจะปดช่ือผูแจงเรื่องไว
เปนความลับ 

9. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โดยไมเก่ียวของกับการทุจริต และ
การคอรรัปช่ันทุกรูปแบบไมวาจะเปนทั้งทางตรงหรือทางออม ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอยาง
เครงครัด ไดประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
 แนวปฏิบัติที่ทําในป 2564 

 การรับหรือใหของขวัญ  
การรับหรือใหของขวัญในนามบริษัท แกผูที่เก่ียวของทางธุรกิจของบริษัท ตามธรรมเนียมประเพณีหรือมารยาททาง

สังคมท่ีพึงปฏิบัติ เพ่ือเปนการแสดงความยินดี หรือเพ่ือเปนของที่ระลึกในโอกาสตางๆน้ัน ตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 
และนโยบายที่กําหนดไวอยางเครงครัด เพ่ือใหมั่นใจวา การรับหรือใหของขวัญน้ันไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
ไมทําใหไดมาซึ่งการผอนปรน ละเลย หรือผลประโยชนตอบแทนในขอตกลงทางธุรกิจ หรือการดําเนินธุรกิจที่ไมเหมาะสม ไม
นําไปสูการทุจริต และคอรรัปช่ัน 

ในป 2560 เปนตนไป บริษัทไดประกาศงดการรับและการใหของขวัญปใหมแกลูกคา/คูคา/หนวยงานของรัฐ/สถาบัน
การเงิน/ผูมีสวนเก่ียวของกับบริษัทในชวงเทศกาลปใหม เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณตอการยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยาง
โปรงใส 

 การบริจาคเพ่ือการกุศล 
การใหเงินบริจาคหรือสนับสนุนแกหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนตองดําเนินการดวยความโปรงใส ไมขัดตอศีลธรรม 

จรรยาบรรณ ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกลาวอยางเครงครัด ทั้งน้ีตอง
ไดรับอนุมัติตามขั้นตอนเปนไปตามระเบียบบริษัท 
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 คารับรอง 
ในการรับรองอันเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแกบุคคลหรือหนวยงานตางๆ คารับรองที่เกิดขึ้นตองเปนไป

ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได เปนตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ และเปนไปเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีหรือเปนการแสดงออก
ของมารยาททางสังคม ไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมทําใหไดมาซึ่งการผอนปรน การละเลย หรือผลประโยชน
ตอบแทนในขอตกลงทางธุรกิจ หรือการดําเนินธุรกิจที่ไมเหมาะสม และนําไปสูการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

การอนุมัติคารับรอง ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด มีการจัดทํารายงานประกอบการพิจารณาอนุมัติ
เปนไปตามระเบียบขอบงัคับของบริษัท 

 
 การฝกอบรมและการสื่อสาร  
 ในป 2564 บริษัทฯ ไดมีการสื่อสารใหพนักงานทุกระดับต้ังแตกรรมการผูบริหารลงไป โดยทางกรรมการผูจัดการใหญ 
ซึ่งมีการประชุมผูบริหารประจําสัปดาห ไดมีการแจงและช้ีแจงเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปช่ันเปนประจํา รวมทั้งในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม ก็ไดมีการอบรมเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน  
 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สรุปไดดังน้ี 
 1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมระบบงาน
สําคัญๆ ในการทําธุรกิจการคาของบริษัท เชน ขบวนการประมูลงาน,ขบวนการจัดซื้อจัดจาง, การทําสัญญาตาง ๆ มีระบบ
งบประมาณเพ่ือควบคุม รวมทั้งมีระบบบัญชีเก่ียวกับการรับจายเขามาควบคุม ในป 2559 บริษัทฯ ไดมีการนําระบบคอมพิวเตอร 
ERP ระบบใหมมาใช โดยใชระบบของ Mango ซึ่งเปนระบบการควบคุมงบประมาณ การทํางานดานการกอสรางเขามาใช
เพ่ือใหมั่นใจระบบการทํางานลดความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปช่ันโดยระบบบัญชีใหดียิ่งขึ้น 
 2. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียนการฝาฝนการกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมของ
บริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการคอรรัปช่ัน หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบ
การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาขอมูลของผูใหเบาะแสเปนความลับ มี
มาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของกรณีที่สามารถติดตอ
ผูใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทฯ จะแจงผลการดําเนินการเปนลายลักษณอักษรใหทราบดวย 
 3. หัวหนางานในสายงานการปฏิบัติตางๆ ใหติดตามปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด(ถามี) และรายงานใหผูมีอํานาจทราบ
ตามลําดับขั้น 
 
 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางในการปองกันเก่ียวกับการคอรรัปช่ัน ดังน้ี 
 1. จัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแล
กิจการและใหขอเสนอแนะอยางตอเน่ือง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอกรรมการบริษัทตอไป 
 2. กําหนดใหฝายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปช่ัน
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหการนํามาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งติดตาม ทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรการการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันอยางสม่ําเสมอ โดยนําผลที่ไดเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับอยางทนัเวลาและสมํ่าเสมอ 
 3. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลจากการตรวจสอบหรือขอรองเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรใหเช่ือวา
มีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝา
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ฝนการกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

 
จริยธรรมพนักงาน  

1. การปฏิบัติตอตนเอง 
1.1 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต รายงานตามความเปนจริง 
1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ อยางเครงครัด 
1.3 ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต และไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนในทางมิชอบ 

2. การปฏิบัติตอลูกคา ผูเก่ียวของและสังคม 
2.1 สงมอบผลงานใหตรงเวลาตามที่ลูกคาตองการ 
2.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย 
2.3 ยอมรับในขอผิดพลาดและทําการแกไขผลงานใหกับลูกคา 
2.4 ไมเปดเผยขอมูลของลูกคากอนไดรับอนุญาต 
2.5 มีสวนรวมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น 

3. การปฏิบัติระหวางพนักงาน 
3.1 ไมชักจูงหรือช้ีนําการตัดสินใจของเพ่ือรวมงานในสิทธิเรื่องการเมือง 
3.2 มีนํ้าใจกับเพ่ือนรวมงาน ชวยเหลือการงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
3.3 ใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพและเหมาะสม 

4. การปฏิบัติตอองคกร 
4.1 ทํางานดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ 
4.2 การใชทรัพยสิน และสวัสดิการตางๆ ขององคกรอยางรูคุณคา 
4.3 ต้ังใจเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหกาวหนา 
4.4 ติดตามขาวสารเพ่ือใชเปนเหตุผลในการพูดคุย 
4.5 สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายตามที่บริษัทฯ กําหนด 
4.6 การใชสิทธิทางการเมือง บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวม และไม

ฝกใฝพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไมนําเงินทุนหรือ
ทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใชสนับสนุน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมือง
ใดๆ 

 
การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทํา
ความเขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวใน คูมือจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานนี้อยางเครงครัด มิใชการ
ปฏิบัติตามสมัครใจ และไมสามารถอางอิงวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้น 
 ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานอยางจริงจัง 
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หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2564 
 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนและทําความเขาใจกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัท
จดทะเบียน ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 บริษัทฯ ไมพึงปรารถนาที่จะใหการกระทําใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานผูใดกระทําผิดจริยธรรมท่ีกําหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําที่เช่ือไดวาผิดกฎหมาย 
กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการตอไปโดยไมชักชา 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการทบทวนคูมือ “จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” เปนประจําทุกป 
 
การรับขอรองเรียนดานจริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดใหฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริษัททําหนาที่เปนหนวยรับขอรองเรียนดานจริยธรรมธุรกิจ ซึ่ง
พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน สามารถสงขอรองเรียนดานจริยธรรม
ธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยูตอไปน้ี 
 
  
 

 

 

 

 

6.3 การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาการท่ีสําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการในรอบปท่ี
ผานมา 

1. ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 
2. มีการจางบริษัทภายนอกมาทําการตรวจสอบหนวยงานกอสรางของบริษัท ไดปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม EIA 

และมีการทําการเซอรเวยบานขางเคียงกอนเริ่มงานและหลังเริ่มงาน 
3. มีการกําหนดควบคุมตรวจวัดการปลอยกาซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยมากหรือนอย

ในแตละโครงการ 
4. มีการกําจัดของเสียจากนํ้าโดยกระบวนการแยกเบนโทไนทออกจากน้ําโคลนขุดเจาะ 
5. กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการทํา Double Casing เพ่ือลดการสั่นสะเทือน 
6. มีการวางแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานอยางชัดเจนวาทําการอบรมในสวนที่เก่ียวของกับหนาที่การงานและใน

สวนของการพัฒนาความย่ังยืน 
7. จัดใหมีซุมการขายเคร่ืองด่ืมกาแฟ ซึ่งเริ่มตนป 2565 และไดรับการตอบรับอยางดีจากพนักงาน 

 
 

ทางไปรษณีย :  
 หนวยรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ฝายเลขานุการบริษัท 
 บริษัท บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
 ทางอีเมล ANEK@SEAFCO.CO.TH 
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7. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 
 
7.1 โครงสรางการจัดการ 

 

 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ, 
กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ผูชวยผูจัดการใหญ 
กลุมงานปฏิบัติการ 1 

ผูชวยผูจัดการใหญ 
กลุมงานปฏิบัติการ 2 

ผูชวยผูจัดการใหญ 
กลุมงานบริหาร 

ฝายงานการตลาดและลูกคา
สัมพันธภายในประเทศ 

ฝายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกันดิน,
ปรับปรุงคุณภาพดินและงาน

วิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

ฝายงานโครงสราง 
 

ฝายงาน 
โครงการพิเศษและงานตางประเทศ 

ฝายงาน 
วิศวกรรมและวิจัยพัฒนา 

ฝายงาน 
ทรัพยากรมนุษยและบริหารท่ัวไป 

ฝายงาน 
บัญชีและการเงิน 

ฝายงานจัดซื้อ 

ฝายงาน IT 
 

ฝายงานคลังสินคา 
 ฝายงานซอมบํารุง 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, 
ความรับผิดชอบตอสังคมและการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท 

ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ฝายบริหารความเส่ียง 
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7.2 ขอมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ ใหกรรมการสองคนเปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท หรือใหกรรมการหน่ึงคนเปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัทเฉพาะในเรื่องดังตอไปน้ี  

ก. การย่ืนเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
ข. การย่ืนเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
ค. การย่ืนเอกสารและดําเนินการใด ๆ กับกรมสรรพากรและหนวยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร 
ง. การย่ืนเอกสารและดําเนินการใด ๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จ. การย่ืนเอกสารและดําเนินการใด ๆ กับกรุงเทพมหานครและหนวยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ฉ. การย่ืนเอกสารและดําเนินการรองทุกข แจงความในกรณีทรัพยสินของบริษัทสูญหายตอเจาหนาที่ตํารวจ 
ช. การดําเนินการและการติดตอใดๆ กับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนใด ๆ ที่เก่ียวของ

กับการใหบริการนํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท ไปรษณีย และอินเตอรเน็ต ในเรื่องการย่ืนขออนุญาตตางๆ การ
โอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืน
เก่ียวกับนํ้าประปา ไฟฟา โทรศพัท ไปรษณีย และอินเตอรเน็ต 

 
 รายนามคณะกรรมการบริษัท  

รายนามคณะกรรมการบริษัท 
1. นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) 
2. ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการ 
3. Mr. Zaw Zaw Aye** กรรมการ 
4. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ กรรมการ 
5. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ 
6. นายกมล สิงหโตแกว กรรมการ 
7. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ กรรมการ 
8 นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ** กรรมการ 
9. นายนิรันดร อัคราพิทักษ** กรรมการ 
10. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน** กรรมการอิสระ 
11. นายสมควร วัฒกีกุล** กรรมการอิสระ 
12. นายสมควร มูสิกอินทร** กรรมการอิสระ 
13. นายลอยเล่ือน บุนนาค กรรมการอิสระ 
14. นายอภัย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ 
15. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร กรรมการอิสระ 

** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
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นับต้ังแตวันที่ 23 เมษายน 2565  
 กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน คิดเปนรอยละ 44.44ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 
 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน-ทาน คิดเปนรอยละ -ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 
 
  องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นไมนอยกวา 5 คน ตองมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายและขอบังคับบริษัทกําหนด 
2. ประธานกรรมการบริษัทจะตองเปนกรรมการอิสระ 
3. คณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ซีฟโก 

จํากัด(มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไวเทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกับกับตลาดทุนที่ ทจ.
4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กลาวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง 
กรรมการโดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

3.1 กรรมการอิสระจะดํารงตําแหนงไดไมเกิน 9 ป  
3.2 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 

บริษัทยอย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
3.3 ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ผูใหบริการดานวิชาชีพแกบริษัท เชน 

ผูสอบบัญชี ทนายความ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือเปน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปน
เวลาไมนอยกวา 2 ป 

3.4 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งใน
ดานการเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไมเปนลูกคา คูคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหน้ี/ลูกหน้ีการคา เจาหน้ี/
ลูกหน้ีเงินใหกูยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

3.5 ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน 

4.  การแตงต้ังกรรมการเปนไปตามวาระที่กําหนดไวโดยเจาะจง โดยเนนมีความโปรงใส และชัดเจน ทั้งน้ีการเสนอ
ช่ือกรรมการเพ่ือการเลือกต้ังจะตองมีขอมูลประวัติของบุคคลน้ัน และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพ่ือ
ประโยชนในการคัดสรร 

5.  เปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
6.  ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพ่ือใหการทําหนาที่

ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระ 
7.      คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยปละ 7 ครั้ง 
8.  คณะกรรมการชุดยอยตองจัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
9. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารจัดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยเปนประจําอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
10. คณะกรรมการอิสระประชุมรวมกันโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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11.  จํานวนกรรมการที่เขารวมประชุมและลงมติใด ตองมีจํานวนกรรมการเขารวมประชุมอยางนอย 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังสิ้น และลงคะแนนเสียงตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมาก 

 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. ตองมีคุณสมบัติไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
2. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทํางานที่ดี 
3. เปนผูที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางพอเพียง 
4. กรรมการบริษัทตองผานการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนของบริษัท 

และผานการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน 
5. ตองเปนผูที่ไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัท ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น 
6. สามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท เพ่ือใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่

ในฐานะกรรมการบรษิัทอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการไดอยางเพียงพอ   
 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

และคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัท 
3. เปนผูลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝาย

เทากัน 
 
บทบาท หนาท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตาม

นโยบายของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือมุงสูผลสูงสุดใหแก
บริษัท และผูถือหุน 

3. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสทิธิผล และเช่ือถือได 

4. มีสวนรวมในการดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรมและเทาเทียมกัน 
6. กรรมการที่เปนอิสระ มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยุทธ 

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงต้ังกรรมการและรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัท และผูถือหุน 
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7. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางสมํ่าเสมอรวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ภารกิจ 
และกลยุทธของบริษัทในรอบปบัญชีที่ผานมา 

8. ติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการ
ไดติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานและผลประกอบการ
ของบริษัท โดยเฉพาะเปาหมายของผลประกอบการและเปาหมายทางการเงิน และแผนงานเปนไปตามกลยุทธที่
วางไว 

9. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ่ือชวยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ไดแก การประชุม
คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดําเนินการให
ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทมีการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง 

10. จัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท 

11. งดซื้อขายหลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจงขาวงบ
การเงินอยางนอย 3 วันกอนการซื้อขายตองแจงลวงหนา 1 วันตอเลขานุการบริษัทเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป 

12. รายงานการถือหลักทรัพยของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของตนตอที่ประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง และตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปน้ี 

12.1 มีสวนไดเสียไมวาโดยตรง หรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี 
12.2 ถือหุน หุนกู หรือหุนบุริมสิทธิ์ในบริษัท และบริษัทในเครือ 

13. คณะกรรมการบริษัทจัดทําการประเมินผลงานตนเองเปนประจําทุก ๆ ปเพ่ือทบทวนวาไดมีการกํากับดูแลใหมี
การกําหนด และ/หรือ ดําเนินการตางๆ ไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนฝายบริหารนําไปปรับปรุง/
พัฒนา การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชแบบฟอรมที่บริษัทฯปรับปรุงจากตัวอยางแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจงผลประเมินใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและวิเคราะหผล
การประเมิน เพ่ือนําไปสูการดําเนินการของฝายบริหาร 
 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แตงต้ัง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และกรรมการ

ผูจัดการไปปฏิบัติ 
2. ปรึกษาผูเช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท หรือจางที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเปนดวย

คาใชจายของบริษัทฯ 
3. อนุมัติการกูยืมเงินเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
4. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการ

ประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
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6. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเช่ือแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

7. อนุมัติการกอต้ัง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย 
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอื่นใด ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร 
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมัติการจําหนายจายโอนสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
11. อนุมัติการปรับสภาพ การทําลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและ/หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่เลิกใช ชํารุด 

สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ ลาสมัย หรือไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชี(ราคาทุน) ในวงเงินสวนที่เกิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร 

12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หรือ การ
ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สําหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคา และ/หรือที่เปน
ปกติวิสัยทางการคาที่มีทุนทรัพยในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

13. อนุมัติการเขาทําธุรกรรมที่มิใชปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
14. เสนอการเพ่ิมทุน หรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน การแกไข เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบังคับ และ/หรือวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตอผูถือหุน  
15. มอบอํานาจใหฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได 
16. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่เก่ียวของของบริษัทฯ มาช้ีแจง ใหความเห็น รวมประชุม 

ตลอดจนใหสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน 
17. แตงต้ังและถอดถอนเลขานุการบริษัท 
18. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนที่เก่ียวของกับเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป

ซึ่งสินทรัพยและการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 

 องคประชุมขั้นตํ่า ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายวาในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการ
อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 
 การประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (ยกเวนประธานกรรมการ) มีการประชุมกันเองตามความ
เหมาะสมโดยไมมีกรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือฝายบริหาร เขารวมในการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท เชน กลยุทธการบริหารงาน แนวทางการเติบโตอยางยั่งยืน หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยูในความสนใจ โดย
ในป 2564 มีการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารรวม 1 ครั้ง 

 
บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 
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2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําป
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอย เทียบกับแผนและ
งบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพรอมเสนอขอแนะ 

4. อนุมัติคาใชจายไดไมเกิน 30 ลานบาทตอครั้งโดยการอนุมัติน้ันเปนการดําเนินงานตามปกติ สวนที่เกินตอง
รายงานใหคณะกรรมการบริหารรับทราบและพิจารณาอนุมัติ หลังจากน้ันนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบ 

5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท โดยโครงการลงทุนน้ัน ตองเปนโครงการลงทุนที่เก่ียวของ
กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไมนอยกวารอยละ 15 และ
รายงานคณะกรรมการบริหารทราบ เวนแต โครงการลงทุนที่ไมเปนไปตามเกณฑขางตน ใหเสนอคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ี ใหรวมถึงโครงการลงทุนเพ่ือการบํารุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการ
ทดแทนเครื่องจักรเดิม 

6. อนุมัติใหปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดับแผนกลงไป 
7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ทั้งน้ี การใชอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ไมรวมถึง (ตองไม
ขัดแยงกับกฎเกณฑของ ก.ล.ต.) อํานาจในการอนุมัติรายการท่ีทําใหกรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  รวมทั้งรายการที่ กําหนดใหขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน เชน รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน 

8. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อของบริษัทซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 
9. สามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท เพ่ือใหกรรมการสามารถปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการไดอยาง
เพียงพอ  

10. ตองมีหนาที่จัดทําและเปดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา
ของตน คูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการบริษัท 

 
7.3 ขอมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการชุดยอย 
บริษัทไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน,คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีการจัดประชุมและรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนคณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยอยางนอย 1 ทานเปนผูมีความรู 
ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

นางสาวจุฬารัตน สุธีธรเปนผูมีประสบการณทางดานการสอบทานงบการเงิน สามารถดูรายละเอียดไดจากเอกสาร
แนบ 1 
  

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร ประธานกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) 
2. นายลอยเล่ือน บุนนาค กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอภัย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 

**เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติแตงต้ัง นางสาวจุฬารัตน สุธีธร เปนประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายศิวะ 
แสงมณี 

 
 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจําปคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญ
ในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน 
รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาถอดถอน เลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัทได เมื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมายไมสําเร็จตามเปาหมาย 

6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูตรวจสอบภายใน ใหเขามาทํางานตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมายงาน 
รวมทั้งมีอํานาจถอดถอนผูตรวจสอบภายในได เมื่อปฏิบัติงานไมไดตามท่ีมอบหมาย 

7. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของผูบริหาร 
ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก 
บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

9. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 
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9.1 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง 
ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

9.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

9.3 เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 

9.4 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

10. รายงานอื่นใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

12. จัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ กับผูตรวจสอบภายนอกอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

 องคประชุมขั้นตํ่า ขณะท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติ 
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายวาในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมี
กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 
2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
1. นายอภัย จันทนจุลกะ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

(กรรมการอิสระ) 
2. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 1.  พิจารณากําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนง 
  -  กรรมการบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําช่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 
  -  กรรมการบริหารและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 
 2.  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญและนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
3.  พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของ

กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารของบริษัท พรอมทั้งติดตามการทําแผนสืบทอด
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ต้ังแตระดับผูชวยผูจัดการใหญ) 

4.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารเมื่อครบวาระหรือมี
ตําแหนงวางลง หรือตําแหนงผูบริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท 
6.  ทบทวนและเสนอขอแกไข บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาใหสอดคลองกับ

สภาวการณ 
 7.  ภารกิจอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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 องคประชุมขั้นตํ่า ขณะท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะลงมติ 
 บริษัทฯ  กําหนดนโยบายวาในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
 
 ความหลากหลายของกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหานอกจากขอกําหนดของการคัดเลือกกรรมการแลว คณะกรรมการสรรหายังพิจารณากําหนด
แนวทางเก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการท้ังคณะ เชน กรรมการจากกลุมผูมีสวนไดเสียตาง ๆ และ
พ้ืนฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังดูตารางของกรรมการท่ีครบกําหนดการออกตามวาระวามีความรูความชํานาญใน
ดานใด การจะสรรหากรรมการมาทดแทนควรมีความรูความสามารถและความชํานาญในดานใดมาทดแทนกรรมการที่ขาดไป 
โดยการพิจารณาความรูแบงเปน 3 หมวด 

 1. ความรูโดยตรงเก่ียวกับธุรกิจการกอสราง รวมทั้งประวัติการทํางานในธุรกิจการกอสราง โดยมีวุฒิทางดาน
วิศวกรรม 

 2. ความรูและประสบการณ เก่ียวกับการบริหารธุรกิจ บริหารองคกร บริหารทรัพยากรมนุษย รวมทั้งเคยบริหารงาน
จากหนวยงานของทางราชการ เปนตน 

 3. ความรูและประสบการณเฉพาะดาน ไดแก ดานกฎหมาย กฎระเบียบราชการที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ดาน
บัญชีและการเงิน โดยตองมีความรูความเขาใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเคยเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจด
ทะเบียน และความรูดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บริษัทมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม 
 กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังเขามาเปนกรรมการใหมของบริษัท จะไดรับการปฐมนิเทศการเขากรรมการใหม เพ่ือใหทราบ
หนาที่ตาง ๆ และเขาใจในธุรกิจของบริษัท แนะนําผูบริหารของบริษัทใหรูจักหนาที่ของผูบริหารแตละทาน รวมถึงทราบถึง
กฎระเบียบตามขอกําหนดของกลต. และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 
การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารง
ตําแหนงกรรมการและนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการ  ในกรณีที่แตงต้ังโดย
ผูถือหุนมีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี   
  ผูถือหุนหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 
  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือที่เลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนที่จะพึงมีหรือที่เลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

3. หากกรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนับแตวันที่
บริษัทไดรับใบลาออก 

4. ที่ประชุมผูถือหุนอาจมีมติใหกรรมการออกจากตําแหนงกอนวาระได  โดยตองมีคะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตองมีผูถือหุนนับรวมกันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงเขารวมประชุม 

5. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดพนจากตําแหนง  ถา
จํานวนกรรมการท่ีมีอยูไมสามารถแบงออกเปนสามสวนได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน  อยางไรก็ดี กรรมการ
ที่พนจากตําแหนงไปแลวเขารบัตําแหนงกรรมการอีกได 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยงัเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

7. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง
หรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 

8. บริษัทสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงจากที่ปรึกษาภายนอก และขอมูลทําเนียบกรรมการ จากสมาคมสงเสริม
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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หลักเกณฑท่ีบริษัทใชในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร    
1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณใน

การทํางาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชนใหแกบริษัทในอดีตที่ผานมา  รวมถึงการไมมีประวัติการกระทํา
ผิดหรือทุจริต โดยผูบริหารท่ีไดรับการแตงต้ังจะตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขารวมประชุมใน
ครั้งน้ัน 

2. หากผูบริหารทานใดประพฤติหรือปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสม  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาใหผูบริหาร
ดังกลาวพนจากตําแหนงและพิจารณาคัดเลือกผูบริหารใหมเขามาปฏิบัติหนาที่แทน 

3. หากผูบริหารทานใดประสงคจะลาออกจากตําแหนง  ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนับแตวันที่
ระบุในใบลาออก และคณะกรรมการจะตองพิจารณาคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตําแหนงที่ขาดไป อยางไรก็ดีหากไม
สามารถคัดสรรผูที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงดังกลาวไดในทันที จะใหมีการเวนวางตําแหนงดังกลาวไวกอนและ
มอบหมายใหผูบริหารทานอื่นรักษาการแทนไปกอน 

4. บริษัทไมไดมีการจํากัดวาระในการทํางานของผูบริหาร โดยผูบรหิารจะดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป 
การสรรหากรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือลงมติแตงต้ัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและ
ความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไม
ดางพรอย จากแหลงขอมูลจากทําเนียบกรรมการ จากสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือที่ปรึกษาภายนอก รวมทั้ง
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระโดยคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปน้ี 

1. คุณลักษณะท่ีตองการในกรรมการแตละคน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาถึง 
 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
 การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล 
 ความมีวุฒิภาวะและความม่ันคง เปนผูรับที่ดีและกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ 
 ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐานแบบมืออาชีพ 
 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นวามีความสําคัญ 

2. ความรูความชํานาญท่ีตองการใหมีในคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณากําหนดองคประกอบของความรูความชํานาญ เฉพาะดาน

ที่จําเปนตองมีในคณะกรรมการ 
 ความรูทางบัญชีและการเงิน 
 การบริหารจัดการองคกรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล 
 การบริหารความเสี่ยง 
 การจัดการในภาวะวิกฤต 
 ความรูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท 
 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ 
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 ความรูความสามารถอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นวาจําเปนตอบริษัท 
การสรรหาผูบริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง 
บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญทุกระดับใหเปนไปอยาง

เหมาะสมและโปรงใส เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพ และบริหารไดโดยเปนอิสระจากผูถือหุน โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญและคณะผูบริหารของ
บริษัท เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา ทั้งน้ีกระบวนการสรรหาผูบริหารระดับสูง โดยเริ่มจากการคัดเลือกผูที่
เปนคนเกงและดี รวมท้ังตองผานการฝกอบรมครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพอวิริยัง สิรินทโร และพัฒนาสราง
ความพรอมใหทุกคนที่ทํางานในบริษัทมีโอกาสเติบโตกาวหนาขึ้นสูระดับผูบริหารในอนาคต โดยผานขั้นตอนการประเมิน
พนักงานที่มีศักยภาพสูง ซึ่งทุกคนจะไดรับการพัฒนาตามแผนที่วางไวเปนรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ทาทาย รวมท้ัง
หมุนเวียนงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนผูนําและความรอบรูในงานทุกดานภายในบริษัท ซึ่งบริษัทไดดําเนินการกับพนักงานทุก
ระดับใหมีความพรอมในการทดแทนกรณีมีตําแหนงวางลง 
 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือมา

กําหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัท โดยใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารและกลยุทธของ
บริษัท รวมทั้งประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
 ในดานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทไดมีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท
จากการรายงานของฝายจัดการในการรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรับทราบจากการ
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทไดมีการกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการ
ปองกันและระบบจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองคกร 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดพิจารณาแตงต้ังคณะทํางานโดยมีนายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ เปนผูรับผิดชอบ
สูงสุดในระดับปฏิบัติการดานการตรวจประเมินและบริหารความเสี่ยง และ นายเอกราช แกวลาเวียง เปนผูรับผิดชอบสูงสุดใน
ระดับปฏิบัติการดานการติดตามและทวนสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(กรรมการอิสระ) 
2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายกมล สิงหโตแกว กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. Mr.Zaw Zaw Aye** กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายนิรันดร อัคราพิทักษ** กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ** กรรมการบริหารความเสี่ยง 

*เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติแตงต้ังนางสาวจุฬารัตน สุธีธร ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
แทนนายสมควร มูสิกอินทร 

** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
 
 



  รายงานประจําป 2564 (One Report) 
  

   98  
  

The 
Foundation  
Of Success 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. กําหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงตางๆ  ในการบริหารงานเพ่ือเสนอตอ

กรรมการของบริษัท 

2. ติดตามการดําเนินการบริหารความเสี่ยงต้ังแตเริ่มกระบวนการที่จะบงช้ีใหทราบถึงความเสี่ยงรวมทั้งวิเคราะห 
ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอยางเปนระบบ 

3. ใหการสนับสนุนใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานภายในตางๆ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลอยางตอเน่ือง 

4. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธของบริษัท 

องคประชุมขั้นตํ่า ขณะท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะลงมติ 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายวาในขณะที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
 
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางย่ังยืน 

รายนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
1. นายลอยเล่ือน บุนนาค ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอ

สังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน(กรรมการอิสระ) 
2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและ

การพัฒนาอยางยั่งยืน 
3. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและ

การพัฒนาอยางยั่งยืน 
4. นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ** คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและ

การพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. นายนิรันดร อัคราพิทักษ** คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและ

การพัฒนาอยางยั่งยืน 
** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 

 
 บทบาท หนาท่ี ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 ดานบรรษัทภิบาล 

1. กําหนดนโยบายและจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจและนําเสนอ
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติใหนําไปปฏิบัติในพนักงานทุกระดับ 

2. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคูมือจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด
และตอเน่ือง 

3. ทําการประเมินผลและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง ขอพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่
ดีตามแบบสากล 
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4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโนม และเปรียบเทียบกับบริษัทช้ันนําในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น 

5. ใหคําแนะนําแกบริษัท คณะกรรมการ ฝายจัดการและคณะทํางานในเรื่องเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

6. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับคณะกรรมการทราบโดยทันที ที่มีผลกระทบตอ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

7. เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งทางเว็บไซตของบริษัทและรายงานประจําป ใหกับผูที่มีสวน
ไดเสียตาง ๆ ไดรับทราบ 
 

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.  กําหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบตอสังคมและพัฒนาอยางยืน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2.  ใหการสนับสนุนในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการรวมประชุมให
แนวทางในการดําเนินงานและติดตามงานเปนระยะตามกรอบเวลาที่กําหนด 

3.  กลั่นกรองแผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําป และสอบถามผลการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือ
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

4.    พิจารณาประเมินผลการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมและพัฒนาอยางยั่งยืน ใหคําแนะนําเพ่ือพัฒนา
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง เรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือเปดเผยตอสาธารณชน 

5.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการดานความรับผิดชอบตอสังคมและพัฒนาอยางยั่งยืนไดตามที่สมควร 

องคประชุมขั้นตํ่า ขณะท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล,ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางย่ังยืน จะลงมต ิ
บริษัทฯ กําหนดนโยบายวาในขณะที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล,ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน

จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
 

7.4 ขอมูลเก่ียวกับผูบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหาร  

รายนามคณะกรรมการบริหาร 
1. ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ 
2. Mr. Zaw Zaw Aye** กรรมการบริหาร 
3. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ กรรมการบริหาร 
4. นายกมล สิงหโตแกว กรรมการบริหาร 
5. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการบริหาร 
6. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ กรรมการบริหาร 
7. นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ** กรรมการบริหาร 
8. นายนิรันดร อัคราพิทักษ** กรรมการบริหาร 

** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
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 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่กําหนดให
สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท 
เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ  และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว
ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  องคประชุมขั้นตํ่า ขณะท่ีคณะกรรมการบริหารจะลงมติ 
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายวาในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการ
อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
 

2. เลขานุการบริษัท 
 หนาท่ีของเลขานุการบริษัท 

1. ใหคําแนะนําแกกรรมการเก่ียวของขอกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
2. ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับบริษัท ระเบียบที่เก่ียวของและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
รวมถึงประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแล 
5. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนและหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ 
6. จัดทําขอมูลเพ่ือสงเสริมใหกรรมการเขารวม ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือใชประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการ 
7. ภารกิจอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ประวัติของเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังให นายเอนก ศรีทับทิม ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันที่ 18 มีนาคม 

2547 โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนกรรมการ  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ตองการ และไดมีการขออนุมัติจากผูถือ
หุนแลวคาตอบแทนผูบริหาร  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนผูบริหารในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  และอยูใน
ระดับที่สูงพอท่ีจะดูแลใหผูบริหารมีการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 

ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากําหนด
คาตอบแทนตามแนวทางดังตอไปน้ี 
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1. คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนของกรรมการจัดอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ

ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ กรรมการท่ีไดรับมอบหมายหนาที่ เพ่ิมขึ้น เชน เปนสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอย ไมมีคาตอบแทนเพิ่ม โดยท่ีกรรมการทุกทานยินดีปฏิบัติงานใหโดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม ในสวนของ
กรรมการที่เปนผูบริหารดวยจะไมมีผลตอบแทนในรูปของกรรมการ จะไดรับเพียงคาเบี้ยประชุม (คาเดินทาง)เทาน้ัน 
คาตอบแทนของกรรมการประกอบดวย 

1.1 รายไดตอเดือน 
1.2 คาเดินทาง (คาเบี้ยประชุม) ตอครั้งการเดินทางที่มีการประชุม 
1.3 โบนัส (ขึ้นอยูกับผลประกอบการในแตละป) 
1.4 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน โดยไดมีการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ D&O ใหแก

กรรมการและเจาหนาที่ 
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ตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการ 
 ป 2564 ป 2563 ป 2562 

ตอครั้งการเดินทาง* ตอเดือน คาตอบแทน(บาท) ตอครั้ง ตอเดือน คาตอบแทน(บาท) ตอครั้ง ตอเดือน คาตอบแทน(บาท) 
คาตอบแทนกรรมการบริษัทและ 
คาเบี้ยประชุม(คนละ) 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
- นายสมควร  วัฒกีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร 
- นายศิวะ แสงมณ ี
- นายลอยเลื่อน  บุนนาค 
- นายอภัย จันทนจุลกะ 
- นางสาวจุฬารัตน สุธีธร 
- ดร.ณรงค  ทัศนนิพันธ 
- Mr. ZawZaw Aye 
- นางสาวณัฐฐวรรณทัศนนิพันธ 
- นายเผด็จ  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงหโตแกว 
- นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ 
- นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ 
- นายนิรันดร อัคราพิทักษ 
                          รวม 

 
 

7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 

 
 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

832,500 
645,000 
652,500 
652,500 
652,500 
652,500 
430,000 

7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 

4,573,500 

 
 

7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 

- 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 

 

 
 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

832,500 
720,000 
720,000 
705,000 
720,000 
720,000 

- 
52,500 
60,000 
67,500 
82,500 
67,500 
82,500 
82,500 
82,500 

4,995,000 

 
 

7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 

- 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 
7,500 

 

 
 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

835,000 
700,000 
700,000 
685,000 
707,500 
490,000 

- 
52,500 
52,500 
52,500 
52,500 
52,500 
52,500 
52,500 
52,500 

4,537,500 
หมายเหตุ   1. คาเบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท ตอครั้งการเดินทาง ซึ่งจายใหแกกรรมการที่เขาประชุมเทานั้น  
 2. คาเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท ตอครั้งการเดินทางสําหรับกรรมการที่เปนผูบริหารที่เขาประชุมเทานั้น 
 3. ตอเดือน เปนการจายคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายใหสําหรับกรรมการอิสระยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหาร  
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ตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการ 
 ป 2564 ป 2563 ป 2562 

ตอครั้งการเดินทาง* ตอเดือน คาตอบแทน(บาท) ตอครั้ง ตอเดือน คาตอบแทน(บาท) ตอครั้ง ตอเดือน คาตอบแทน(บาท) 
โบนัสสําหรับกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
- นายสมควร  วัฒกีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร 
- นายศิวะ แสงมณ ี
- นายลอยเลื่อน  บุนนาค 
- นายอภัย จันทนจุลกะ 
- นางสาวจุฬารัตน สุธีธร 
                         รวม 

 
 
 

  
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   
 

195,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 

- 
- 

795,000 
หมายเหตุ   1. คาเบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท ตอครั้งการเดินทาง ซึ่งจายใหแกกรรมการที่เขาประชุมเทานั้น  
 2. คาเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท ตอครั้งการเดินทางสําหรับกรรมการที่เปนผูบริหารที่เขาประชุมเทานั้น 
 3. ตอเดือน เปนการจายคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายใหสําหรับกรรมการอิสระยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหาร  
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2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารรวมกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรวมกันเปนผูประเมินผล

การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ โดยพิจารณาจากแบบฟอรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ เศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม ซึ่งจะนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมท้ังในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผูจัดการ
ใหญและผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยดูจากขอมูลปจจุบันเทียบกับขอมูลยอนหลังในปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1. ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากรอยละ EBITDA ON OPERATING ASSETS ซึ่งจะมีการ
ต้ังเปาหมาย เพ่ือกําหนดคารอยละของ EBITDA ในทุกๆป เพ่ือการประเมินเปรียบเทียบ 

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
3. ความสามารถในการพัฒนาธรุกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดีขึ้นในแตละป 
4. การพิจารณาคาตอบแทนในระยะยาว จะมีการกําหนดาการเติบโตของธุรกิจในรอบ 3 ป ถึง 5 ป โดยมีการ

กําหนดอัตราการเติบโตเปาหมายไวเปนเกณฑในการพิจารณา รวมทั้งผลประกอบการของธุรกิจโดยใชอัตรา 
EBITDA ON OPERATING ASSETS เปนเปาหมายดวย 

 
3. คาตอบแทนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริหารดานทรัพยากรบุคคล จัดทําแบบประเมินผลงานของผูบริหารแลวรวบรวมใหกับประธาน

กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาคูกับผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สะทอนการเปนบริษัทที่ยั่งยืน 
โดยพิจารณาจากดานการเงิน ดานลูกคา ดานการผลิต รวมทั้งการพัฒนาการทํางาน ตัวช้ีวัดดานความยั่งยืนของบริษัท ไดแก ดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยดูผลของกําไรสุทธิตอสินทรัพย กําไรสุทธิตอสวนของเจาของ ผลตอบแทนสินทรัพยที่
กอใหเกิดรายได และการเติบโตของรายได เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม รวมทั้งดูผลตอบแทนของผูถือหุน คาตอบแทน
ผูบริหารประกอบดวย 

1. คาตอบแทนเปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือนและโบนัส 
2. คาตอบแทนอื่น ไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสวนของบริษัท โดยสมทบในอัตรารอยละ 3 ของ

เงินเดือนผูบริหาร 
3. มีการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบกรรมการและเจาหนาที่ (D&O)ใหแกกรรมการและเจาหนาที่ 

ตารางแสดงคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
 คาตอบแทน(บาท) 

ป 2564 ป 2563 ป 2562 
คาตอบแทนผูบริหาร    
1. เงินเดือนและโบนัสที่จายในแตละป 41,852,000 57,346,055 53,257,213 

2. ผลประโยชนในอนาคตในรูปของเงินสํารองเลี้ยงชีพ 1,252,560 1,240,560 1,215,480 
              รวม 43,104,560 58,586,615 54,472,693 
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7.5 ขอมูลเก่ียวกับพนักงาน 
 บริษัทฯ ดําเนินนโยบายรักษาบุคลากรและพัฒนาความรูใหกับบุคลากร ทําใหมีทีมงานที่เช่ียวชาญและสามารถออกแบบ 
และพัฒนากระบวนการทํางานใหสามารถลดการสูญเสียและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และขณะเดียวกันก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทํางาน  
  7.5.1 จํานวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทฯมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 765 คน โดยแบงตามสายงานหลักไดดังน้ี 

สายงานหลัก 
จํานวนพนักงาน 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
สายงานโครงการ 948 842 596 
สายงานการตลาดและวิศวกรสวนกลาง 9 16 17 
สายงานสนับสนุนซอมบํารุง 85 95 79 
สายงานบริหารและสํานักงาน 98 93 73 
รวม 1,140 1,046 765 

 
7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
 ไมมี 
7.5.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

 ไมมี 
7.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

1. ดานการพัฒนาความรูความสามารถในสายงานและอื่นๆ 
 ฝายทรัพยากรบุคคล ไดมีการกําหนดไวใน ISO9001 ของบริษัท จะตองสงพนักงานเขาอบรมในปละ 

80% ของจํานวนพนักงานรายเดือน การอบรมน้ันมีทั้งอบรมภายนอกและภายใน การจัดอบรมภายใน
องคกร ในบางครั้งจะเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงในดานตางๆ มาใหความรู โดยเฉพาะดานวิศวกรรมและ
การซอมบํารุงเครื่องจักร 

 บริษัทฯ มีนโยบายใหทุนการศึกษากับพนักงานที่จบปริญญาตรีเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในทุกสาขาวิชาชีพ เพ่ือที่จะนํามาใชเพ่ือพัฒนาองคกรใหยั่งยืน 

 จัดการฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริต 
คอรรัปช่ัน ใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาความย่ังยืนขององคกรใหเขาใจถึงการดูแล Supply chain ของแต
ละหนวยงานที่มีสวนเขาไปเก่ียวของ รวมทั้งใหความรูเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดลอมในการประหยัด
พลังงาน และการทิ้งขยะของเสียโดยตองแยกขยะเปนประเภทกอนทิ้ง 

 จัดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน เชน สงเขาอบรมดานหลักสูตรความปลอดภัยวิชาชีพ เพ่ือ
ลดความเสี่ยงดานอุบัติที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน,การฝกซอมการปองกันอัคคีภัย 

2. ดานสุขอนามัย 
 บริษัทจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจําทุกป โดยจัดรวมกับโรงพยาบาล รวมทั้งการ

ตรวจสายตา และสารเสพติด ซึ่งบริษัทไดรับหนังสือรับรองวาเปน “สถานประกอบการเขมแข็ง” ที่ออก
โดยศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
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 บริษัทไดกําหนดใหพนักงานควรกินรอน ชอนกลาง ลางมือใสหนากากอนามัยเมื่อตองอยูในที่ชุมชน
หรือคนหนาแนน และย้ําเรื่องลางมือบอยๆ เพ่ือปองกันโรคติดตอตางๆที่อาจเกิดขึ้น 

 บริษัทไดมีการตรวจ ATK ใหกับพนักงานทุกสัปดาห (สัปดาหละ 1 ครั้ง) เพ่ือปองกันการระบาดของโค
วิด และกําหนดใหพนักงานลางมือกอนเขางาน และสูดดมสมุนไพรรวมทั้งกลั้วนํ้าเกลืออุนๆ 

 บริษัทจัดใหมีเครื่องแบบที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะ เชนผูปฏิบัติหนาที่ชางซึ่งจะตอง
เขาไปติดต้ังและปรับแตงเครื่องจักรและอุปกรณ โดยจะไมอนุญาตผูที่ไมไดสวมเครื่องแบบของชางเขา
ไปใชงานเคร่ืองจักร เพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการสวม
หมวก และรองเทา Safety เพ่ือความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงาน 

7.5.5 นโยบายดานความเปนอยู และความสุขของพนักงาน 
 บริษัทมีบานพักใหพนักงานที่มีรายไดนอยสามารถพักอาศัยได โดยสวนใหญจะเปนพนักงานรายวันของ

บริษัท 
 บริษัทจัดโครงการอาหารกลางวันแกพนักงาน โดยมีลักษณะเปนคูปองอาหาร ซึ่งสามารถนําไปซื้ออาหารได

ในราคาที่ถูกลง และบริษัทจายเงินสนับสนุนคาอาหารเปนมูลคาครึ่งหน่ึง 
 โครงการลดคาใชจายในการเดินทางของพนักงาน โดยบริษัทมีรถรับ-สงพนักงานตามจุดตางๆ เพ่ือไปทํางาน

ตามหนวยงานของบริษัท 
 บริษัทจัดซุมเครื่องด่ืมไวบริหาร กาแฟสดและชา ทั้งรอนและเย็น บริการใหแกพนักงานโดยเปนสวัสดิการ

ขายในราคาแกวละ 10 บาท ซึ่งเปนราคาตํ่ากวาตนทุนที่บริษัทจายไป เพ่ือใหพนักงานไดจายในราคา
ประหยัด 

 บริษัทจัดใหมีการน่ังสมาธิที่เรียกวา วิทิสาสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ กําหนดใหพนักงานน่ังสมาธิ
วันละ 3 ครั้ง เชา กลางวัน และเย็น ครั้งละ 5 นาที เพ่ือใหพนักงานมีพลังจิตที่สงบ ทําใหสุขภาพจิตดีและเปน
สุขในการดําเนินชีวิต แบบมีสติตลอดเวลา 

7.5.6 นโยบายการจายผลตอบแทนพนักงาน 
 นโยบายคาตอบแทนพนักงานบริษัทฯ ใชกับพนักงานทุกคนโดยนโยบายน้ีกําหนดไวอยางชัดเจน ในสวนงานการ
บริหารงานบุคคล โดยนโยบายน้ีจะทําใหมั่นใจไดวาบริษัทจะสามารถดึงดูดใจ พัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานผูมีผลการ
ปฏิบัติงานสูง และมีแรงจูงใจในการทํางานไวไดในตลาดที่มีการแขงขันกัน 
 การจายคาตอบแทนจะเปนไปตามความสําคัญหรือคาของงาน มีการกําหนดโครงสรางคาจางของแตละระดับ 
ตําแหนงงานอยางเหมาะสม พิจารณาจายคาตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานและระดับตําแหนงที่รับผิดชอบพนักงานจะได
คาตอบแทนที่เทาเทียมและเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบภายในองคกร ขณะเดียวกันการจายคาตอบแทนก็จะกําหนดใหสอดคลอง
กับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ดัชนีราคาผูบริโภค การจายคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสํารวจ
การจายคาตอบแทนในองคกรอื่นๆ 
 การกําหนดงบประมาณการบริหารคาตอบแทนที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยการจายคาตอบแทนในระยะสั้นน้ัน พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป เชน การสรางยอดรายได
การรับงาน กําไรสุทธิ และ EBITDA สวนในระยะยาว พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผนงานในระยะยาว (Medium-Long 
Term Plan) เชนการขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกําไรสวนแบงการตลาด ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
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 การจายผลตอบแทนพนักงานประกอบดวย 
1. เงินเดือนและโบนัส ซึ่งขึ้นอยูกับผลประกอบการของบริษัท 
2. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสวนที่บริษัทจายสมทบใหในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนที่จายใหกับ

พนักงาน 
 

 ในป 2564 บริษัทฯ จายคาตอบแทนพนักงานดังน้ี 
          (หนวย : ลานบาท) 

 ป 2564 ป 2563 ป 2562 
1. เงินเดือนและคาแรง  266.65 369.19 402.61 
2. โบนัส - - 35.78 
3. ผลประโยชนในอนาคตในรูปของเงินสํารองเลี้ยงชีพ 3.55 3.42 3.02 
       รวม 270.20 372.61 441.41 

 
การปฏิบัติตอพนักงาน คาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
 บริษัทถือวาทรัพยากรบุคคล เปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดของบริษัท จึงไดดูแลพนักงานใหไดรับผลตอบแทน
สวัสดิการและสภาพการทํางานในระดับที่สูงกวากฎหมาย บริษัทฯ มีความเปนธรรมตอพนักงานทุกคน ซึ่งมีการทบทวน การ
จายคาตอบแทนและการจัดสวัสดิการพนักงานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งดูผลการดําเนินงานของบริษัทดวยวา ถาผลประกอบการดี 
การพิจารณาขึ้นก็จะออกมาสูงกวาบริษัทอื่น แตถาผลการดําเนินงานออกมาไมดีก็จะพิจารณาเพ่ิมเทากับธุรกิจที่ใกลเคียงกัน
รวมทั้งอาจจะตํ่ากวา   

ทั้งน้ีในป 2564 เพ่ือใหความเปนธรรมจึงมีการทําการประเมินผลงานตนเอง เปนสวนหน่ึงในการพิจารณาปรับการขึ้น
เงินเดือนดวย รวมทั้งไดมีการกําหนดความเทาเทียมกันของรายไดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในหนาที่เดียวกันไดเทาเทียมกัน 
โดยระดับการจายเพ่ิมในระดับที่สามารถแขงขันในอุตสาหกรรม และใหหัวหนางานประเมินผลงานใหกับพนักงานในสังกัดแต
ละแผนก แลวเรียกพนักงานที่ถูกประเมินมาพูดคุยและอธิบายถึงเหตุผลเพ่ือทําความเขาใจหลักเกณฑในการประเมินเพ่ือความ
เปนธรรมในการประเมิน โดยมีสวนประกอบที่นําพิจารณาคาตอบแทนพนักงานอยู 3 สวน 

1. อัตราเงินเฟอของเศรษฐกิจ โดยอัตราปรับตองไมตํ่ากวาอัตราเงินเฟอของแตจะป 
2. กําหนดคา KPI มาพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
3. ผลประกอบการของบริษัทในแตละป  

 
 การบริหารสวัสดิการ 

พนักงานของบริษัทฯ ยังไดรับสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากกฎหมาย เพ่ือชวยลดภาระคาครองชีพใหพนักงานลด
ความกังวลเรื่องคาครองชีพ ใหพนักงานอยูดีกินดี มีพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงาน
และดํารงชีพของพนักงาน สรุปไดดังน้ี 

1.  สวัสดิการเงินชวยเหลือ อาทิ เชน มีการชวยจัดอาหารขายใหกับพนักงานในราคาถูก มีรถรับสงพนักงาน มีการ
มอบทุนการศึกษาใหแกบุตรของพนักงาน 

2.  สวัสดิการกองทุน ไดแก จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม 
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3.  สวัสดิการการอบรม เพ่ือพัฒนาจิตใจพนักงาน โดยการจัดใหพนักงานอบรมทําสมาธิรวมกับสถาบันพลังจิตตานุ
ภาพ โดยอบรมในเวลางาน โดยมีเปาหมายใหทุกคนไดเรียนภายในเวลา 2 ปซึ่งในป 2561 พนักงานไดเขาอบรม
ครบรอยเปอรเซ็นต 

4. เพ่ือเปนการอบรมจิตใจของพนักงานใหมีสมาธิในการปฏิบัติงานและเปนคนดีของสังคม บริษัทฯ ไดมีการน่ัง
สมาธิทุกวัน 3 เวลา คือ เชา กลางวัน และเย็น เปนเวลาคร้ังละ 5 นาที 

5. พนักงานทุกคนที่ผานการอบรมครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพจะไดรับเงินเดือนเพ่ิมอีกเดือนละ 500 บาททุก
คน 

 ถาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเก่ียวกับการจางงานรวมทั้งระเบียบปฏิบัติตางๆ มีการแจงลวงหนาใหพนักงาน
ทราบ รวมถึงเปล่ียนสัญญาจางพนักงาน เชน ปลดออกจากหนาที่งาน มีการจายเงินชดเชยใหพนักงานตามกฎหมาย 

สถิติการจางงาน 
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การเขางานใหมและการพนสภาพ/เลิกจาง 

 
 

สวัสดิการพนักงานในป 2564 
 ป 2563 ป 2564 

ประเภท จํานวน(คน) จํานวนเงิน(บาท) จํานวน(คน) จํานวนเงิน(บาท) 
ตรวจสุขภาพประจําป 489 62,800 - - 
สวัสดิการประกันสุขภาพ 21 191,707 21 - 
สวัสดิการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 208 73,150 - - 
สวัสดิการผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ - - - - 
สวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 428 448,546 369 408,540 
สวัสดิการอ่ืน      
     กระเชา 1 1,800 1 1,650 
     พวงหรีด 5 8,000 1 1,500 
ชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 13 65,000 9 65,000 

 
 การพัฒนาพนักงานและการฝกอบรม 
 บริษัทกําหนดกลยุทธในการเรียนรูและพัฒนาพนักงานพรอมทั้งแนวทางในการปฏิบัติขึ้น เพ่ือใชเปนเปาหมายและ
แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายในการฝกอบรม ไดมีการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกอยูเปนประจํา ตาม
แผนการพัฒนาพนักงาน 
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สถิติเฉล่ียการพัฒนาพนักงานเปนดังน้ี  
สถิติเฉล่ียการพัฒนา

พนักงาน 
ป 2563 ป 2564 

จํานวน
(คน) 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

เฉล่ียตอคน 
(ช่ัวโมง) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

เฉล่ียตอคน 
(ช่ัวโมง) 

จําแนกตามสวนงาน 
สวนงานบริหาร 18 1,161 64.50 15 613 40.87 
สวนงานโครงการ 210 2,058 9.80 1 3 3 
สวนงานสนับสนุน 164 2,167 13.21 50 660 13.20 
จําแนกตามเพศ 
     เพศชาย 288 3,616 12.55 28 586 20.93 
     เพศหญิง 104 1,770 17.02 38 690 18.16 
จําแนกตามประเภทการอบรม 
การอบรมภายใน 351 4,021 11.46 4 58 14.50 
การอบรมภายนอก 41 1,365 33.29 62 1,218 19.65 
รวม 392 5,386 13.74 66 1,276 19.33 

  
ในป 2564 บริษัทฯ ไดฝกอบรมภายในหลักสูตรตางๆ ดังน้ี 
1. วิธีการเก็บขอมูลหลักฐานการตรวจสอบภายใน 
2. บัญชีและภาษีที่ควรรูสําหรับงานตรวจสอบภายใน 
3. เหตุจูงใจในการทุจริตและหลักการตรวจสอบทุจริตสําหรับงานตรวจสอบภายใน 
4. การซอมบํารุง การวางแผน และการประเมินผล 
5. ทักษะการปฏิบัติงานเบื้องตนและความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบการ 

 
 ในป 2564 บริษัทฯ ไดสงบุคลากรเขาอบรมภายนอกหลักสูตรตางๆ ดังน้ี 

1. P01 ความรูพ้ืนฐานการพัฒนาความย่ังยืนของธุรกิจของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผาน E-Learning 
2. RE01 การเตรียมความพรอมจัดทํารายงาความยั่งยืนตาม One Report Module 1-3 ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศผาน E-Learning 
3. แนวทางการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดตนทุนใหกิจการ 
5. การตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการ 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม 
7. การรายงานความย่ังยืนตามกลุมอุตสาหกรรม 
8. เสริมสรางความพรอมนักบริหารระดับตน รุน 3 
9. การประยุกตใชเทคโนโลยีคํานวณไฟไนตเอลิเมนตการวิเคราะหการสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and 

application : VAA) 
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10. ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ตองใช 
11. TAS19 การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวยหลักคณิตศาสตรประกันภัย 2564 
12. Risk Accounting and Risk Management 
13. Super Admin 2021 
14. การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน 
15. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา 
16. การประชุมวิศวกรรมปฐพีแหงชาติ 2021 

 
คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและผลการดําเนินงานดานการอบรม 

  ป 2563 ป 2564 
ประเภทการอบรม วิธีการ คาใชจาย

(บาท) 
คาใชจาย
เฉลี่ยตอคน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาใชจาย
(บาท) 

คาใชจาย
เฉลี่ยตอคน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน 
(In-House 
Training) 

การอบรมท่ัวไป 
(Company General 
Training) 

492,706.66 1,749.24 จัดอบรมท้ังป  
รวม14 
หลักสูตร 

- - จัดอบรมท้ังป  
รวม 3หลักสูตร 

การอบรมขณะ
ปฏิบัติงาน (On The Job 
Training) 

- - - 

การฝกอบรมเฉพาะ
เร่ือง (Specific 
Training) 

121,277.84 - - 

การอบรม
ภายนอก (Pubilc 
Training) 

 525,481.31 12,816.62 จัดอบรมท้ังป 
รวม 57 
หลักสูตร 

67,217.40 1,018.45 จัดอบรมท้ังป 
รวม 27
หลักสูตร 

 
 
7.6 ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 
1. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เก่ียวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดจัดใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ ไดจัดใหมี
การสื่อสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผานชองทางอื่น ๆ โดยมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาที่
สื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ ในขณะที่หนวยงานสื่อสารองคกรทํา
หนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถือหุน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผานสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ซึ่งไดจัดพบ
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กับนักวิเคราะหที่เขามาบริษัทในป2564 จํานวน 3 ครั้งและรวมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day)
จํานวน 4 ครั้ง 

นอกจากน้ีไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.seafco.co.thเพ่ือใหผูมีสวนไดเสีย
กลุมอื่น ๆ ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมและทั่วถึง ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลตาง ๆ จากหนวยงานนักลงทุน
สัมพันธของบริษัทฯ คุณณัฐฐวรรณทัศนนิพันธ และนายเอนก ศรีทับทิม ไดที่โทรศัพทหมายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-
29190098 หรือ e-mail:nthasnanipan@hotmail.com, anek@seafco.co.th 

 
2. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด 
ดังตอไปน้ี   

ช่ือบริษัทผูจาย ช่ือผูสอบบัญชี คาตอบแทน 
ป 2563 

ช่ือผูสอบบัญชี คาตอบแทน 
ป 2564 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 
 
บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด 

นายธนากร ฝกใฝผล 
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด
นายธนากร ฝกใฝผล 
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด 
นายธนากร ฝกใฝผล 
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด 

1,800,000 
 

100,000 
 

300,000 

นายณรงค หลักฐาน 
 

นายณรงค หลักฐาน 
 

นายณรงค หลักฐาน 
 

1,300,000 
 

60,000 
 

140,000 
 

รวมคาสอบบัญชี  2,200,000  1,500,000 
คาบริการอ่ืนๆ (None audit fee)  -  - 

รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี  2,200,000  1,500,000 
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ 
8.1. สรุปผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมา 

 
 ในป 2564 บริษัทฯ ไดมีการประเมินคณะกรรมการรายคณะ, รายบุคคล, กรรมการผูจัดการใหญ (CEO) 
 โดยมีกระบวนการในการประเมินดังน้ี 
 1. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 2. ผูตรวจสอบภายในบริษัท สรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดยอย ทุกชุด รายบุคคล
และกรรมการผูจัดการใหญ (CEO) รวมทั้งการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทั้งหมด
ของกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท 
 แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวขอของการประเมินดังน้ี 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ 
2. บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
3. การประชุมของกรรมการ 
4. การทําหนาที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธกับกรรมการและผูบริหาร 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

 แบบประเมินของคณะกรรมการบริหารโดยมีหัวขอของการประเมินดังน้ี 
1. โครงสรางและคุณสมบัติของผูบริหาร 
2. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร 
3. การประชุมผูบริหาร 
4. การทําหนาที่ของผูบริหาร 
5. ความสัมพันธกับกรรมการบริษัท 
6. การพัฒนาตนเองของผูบริหาร 

 แบบประเมินของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด โดยมีหัวขอของการประเมินดังน้ี 
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 
2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แตละชุดไดใหความสําคัญใชเวลาในการพิจารณา 

ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องตอไปน้ีอยางเพียงพอ 
 แบบประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหัวขอของการประเมินดังน้ี 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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 แบบประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ (CEO)โดยมีหัวขอของการประเมินดังน้ี 
1. ความเปนผูนํา 
2. การกําหนดกลยุทธ 
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ 
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
5. ความสัมพันธกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
6. ความสัมพันธกับภายนอก 
7. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากรของบริษัท 
8. การสืบทอดตําแหนง 
9. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ  
10. คุณลักษณะสวนตัว 
11. การพัฒนา CEO 

 
  ในป 2564 บริษัทฯ ไดมีการประเมินคณะกรรมการรายคณะ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน และผลการประเมินเปนดังน้ี 
 เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 0  (0%) = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดําเนินการในเรื่องน้ัน 
ระดับ 1  (40%) = ไมเห็นดวย หรือมีการดําเนินการในเรื่องน้ันเล็กนอย 
ระดับ 2  (60%) = เห็นดวย หรือมีการดําเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร 
ระดับ 3  (80%) = เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดําเนินการในเรื่องน้ันดี 
ระดับ 4  (100%) = เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดําเนินการในเรื่องน้ันอยางดีเยี่ยม 
   

  สรุปผลคะแนนเฉล่ียการประเมินแตละกลุม 
คณะกรรมการ ผลประเมิน(รอยละ) 

ป 2564 ป 2563 ป 2562 
คณะกรรมการบริษัท 3.96 (98.98%) 3.85 (96.25%) 3.78 (94.5%) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4.00 (100%) 4.00 (100.00%) 3.95 (98.75%) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3.80 (95.06%) 3.70 (92.50%) 3.58 (89.50%) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4.00 (100%) 3.98 (99.54%) 3.94 (98.5%) 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบตอ
สังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3.90 (97.40%) 3.79 (94.69%) 3.42 (85.50%) 

คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร 3.78 (94.54%) 3.65 (91.20%) 3.77 (94.25%) 
ประเมินตนเองรายบุคคล 3.93 (98.33%) 3.84 (95.92%) 3.82 (95.50%) 
กรรมการผูจัดการใหญ CEO 3.90 (97.50%) 4.00 (100.00%) 4.00 (100%) 
ประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 98.10% 97.95% ไมไดประเมิน 
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การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริม สนับสนุนใหมีการฝกอบรมและการใหความรูที่เก่ียวของแกกรรมการและผูบริหาร 

เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง อาทิเชน สงเสริมใหมีการพบปะระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สงเสริมใหจดัทําแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการใหญ กรรมการรอง
ผูจัดการใหญ และกรรมการผูชวยผูจัดการใหญ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนติดตามการ
จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของกรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการรองผูจัดการใหญ เพ่ือมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีผูบริหารท่ี
มีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพ่ือจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน ประกอบดวย 
กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการรองผูจัดการใหญ 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  พิจารณากําหนดความรู  ความสามารถ  (Competency)  
ประสบการณของแตละตําแหนงงาน เพ่ือคัดเลือกผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองตามท่ีกําหนด สามารถสืบทอด
งานของแตละตําแหนงงานได 

3. มอบหมายใหกรรมการรองผูจัดการใหญกลุมงานบริหาร ทําหนาที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู 
ความสามารถของผูสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 

4. กรรมการผูจัดการใหญ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูบริหารที่มี
คุณสมบัติสอดคลองตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนปละ 2 ครั้ง 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงของ
กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการรองผูจัดการใหญ เปนประจํา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปละ 
1 ครั้ง 

การพัฒนากรรมการ 
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง และสนับสนุนใหกรรมการเขารวมในการ

ฝกอบรมที่จัดขึ้นสําหรับกรรมการใหมากที่สุด ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัททุกทานจะตองไดผานการอบรมในหลักสูตรที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร โดยในป 2564 กรรมการบริษัท, กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหารไดเขาอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูตาง ๆ ในเรื่องดังน้ี 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรอบรมในป 2564 

1.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน**  กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริษัท 

- 

2.  นายศิวะ แสงมณี  กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการบริษัท* 

- 

3.  นายสมควร วัฒกีกุล**  กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริษัท 

- 

** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรอบรมในป 2564 
4.  นายสมควร มูสิกอินทร**  กรรมการอิสระ 

 กรรมการบริษัท 
- 

5.  นายลอยเล่ือน บุนนาค  กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, 

ความรับผิดชอบตอสังคมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

- 

6.  นางสาวจุฬารัตน สุธีธร  กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ* 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง* 

- 

7.  นายอภัย จันทนจุลกะ  กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

- 

8.  ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ   คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร 
 

 Business Model Reinvention เตรียม
ธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนาจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9.  Mr. ZawZaw Aye**  กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 Business Model Reinvention เตรียม
ธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนาจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10. น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ   กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
 

 HR After Covid-19 เราจะรอดไป
ดวยกันจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 Business Model Reinvention เตรียม
ธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนาจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรอบรมในป 2564 
11.  นายกมล สิงหโตแกว  กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 Business Model Reinvention เตรียม
ธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนาจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

12.  นายเผด็จ รุจิขจรเดช  กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการบรรษัทภิบาล, ความ

รับผิดชอบตอสังคมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 Business Model Reinvention เตรียม
ธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนาจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 RE02 การรายงานความย่ังยืนตามกลุม
อุตสาหกรรม : กลุมอสังหาริมทรัพย
และกอสรางจัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

13.  นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ  กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการบรรษัทภิบาล, ความ

รับผิดชอบตอสังคมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 Business Model Reinvention เตรียม
ธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนาจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 RE02 การรายงานความย่ังยืนตามกลุม
อุตสาหกรรม : กลุมอสังหาริมทรัพย
และกอสรางจัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

14.  นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ**   กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการบรรษัทภิบาล, ความ

รับผิดชอบตอสังคมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 Business Model Reinvention เตรียม
ธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนาจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

15.  นายนิรันดร อัคราพิทักษ**  กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการบรรษัทภิบาล, ความ

รับผิดชอบตอสังคมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 HR After Covid-19 เราจะรอดไป
ดวยกันจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 Business Model Reinvention เตรียม
ธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนาจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

* ไดรับแตงต้ังเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 
** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
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8.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนา และแจงใหคณะกรรมการทราบต้ังแตตนป  (โดย
ตารางสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะแจงใหคณะกรรมการทราบกอนเมื่อมีการเปล่ียนแปลง ) 

 สรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการในป 2564 
รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ

บริษัท 
 

กรรมการ
อิสระประชุม 
โดยไมมีฝาย

จัดการ 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล, 
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

อยางนอย 
7 คร้ัง 

อยางนอย 
1 คร้ัง 

อยางนอย 
4 คร้ัง 

อยางนอย 
2 คร้ัง 

อยางนอย 
2 คร้ัง 

อยางนอย 
2 คร้ัง 

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน** 7/7 1/1     

2. นายศิวะ แสงมณ ี 7/7 1/1 5/5    

3. นายสมควร วัฒกีกุล** 6/7 1/1 4/5 1/1   

4. นายสมควร มูสิกอนิทร** 7/7 1/1 5/5  2/2  

5. นายลอยเล่ือน บุนนาค 7/7 1/1 5/5   2/2 

6. นายอภัย จันทนจุลกะ 7/7 1/1 4/5 0/1   

7. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร 4/4 - 3/3    

8. ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ  7/7      

9. Mr. ZawZaw Aye** 7/7    2/2  

10. น.ส. ณัฐวรรณทัศนนิพันธ  7/7   1/1   

11. นายกมล สิงหโตแกว 7/7    2/2  

12. นายเผด็จ รุจิขจรเดช 7/7    2/2 2/2 

13. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ 7/7    2/2 2/2 

14. นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ ** 7/7    2/2 2/2 

15. นายนิรันดร อัคราพิทักษ** 7/7    2/2 2/2 
** สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 

 
8.3  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯ ยึดแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม เปนในแนวทางเดียวกันกับบริษัทฯ

ทั้งหมด และไดจัดสงผูบริหารของบริษัทเขาไปชวยกํากับดูแลการบริหารเชนเดียวกับบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 

8.4  ติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 
1. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทมีนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติ

รายการที่เก่ียวโยงกันเปนลายลักษณอักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
เปดเผยรายการเก่ียวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบรายงานประจําป (One Report) นอกจากน้ียังมีการดูแลให
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ผูบริหารและผูที่เก่ียวของปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลการถือครองหลักทรัพย และหามมิใหมีการใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเองซึ่งผูบริหารจะไมมีการซื้อขาย
หลักทรัพยของบรษิัทกอนประกาศงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 3 วันกอนการ
ซื้อขายตองแจงลวงหนา 1 วันตอเลขานุการบริษัทเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ถัดไป 

2.การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพ่ือประโยชน

สวนตนและผูอื่น โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
1. บริษัทฯ ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพ่ือใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน หนาที่ในการ

รายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึง
บทกําหนดโดยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2551, พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฉบับที่(5) พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติมและตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทํา (แบบ59-2) ยื่นเน่ืองมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ทั้งน้ี
ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยน้ัน และใหสงสําเนารายงานดังกลาวให
บริษัทฯ ภายในวันที่นําสงรายงานตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลตอ
การเปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย และสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
โดยตองรายงานดังน้ี 
 3.1  รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1)ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ

ประชาชนหรือวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 
4.  รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่

บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณะชนและหลังจาก
ประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 3 วันกอนการซื้อขายตองแจงลวงหนา 1 วันตอเลขานุการบริษัทเพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทไดต้ังฝายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งไดรับความรวมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ชวยในการดําเนินการจัดต้ัง 

เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และกิจการทางการเงินที่สําคัญ  และชวยเสนอแนะเพ่ือแกไขจุดออนของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท  เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี  และมีการปฏิบัติสอดคลองตามกฎหมาย
และขอกําหนดที่เก่ียวของของบริษัทปจจุบันมีฝายตรวจสอบภายในขึ้นมาภายในบริษัท 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมในป 2564 จํานวน 7 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เขารวมประชุม และได
แสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายใน 
ซึ่งมีผลการผิดพลาดบางเปนจํานวนเล็กนอยโดยไมมีสาระสําคัญ ซึ่งการผิดพลาดเกิดขึ้นจากบุคคลไมไดเกิดขึ้นจากระบบการ
ควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ในดานตาง ๆ แ ละ
หากมีการตรวจพบขอบกพรองหรือเหตุการณผิดปกติที่เปนสาระสําคัญแลว จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุง
และแกไขโดยเร็ว นอกจากน้ียังมีนโยบายควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 สวนคือ องคกรและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบ
การติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชี 

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 ในป 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง เปนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน 
โดยไมมีผูบริหารเขารวม คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เชนการสอบ
ทานรายงานทางการเงิน การกํากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง การเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
โดยการสอบทานแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงสําคัญ การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหมั่นใจวาระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใชทรัพยากร การดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเช่ือถือได 
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในแลวเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปนไปตาม
สากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

3. หัวหนางานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท 
 คณะการตรวจสอบไดแตงต้ังนางสาวกาญจนาวดี รักษานนท ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัท
ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแตป 2548  และ
ทํางานใหกับบริษัทมาเปนเวลา 10 ป โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ังถอดถอนโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตอง
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในมีดังน้ี 
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คุณสมบัติขั้นตํ่าที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่น้ีได (Minimum qualifications required to perform the job) 
การศึกษา (Education) ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและสาขาอื่น 
ประสบการณ (Experience) มีประสบการณในงานบริหารและตรวจสอบมาแลวอยางนอย 5 ป 
ความรูที่จําเปน (Knowledge 
Required) 

1. ความรูเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ 
2. ความรูเก่ียวกับหลักการตรวจสอบภายใน 
3. ความรูเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกร 
4. มีพ้ืนฐานดานบัญชีการเงินและระบบงานขององคกรทั่วไป 
5. บัญชีบริหารและควบคุมทางบัญชี 
6. มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร MS OFFICE หรือ

โปรแกรมอื่นที่เก่ียวของ 
ทักษะที่จําเปน (Skills Required) 1. ความเปนผูนํา 

2. ทักษะการวางแผน/จัดการ 
3. มีความขยันและต้ังใจในการทํางาน 
4. การฝกสอน/ฝกอบรม 
5. ทักษะการวิเคราะห 
6. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
7. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
8. การสื่อสารเปนลายลักษณอักษร 
9. การสื่อสารดวยวาจา 
10. ทักษะการเจรจาตอรอง 
11. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
12. มีทักษะในการจัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู 
13. มีความยุติธรรม ศีลธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
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9.2 รายการระหวางกัน 
1. สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 ในระหวางป 2564 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทที่เก่ียวของและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบ
บัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปตามรายละเอียดไดดังน้ี 

 
บริษัทหรือบุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแยง 

 
ธุรกิจ 

 
ความสัมพันธ 

 
ลักษณะของ
รายการ 

มูลคาของ
รายการ 

(พันบาท) 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

บจ.เอส.ที.พี. 
แอสเซท 

(“เอส.ที.พี.”) 
 

ใหเชา
สังหาริมทรัพย

และ
อสังหาริมทรัพย 

ผู ถื อ หุ น ร วม กัน
และญาติสนิทของ
ก ร ร ม ก า ร เ ป น
ก ร ร ม ก า ร ข อ ง
บริษัทดังกลาว 

คาเชาเคร่ืองจักร 
(คาเชา

เคร่ืองจักร 
6,226 พันบาท) 

6,226 - บริษัทฯ เชาเคร่ืองจักรในอัตราท่ีไมสูงกวา
ราคาตลาด โดยนโยบายในการคิดราคา
ระหวางกันในอนาคตจะเปนอัตราท่ีไมสูง
ไปกวาราคาตลาด 

-  อายุสัญญา 1 ป (ม.ค.-ธ.ค.2564) โดย
สามารถตอสัญญาเมื่อครบกําหนด 

   คา
สาธารณูปโภค  

1,213 
 
 
 

-  บริษัทจายคาน้ําประปา,ไฟฟา,โทรศัพท 
ฯลฯ ตามท่ีเกิดขึ้นจริงโดยไมมีคาบริการ
เพิ่มเติม จากการเชาที่ดินสําหรับจัดเก็บ
เคร่ืองจักรขนาดใหญ 

   คาใชจายในการ
บริหาร 

 

12 - บริษัทฯ เชายานพาหนะในอัตราท่ีไมสูงกวา
ราคาตลาด โดยนโยบายในการคิดราคา
ระหวางกันในอนาคตจะเปนอัตราท่ีไมสูง
ไปกวาราคาตลาด 

-  อายุสัญญา 1 ป (ม.ค.-ธ.ค.2564) โดย
สามารถตอสัญญาเมื่อครบกําหนด 

บจ.อัลเท็มเทค รับเหมากอสราง ผูถือหุนของบริษัท
ยอย และมี

กรรมการรวมกัน
กับบริษัทยอย 

คาจางผูรับเหมา 5,126 - บริษัทฯ จายคาจางผูรับเหมาในอัตราที่ตก
ลงกัน ตามอายุสัญญาที่กําหนด 
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บริษัทหรือบุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแยง 

 
ธุรกิจ 

 
ความสัมพันธ 

 
ลักษณะของ
รายการ 

มูลคาของ
รายการ 

(พันบาท) 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

บจ. อี.ดี.อี. 
(“อี.ดี.อี.”) 

รับจางทดสอบ
คุณภาพเสาเข็ม 

ผูถือหุนของบริษัท
ดังกลาวเปนญาติ
สนิทของผูถือหุน 

คาจางในการ
ทดสอบเสาเข็ม 

 
 
 

548 -  อี.ดี.อี.ดําเนินการทดสอบเสาเข็มใหแก
ลูกคาของบริษัท เนือ่งจากความจําเปนที่
ตองมีบริษัทที่เปนกลางดําเนินการ
ดังกลาว 

-  บริษัทจายในอัตราท่ีไมแตกตางจากลูกคา
รายอ่ืนของ อี.ดี.อี (ราคาตลาด) 

   คาเชาเคร่ืองจักร 1,778 - บริษัทฯ เชาเคร่ืองจักรในอัตราท่ีไมสูงกวา
ราคาตลาด โดยนโยบายในการคิดราคา
ระหวางกันในอนาคตจะเปนอัตราท่ีไมสูง
ไปกวาราคาตลาด 

-  อายุสัญญา 1 ป (ม.ค.-ธ.ค.2564) โดย
สามารถตอสัญญาเมื่อครบกําหนด 

   คาร้ัวและอื่นๆ 278 -  บริษัทจายคาใชจายอื่นๆ ตามท่ีจายจริง  
   คาใชจายในการ

บริหาร 
12 - บริษัทฯ เชายานพาหนะในอัตราท่ีไมสูง

กวาราคาตลาด โดยนโยบายในการคิด
ราคาระหวางกันในอนาคตจะเปนอัตราท่ี
ไมสูงไปกวาราคาตลาด 

-  อายุสัญญา 1 ป (ม.ค.-ธ.ค.2564) โดย
สามารถตอสัญญาเมื่อครบกําหนด 

 
 2.  มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

มีขอกําหนดใหบริษัท และบริษัทยอยที่จะทําธุรกรรมระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวของตองนํา
ขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการกอนที่จะทําธุรกรรม แมธุรกรรม
ดังกลาวจะเปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป ซึ่งเดิมฝายบริหารสามารถอนุมัติ
รายการดังกลาวไดเองโดยไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังน้ันจึงขออนุมัติในหลักการเก่ียวกับขอตกลงทางการคาโดยทั่วไป
ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับกรรมการหรือผูบริหารหรือบุคคลที่เก่ียวของอาจมีรายการคาเชาในทรัพยสิน, 
คาสาธารณูปโภค,  คาบริการตางๆ, ใหกูยืมระหวางกัน, ซื้อขายวัตถุดิบ จึงขออนุมัติในหลักการใหฝายบริหารสามารถ 

 
3. รายการระหวางกัน 

 บริษัทเปดเผยรายการระหวางกันในแบบรายงานประจําป (One Report) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอโดยใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ
การท่ีดีที่สุดในการจัดทําบริษัทมีระบบการควบคุมภายในรวมท้ังระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมี
เหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เพ่ือใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส 

 ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงโดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว 

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท
เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ในการตรวจสอบแลวแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผูสอบ
บัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถ
สรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเช่ือถือได โดยปฏิบัติตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบกฎเกณฑที่เก่ียวของ 
 

 

 

       ( นายศิวะ แสงมณี ) (ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ) 
 ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
 
 
 

  สวนท่ี 3  
งบการเงิน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีฟโก  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
(กลุมบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิ จ ก า ร  ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น ร ว ม แ ล ะ ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ว น ข อ ง 
ผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษั ท  ซีฟโก  จํ า กั ด  (มหาชน )  และบริ ษั ท ย อ ย  และของ เฉพาะบ ริษัท  ซีฟโก  จํ า กั ด  (มหาชน )  ตาม ลํ า ดับ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเ งินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการในรายงานของข าพเจ า  ข าพเจ า 
มีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก
ตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 
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การรับรูรายไดจากการรับเหมากอสราง  
กลุมบริษัทและบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง และมีการ
รับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางตามอัตราสวนของขั้น
ความสําเร็จของงานกอสรางตามสัญญา ซึ่งขั้นความสําเร็จของงาน
กอสรางคํานวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น
จริงกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น  รวมทั้งการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ง า น ก อ ส ร า ง ที่ เ พ่ิ ม แ ล ะ ล ด  
ซึ่งกระบวนการใหไดมาถึงขั้นความสําเร็จของงานกอสราง 
แตละโครงการน้ัน  ผูบริหารและผูจัดการโครงการตองใช 
ดุลยพินิจอยางรอบคอบเปนอยางมากในการจัดทําประมาณการ
ตนทุนการกอสร างแตละโครงการ  รวมถึ งตองพิจารณา 
ถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอสราง คาแรง และ
คาใชจายที่เก่ียวของกับงานกอสราง ประกอบกับความนาจะเปนที่
จะเกิดงานกอสรางลาชา อุปสรรคระหวางกอสรางโดยไมคาดคิด 
ที่อาจกอใหเกิดภาระแกกลุมบริษัท/บริษัทได ซึ่งในป 2564 กลุม
บริษัทและบริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสรางเปนจํานวน 
1,434 ลานบาท และ 1,424 ลานบาท ตามลําดับ (คิดเปนสัดสวน
รอยละ 98 ของรายไดรวม) ตนทุนในการรับเหมากอสรางเปน
จํานวน 1,403 ลานบาท และ 1,393 ลานบาท ตามลําดับ (คิดเปน
สัดสวนรอยละ 92 และ 93 ตามลําดับ ของคาใชจายรวม) 
 
ดังน้ัน เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือการรับรูรายไดจากการ
รับเหมากอสรางตามอัตราสวนของขั้นความสําเร็จของงาน
กอสราง การจัดทําประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นของแต
ละโครงการ เพ่ือนํามาคํานวณขั้นความสําเร็จของงานกอสรางแต
ละโครงการตามสัญญา เรื่องเหลาน้ีเปนรายการท่ีมผีลกระทบอยาง
มีสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทและบริษัท 
 
นโยบายการบัญชีแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ 4 และ 28 

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง 
 ทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทําสัญญากอสราง 

การวาจางผูรับเหมาชวงในเรื่องรายละเอียดสัญญา การ
ประมาณการตนทุนกอสราง การประมาณการตนทุน
ในการแกไขงานในชวงรับประกันผลงาน การจาย
ชําระ และกระบวนการบันทึกรายการ  การอนุมัติ
รายการ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของ 

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในในเรื่องดังกลาว 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการประมาณการ
ตนทุนกอสราง การจัดซื้อจัดจางวัสดุกอสราง การจาย
คาแรงและคาจางผูรับเหมาชวง เปนตน 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบดวย 
- สอบทานรายละเอียดของสัญญากอสรางของ

โครงการกอสราง รวมทั้งงานเพ่ิมและงานลดที่
เกิดขึ้นระหวางป 

- สอบทานวิธีการท่ีผูบริหารใชในการติดตามและ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้น
ความสําเร็จของงานกอสราง การทบทวนประมาณ
การตนทุนกอสราง การประมาณการตนทุนในการ
แกไขงานในชวงรับประกันผลงาน การอนุมัติและ
สุมทดสอบกับเอกสารท่ีเก่ียวของ 

- ทดสอบการคํานวณขั้นความสํา เร็จของงาน
กอสรางแตละโครงการตามสัญญา 

- ทดสอบความถูกตองของการซื้อวัสดุกอสราง การ
จายคาแรง  และคาจางผูรับเหมาชวง  รวมทั้ ง
คาใชจายที่ เ ก่ียวของกับโครงการกอสรางกับ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

- เขาสังเกตการณโครงการท่ีอยูระหวางทํา ณ วันสิ้น
ป  รวมทั้ งสอบถามวิ ศวกร / ผู ควบ คุมงานที่
รับผิดชอบ และทําความเขาใจกระบวนการที่ใชใน
การประเมินขั้นความสําเร็จของงานกอสราง 
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- ขอคํายืนยันขั้นความสําเร็จของงานกอสรางจาก

ผู จั ดการโครงการ  เ พ่ื อ เป รียบ เที ยบ กับขั้ น
ความสําเร็จของงานกอสรางตามบัญชี และ
พิจารณาความสมเหตุผลของผลแตกตาง 

- สอบทานความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  
ความเพียงพอของคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
เ ป น เ รื่ อ ง สํ า คั ญที่ ผู บ ริ ห า ร ต อ ง ใ ช ดุ ล ย พิ นิ จ อ ย า ง ม า ก 
ในการกําหนดจํานวนที่คาดวาจะไดรับคืนของลูกหน้ี (ลูกหน้ี
การคา มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา และ
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน) ซึ่งเก่ียวของกับความไมแนนอนอยาง
หลีกเล่ียงไมได ที่ตองอาศัยปจจัยตางๆ เชน สถานะปจจุบันของ
ลูกห น้ี  ประวั ติการ ชําระหน้ี  และการคาดการณ เ ก่ี ยว กับ
ความสามารถในการชําระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี ซึ่ง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทและบริษัทมีลูกหน้ีดังกลาวเปนจํานวน
ทั้งสิ้น จํานวน 763 ลานบาท และ 726 ลานบาท ตามลําดับ และคา
เผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนจํานวนทั้งสิ้น 
จํานวน 60 ลานบาท และ 36 ลานบาท ตามลําดับ (สุทธิคิดเปนรอย
ละ 26 ของสินทรัพยรวม) 
 
ดังน้ัน  ขาพเจาจึงใหความสําคัญเก่ียวกับความเพียงพอของ 
คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นดังกลาว 
 
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของลูกหน้ีการคา มูลคางาน
ระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา และลูกหน้ีเงินประกัน
ผลงาน แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4  7 และ 9 
ตามลําดับ 

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง 
 ทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการบันทึกรายการ การ

ทําสัญญา การออกใบแจงหน้ี การอนุมัติรายการ การ
ติดตามหนี้ การรับชําระหน้ี การต้ังคาเผ่ือผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และระบบการควบคุม
ภายในที่เก่ียวของ 

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในในเรื่องดังกลาว 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายใน 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบดวย 
- ขอคํายืนยันยอดจากลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีเงิน

ประกันผลงานตามสัญญากอสราง 
- ตรวจสอบรายงานการวิเคราะหอายุหน้ีของลูกหน้ี

การคา มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บ
จากลูกคา  และลูกหน้ีเงินประกันผลงาน  เ พ่ือ
ทดสอบวาลูกหน้ีแตละรายมีการคํานวณ การจัด
ประเภทแตละชวงอายุหน้ีคงคางอยางเหมาะสม 
ถูกตองหรือไม และวิธีการที่กลุมบริษัทและบริษัท
ใชในการคํานวณคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้น 

- ตรวจสอบการรับชําระเงินจากลูกหน้ีภายหลังรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน 

- สอบทานรายงานผลของคดีความของลูกหน้ี และ
ความเหน็จากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 

- สอบทานฐานะการเงินของลูกหน้ีรายท่ีคางชําระ
เปนเวลานานจากขอมูลทางการเงินลาสุด และ
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ขอมูลอื่นที่จําเปน เพ่ือพิจารณาความสามารถใน
การชําระหน้ีของลูกหน้ี รวมท้ังการพิจารณาต้ังคา
เผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับ
กลุมลูกหน้ีดังกลาว 

- สําหรับลูกหน้ีปกติจะพิจารณาต้ังคาเผ่ือผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยทดสอบอัตรา
ความนาจะเปนของการผิดนัดชําระหน้ี ที่นํามา
คํานวณคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นของแตละกลุมอายุหน้ี  และการบันทึก
รายการบัญชีดังกลาว 

- สอบทานความเพียงพอของคาเผ่ือผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและการเปดเผยขอมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

มูลคาสินทรัพยสุทธิในบริษัทยอยในตางประเทศ  
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยทางออมแหงหน่ึงในสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมี ยนมาร  สั ดส วนการ ถื อหุ นร อยละ  7 8 . 3 9  ซึ่ ง 
บริษัทยอยดังกลาวมีสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปน
จํานวน 32 ลานบาท (กอนตัดรายการระหวางกัน) (คิดเปนรอยละ 
1.17 ของสินทรัพยรวม) ในปจจุบันไดหยุดดําเนินงานช่ัวคราว อัน
เน่ืองจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือฯ 
ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงที่ผลการดําเนินงานและการลงทุนอาจ 
ไมเปนไปตามความคาดการณ และมีความเส่ียงที่สินทรัพยของบริษัท
ยอยดังกลาวจะไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ที่อาจสงผลใหมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และอาจทํา
ใหเกิดผลขาดทุนจากการดอยคา 

เน่ืองจากความมีสาระสําคัญของรายการ การใชดุลยพินิจที่สําคัญ
ของผูบริหารและการจัดหาผูประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพย ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ 

 

นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอย 
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.8 และ 12 

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง 
- ทําความเขาใจการดําเนินงานในอนาคต และพิจารณา
สถานการณภายในประเทศ และการประมาณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนโดยผูบริหาร 

- สอบถามผูบริหารของบริษัทยอยที่รับผิดชอบโดยตรง
เก่ียวกับการประมาณการดังกลาว โดยอางอิงจาก
ขอมูลภายในและขอมูลภายนอกรวมถึงการวิเคราะห
แนวโนมในอดีตที่ผานมา 

- สอบถามผูสอบบัญชีของบริษัทยอยเกี่ยวกับการตรวจ
นับ และจัดประเภททรัพยสินเพ่ือจําหนายและการ
พิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยเพ่ือ
ความถูกตองและเหมาะสม 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 

การวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี จํานวน 77 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู
รายการไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมีกําไรทาง
ภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใช
ประโยชนในอนาคตได ซึ่งในการพิจารณาวาบริษัทจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตาง
ช่ัวคราวดังกลาวน้ันตองอาศัยดุลยพินิจของฝายบริหารอยางมาก
ในการจัดทําแผนธุรกิจ การประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามที่ไดอนุมัติน้ัน ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยง
เก่ียวกับมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4.20 และ 
17 ตามลําดับ 

วิธีการตรวจสอบที่สําคญัรวมถึง 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบดวย 
- ประเมินและสอบถามผูบริหารเก่ียวกับดุลยพินิจและ
ขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทําประมาณกําไรทางภาษี
ในอนาคตของบริษัท 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการกําไร
ทางภาษีในอนาคต โดยใชความเขาใจของขาพเจาที่
ไดรับจากการตรวจสอบ  รวมทั้ง  พิจารณาความ
สอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัทที่ใชในการจัดทํา
ประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตกับประมาณการ
ทางอุตสาหกรรม 

- ทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษีใน
อนาคตตามขอสมมติฐานที่กําหนด 

- ประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตวา
เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราว
ห รื อ ไ ม  แ ล ะ ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ใ น 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ขอมูลและเหตุการณที่เนน 
 
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ซึ่งอาจนํามาซึ่งความไมแนนอน และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท/บริษัทโดยรวม ดังมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ 3 ทั้งน้ี ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขในเรื่องดังกลาว 
 
เรื่องอื่น 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท  
ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2563 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยมีขอมูลและเหตุการณที่เนนเก่ียวกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจนํามาซึ่งความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
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ของการดําเนินธุรกิจ และการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติ 
 
ขอมูลอื่น 
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น  ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป  แตไมรวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานน้ัน ซึ่งขาพเจาคาดวารายงานประจําปจะ
ถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น  และขาพเจาไมได 
ใหความเช่ือมั่นตอขอมูลอื่นน้ัน 
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่ เ ก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  คือ การอาน 
ขอมูลอื่นตามที่ระบุขางตนเมื่อจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมหีนาที่ในการกํากับดูแล และขอใหทําการแกไขที่เหมาะสมตอไป 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทและ
บริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ
ดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 
 
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 
และบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต
ไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ขาพเจาไดใช ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความ เห็นของข าพ เจ า  ความ เสี่ ย งที่ ไมพบขอมูลที่ ขั ดตอข อ เท็ จจริ งอัน เปนสาระสํ าคัญซึ่ ง เปนผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน  การ ต้ั งใจละ เวนการแสดงขอมู ล  การแสดงขอมูลที่ ไม ตรงตามข อ เท็ จจริ งหรื อการแทรกแซง 
การควบคุมภายใน 

 
 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

กับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม
บริษัทและบริษัท 

 
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 
 
 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ไดรับ  สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่ เ ก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ 
ให เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเ น่ืองหรือไม  
ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา โดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไม
เพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ใน
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รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัท
ตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง 

 
 ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูล

วางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตอง
ตามท่ีควรหรือไม 

 
 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง  
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่ เ ก่ียวของกับ 
ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งขาพเจาเช่ือวามี
เห ตุผลที่ บุ คคลภายนอกอาจ พิจ ารณาว ากระทบต อความ เปนอิ สระของข าพ เจ า และมาตรการที่ ข าพ เ จ า ใช 
เพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล  ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ  ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่อง
เหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือใน
สถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาว
ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ ไ ด อ ย า ง ส ม เ ห ตุ ผ ล ว า จ ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ท า ง ล บ ม า ก ก ว า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ต อ 
สวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว 
 
(ณรงค หลักฐาน) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4700 
 
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพันธ 2565 
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ   
สินทรัพย หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 231,295,082 110,258,106 199,919,697 59,574,425 
ลูกหนี้การคา 7 345,182,150 408,970,018 345,182,150 408,970,018 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5, 8 27,262,427 50,208,466 29,745,951 53,863,505 
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 9 144,150,551 298,958,201 138,072,942 283,227,083 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 5 - - 500,000 - 
สินคาคงเหลือ 10 65,173,513 81,572,697 62,098,405 77,890,578 
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 11 265,910 244,696 265,910 244,696 
เงินจายลวงหนาคาจางและซ้ือสินคา 263,967 4,360 263,967 4,360 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 72,389,640 24,389,275 72,389,640 24,389,275 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 885,983,240 974,605,819 848,438,662 908,163,940 
      
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 11 19,317,686 13,779,839 10,600,000 9,600,000 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 - - 9,799,600 9,799,600 
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - ไมหมุนเวยีน 9 213,141,216 250,457,413 206,919,627 231,298,744 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 13, 40 56,759,862 59,920,504 56,759,862 59,920,504 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 14, 40 1,177,373,153 1,285,867,073 1,139,781,555 1,225,389,967 
สินทรัพยสิทธิการใช 5, 15 279,392,030 374,940,751 278,837,240 373,014,673 
สินทรัพยไมมีตัวตน 16 4,361,699 4,272,740 4,361,699 4,272,740 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 17 55,241,806 48,085,566 55,241,806 48,085,566 
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 
ที่เปนหลักประกัน 11 16,000,000 59,000,000 16,000,000 59,000,000 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,434,069 6,757,710 4,870,069 6,082,711 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,827,021,521 2,103,081,596 1,783,171,458 2,026,464,505 

รวมสินทรัพย 2,713,004,761 3,077,687,415 2,631,610,120 2,934,628,445 
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ   
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 
หนี้สินหมุนเวียน 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 140,000,000 - 140,000,000 - 
เจาหนี้การคา 5, 19 313,809,186 572,698,826 286,256,504 528,182,728 
เจาหนี้หมุนเวียนอืน่ 20 41,273,761 20,254,399 38,329,859 19,082,832 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 9 25,917,199 41,474,113 9,999,636 23,751,737 
สวนของเงินกูยมืระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ 
ภายในหน่ึงป 22 145,180,534 158,379,828 145,180,534 147,820,129 
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระ 
ภายในหน่ึงป 5, 23 81,078,969 97,537,534 80,860,920 96,486,912 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน 21 20,524,296 22,164,564 5,167,444 6,807,712 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 5,045,055 7,800,723 - - 
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 24 69,646,505 82,918,662 61,826,425 68,821,980 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 842,475,505 1,003,228,649 767,621,322 890,954,030 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
เงินกูยืมระยะยาว 22 135,281,219 196,782,588 135,281,219 192,257,003 
หนี้สินตามสัญญาเชา 5, 23 99,970,685 179,376,027 99,970,685 178,622,459 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ 
ผลประโยชนพนักงาน 5, 25 81,851,296 86,214,433 81,851,296 86,214,433 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 317,103,200 462,373,048 317,103,200 457,093,895 
รวมหนี้สิน 1,159,578,705 1,465,601,697 1,084,724,522 1,348,047,925 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 2564 (One Report) 
  
 

   135  
  

The 
Foundation  
Of Success 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ   
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 
สวนของผูถอืหุน 
ทุนเรือนหุน 26 
   ทุนจดทะเบียน       369,853,954       369,853,954         369,853,954          369,853,954  
   ทุนที่ออกและชําระแลว       369,853,954       369,853,954         369,853,954          369,853,954  
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ       164,000,000       164,000,000         164,000,000          164,000,000  
กําไรสะสม 
   จัดสรรแลว 
        ทุนสํารองตามกฎหมาย         36,985,434         36,985,434           36,985,434            36,985,434  
   ยังไมไดจัดสรร       990,087,206   1,039,410,319         975,246,210       1,015,741,132  
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน          (8,174,927)         (4,822,907)                800,000                              -   
รวมสวนของบริษัทใหญ   1,552,751,667   1,605,426,800      1,546,885,598       1,586,580,520  
สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม               674,389           6,658,918                            -                               -   
รวมสวนของผูถอืหุน   1,553,426,056   1,612,085,718      1,546,885,598       1,586,580,520  
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน    2,713,004,761 3,077,687,415 2,631,610,120      2,934,628,445 
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมาย
เหตุ 2564 2563 2564 2563 

รายได 
รายไดจากการรับเหมากอสราง 28   1,434,197,321    2,556,081,193      1,424,009,127    2,470,384,516  
รายไดจากการขายวัสดุกอสราง           1,252,202            3,825,547              1,252,202            3,961,774  
รายไดอ่ืน 29         32,841,262          18,171,867            30,084,224          22,383,135  
รวมรายได   1,468,290,785    2,578,078,607      1,455,345,553    2,496,729,425  

คาใชจาย 
ตนทุนในการรับเหมากอสรางและขายวัสดุกอสราง   1,404,317,240    2,214,446,914      1,393,428,353    2,155,571,818  
คาใชจายในการบริหาร 30       120,029,816        126,376,334          106,571,880        121,784,574  
รวมคาใชจาย   1,524,347,056    2,340,823,248      1,500,000,233    2,277,356,392  
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน       (56,056,271)       237,255,359          (44,654,680)       219,373,033  
รายไดทางการเงิน           8,496,547            7,251,039              7,969,700            6,775,297  
ตนทุนทางการเงิน 33         20,803,884          24,032,418            20,558,058          23,112,871  
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 
   ในบริษัทยอย                          -                            -                              -             2,750,000  
ผลขาดทุนจากการดอยคาของอสังหาริมทรัพย 
   เพื่อการลงทุน           1,084,897                           -               1,084,897                           -   
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  
   (กลับรายการ)               780,446          23,302,431             (1,329,174)           2,873,560  
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได       (70,228,951)       197,171,549          (56,998,761)       197,411,899  
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 17       (10,708,172)         48,237,584             (9,185,760)         42,572,951  
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป       (59,520,779)       148,933,965          (47,813,001)       154,838,948  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม 
   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :- 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน           (7,256,962)          (2,586,088)                            -                            -   
รวมรายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทใหม 
  ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง          (7,256,962)          (2,586,088)                            -                            -   
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
 หมาย

เหตุ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2564 2563 2564 2563 
รายการท่ีจะไมถูกจดัประเภทใหม 
   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :- 
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุน 11           1,000,000                           -               1,000,000                           -   
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาสําหรับผลประโยชน   
พนักงาน            9,147,598        (11,624,476)             9,147,598        (11,624,476) 
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภท 
    ใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง          (2,029,519)           2,324,895             (2,029,519)           2,324,895  
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม 
   ไวในกําไร(ขาดทุน)ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี           8,118,079        (9,299,581)             8,118,079           (9,299,581) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี                861,117        (11,885,669)             8,118,079           (9,299,581) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป       (58,659,662)       137,048,296          (39,694,922)       145,539,367  

การแบงปนกําไร(ขาดทุน) :- 
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ       (56,641,192)       154,414,632          (47,813,001)       154,838,948  
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม          (2,879,587)         (5,480,667)                            -                            -   
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป       (59,520,779)       148,933,965          (47,813,001)       154,838,948  

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :- 
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ       (52,675,133)       143,799,526          (39,694,922)       145,539,367  
   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม          (5,984,529)         (6,751,230)                            -                            -   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป       (58,659,662)       137,048,296          (39,694,922)       145,539,367  

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
ขั้นพื้นฐาน  35 (0.08) 0.21  (0.06) 0.21  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 

 

 งบการเงินรวม 
     องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน     
   กําไรสะสม ผลตางของ 

อัตรา 
แลกเปลี่ยน 
จากการ
แปลง 

คางบการเงิน 

ผลขาดทุนจาก 
การประมาณ

การ 
ตามหลัก 

คณิตศาสตร 
ประกันภัย 

ผลกําไรจาก 
การวัดมูลคา 
เงินลงทุน 

    

หมายเหต ุ
ทุนที่ออก 

และชาํระแลว 

สวนเกิน 
มูลคา 

หุนสามัญ 
ทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย 
ยังไมได 
จัดสรร รวม 

รวมสวนของ 
บริษัทใหญ 

สวนของ 
สวนไดเสีย 
ที่ไมมีอํานาจ 
ควบคุม 

รวมสวน 
ของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 
    

369,853,954  
   

164,000,000     36,985,434  
    

1,049,633,369  
    

(3,507,382) 
    

-                      -    
    

(3,507,382)     1,616,965,375     13,410,148  
    

1,630,375,523  
รายการกับผูถือหุนที่บนัทึกโดยตรง 
  เขาสวนของผูถือหุน: 
     เงินทนุที่จัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน: 
     เงินปนผลใหผูถือหุนบริษัท 36                      -                      -                       -    (155,338,101)                   -                          -                -                      -       (155,338,101)                      -      (155,338,101) 
     รวมเงินทุนที่จัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน                        -                       -                       -    (155,338,101)                   -                           -                      -                       -       (155,338,101)                      -      (155,338,101) 
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับป 
   กําไร                       -                       -                      -       154,414,632                     -                           -                     -                       -           154,414,632      (5,480,667)      148,933,965  
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                    -                      -                       -                         -      (1,315,525)       (9,299,581)                   -    (10,615,106)       (10,615,106)     (1,270,563)     (11,885,669) 
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป                    -                      -                      -       154,414,632    (1,315,525)       (9,299,581)                   -    (10,615,106)        143,799,526      (6,751,230)      137,048,296  
โอนไปกําไรสะสม             -                      -                      -        (9,299,581)                   -            9,299,581                    -        9,299,581                           -                         -                            -    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563   369,853,954  164,000,000     36,985,434  1,039,410,319    (4,822,907)                       -                      -      (4,822,907)     1,605,426,800        6,658,918    1,612,085,718  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 

 

 งบการเงินรวม 
     องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน     
   กําไรสะสม ผลตางของ 

อัตรา 
แลกเปลี่ยน 
จากการ
แปลง 

คางบการเงิน 

ผลขาดทุนจาก 
การประมาณ

การ 
ตามหลัก 

คณิตศาสตร 
ประกันภัย 

ผลกําไรจาก 
การวัดมูลคา 
เงินลงทุน 

    

หมายเหต ุ
ทุนที่ออก 

และชาํระแลว 

สวนเกิน 
มูลคา 

หุนสามัญ 
ทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย 
ยังไมได 
จัดสรร รวม 

รวมสวนของ 
บริษัทใหญ 

สวนของ 
สวนไดเสีย 
ที่ไมมีอํานาจ 
ควบคุม 

รวมสวน 
ของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564  
    

369,853,954  
   

164,000,000     36,985,434  
    

1,039,410,319  
    

(4,822,907) 
    

-                      -    
    

(4,822,907)     1,605,426,800        6,658,918  
    

1,612,085,718  
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับป             
   ขาดทุน                       -                      -                       -      (56,641,192)                    -                           -                     -                      -          (56,641,192)     (2,879,587)    (59,520,779) 
   กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น                        -                       -                       -                         -      (4,152,020)         7,318,079         800,000      3,966,059             3,966,059      (3,104,942)             861,117  
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป                        -                       -                      -      (56,641,192)   (4,152,020)         7,318,079         800,000      3,966,059        (52,675,133)     (5,984,529)     (58,659,662) 
โอนไปกําไรสะสม                        -                       -                       -           7,318,079                     -          (7,318,079)                   -     (7,318,079)                          -                         -                            -    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564     369,853,954  164,000,000     36,985,434     990,087,206    (8,974,927)                        -           800,000   (8,174,927)     1,552,751,667           674,389    1,553,426,056  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
      องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  
    กําไรสะสม ผลขาดทุนจากการ 

ประมาณการตามหลัก 
คณิตศาสตร 
ประกันภัย 

ผลกําไรจากการ 
วัดมูลคาเงินลงทุน 
ในตราสารทุน รวม 

 

 หมายเหตุ 
ทุนที่ออก 

และชําระแลว 
สวนเกิน 

มูลคาหุนสามัญ 

ทุนสํารอง
ตาม 

กฎหมาย 
ยังไมได
จัดสรร 

รวมสวน 
ของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    369,853,954        164,000,000      36,985,434  1,025,539,866                                -                            -                    -       1,596,379,254  
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง 
  เขาสวนของผูถือหุน: 
     เงินทุนที่จัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน: 
     เงินปนผลใหผูถือหุนบริษัท 36                        -                             -                     -   (155,338,101)                          -                        -                    -      (155,338,101) 
    รวมเงินทุนที่จัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน                         -                             -                      -   (155,338,101)                          -                        -                    -      (155,338,101) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
   กําไร                        -                             -                       -      154,838,948                           -                        -                    -         154,838,948  
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                        -                             -                      -                        -          (9,299,581)                      -   (9,299,581)        (9,299,581) 
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป                        -                             -                       -      154,838,948         (9,299,581)                      -   (9,299,581)       145,539,367  
โอนไปกําไรสะสม                        -                             -                       -       (9,299,581)                9,299,581                           -      9,299,581                           -   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    369,853,954        164,000,000      36,985,434  1,015,741,132                           -                       -                    -      1,586,580,520  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
      องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  
    กําไรสะสม ผลขาดทุนจากการ 

ประมาณการตามหลัก 
คณิตศาสตร 
ประกันภัย 

ผลกําไรจากการ 
วัดมูลคาเงินลงทุน 
ในตราสารทุน รวม 

 

 หมายเหตุ 
ทุนที่ออก 

และชําระแลว 
สวนเกิน 

มูลคาหุนสามัญ 
ทุนสํารองตาม 
กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 

รวมสวน 
ของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564          
          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564     369,853,954        164,000,000          36,985,434       1,015,741,132                                -                             -                    -       1,586,580,520  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป          
   ขาดทุน                         -                             -                            -            (47,813,001)                               -                              -                    -         (47,813,001) 
   กําไรเบ็ดเสร็จอื่น                         -                             -                            -                               -                  7,318,079                 800,000     8,118,079             8,118,079  
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป                         -                             -                            -            (47,813,001)                7,318,079                 800,000     8,118,079        (39,694,922) 
โอนไปกําไรสะสม                         -                             -                            -                7,318,079                (7,318,079)                           -   (7,318,079)                          -   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564     369,853,954        164,000,000          36,985,434          975,246,210                                -                  800,000        800,000      1,546,885,598  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป       (59,520,779)    148,933,965     (47,813,001)    154,838,948  

ปรับรายการท่ีกระทบกําไร(ขาดทุน)เปนเงินสดรับ(จาย) 
รายไดทางการเงนิ         (8,496,547)       (7,251,039)       (7,969,700)       (6,775,297) 
ตนทุนทางการเงิน        20,803,884        24,032,418       20,558,058        23,112,872  
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย      208,734,522     212,543,130     197,384,701     204,574,438  
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน              780,446        23,302,431        (1,329,174)         2,873,560  
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา (โอนกลับ)           3,014,714        (3,925,689)        3,014,714        (3,925,690) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง                   1,836                  9,301                 1,836                  9,301  
กําไรจากการจําหนายเงนิลงทุน                          -              (154,189)                       -              (154,189) 
กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน            (800,000)                        -             (800,000)                        -    
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย                          -                           -                          -            2,750,000  
กําไรจากการจําหนายอปุกรณ       (18,731,683)     (10,007,438)    (18,731,683)     (10,007,438) 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ              827,462          2,538,317             827,462          2,538,317  
ขาดทุนจากการดอยคาอสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน           1,084,897                       -           1,084,897                         -    
ประมาณการหนี้สิน        51,961,772        36,520,934       54,397,144        29,885,726  
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน           5,129,162          5,451,322         5,129,162          5,451,322  
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได       (10,708,172)       48,237,584        (9,185,760)       42,572,951  

     194,081,514     480,231,047     196,568,656     447,744,821  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดาํเนนิงาน 
ลูกหนี้การคา      104,044,680      (59,815,273)    104,044,680      (73,900,478) 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น        26,537,639          6,103,017       27,042,784          3,435,807  
เงินใหกูยืมระยะส้ัน                          -                           -             (500,000)         1,300,000  
สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาหมุนเวียน      155,138,440        99,488,266     145,499,599     103,459,888  
สินคาคงเหลือ        13,384,470        20,131,950       12,777,459        21,141,368  
เงินจายลวงหนาคาจางและซ้ือสินคา            (259,607)            263,475           (259,607)            263,475  
สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาไมหมุนเวียน        30,254,723          1,630,730       18,842,939             284,418  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น           1,323,642          4,233,340         1,212,642          1,086,026  
เจาหนี้การคา    (261,210,595)    133,277,415   (243,587,201)    130,057,306  
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น       (14,165,230)     (53,950,957)    (15,367,911)     (47,146,979) 
หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา       (15,556,915)     (84,069,306)    (13,752,100)     (70,100,268) 
เจาหนี้เงนิประกันผลงานผูรับเหมา         (1,640,268)     (10,900,986)       (1,640,268)     (10,900,986) 
จายชําระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น       (62,812,032)                        -       (61,392,699)                        -    
จายชําระประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน            (344,700)                        -             (344,700)                      -    
กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน      168,775,761     536,622,718     169,144,273     506,724,398  
จายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย        (49,024,091)     (76,298,140)    (48,000,364)     (76,466,897) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน       119,751,670     460,324,578     121,143,909     430,257,501  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หนวย:บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
รับดอกเบ้ีย           7,957,233          6,315,396         7,436,780          6,789,466  
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น            (265,910)    133,051,042           (265,910)    133,051,042  
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น         (4,537,847)                      -                        -                         -    
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นท่ีเปนหลักประกัน        43,000,000                       -         43,000,000                       -    
เงินสดจายซ้ือตราสารทุนของกิจการอ่ืน                        -          (9,637,014)                     -          (9,600,000) 
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร       (19,397,903)   (147,547,040)    (19,384,236)   (134,451,917) 
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน            (829,740)       (1,160,790)          (829,740)       (1,160,790) 
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน           1,200,000                       -           1,200,000                       -    
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ        22,457,659        45,616,720       22,457,659        44,706,967  
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน        49,583,492        26,638,314       53,614,553        39,334,768  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จายดอกเบ้ีย       (19,703,880)     (24,468,815)    (19,458,054)     (23,445,385) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน   
     การเงิน       140,000,000    (169,580,278)    140,000,000    (169,580,277) 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว      100,000,000     145,951,200     100,000,000     145,951,200  
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว    (174,700,663)   (138,670,453)  (159,615,379)   (127,160,258) 
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา       (97,148,322)     (94,580,133)    (95,584,453)     (93,023,584) 
จายเงินปนผล                        -      (155,338,101)                     -      (155,338,101) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน       (51,552,865)   (436,686,580)    (34,657,886)   (422,596,405) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 
  กอนผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน      117,782,297        50,276,312     140,100,576        46,995,864  
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีตอเงนิสดและ 
  รายการเทียบเทาเงินสด           3,009,983        (2,586,088)                       -                           -    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ      120,792,280        47,690,224     140,100,576        46,995,864  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันท่ี 1 มกราคม      110,502,802        62,567,882       59,819,121        12,578,561  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม      231,295,082     110,258,106     199,919,697        59,574,425  

รายการที่ไมใชเงินสด 
อุปกรณเพิ่มข้ึนจากเจาหนี้อื่น                          -            4,906,808                        -            4,906,808  
โอนสินทรัพยสิทธิการใชเปนอุปกรณ        51,316,073                         -         51,316,073                         -    
อุปกรณเพิ่มข้ึนโดยทําสัญญาเชา           1,306,686     110,427,180         1,306,686     110,427,180  
โอนท่ีดินเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน                          -          11,743,978                        -          11,743,978  
โอนอุปกรณเปนสินทรัพยสิทธิการใช                          -       263,574,222                        -       263,574,222  
รับชําระจากลูกหนี้การคาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน                          -          23,330,000                        -          23,330,000  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอมูลทั่วไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
5 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา 
8 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
9 สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา/หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 
10 สินคาคงเหลือ 
11 สินทรัพยทางการเงินอื่น 
12 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
13 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
15 สินทรัพยสิทธิการใช 
16 สินทรัพยไมมีตัวตน 
17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
18 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
19 เจาหน้ีการคา 
20 เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 
21 เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 
22 เงินกูยืมระยะยาว 
23 หน้ีสินตามสัญญาเชา 
24 ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
25 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
26 ทุนเรือนหุน 
27 สวนเกินทุนและสํารอง 
28 สวนงานดําเนินงาน 
29 รายไดอื่น 
30 คาใชจายในการบริหาร 
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31 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 
32 คาใชจายตามลักษณะ 
33 ตนทุนทางการเงิน 
34 คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 
35 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
36 เงินปนผล 
37 เครื่องมือทางการเงิน 
38 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
39 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
40 การจัดประเภทรายการใหม 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ2565 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขที่ 144 
ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 
 
ผูถือหุนใหญ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 ไดแก กลุมตระกูลทัศนนิพันธ ซึ่งถือหุนรอยละ 26.62 ของทุนที่ชําระแลว 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการรับเหมากอสรางงานฐานรากและงานโยธาท่ัวไป 
 
รายละเอียดบริษัทยอย มีดังน้ี 
  ประเทศที่ บริษัทถือหุนรอยละ 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดต้ัง 2564 2563 
บริษัทยอยทางตรง     
1. บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด รับเหมากอสราง ไทย 50 50 
2. บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด รับเหมากอสราง ไทย 98 98 
บริษัทยอยทางออม     
3. Seafco (Myanmar) Co., Ltd. รับเหมากอสราง สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร 
78 78 
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ 
งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เก่ียวของ ยกเวน งบการเงินของ Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. (บริษัทยอย) จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศ
ส า ธ า รณรั ฐ แห ง สหภ าพ เ มี ย นม า ร  ซึ่ ง ใ น ก า ร จั ด ทํ า ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม ไ ด มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ง บ ก า ร เ งิ น 
ใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
กลุมบริษัท/บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ
ระยะ เ วลาบัญ ชีที่ เ ริ่ ม ในหรื อหลั ง วันที่  1 มกราคม  2564 ทั้ ง น้ี  การ ถือปฏิ บั ติ ดั งกล า วไม มี ผลกระทบ 
อยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 
นอกจากน้ี กลุมบริษัท/บริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชใน
งวดปจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินน้ีกอนวันที่มีผลบังคับใช กลุมบริษัท/บริษัทไดประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตองบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี ซึ่งคาดวาไม
มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ 
 

2.3 เกณฑการวัดมูลคา 
งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
 

2.4 สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท/บริษัท ขอมูล
ทางการ เ งินทั้ งหมดมีการปด เศษในหมาย เหตุประกอบงบการ เ งิน  เ พ่ือให แสดง เปนหลัก พันบาทและ 
ลานบาท เวนแตที่ระบุไวอยางอื่น 
 

2.5 การใชดุลยพินิจและการประมาณการ 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ขอสมมติหลายประการ  ซึ่ งมี ผลกระทบตอการ กํ าหนดนโยบายการบัญ ชีและการรายงานจํ านวนเ งิน 
ที่เก่ียวกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 
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2.5.1 การใชดุลยพินิจ 
 
ขอมูลเก่ียวกับการใชดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินที่รับรูในงบ
การเงิน 

 
2.5.2 ขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ 
 
ขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการที่สําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญที่เปนเหตุใหตองมีการ
ปรับปรุงจํานวนเงินที่รับรูในงบการเงิน ประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี 
 
ขอ 13, 14, 15 การทดสอบการดอยคาเก่ียวกับการใชขอสมมติที่สําคัญในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
ขอ 17 การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนําผลตาง

ช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน 
ขอ 23 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มที่ใชในการวัดมูลคาหน้ีสินตามสัญญาเชา 
ขอ 25 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเก่ียวกับขอสมมติหลักในการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
ขอ 7, 37 การวัดมูลคาคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีเก่ียวกับขอสมมติที่สําคัญที่ใช

ในการกําหนดอัตราความนาจะเปนของการผิดนัดชําระหน้ี 
ขอ 24 การรับรูรายการและการวัดมูลคาประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นเก่ียวกับขอสมมติ

สําคัญของความเปนไปไดที่จะสูญเสียทรัพยากรและความนาจะเปนของมูลคาความเสียหาย 
 
การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญ สรุปไดดังน้ี 
 
คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหน้ี 
 
คาเ ผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเกิดจากการปรับมูลคาของลูกหน้ีจากความเสี่ยงดานเครดิต 
ที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยใชการ
วิเคราะหอายุลูกหน้ี ประสบการณการเก็บเงินในอดีต และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีในอนาคตของลูกคา 
อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า ร ใ ช ป ร ะ ม าณก า ร แ ล ะ ข อ ส ม ม ติ ฐ า นที่ แ ต ก ต า ง กั น อ า จ มี ผ ล ต อ จํ า น ว น ค า เ ผ่ื อ 
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  ดังน้ัน  การปรับปรุงคาเ ผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
อาจมีขึ้นไดในอนาคต 
 
คาเผ่ือการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ 
 
ในการประมาณรายการปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคา
สุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของ
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ราคาขายหรือตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคาเสื่อมคุณภาพ คางนาน โดยคํานึงถึงอายุของสินคาคงเหลือ
และสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน 
 
คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
กลุมบริษัท/บริษัทจะตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยเม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว 
ไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงช้ีของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมน้ันจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
 
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
 
นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา และบันทึกขาดทุน
จากการดอยค าหากคาดว ามูลค าที่ คาดว าจะไดรับคืน ตํ่ากว ามูลค าตามบัญชีของสินทรัพย น้ัน  ในการ น้ี 
ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย
น้ัน 
 
ประมาณการตนทุนโครงการกอสราง 
 
กลุมบริษัท/บริษัทประมาณการตนทุนการกอสรางของแตละโครงการจากรายละเอียดของแบบกอสราง และนํามา
คํ านวณจํ านวน  และมูลค า วัส ดุกอสร าง ท่ีตองใช ในโครงการดังกล าว  รวมถึงค าแรง  ค าโสหุยที่ตองใช 
ในการใหบริการกอสรางจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอสราง คาแรง 
และคาใชจายอื่นๆ กลุมบริษัท/บริษัทจะทําการทบทวนประมาณการตนทุนอยางสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ 
 
ประมาณการตนทุนในการแกไขงานในชวงรับประกันผลงาน 
 
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการตนทุนในการแกไขงานในชวงรับประกันผลงานกอสรางแตละโครงการ
จากประมาณการตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหนาของการกอสราง ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุกอสราง คาแรง และสภาวะการณปจจุบัน 
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ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของโครงการกอสราง 
 
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการกอสรางแตละโครงการจาก
ประมาณการตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากความคืบหนาของการกอสราง ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับ
การเปล่ียนแปลงของตนทุนงานกอสราง และสภาวะการณปจจุบัน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี 
ที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผล
แตกตางช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
อัตรามรณะ และปจจัยที่เก่ียวของในเชิงประชากรศาสตร เปนตน ในการกําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึง
อัตราดอกเบ้ียที่สะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอมูลตารางอัตรามรณะที่เปดเผย
ทั่วไปในประเทศ อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังการเลิกจางงานที่เกิดขึ้นจริงน้ันอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 
 

2.6 การวัดมูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรมคือราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจายชําระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหวางผูรวมตลาด  ณ  วันที่ วัดมูลคาในตลาดหลัก  หรือตลาดที่ใหประโยชนสูงสุด  (หากไมมีตลาดหลัก) 
ที่กลุมบริษัท/บริษัทสามารถเขาถึงไดในวันดังกลาว มูลคายุติธรรมของหน้ีสินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของภาระผูกพัน 
 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัท /บริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุ ติธรรม 
ทั้งสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
 
กลุมบริษัท/บริษัทวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง หาก
สามารถหาได  ตลาดจะถือวามี  “สภาพคลอง” หากรายการของสินทรัพยหรือหน้ีสินเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
ในจํานวนที่เพียงพอซึ่งสามารถใหขอมูลราคาไดอยางตอเน่ือง 
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หากไมมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองกลุมบริษัท/บริษัทใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชขอมูล 
ที่สามารถสังเกตไดที่มีความเก่ียวของใหมากท่ีสุด  และลดการใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดใหนอยที่สุด  
การเลือกเทคนิคการประเมินมูลคาจะพิจารณาปจจัยทั้งหมดที่ผูรวมตลาดคํานึงถึงในการกําหนดราคาของรายการ 
 
หากสินทรัพยหรือหน้ีสินที่ วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย กลุมบริษัท/บริษัท 
วัดมูลคาสินทรัพยและสถานะการเปนสินทรัพยดวยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลคาหน้ีสินและสถานะการเปนหน้ีสินดวย
ราคาเสนอขาย 
 
หลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรูรายการเม่ือเริ่มแรกคือราคาของ 
การทํารายการ เชน มูลคายุติธรรมของผลตอบแทนที่ใหหรือไดรับ หากกลุมบริษัท/บริษัทพิจารณาวามูลคายุติธรรม ณ 
วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกแตกตางจากราคาของการทํารายการและมูลคายุติธรรมไมวาจะไดมาจากราคาเสนอซื้อเสนอ
ขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่เหมือนกันหรือโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาซึ่งใชขอมูลที่ไม
สามารถสังเกตไดซึ่งตัดสินวาไมมีนัยสําคัญตอการวัดมูลคา ทําใหเครื่องมือทางการเงินวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคา
ยุติธรรมปรับดวยผลตางระหวางมูลคายุติธรรม ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทํารายการ และรับรูเปน
รายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนดวยเกณฑที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินแตตองไมชา
กวาการวัดมูลคายุติธรรมที่ใชหลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากขอมูลที่สังเกตไดในตลาดหรือเมื่อรายการดังกลาวสิ้นสุด
ลง 
 
การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัท/บริษัทใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคาดังน้ี 
 
  ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยาง

เดียวกัน และกิจการสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันที่วัดมูลคา 
 ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาที่สังเกตได) สําหรับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
 ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 
 
หากขอมูลที่ นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับช้ันที่แตกตางกัน 
การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูใน
ระดับตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม 
 
กลุมบริษัท/บริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 การวัดมูลคาเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 เครื่องมือทางการเงิน 
 

3 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
 
จากสภาวะเศรษฐกิจและการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid– 19”) ไดลุกลามและสงผลกระทบ
ที่รุนแรงในวงกวางตอธุรกิจและประชาชนท่ัวไป ทั้งทางตรงและทางออมไปทั่วโลก ทําใหเกิดการชลอตัวของเศรษฐกิจ 
และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ ซึ่งปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง ซึ่งสถานการณดังกลาวสงผลใหโครงการกอสรางและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท/
บริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย และอาจนํามาซึ่งความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ
ของกลุมบริษัท/บริษัท อยางไรก็ตาม ผูวาจางไดขยายระยะเวลาการกอสรางออกไป โดยไมมีการเรียกคาปรับจากงาน
ลาชาเกินกวาสัญญา และฝายบริหารของกลุมบริษัท/บริษัทไดติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง 
 

4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

4.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ัน ทําใหเกิดผล
กระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มีการ
ควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 
การเปล่ียนแปลงสวนได เสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทที่ไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุม 
จะบันทึกบัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของผูถือหุน 
 
 



  รายงานประจําป 2564 (One Report)  
 

  152  
  

The 
Foundation  
Of Success 

การสูญเสียการควบคุม 
 
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย  กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอย 
น้ันออก รวมถึงสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของผูถือหุนที่เก่ียวของกับบริษัทยอยน้ัน 
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม
ที่ยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผล 
มาจากรายการระหวางกิจการในกลุมถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

4.2 เงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน  
 
สินทรัพยและหน้ีสินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม
แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคาใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 
 
หนวยงานในตางประเทศ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานในตางประเทศแปลงเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน 
 
รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตรา ณ 
วันที่เกิดรายการ (อัตราถัวเฉล่ียรายเดือน) 
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ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตางจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุนจนกวามีการจําหนายเงินลงทุนน้ันออกไป ยกเวนผลตางจากการแปลงคาที่ถูกปน
สวนใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 

4.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

4.3.1 การรับรูรายการและการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก 
 
สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุมบริษัทเปนคูสัญญาตามขอกําหนดของ
เครื่องมือทางการเงินน้ัน 
 
สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคาที่ไมมีองคประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มี
นัยสําคัญ หรือวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน) จะวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมบวกตนทุน
การทํารายการซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการไดมาหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคาที่ไมมีองคประกอบเก่ียวกับการจัดหา
เงินที่มีนัยสําคัญวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยราคาของการทํารายการ สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน วัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม 
 

4.3.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาภายหลัง 
 
สินทรัพยทางการเงิน - การจัดประเภท 
 
ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพยทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลคา ไดแก การวัดมูลคาดวย
ราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยทางการเงินจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมภายหลังการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกเวนแตกลุมบริษัท/บริษัทมีการ
เป ล่ียนแปลงโม เดลธุ ร กิจในการบริหารสินทรัพยท างการ เ งิน  ในกรณี ดังกล าวสินทรัพยทางการ เ งิน 
ที่ไดรับผลกระทบท้ังหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหมโดยทันทีเปนตนไปนับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลง 
การจัดประเภท 
 
สินทรัพยทางการเงินที่ไมไดถูกกําหนดใหวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลคาดวยราคาทุน 
ตัดจําหนายหากเขาเง่ือนไขทั้งสองขอดังตอไปน้ี 
 
- ถือครองสินทรัพยทางการเงินน้ันตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงคเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
 
- ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบี้ย

จากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่กําหนดไว 
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ตราสารหน้ีที่ไมไดถูกกําหนดใหวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไดหากเขาเง่ือนไขทั้งสองขอดังตอไปน้ี 
 
- ถือครองสินทรัพยทางการเงินน้ันตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงคเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพ่ือขาย

สินทรัพยทางการเงิน และ 
 
- ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบี้ย

จากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่กําหนดไว 
 
ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของเงินลงทุนที่ไมไดถือไวเพ่ือคา กลุมบริษัท/บริษัทอาจเลือกใหเงินลงทุนดังกลาวแสดง
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมในภายหลังในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการเลือกน้ีสามารถเลือกไดเปนรายเงิน
ลงทุนและเมื่อเลือกแลวไมสามารถยกเลิกได 
 
สินทรัพยทางการเงินที่ไมไดจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายหรือมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นตามที่อธิบายไวขางตนจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ซึ่งรวมถึงสินทรัพยอนุพันธ
ทั้งหมด ณ วันที่รับรูรายการเม่ือเริ่มแรก กลุมบริษัท/บริษัทสามารถเลือกใหสินทรัพยทางการเงินที่เขาขอกําหนดในการ
วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายหรือมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุนหากการกําหนดดังกลาวชวยขจัดหรือลดความไมสอดคลองอยางมีนัยสําคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเลือก
แลวไมสามารถยกเลิกได 
 
สินทรัพยทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ 
 
การประเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยทางการเงินที่ถือไว พิจารณาถึง 
 
- นโยบายและวัตถุประสงคของสินทรัพยทางการเงินและการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวในทางปฏิบัติ 
 
- ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยทางการเงินที่ถือตามโมเดลธุรกิจ) และ

กลยุทธในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผูจัดการเงินลงทุน (เชน ผลตอบแทนอางอิงจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่บริหาร

จัดการหรืออางอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 
 
- ความถ่ี ปริมาณและเวลาที่ขายในงวดกอน เหตุผลที่ขายและการคาดการณการขายในอนาคต 
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สินทรัพยทางการเงิน - การประเมินวากระแสเงินสดตามสัญญาเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินตนหรือไม 
 
ในการประเมินวากระแสเงินสดตามสัญญาเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบี้ยหรือไม กลุมบริษัท/บริษัทพิจารณา
ขอกําหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินวาสินทรัพยทางการเงินประกอบดวยขอกําหนด
ตามสัญญาที่สามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งอาจทําใหไมเขาเง่ือนไข ใน
การประเมินกลุมบริษัท/บริษัทพิจารณาถึง 
 
- เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนเหตุใหมีการเปล่ียนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
 
- เง่ือนไขที่อาจเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ 
 
- เง่ือนไขเมื่อสิทธิเรียกรองของกลุมบริษัท/บริษัทถูกจํากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยตามที่กําหนด (เชน 

สินทรัพยทางการเงินที่ผูใหกูไมมีสิทธิไลเบี้ย) 
 
สินทรัพยทางการเงิน – การวัดมูลคาภายหลังและกําไรและขาดทุน 
 
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยเหลาน้ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม กําไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยทางการเ งินที่ วัด
มูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

สินทรัพยเหลาน้ีวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
ราคาทุนตัดจําหนายลดลงดวยผลขาดทุนจากการดอยคา รายไดดอกเบี้ย กําไรและขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สินทรัพยเหลาน้ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม รายไดดอกเบี้ยคํานวณโดยใชวิธี
อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย ที่ แ ท จ ริ ง  กํ า ไ ร แ ล ะ ข า ด ทุ น จ า ก อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น แ ล ะ 
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน กําไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กําไรและขาดทุนสะสมที่รับรูใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

สินทรัพยเหลาน้ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม เงินปนผลรับรูเปนรายไดในกําไร
หรือขาดทุนเวนแตเงินปนผลดังกลาวเปนการคืนทุนของเงินลงทุน กําไรและขาดทุนสุทธิ
อื่นรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือ
ขาดทุน 
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หน้ีสินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลคาในภายหลังและกําไรและขาดทุน 
 
หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย หรือมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
หน้ีสินทางการ เ งินจะ ถูกจั ดประ เภทให วัดมู ลค า ยุ ติ ธ รรมผ าน กํ าไรหรื อขาดทุนหากให ถื อ ไว เ พ่ื อค า  
ถือเปนอนุพันธหรือกําหนดใหวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยวิธีดังกลาว หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุนจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมและรับรูกําไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจายในกําไรหรือขาดทุน 
หน้ีสินทางการเงินอื่นที่วัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง ดอกเบี้ยจายและกําไรและ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนรับรูในกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีใหรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน  
 

4.3.3 การตัดรายการออกจากบัญชี 
 
สินทรัพยทางการเงิน 
 
กลุมบริษัท/บริษัทตัดรายการสินทรัพยทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะไดรับกระแสเงินสด 
จากสินทรัพยทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินไดถูกโอนหรือในกรณีที่กลุมบริษัท/บริษัท
ไมไดทั้งโอนหรือคงไวซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดและไมไดคงไวซึ่งการควบคุม
ในสินทรัพยทางการเงิน 
 
กลุมบริษัท/บริษัทเขาทําธุรกรรมซึ่งมีการโอนสินทรัพยที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน แตยังคงมีความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยที่โอนหรือบางสวนของสินทรัพย ในกรณีน้ี
สินทรัพยที่โอนจะไมถูกตัดรายการออกจากบัญชี 
 
หน้ีสินทางการเงิน 
 
กลุมบริษัท/บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 
กลุมบริษัท/บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญโดยรับรูหน้ีสินทางการเงินใหมดวยมูลคายุติธรรมที่สะทอนเง่ือนไข
ที่เปล่ียนแปลงแลว 
 
การตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชี ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ตองจาย 
(รวมถึงสินทรัพยที่ไมใชเงินสดที่ไดโอนไปหรือหน้ีสินที่รับมา) รับรูในกําไรหรือขาดทุน 
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4.3.4 การหักกลบ 
 
สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนสุทธิก็ตอเมื่อ
กลุมบริษัท/บริษัทมีสิทธิบังคับใชตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรูและกลุมบริษัท/บริษัทต้ังใจท่ีจะชําระดวย
จํานวนเงินสุทธิ หรือต้ังใจท่ีจะรับสินทรัพยและชําระหน้ีสินพรอมกัน 
 

4.3.5 ตราสารอนุพันธ 
 
ตราสารอนุพันธรับรูดวยมูลคายุติธรรม และวัดมูลคายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การวัดมูลคายุติธรรมใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 
และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 
 

4.5 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีรับรูเมื่อกลุมบริษัท/บริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุมบริษัท/บริษัท
รับรูรายไดกอนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดรับสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพยที่
เกิดจากสัญญา 
 
ลูกหน้ีวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการ
ชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีในอนาคตของลูกคา 
 
หน้ีสูญจะถูกตัดจําหนายเมื่อเกิดขึ้น 
 

4.6 สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา / หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
 
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 
 
สัญญาที่มีมูลคาของงานเกินกวาจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกคาจะแสดงไวเปน “มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียก
เก็บจากลูกคา” ไวภายใตสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 
 
มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา ประกอบดวยตนทุนของคาวัสดุและคาแรงงาน คางานผูรับเหมาชวง 
คาบริการและคาใชจายอื่น รวมทั้งกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ไดคํานวณขึ้นหักดวยจํานวนที่เรียกเก็บจากลูกคาแลว 
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สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาของสิ่งตอบแทนที่กลุมบริษัท/บริษัทคาดวาจะไดรับหักคาเผ่ือผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 
หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 
 
สัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินลูกคามากกวามูลคางานจะแสดงไวเปน “รายไดคากอสรางรับลวงหนา” ภายใตหน้ีสินที่เกิด
จากสัญญา 
 

4.7 สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนโดยประมาณ
ในการขาย 
 
กลุมบริษัท/บริษัทต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงสําหรบัสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย และคางนาน 
 

4.8 เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา 
 
เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 
กรณีที่บริษัทจําหนายเงินลงทุนบางสวน ตนทุนเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

4.9 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพย เ พ่ือการลงทุน  ไดแก  อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจาก 
มูลคาที่เพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอยาง ทั้งน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ
หรือใชในการบริหารงาน 
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อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และตนทุนทางตรงอื่นเพ่ือใหอสังหาริมทรัพย
เพ่ือการลงทุนอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 
คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
อาคารชุด 20 ป 
 
กลุมบริษัท/บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนประเภทท่ีดิน 
 

4.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
การรับรูและการวัดมูลคา 
 
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการการดอยคาสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสราง
เอง รวมถึงตนทุนของวัสดุแรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพย
น้ั น อ ยู ใ น ส ภ า พ ที่ พ ร อ ม จ ะ ใ ช ง า น ไ ด ต า ม ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค  ต น ทุ น ใ น ก า ร รื้ อ ถ อ น  ก า ร ข น ย า ย  
การบูรณะสถานที่ ต้ังของสินทรัพย  และตนทุนการกูยืม  สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
ซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของ
อุปกรณ 
 
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึก 
แตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
กับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพย
น้ันจะถูกจัดประเภทใหมเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี 
 
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ถา
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัท/บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ันและสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่
เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
คาเสื่อมราคา 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงได
ดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงที่ดิน 5 และ 10 ป 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5, 10, 15, 20 และ 25 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5, 10, 15 และ 20 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 3, 5 และ 10 ป 
ยานพาหนะ 5 และ 10 ป 
 
กลุมบริษัท/บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดต้ังและกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบป
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และขาดทุนจากการการดอยคาสะสม 



  รายงานประจําป 2564 (One Report)  
 

  161  
  

The 
Foundation  
Of Success 

คาตัดจําหนาย 
 
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 
 
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยน้ันพรอมที่จะใหประโยชน 
 
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังน้ี 
 
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 10 ป 
 
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือจะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

4.12 สัญญาเชา 
 
ณ วันเริ่มตนของสัญญา กลุมบริษัท/บริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดย
สัญญาเชาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาเมื่อสัญญาน้ันมีการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุ
ไดสําหรับชวงเวลาหน่ึงเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทน 
 
ในฐานะผูเชา 
 
กลุมบริษัท/บริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ยกเวนสัญญาเชาซึ่ง
สินทรัพยมีมูลคาตํ่าหรือสัญญาเชาระยะสั้นจะรับรูเปนคาใชจายโดยวิธเีสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 
สินทรัพยสิทธิการใช 
 
สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุงเมื่อ
มีการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินตามสัญญาเชา ตนทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจํานวนเงินที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
ของหน้ีสินตามสัญญาเชาปรับปรุงดวยจํานวนเงินที่จายชําระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่
สัญญาเริ่มมีผลรวมกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการตนทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเชาที่
ไดรับ 
 
คาเสื่อมราคารับรูในกําไรหรือขาดทุนดวยวิธีเสนตรงนับจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเชา 
เวนแตสัญญาเชาดังกลาวมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาใหกับกลุมบริษัท/บริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา หรือตนทุน
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ของสินทรัพยสิทธิการใชสะทอนวากลุมบริษัท/บริษัทจะมีการใชสิทธิในการซื้อสินทรัพย ในกรณีน้ีสินทรัพยสิทธิการ
ใชจะบันทึกคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชประโยชนของสินทรัพยที่เชา ซึ่งกําหนดตามเกณฑเดียวกันกับสินทรัพยและ
อุปกรณที่เก่ียวของ 

 
หน้ีสินตามสัญญาเชา 
 
หน้ีสินตามสัญญาเชาวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบันของคาเชาที่ยังไมไดจายชําระ ณ วันที่สัญญาเชาเริ่ม 
มีผล คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา เวนแตอัตราน้ันไมสามารถกําหนดได กลุมบริษัท/บริษัทใชอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัท/บริษัท คาเชารวมถึงคาเชาคงที่หักสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาคางรับ คาเชาผันแปรที่
ขึ้ น อ ยู กั บ ดั ช นี ห รื อ อั ต ร า  แ ล ะ จํ า น วน เ งิ น ที่ ค า ด ว า ต อ ง จ า ย ภ า ย ใ ต ก า ร รั บป ร ะ กั น มู ล ค า ค ง เ ห ลื อ  
คาเชายังรวมถึงจํานวนเงินที่ตองจายตามสิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชา หรือสิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเชาหากกลุมบริษัท/บริษัทมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่จะใชสิทธิ คาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรือ
อัตราจะรับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ 
 
หน้ีสินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง และหน้ีสินตามสัญญาเชาจะถูกวัด
มูลคาใหมเมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเชา การเปล่ียนแปลงคาเชา การเปล่ียนแปลงประมาณการจํานวนเงินที่คาดวา
ตองจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยาย
อายุสัญญาเชาหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา เมื่อมีการวัดมูลคาหน้ีสินตามสัญญาเชาใหมจะปรับปรุงกับมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใช หรือรับรูในกําไรหรือขาดทุน หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชไดถูกลด
มูลคาลงจนเปนศูนยแลว 
 
ในฐานะผูใหเชา 
 
กลุมบริษัท/บรษิัทจะพิจารณา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบทั้งหมด
ที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยอางอิงไปใหแกผูเชาหรือไม หากมีสัญญาเชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชา
เงินทุน หากไมมีสัญญาเชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
กลุมบริษัท/บริษัทรับรูคาเชาที่ไดรับจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนรายไดคาเชาดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา และ
แสดงเปนสวนหน่ึงของรายไดอื่น ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพ่ือการไดมาซึ่งสัญญาเชาดําเนินงานจะรวมเปนมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยที่ใหเชาและรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกันกับรายได
คาเชา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับ 
 
กลุมบริษัท/บริษัทรับรูลูกหน้ีสัญญาเชาเงินทุนดวยจํานวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเชา ซึ่งประกอบดวยมูลคาปจจุบัน
ของคาเชาและมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับประกันคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชา รายไดดอกเบี้ยจากสัญญา
เ ช า เ งิ น ทุ น จ ะ ถู ก ป น ส ว น ใ น แ ต ล ะ ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า บั ญ ชี เ พ่ื อ ส ะ ท อ น อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ค ง ที่ 
ในแตละงวดของกลุมบริษัท/บริษัทที่ไดจากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเชา 
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4.13 การดอยคาของสินทรัพย 
 

4.13.1 การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 
 
กลุมบริษัท/บริษัทรับรูคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุน
ตัดจําหนาย (รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา) 
 
การวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
 
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนการประมาณผลขาดทุนดานเครดิตดวยความนาจะเปนถวงนํ้าหนัก  
ผลขาดทุนดานเครดิตคํานวณโดยใชมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่คาดวาจะไมไดรับ (เชน ผลตางระหวางกระแสเงินสด
ที่กิจการจะตองจายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุมบริษัท/บริษัทคาดวาจะไดรับ) ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของสินทรัพยทางการเงิน 
 
การวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตน้ันคํานวณดังตอไปน้ี 
 
- ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขางหนา ผลขาดทุนดังกลาวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดวา

จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขางหนาภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน หรือ 

 
- ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกลาวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูของสัญญา 
 
คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
วัดมูลคาผลขาดทุนดวยผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เ กิ ด ขึ้ น ขอ งสิ นทรั พ ย ท า ง ก า ร เ งิ น เหล า น้ี ป ร ะม าณก า ร โดย ใช ต า ร า ง ก า ร ต้ั งสํ า ร อ ง  ซึ่ ง วิ ธี ดั ง กล า ว 
มีการนําขอมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีน้ัน ๆ และการประเมินทั้ง
ข อมู ลสภาวการณ เ ศ รษฐ กิ จ ในป จ จุ บั นและข อมู ลค าดการณ สภ าวก ารณ เ ศ รษฐ กิ จทั่ ว ไปในอนาคต  
ณ วันที่รายงาน 
 
คาเ ผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยทางการเงินอื่น  กลุมบริษัท /บริษัทรับรูดวย 
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขางหนา ยกเวนสินทรัพยทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตนับแตการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกหรือเปนสินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคา
ดานเครดิต ซึ่งกรณีดังกลาวจะวัดคาเผ่ือผลขาดทุนดวยผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา 
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ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการประมาณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา
ที่กลุมบริษัท/บริษัทมีฐานะเปดตอความเสี่ยงดานเครดิต 
 
กลุมบริษัท/บริษัทพิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงินเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญหากเกินกําหนด
ชําระ มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความนาเช่ือถือที่ลดระดับลงอยางมีนัยสําคัญ มีการดําเนินงานที่ถดถอยอยางมี
นัยสําคัญของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณทาง
เศรษฐกิจ หรือกฎหมายที่สงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของลูกหน้ีในการจายชําระภาระผูกพันใหกับ
กลุมบริษัท/บริษัท 
 
กลุมบริษัท/บริษัทพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ 
 
- ผูกูไมสามารถจายชําระภาระผูกพันดานเครดิตใหแกกลุมบริษัท/บริษัทไดเต็มจํานวน อีกทั้งกลุมบริษัท/บริษัทไมมี

สิทธิในการไลเบี้ย เชน การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ 
 
- สินทรัพยทางการเงินคางชําระเกินกวา 365 วัน 
 
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีนัยสําคัญน้ันมีการประเมินทั้งแบบเปนรายลูกหน้ีหรือแบบกลุม 
ขึ้ นอยู กั บลั กษณะของ เครื่ อ งมื อทางการ เ งิ น  หากการประ เมินความ เสี่ ย ง เป นการประ เมินแบบก ลุ ม 
ตองมีการจัดกลุมเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ยงดานเครดิตที่คลายคลึงกัน เชน สถานการณคางชําระและ
อันดับความนาเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม ณ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพ่ือสะทอนการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยงดานเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก การเพิ่มขึ้นของคาเผื่อผล
ขาดทุนแสดงเปนขาดทุนจากการดอยคาในกําไรหรือขาดทุน คาเผื่อผลขาดทุนแสดงเปนรายการหักออกจากมูลคา
ตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงิน  
 
สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต 
 
ณ วันที่รายงาน กลุมบริษัท/บริษัทประเมินวาสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหน้ี
ที่วัดมูลคาดวยมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดการดอยคาดานเครดิตหรือไม สินทรัพยทาง
การเงินมีการดอยคาดานเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงเหตุการณซึ่งสงผลกระทบเชิงลบตอ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพยทางการเงิน สถานการณที่เปนขอบงช้ีวาสินทรัพยทางการเงิน
เกิดการดอยคาดานเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปญหาทางการเงินอยางมีนัยสําคัญ การผิดสัญญา เชน การคางชําระ
เกินกวา 365 วัน มีความเปนไปไดที่ลูกหน้ีจะเขาสูการลมละลาย เปนตน 
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การตัดจําหนาย 
 
มูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายเมื่อกลุมบริษัท/บริษัทไมสามารถคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวาจะไดรับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพยที่มีการตัดจําหนายแลว จะรับรูเปนการกลับ
รายการการดอยคาในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ไดรับคืน 
 

4.13.2 การดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน 
 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัท/บริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกใน
กําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยช้ินเดียวกันที่เคยรับรูใน
สวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีน้ีจะรับรูในสวนของผูถือหุน 
 
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย 
ปร ะม าณก า ร ก ร ะ แส เ งิ นสดที่ จ ะ ไ ด รั บ ใ นอน า คต จ ะ คิ ด ล ด เ ป น มู ล ค า ป จ จุ บั น โ ด ย ใ ช อั ต ร า คิ ด ล ด 
กอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง 
ที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนายสะสม เสมือนหน่ึงไมเคย
มีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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4.14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึก
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเมื่อครบ
กําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
 

4.15 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นหมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน 
 

4.16 ผลประโยชนพนักงาน 
 
ก) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานซึ่งประกอบดวย เงินเดือน คาแรง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมวัด
มูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจาย
ชําระ หากกลุมบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจาก
การท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีต และภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

 
ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 

กลุมบริษัท/บริษัทไดบันทึกผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจากการต้ังโครงการสมทบเงิน (ภายใต
ขอกําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว (ภาระ
ผูกพันเมื่อพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

 
- โครงการสมทบเงิน 

 
โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจํานวน
เงินที่แนนอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกตางหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู
เปนคาใชจายพนักงานในกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหแกกิจการ 

 
- โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณจากการประมาณ
ผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวได
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มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตรา ณ วันที่รายงานของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมี
ระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาครบกําหนดชําระภาระพูกพันของกลุมบริษัท/บริษัท และมีสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินของผลประโยชนที่คาดวาจะจาย การคํานวณน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธี
คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 

 
กลุมบริษัท/บริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
โครงการผลประโยชนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที 

 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนที่
เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
กลุมบริษัท/บริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น 

 
ค) ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 
 

ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรู เปนคาใชจายเม่ือวันใดวันหน่ึงตอไปนี้ เกิดขึ้นกอน เมื่อกลุมบริษัท/บริษัท 
ไมสามารถยกเลิกขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไปหรือเมื่อกลุมบริษัท/บริษัทรับรูตนทุนสําหรับ
การปรับโครงสราง หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 
4.17 ประมาณการหนี้สิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรูเมื่อกลุมบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ และมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการหน้ีสิน
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินได 
เพ่ือใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหน้ีสินประมาณการ
หน้ีสินสวนที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการหน้ีสินอื่น ไดแก 
 
 ประมาณการตนทุนในการแกไขงานกอสรางในชวงรับประกันผลงาน 
 

ประมาณการตนทุนในการแกไขงานกอสรางในชวงรับประกนผลงาน จะบันทึกประมาณการหนี้สินของตนทุนใน
การแกไขงานในชวงรับประกนผลงานตามสัญญาแตละสัญญา โดยพิจารณาจากความคืบหนาของการกอสราง และ
ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุกอสราง คาแรง และสภาวะการณปจจุบัน และขอมูล
ในอดีตจากประสบการณของผูบริหารโครงการ 
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 ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสราง 
 

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางแตละโครงการ พิจารณาจากความคืบหนาของการ 
กอสราง ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุกอสราง คาแรง และสภาวะการณปจจุบัน 
และขอมูลในอดีตจากประสบการณของผูบริหารโครงการน้ัน 

 
4.18 รายได 

 
รายไดจากการรับเหมากอสราง 
 
รายไดคากอสรางประกอบดวยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาบวกจํานวนที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง
สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการจายเงินเพ่ือจูงใจ หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่
จะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยาง
นาเช่ือถือ รายไดและตนทุนจากการรับเหมากอสรางจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุนตามสัดสวนของขั้นความสําเร็จของ
งานกอสราง 
 
ขั้นความสําเร็จของงานกอสรางคํานวณจากอัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นของงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับ
ประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น และอางอิงกับการสํารวจเนื้องานที่ทําโดยผูจัดการโครงการ เมื่อไมสามารถ
ประมาณผลของงานกอสรางไดอยางนาเช่ือถือ รายไดจากการรับเหมากอสรางจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุนการ
กอสรางที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับตนทุนน้ันคืน ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสราง
รับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
 
รายไดจากการขายวัสดุกอสราง 
 
รายไดจากการขายวัสดุกอสรางรับรูเปนรายได ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อสงมอบสินคาและโอนอํานาจการควบคุมสินคา
ใหแกลูกคาแลวโดยแสดงมูลคาหลังหักประมาณการสินคารับคืนและสวนลด 
รายไดจากการลงทุน 
 
รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดคาเชา และดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
 
รายไดอื่น 
 
รายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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4.19 คาใชจาย 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมและประมาณการหน้ีสินสวนเพ่ิมเน่ืองจากเวลาที่ผานไป และสิ่ง
ตอบแทนที่คาดวาจะจาย 
 
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณี
ที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการ
ผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเอง  
 
คาใชจายอื่น 
 
คาใชจายอื่นบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

4.20 ภาษีเงินได 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของป
ปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวของในการรวม
ธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดปปจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดของปปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตอง
เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เก่ียวกับรายการในปกอนๆ  

 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หน้ีสินและจํานวนที่ใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรู เมื่อเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสิน 
ในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี 
และผลแตกตางที่ เ ก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคต 
อันใกล 
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การวัดมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะ
วิธีการท่ีกลุมบริษัท/บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการ 
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน  
 
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัท/บริษัทตองคํานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ 
กลุมบริษัท/บริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผล
ก ร ะ ทบ จ า ก ห ล า ย ป จ จั ย  ร ว ม ถึ ง  ก า ร ตี ค ว า ม ท า ง ก ฎห ม า ย ภ า ษี  แ ล ะ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า รณ ใ น อ ดี ต 
การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ
ในอนาคตขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัท/บริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคาง
จายที่มีอยูการเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดน้ี
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษี
ตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืน
สินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

4.21 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ของผูถือหุนสามัญของบริษัทดวยจํานวนหุนสามัญที่
ออกจําหนายแลวระหวางป 
 

4.22 ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ 
 
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจาก
สวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล 
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4.23 การวัดมูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหน้ีสิน 
ใหผูอื่น โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา 
กลุมบริษัทใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง
สําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุม
บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูล
ที่สามารถสังเกตไดที่เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่จะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากที่สุด 
 
ลําดับช้ันของมูลคายุ ติธรรมที่ใช วัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุ ติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน 
แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 
 
ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  
 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคา
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มกีารวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

 
4.24 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมี
อิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุมบริษัทหรือบุคคลหรือกิจการที่อยูภายใต
การควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับกลุมบริษัท หรือกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือ
ควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและบริหารตอบุคคล
หรือกิจการน้ัน 

 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 
ความสัมพันธที่มีกับบริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวของกันที่มีรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญกับกลุมบริษัท/
บริษัทในระหวางป มีดังน้ี 
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ชื่อบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ประเทศ 
ท่ีจัดต้ัง/สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย   
1. บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง และมีกรรมการรวมกัน 
2. บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง และมีผูถือหุนและกรรมการ

รวมกัน 
3. Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร 
เปนบริษัทยอยทางออม และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน   
4. บริษัท เอส.ที.พี. แอสเซท จํากัด   ไทย ผูถือหุนรวมกันและญาติสนิทของกรรมการเปน

กรรมการของบริษัทดังกลาว 
5. บริษัท อี. ดี. อี. จํากัด ไทย ผูถือหุนของบริษัทดังกลาวเปนญาติสนิทของผูถือหุน 

   
6. บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด ไทย ผูถือหุนของบริษัทยอย และมีกรรมการรวมกันกับ

บริษัทยอย 
7. บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอน

สตรัคช่ัน จํากัด 
ไทย ผูถือหุนของบริษัทยอย และมีกรรมการรวมกันกับ

บริษัทยอย 
8. AZ Global Co., Ltd. สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมา 
ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน   
9. คุณภาวนา ทัศนนิพันธ ไทย ผูถือหุนและคูสมรสของกรรมการบริษัท 
10. ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการ และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ ไม
วาทางตรงหรือทางออม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุมบริษัท/บริษัท (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับ
ผูบริหารหรือไม) 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขายวัสดุ ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ อัตรารอยละ 5 ตอป 
รายไดอื่น ราคาตามท่ีตกลงกัน 
คาสาธารณูปโภค ตามท่ีจายจริง 
คาเชาเครื่องจักร ราคาตามสัญญา 
คางานทดสอบคุณภาพเสาเข็ม ราคาตลาด 
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รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
คาทํารั้วและอื่นๆ ราคาตลาด 
คาจางผูรับเหมา ราคาตามท่ีตกลงกัน 
คาใชจายอื่นๆ ตามท่ีจายจริง 
สินทรัพยสิทธิการใช ราคาตามสัญญา 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ ไดแก  ตามท่ีไดรับอนุมัติจากกรรมการและผูถือหุนของบริษัท 
  เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส และอื่น  
 
รายการที่สํ าคัญกับบุคคลหรือผูบริหารสําคัญหรือกิจการที่ เ ก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  
สรุปไดดังน้ี 
 
 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
รายได     
บริษัทยอย     
รายไดจากการขายวัสดุ - - - 136,227 
ดอกเบ้ียรับ - - 19,589 22,123 
รายไดอื่น - - 360,000 1,860,00 
บริษัทอื่นท่ีเกี่ยวของกัน     
รายไดอื่น 333,001 998 333,001 998 
     
คาใชจาย     
บริษัทอื่นท่ีเกี่ยวของกัน     
คาสาธารณูปโภค 1,213,025 1,332,357 1,213,025 1,332,357 
คาเชาเคร่ืองจักร 8,003,525 9,277,319 8,003,525 9,277,319 
คางานทดสอบคุณภาพเสาเข็ม 547,600 784,600 547,600 784,600 
คาทําร้ัวและอื่นๆ 277,997 175,374 277,997 175,374 
คาจางผูรับเหมา 5,126,582 9,920,267 5,126,582 9,920,267 
คาใชจายในการบริหาร 23,374 - 23,374 - 
 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกนั 

    

คาตอบแทนกรรมการและ     
  ผูบริหารสําคัญ     

  ผลประโยชนระยะสั้น 41,017,110 36,713,460 41,017,110 36,713,460 
  ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,034,626 1,451,699 1,034,626 1,451,699 

รวมคาตอบแทนกรรมการและ     
  ผูบริหารสําคัญ 42,051,736 38,165,159 42,051,736 38,165,159 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน–กิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 

บริษัทยอย     
Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. - - 9,776,513 9,794,513 
     
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 57,718 - 57,718 - 
บริษัท อี.ดี.อี จํากัด 150,761 - 150,761 - 
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง     
  คอนสตรัคช่ัน จํากัด 28,359,546 28,359,546 - - 
AZ Global Co., Ltd. 14,675,221 35,243,256 11,258,621 31,826,657 
รวม 43,243,246 63,602,802 21,243,613 41,621,170 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต     
        ที่คาดวาจะเกิดขึ้น (28,359,546) (28,359,546) - - 
สุทธิ 14,883,700 35,243,256 21,243,613 41,621,170 
 

 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2564  2563 
บริษัทยอย     (บาท) 
บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด   500,000 - 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย จํานวน 0.50 ลานบาท เปนต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 2 
ฉบับ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป ครบกําหนดชําระภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 และวันที่ 18 มีนาคม 2565 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2564  2563 
     (บาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม    - 1,300,000 
เพ่ิมขึ้น   500,000 1,200,000 
ลดลง   - (2,500,000) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   500,000 - 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 
 
สินทรัพยสิทธิการใช – บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด  10,314,764 18,887,281 
บริษัท อี. ดี. อี จํากัด  2,756,068 5,227,511 
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน    
ผูถือหุนและคูสมรสของกรรมการบริษัท  167,314 279,163 
รวม  13,238,146 24,393,955 

 
เจาหน้ีการคา– กิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด 701,507 1,547,497 701,507 1,547,497 
บริษัท อี. ดี. อี จํากัด 243,571 489,757 243,571 489,757 
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง     
   คอนสตรัคช่ัน จํากัด 10,093,893 9,433,916 - - 
บริษทั อัลเท็มเทค จํากัด 1,457,369 3,509,214 1,457,369 3,509,214 
AZ Global Co., Ltd. 17,304,819 33,475,575 - - 
รวม 29,801,159 48,455,959 2,402,447 5,546,468 
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เจาหน้ีเงินประกันผลงาน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด 1,798,319 1,798,319 -  - 
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง      
   คอนสตรัคช่ัน จํากัด 13,558,532 13,558,532 -  - 
รวม 15,356,851 15,356,851 -  - 
 
หน้ีสินตามสัญญาเชา – บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัท เอส.ที.พี.แอสเซท จํากัด  11,591,450 19,279,380 
บริษัท อี. ดี. อี จํากัด  3,092,050 5,337,406 
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน    
ผูถือหุนและคูสมรสของกรรมการบริษัท  174,425 285,036 
รวม  14,857,925 24,901,822 
 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน – บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 
 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน   
ผูบริหารสําคัญ 35,999,298 34,964,672 
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คาตอบแทนกรรมการ 
 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับป 
2564 ประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือนในอัตราทานละ 50,000 – 65,000 บาทตอเดือน และคาเบี้ยประชุมในอัตราทาน
ละ 1,000 – 7,500 บาทตอครั้ง 
 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับป 
2563 ประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือนในอัตราทานละ 50,000 – 65,000 บาทตอเดือน คาเบี้ยประชุมในอัตราทานละ 
7,500 บาทตอครั้ง และโบนัสทานละ 150,000 – 195,000 บาทตอป 
 
สัญญาสําคัญท่ีทํากับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
บริษัทยอย 
 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาสํานักงานกับบริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด (บริษัทยอย) 
กําหนดระยะเวลา 1 ปนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราคาเชารวมคานํ้าประปาและ
ไฟฟาเดือนละ 30,000 บาท และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 39 
 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 
 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาอาคารชุดกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึง กําหนดระยะเวลา 1 ป 
นับต้ังแต วันที่  1  มกราคม  2564 ในอัตราคา เช า เ ดือนละ  5 ,000 บาท  และโปรดสัง เกตหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ 39 
 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาอาคารชุดกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึง กําหนดระยะเวลา 1 ป 
นับต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 ในอัตราคาเชาเดือนละ 5,000 บาท 
 
บริษัททําสัญญาเชารถยนตกับบริษัทที่ เ ก่ียวของกันสองแหง จํานวน 8 ฉบับ รวมจํานวน 15 คัน ระยะเวลาเชา 
แตละสัญญาคราวละ1 ป กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนตามสัญญา 
 
บริษัททําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึง จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือใชในการจัดเก็บ
อุปกรณ เครื่องจักรและทรัพยสินของบริษัท ระยะเวลาเชาคราวละ 1 ป กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนตามสัญญา 
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บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 
 
บริษัททําสัญญาเชาที่ดินกับบุคคลที่เก่ียวของกันรายหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือใชในการสรางที่พักคนงาน ระยะเวลาเชา
คราวละ 3 ป กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนตามสัญญา 
 
ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564บริษัทค้ําประกันการกูยืมเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ จํานวน 2 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา 

 
6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
เงินสดในมือ 1,264,618 1,446,870 830,000 905,000 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 201,689,427  66,717,936 197,901,471 57,426,454 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 28,341,037  42,093,300 1,188,226 1,242,971 
รวม 231,295,082  110,258,106 199,919,697 59,574,425 
 

7 ลูกหน้ีการคา 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
กิจการอื่น 370,361,576 466,417,236 360,241,140 457,015,306 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต     
        ที่คาดวาจะเกิดขึ้น (25,179,426) (57,447,218) (15,058,990) (48,045,288) 
สุทธิ 345,182,150  408,970,018 345,182,150 408,970,018 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 290,289,797 152,778,040 290,289,797 152,778,040 
คางชําระเกินกําหนด:-     
   นอยกวา 3เดือน 23,774,803 169,933,079 23,774,803 169,933,079 
   มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 11,989,633  4,457,979  11,989,633 4,457,979 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 7,259,971  32,544,990  7,259,971 32,544,990 
   มากกวา 12 เดือน 24,562,364 50,590,472 14,441,928 41,188,542 
รวมคางชําระเกินกําหนด 67,586,771 257,526,520 57,466,335 248,124,590 
ลูกหน้ีตามสัญญาผอนชําระ 12,485,008 56,112,676 12,485,008 56,112,676 
รวม 370,361,576 466,417,236 360,241,140 457,015,306 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต     
        ที่คาดวาจะเกิดขึ้น (25,179,426) (57,447,218) (15,058,990) (48,045,288) 
สุทธิ 345,182,150 408,970,018 345,182,150 408,970,018 
 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา     
  จะเกิดขึ้น (โอนกลับ) (7,696,087) 10,304,141 (8,265,742) 3,983,120 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลา 30 - 60 วัน 
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8 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
กิจการที่เก่ียวของกัน 43,243,246 63,602,802 21,243,613 41,621,170 
กิจการอื่น 36,356,377 36,953,903 32,479,988 34,474,136 
 79,599,623 100,556,705 53,723,601 76,095,306 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต     
        ที่คาดวาจะเกิดขึ้น (52,337,196) (50,348,239) (23,977,650) (22,231,801) 
สุทธิ 27,262,427 50,208,466 29,745,951 53,863,505 
     
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา     
  จะเกิดขึ้น 1,745,849 121,304 1,745,849 112,500 
 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
ลูกหน้ีอื่น 23,751,332 21,335,863 23,751,332 24,019,580 
ดอกเบี้ยคางรับ 1,137,248 571,118 1,081,242 548,322 
คาใชจายลวงหนา 8,448,791 9,633,658 6,544,603 9,445,832 
เงินทดรองจาย 496,971 377,063 496,971 335,767 
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด 1,265,817 - 605,840 - 
อื่นๆ 1,256,218 5,036,201 - 124,635 
รวม 36,356,377 36,953,903 32,479,988 34,474,136 
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9 สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา/หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
 
สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
หมุนเวียน     
มูลคางานระหวางกอสราง     
  ที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา 144,501,141 299,639,581 138,408,864 283,908,463 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต     
        ที่คาดวาจะเกิดขึ้น (350,590) (681,380) (335,922) (681,380) 
สุทธิ 144,150,551 298,958,201 138,072,942 283,227,083 
     
ไมหมุนเวียน     
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 248,030,120 279,364,800 227,560,517 247,391,016 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต     
        ที่คาดวาจะเกิดขึ้น (34,888,904) (28,907,387) (20,640,890) (16,092,272) 
สุทธิ 213,141,216 250,457,413 206,919,627 231,298,744 
รวม 357,291,767 549,415,614 344,992,570 514,525,827 
 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา     
  จะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 6,730,684 12,876,986 5,190,719 (1,222,031) 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
หมุนเวียน:- (บาท) 
รายไดคากอสรางรับลวงหนา 6,387,660 8,266,995 - - 
เงินรับลวงหนาจากผูวาจาง 19,529,539 33,207,118 9,999,636 23,751,737 
รวม 25,917,199 41,474,113 9,999,636 23,751,737 
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รายไดท่ีรับรูท่ีเก่ียวของกับยอดคงเหลือตามสัญญา 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ลานบาท) 
รายไดที่รับรูที่เคยรวมอยูในยอดยกมา     
   ของหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 31 89 23 77 

 
รายไดท่ีคาดวาจะรับรูสําหรับภาระท่ียังปฏิบัติไมเสร็จสิ้น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัท/บริษัทคาดวาจะมีรายไดที่รับรูในอนาคตสําหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม
เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทํากับลูกคาจํานวน 1,171 ลานบาท และ 2,065 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ จํานวน 1,113 ลาน
บาท และ 1,997 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

10 สินคาคงเหลือ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
วัสดุกอสราง 24,210,846 38,948,187 24,170,975 38,948,187 
อะไหลและวัสดุ 64,722,591 63,369,720 61,687,354 59,687,601 
รวม 88,933,437 102,317,907 85,858,329 98,635,788 
หัก คาเผ่ือการปรับลดมูลคา     
         สินคา (23,759,924) (20,745,210) (23,759,924) (20,745,210) 
สุทธิ 65,173,513 81,572,697 62,098,405 77,890,578 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ผลขาดทุนจากการปรับลด     
  มูลคาสินคา (โอนกลับ) 3,014,714 (3,925,690) 3,014,714 (3,925,690) 
  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (บาท) 
 

  (ลานบาท)    
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่     
   บันทึกเปนคาใชจายและได     
   แสดงรวมไวในตนทุนในการ     
   รับเหมากอสราง 681 1,127 680 1,113 
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11 สินทรัพยทางการเงินอ่ืน 
 

11.1 สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนท่ีวัดมูลคา   
   ดวยราคาทุนตัดจําหนาย   
เงินฝากประจํา 265,910 244,696 
หนวยลงทุนของกองทุน - - 
รวม 265,910 244,696 
 
รายการเคลื่อนไหวของหนวยลงทุนของกองทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม - 133,141,550 
จําหนาย - (133,141,550) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - - 
 

11.2 สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
สินทรัพยทางการเงิน     
  ไมหมุนเวียนอ่ืนท่ีวัดมูลคา     
    ดวยราคาทุนตัดจําหนาย     
เงินฝากธนาคาร     
เงินฝากประจํา 12 เดือน 8,717,686 4,179,839 - - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
บริษัท โอเรียนเต็ลเรสซิเดนซ     
  กรุงเทพ จํากัด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
หัก คาเผ่ือมูลคาเงินลงทุนลดลง (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) 
สุทธิ - - - - 
รวม 8,717,686 4,179,839 - - 
 
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน    
  ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
  ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารทุน     
บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด      
  (มหาชน) 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 
บวก รายการปรับมูลคาเงินลงทุน 1,000,000 - 1,000,000 - 
รวม 10,600,000 9,600,000 10,600,000 9,600,000 
รวมสินทรัพยทางการเงิน     
  ไมหมุนเวียนอ่ืน 19,317,686 13,779,839 10,600,000 9,600,000 
 

12 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
รายการเคลื่อนไหวระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2564  2563 
     (บาท) 
ราคาทุน :-     
ณ วันที่ 1 มกราคม   22,799,600 22,799,600 
ไมเปล่ียนแปลงระหวางงวด   - - 
   22,799,600 22,799,600 
หัก คาเผ่ือมูลคาเงินลงทุนลดลง   (13,000,000) (13,000,000) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   9,799,600 9,799,600 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  ราคาทุน  คาเผื่อมูลคาเงินลงทุนลดลง  วิธีราคาทุน – สุทธิ 

ชื่อบริษัท 2564  2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (รอยละ) (บาท) 

บริษัทยอยทางตรง   
บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด 50  50 26,000,000  26,000,000  13,000,000 13,000,000  (13,000,000)  (13,000,000)  - - 
บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด 98  98 10,000,000  10,000,000  9,799,600 9,799,600  -  -  9,799,600 9,799,600 
รวม        22,799,600 22,799,600  (13,000,000)  (13,000,000)  9,799,600 9,799,600 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอย 

 
บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด เปนบริษัทยอยทางตรง เขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท Seafco (Myanmar) Co., Ltd. (บริษัทยอยทางออม) จํานวน 507 ลานจัต หรือเทียบเทา 13.43  
ลานบาท ในสัดสวนรอยละ 80 ซึ่งดําเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยบริษัทมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยทางออม และมีสัดสวนการถือหุนทางออมรอยละ 78.39 ซึ่งจนถึง
ปจจุบันนี้บริษัทยอยทางออมดังกลาวไดหยุดดําเนินงานชั่วคราว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณการเมืองภายในประเทศเมียนมาร 

 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ไมเปนสาระสําคัญ 
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13 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน  อาคารชุด  รวม 
 (บาท) 
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 7,130,000 19,688,613 26,818,613 
รับโอนจากการชําระจากลูกหน้ีการคา - 23,330,000 23,330,000 
รับโอนจากที่ดิน 11,743,978 - 11,743,978 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ     
  1 มกราคม 2564 18,873,978 43,018,613 61,892,591 
จําหนาย (400,000) - (400,000) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 18,473,978 43,018,613 61,492,591 
คาเสื่อมราคาสะสม    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 742,545 742,545 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 1,229,542 1,229,542 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ     
  1 มกราคม 2564 - 1,972,087 1,972,087 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 1,675,745 1,675,745 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - 3,647,832 3,647,832 
คาเผ่ือการดอยคา    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - - - 
ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับป 1,033,978 50,919 1,084,897 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 1,033,978 50,919 1,084,897 
มูลคาสุทธิทางบัญชี    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 18,873,978 41,046,526 59,920,504 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 17,440,000 39,319,862 56,759,862 
 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 1.68 ลานบาท และ 1.23 ลานบาท ตามลําดับ ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรวมไวในคาใชจายในการบริหารท้ังจํานวน  

 
การวัดมูลคายุติธรรม 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 57 ลานบาท และ 60 ลานบาท ตามลําดับ 
ประกอบดวยที่ดินราคาทุน จํานวน 18 ลานบาท และ 19 ลานบาท ตามลําดับ มีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ
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ตามเกณฑราคาตลาด จํานวน 24 ลานบาท ตามรายงานลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และอาคารชุดราคาตามบัญชี จํานวน 
39 ลานบาท และ 41 ลานบาท ตามลําดับ มีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระตามเกณฑราคาตลาด จํานวน 47 ลาน
บาท ตามรายงานลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
 
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถูกจัดลําดับช้ันการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 
 
การคํ้าประกัน 
 
บริษัทไดนําอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนบางสวน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563จํานวน 
7.03 ลานบาท และ 7.35 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงิน 
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14 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 งบการเงินรวม 
       เครื่องตกแตง     
 ที่ดินและ  อาคารและ  เครื่องจักร  ติดตั้งและ   สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  เครื่องใชสํานักงาน  ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
 (บาท) 

ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 78,507,904 64,293,034 2,496,213,498 66,270,713 107,313,996 61,419,321 2,874,018,466 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง        
  นโยบายการบัญชี - - (268,264,352) - (18,452,667) - (286,717,019) 
เพิ่มขึ้น 363,000 12,192,969 137,195,772 4,695,533 60,117 1,421,307 155,928,698 
โอน – สุทธ ิ (11,743,978) 57,021,688 2,123,487 - 293,500 (61,061,291) (13,366,594) 
จําหนาย - (194,533) (111,457,600) (8,649,460) (3,198,210) - (123,499,803) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (2,372,986) (356,555) (206,700) - (2,936,241) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
  และ 1 มกราคม 2564 67,126,926 133,313,158 2,253,437,819 61,960,231 85,810,036 1,779,337 2,603,427,507 
        
เพิ่มขึ้น - 2,816,254 7,859,330 2,122,053 64,654 6,535,613 19,397,904 
โอน – สุทธ ิ 79,642 1,858,256 70,253,388 - 8,081,402 (6,047,055) 74,225,633 
จําหนาย - - (87,252,921) (11,134,275) (14,603,532) - (112,990,728) 
ผลตางจาการแปลงคางบการเงิน - - (16,533,566) (358,695) (72,150) - (16,964,411) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 67,206,568 137,987,668 2,227,764,050 52,589,314 79,280,410 2,267,895 2,567,095,905 
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 งบการเงินรวม 
       เครื่องตกแตง 

ติดตั้งและ 
เครื่องใชสํานักงาน 

    
 ที่ดินและ  อาคารและ  เครื่องจักร    สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ   ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
 (บาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 545,320 40,281,402 1,095,141,837 44,750,169 80,275,718 - 1,260,994,446 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง        
  นโยบายการบัญชี - - (17,610,404) - (5,532,461) - (23,142,865) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 288,293 5,098,400 155,799,394 4,547,351 5,548,410 - 171,281,848 
จําหนาย - (123,701) (77,776,882) (8,182,943) (3,198,199) - (89,281,725) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (1,839,713) (244,856) (206,701) - (2,291,270) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
  และ 1 มกราคม 2564 833,613 45,256,101 1,153,714,232 40,869,721 76,886,767 - 1,317,560,434 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 377,941 5,855,587 146,942,911 4,152,015 3,802,262 - 161,130,716 
โอน - - 18,080,501 - 5,784,213 - 23,864,714 
จําหนาย - - (83,927,138) (10,635,730) (13,874,423) - (108,437,291) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (4,172,870) (150,802) (72,149) - (4,395,821) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,211,554 51,111,688 1,230,637,636 34,235,204 72,526,670 - (1,389,722,752) 
มูลคาสุทธิทางบญัชี        
ภายใตกรรมสิทธิข์องบริษัท        
31 ธันวาคม 2563 66,293,313 88,057,057 1,099,723,587 21,090,510 8,923,269 1,779,337 1,285,867,073 
31 ธันวาคม 2564 65,995,014 86,875,980 997,126,414 18,354,110 6,753,740 2,267,895 1,177,373,153 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       เครื่องตกแตง     
 ที่ดินและ  อาคารและ  เครื่องจักร  ติดตั้งและ   สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  เครื่องใชสํานักงาน  ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
 (บาท) 

ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 78,507,904 64,293,034 2,428,696,070 64,022,304 106,668,546 61,141,241 2,803,329,099 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง        
  นโยบายการบัญชี - - (268,264,352) - (18,452,667) - (286,717,019) 
เพิ่มขึ้น 363,000 12,192,969 119,514,523 4,564,797 60,117 1,421,307 138,116,713 
โอน – สุทธ ิ (11,743,978) 57,021,688 2,123,487 - 293,500 (61,061,291) (13,366,594) 
จําหนาย - (194,533) (109,717,882) (8,608,555) (3,198,210) - (121,719,180) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
  และ 1 มกราคม 2564 67,126,926 133,313,158 2,172,351,846 59,978,546 85,371,286 1,501,257 2,519,643,019 
เพิ่มขึ้น - 2,816,254 7,845,662 2,122,053 64,654 6,536,613 19,384,236 
โอน – สุทธ ิ 79,643 1,858,256 70,253,388 - 8,081,402 (6,047,056) 74,225,633 
จําหนาย - - (87,252,921) (11,134,275) (14,603,533) - (112,990,729) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 67,206,569 137,987,668 2,163,197,975 50,966,324 78,913,809 1,989,814 2,500,262,159 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       เครื่องตกแตง     
 ที่ดินและ  อาคารและ  เครื่องจักร  ติดตั้งและ   สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  เครื่องใชสํานักงาน  ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 

 (บาท) 
คาเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 545,320 40,281,402 1,080,890,629 43,783,226 79,630,269 - 1,245,130,846 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง        
  นโยบายการบัญชี - - (17,610,404) - (5,532,461) - (23,142,865) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 288,293 5,098,400 143,860,166 4,339,269 5,548,410 - 159,134,538 
จําหนาย - (123,701) (75,377,757) (8,169,811) (3,198,198) - (86,869,467) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
  และ 1 มกราคม 2564 833,613 45,256,101 1,131,762,634 39,952,684 76,448,020 - 1,294,253,052 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 377,940 5,855,588 136,784,627 3,979,712 3,802,262 - 150,800,129 
จําหนาย - - (83,927,137) (10,635,730) (13,874,423) - (108,437,291) 
โอน - - 18,080,502 - 5,784,213 - 23,864,714 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,211,553 51,111,687 1,202,700,626 33,296,666 72,160,072 - 1,360,480,604 
        
มูลคาสุทธิทางบัญชี        
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท        
31 ธันวาคม 2563 66,293,313 88,057,057 1,040,589,212 20,025,862 8,923,266 1,501,257 1,225,389,967 
31 ธันวาคม 2564 65,995,016 86,875,981 960,497,349 17,669,658 6,753,737 1,989,814 1,139,781,555 
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คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงรวมไวใน:- 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (บาท) 
ตนทุนในการรับเหมากอสราง 151,131,691 160,532,022 140,973,407  148,592,796 
คาใชจายในการบริหาร 9,999,025 10,749,826 9,826,722  10,541,742 
รวม 161,130,716 171,281,848 150,800,129  159,134,538 
 
ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แต
ยังคงใชงานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจํานวน 682 ลานบาท และ 729 ลานบาท ตามลําดับ 
 
การคํ้าประกัน 
 
บริษัทไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเครื่องจักรและอุปกรณบางสวนซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 จํานวน 219 ลานบาท และจํานวน 108 ลานบาท ตามลําดับ ไปค้ําประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบัน
การเงิน 
 

15 สินทรัพยสิทธิการใช 
 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ รวม 
 (บาท) 

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 21,826,720 2,240,833 268,264,352 40,966,882 333,298,787 
เพ่ิมขึ้น - - 108,794,874 1,632,306 110,427,180 
ลดลง (25,989) (581,851) - - (607,840) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      
  และ 1 มกราคม 2564 21,800,731 1,658,982 377,059,226 42,599,188 443,118,127 
เพ่ิมขึ้น - - - 1,306,686 1,306,686 
โอน - - (67,099,386) (8,081,402) (75,180,788) 
ผลตางจากการแปลงคา      
  งบการเงิน (381,216) (272,810) - - (654,026) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 21,419,515 1,386,172 309,959,840 35,824,472 368,589,999 
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 งบการเงินรวม 
 ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ รวม 
 (บาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - - 17,610,404 5,532,394 23,142,798 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 7,395,921 798,561 26,085,252 10,773,974 45,053,708 
ลดลง 50,941 (70,071) - - (19,130) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563      
  และ 1 มกราคม 2564 7,446,862 728,490 43,695,656 16,306,368 68,177,376 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 7,296,788 456,469 26,882,872 10,551,151 45,187,280 
โอน - - (18,080,501) (5,784,213) (23,864,714) 
ผลตางจากการแปลงคา (149,892) (152,081) - - (301,973) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 14,593,758 1,032,878 52,498,027 21,073,306 89,197,969 
มูลคาสุทธิตามบัญชี      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 14,353,869 930,492 333,363,570 26,292,820 374,940,751 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 6,825,757 353,294 257,461,813 14,751,166 279,392,030 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ  รวม 
 (บาท) 

ราคาทุน       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 20,098,975 - 268,264,352 40,966,882  329,330,209 
เพ่ิมขึ้น - - 108,794,874 1,632,306  110,427,180 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563       
  และวันท่ี 1 มกราคม 2564 20,098,975 - 377,059,226 42,599,188  439,757,389 
เพ่ิมขึ้น - - - 1,306,686  1,306,686 
โอน - - (67,099,386) (8,081,402)  (75,180,788) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 20,098,975 - 309,959,840 35,824,472  365,883,287 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร  ยานพาหนะ  รวม 
 (บาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - - 17,610,404  5,532,394  23,142,798 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 6,740,692 - 26,085,252  10,773,974  43,599,918 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
  และวันที่ 1 มกราคม 2564 6,740,692 - 43,695,656  16,306,368  66,742,716 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 6,734,023 - 26,882,872  10,551,151  44,168,046 
โอน - - (18,080,502)  (5,784,213)  (23,864,715) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 13,474,715 - 52,498,026  21,073,306  87,046,047 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 13,358,283 - 333,363,570  26,292,820  373,014,673 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 6,624,260 - 257,461,814  14,751,166  278,837,240 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
จัดประเภท     
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 13,238,146 24,393,955 13,238,146 24,393,955 
กิจการอื่น 266,153,884 350,546,796 265,599,094 348,620,718 
รวม 279,392,030 374,940,751 278,837,240 373,014,673 
 

 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม แสดงรวมไวใน:- 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (บาท) 
ตนทุนในการรับเหมากอสราง 39,932,242 39,697,101 39,932,242 39,697,101 
คาใชจายในการบริหาร 5,255,038 5,356,607 4,235,804 3,902,817 
รวม 45,187,280 45,053,708 44,168,046 43,599,918 
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รายไดและคาใชจายที่เก่ียวกับสัญญาเชาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รายไดคาเชา - 30 360 390 
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช     
  ที่ดิน 7,297 7,456 6,734 6,740 
  อาคาร 451 738 - - 
  เครื่องจักรและอุปกรณ 26,883 26,085 26,883 26,085 
  ยานพาหนะ 10,551 10,774 10,551 10,774 
ดอกเบี้ยจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา 9,274 12,598 9,229 12,476 
คาใชจายที่เก่ียวของกับสัญญาเชา     
  ระยะสั้น 34,501 93,491 34,082 81,302 
คาใชจายที่เก่ียวของกับสัญญาเชา     
  สินทรัพยที่มีมูลคาตํ่า 490 534 490 534 
คาเชาที่อาจเกิดขึ้น 4,323 25,362 4,323 25,362 
 
 

16 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คาลิขสิทธิ์ซอฟแวร 
  (บาท)  
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 5,480,867 
เพ่ิมขึ้น  1,160,790  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 6,641,657 
เพ่ิมขึ้น  829,740  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 7,471,397 
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 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คาลิขสิทธิ์ซอฟแวร 
  (บาท)  
คาตัดจําหนายสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,758,477 
คาตัดจําหนายสําหรับป 610,440 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 2,368,917 
คาตัดจําหนายสําหรับป 740,781 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 3,109,698 
  
มูลคาสุทธิตามบัญชี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 4,272,740 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 4,361,699 
 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 0.61 ลานบาท และ 0.74 ลานบาท ตามลําดับ ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรวมไวในคาใชจายในการบริหารทั้งจํานวน 
 

17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
   งบการเงินรวมและ 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2564  2563 
     (บาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    76,602,125  74,165,471 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    (21,360,319)  (26,079,905) 
สุทธิ    55,241,806  48,085,566 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มี
ดังน้ี 
 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บันทึกเปนรายจาย/รายไดใน  
 ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2564 
 

กําไร(ขาดทุน) 
กําไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 

 (บาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา 6,395,668  (3,383,870) - 3,011,798 
ลูกหน้ีอื่น 4,378,476  417,054 - 4,795,530 
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน -  67,184 - 67,184 
สินคาคงเหลือ 4,149,042  602,943 - 4,751,985 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 2,605,301  1,522,877 - 4,128,178 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 2,600,000  - - 2,600,000 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น 1,000,000  - - 1,000,000 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 13,764,396  (1,399,111) - 12,365,285 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียน    -  
  สําหรับผลประโยชนพนักงาน 17,242,887  956,891 (1,829,519) 16,370,259 
หน้ีสินตามสัญญาเชา 22,029,701  (7,821,621) - 14,208,080 
ผลขาดทุนทางภาษี -  13,303,826 - 13,303,826 
รวม 74,165,471  4,266,173  (1,829,519)  76,602,125 
 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในตราสารทุน - - (200,000) (200,000) 
หน้ีสินตามสัญญาเชา (26,079,905) 4,919,586 - (21,160,319) 
รวม (26,079,905) 4,919,586 (200,000) (21,360,319) 
สุทธิ 48,085,566 (9,185,759) (2,029,519) 55,241,806 
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สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บันทึกเปนรายจาย/รายไดใน  
 ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2563 
 

กําไร(ขาดทุน) 
กําไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

 (บาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา 6,808,174  (412,506)  -  6,395,668 
ลูกหน้ีอื่น 4,378,476  - - 4,378,476 
สินคาคงเหลือ 4,934,180  (785,138) - 4,149,042 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 2,184,853  420,448 - 2,605,301 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 2,050,000  550,000 - 2,600,000 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น 1,000,000  - - 1,000,000 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 7,787,251  5,977,145 - 13,764,396 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียน      
  สําหรับผลประโยชนพนักงาน 13,827,727  1,090,265 2,324,895 17,242,887 
หน้ีสินตามสัญญาเชา 5,755,946  16,273,755 - 22,029,701 
รวม 48,726,607  23,113,969  2,324,895  74,165,471 
 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
หน้ีสินตามสัญญาเชา - (26,079,905) - (26,079,905) 
รวม - (26,079,905) - (26,079,905) 
สุทธิ 48,726,607 (2,965,936) 2,324,895 48,085,566 
 
18 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 
  งบการเงินรวม 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 140,000,000 - 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
  งบการเงินรวม 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 
เพ่ิมขึ้น 170,000,000 - 
ลดลง (30,000,000) - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 140,000,000 - 
 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 2 ฉบับ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
3.25 และ 2.40 ตอป ครบกําหนดชําระภายในวันที่ 25 มกราคม 2565 และวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

19 เจาหน้ีการคา 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
กิจการที่เก่ียวของกัน 29,801,159  48,455,959  2,402,447 5,546,468 
กิจการอื่น 284,008,027  524,242,867  283,854,057 522,636,260 
รวม 313,809,186  572,698,826  286,256,504 528,182,728 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีเจาหน้ีการคาที่บริษัทชําระคาสินคาหรือบริการเปนต๋ัวสัญญาใชเงินระยะ
สั้น จํานวน 144 ลานบาท และ 304 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวไดอาวัลโดยธนาคารพาณิชย 
 
วงเงินอาวัลดังกลาวค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวน 
 

20 เจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
กิจการอื่น 41,273,761 20,254,399 38,329,859  19,082,832 
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เจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – กิจการอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
เจาหน้ีซื้อสินทรัพย 133,964 4,430,380 133,964 4,430,380 
คาใชจายคางจาย 5,619,957 4,775,082 4,967,467 4,771,499 
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 25,658,534 - 25,088,880 - 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 8,413,984 8,228,234 6,772,797 7,997,343 
อื่นๆ 1,447,322 2,820,703 1,366,751 1,883,610 
รวม 41,273,761 20,254,399 38,329,859 19,082,832 
 

21 เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
กิจการที่เก่ียวของกัน 15,356,851  15,356,851  - - 
กิจการอื่น 5,167,445  6,807,713  5,167,444 6,807,712 
รวม 20,524,296  22,164,564  5,167,444 6,807,712 
 

22 เงินกูยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 280,461,753 355,162,416 280,461,753  340,077,132 
หัก เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด      
 ชําระภายในหน่ึงป (145,180,534) (158,379,828) (145,180,534)  (147,820,129) 
สุทธิ 135,281,219 196,782,588 135,281,219  192,257,003 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 355,162,416  347,881,669 340,077,132 321,286,189 
เพ่ิมขึ้น 100,000,000  145,951,200 100,000,000 145,951,200 
ลดลง (174,700,663)  (138,670,453) (159,615,379) (127,160,258) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 280,461,753  355,162,416 280,461,753 340,077,132 
 
เงินกูยืมดังกลาวตามสัญญา ประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท     
1) เ งินกูยืมวงเงิน  25.5 ลานบาท  อัตราดอกเบ้ีย 

MLR ลบรอยละ 1 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 
ของเดือน กําหนดชําระคืนเงินตน 48 งวด (1-3 
งวดแรก ปลอดเงินตน สําหรับงวด 4-48 งวดละ 
0.57 ลานบาท) ชําระทุกเดือน เริ่มต้ังแตเดือน
พฤษภาคม 2560 - 

 

2,832 

 

- 

 

2,832 
        

2) เงินกูยืมวงเงิน 90 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
BIBOR(3M) บวกรอยละ 1.8 ตอป ชําระดอกเบี้ย
ทุกเดือน กําหนดชําระคืนเงินตนทุกสามเดือน 
จํานวน 5.7 ลานบาท เริ่มชําระในเดือนที่หก เริ่ม
เบิกใชเงินกูในเดือน กรกฎาคม 2561 10,644 

 

33,444 

 

10,644 

 

33,444 
        

3) เงินกูยืมวงเงิน 50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
BIBOR(3M) บวกรอยละ 1.8 ตอป ชําระดอกเบี้ย
ทุกเดือน กําหนดชําระคืนเงินตนทุกสามเดือน 
จํานวน 3.13 ลานบาท เริ่มชําระในเดือนที่สาม 
นับต้ังแตเดือนกันยายน 2562 เปนระยะเวลา 16 
งวด 21,875 

 

34,375 

 

21,875 

 

34,375 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
 (พันบาท) 
4) เงินกูยืมวงเงิน 74 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย Prime 

rate หักรอยละ 2.25 ตอป ชําระดอกเบี้ยพรอม
เงินตนทุกเดือน เดือนละ 1.23 ลานบาท เริ่มเบิก
ใชเงินกูเดือนพฤศจิกายน 2560 17,236 

 

32,044 

 

17,236 

 

32,044 
        
5) เงินกูยืมวงเงิน 83 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

BIBOR(1M) บวกรอยละ 1.80 ตอป ชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน นับแตวันเบิกใชเงินกูงวดแรก 
กําหนดชําระคืนเงินตนทุกเดือน เดือนละไมตํ่า
กวารอยละ 2.09 ของยอดที่มีการเบิกใช เริ่มเบิก
ใชเงินกูในเดือน มถิุนายน 2561 10,163 

 

31,022 

 

10,163 

 

31,022 
        

6) เงินกูยืมวงเงิน 100 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
BIBOR(1M) บวกรอยละ 1.80 ตอป ชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือนนับแตวันเบิกใชเงินกูงวดแรก 
กําหนดชําระคืนเงินตนทุกเดือน เดือนละไมตํ่า
กวารอยละ 2.09 ของยอดที่มีการเบิกใช เริ่มเบิก
ใชเงินกูเดือนพฤษภาคม 2561 22,670 

 

47,750 

 

22,670 

 

47,750 
        

7) เงินกูยืมวงเงิน 30 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย MLR 
ลบรอยละ 2.65 ตอป แตไมตํ่ากวารอยละ 4.375 
ตอป ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนนับแตวันเบิกใชเงินกู
งวดแรก กําหนดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย
ทุกเดือน เดือนละ 0.48 ลานบาท ในเดือนที่ 13 
เริ่มเบิกใชเงินกูเดือนกุมภาพันธ 2562 21,532 

 

26,239 

 

21,532 

 

26,239 
        

8) เงินกูยืมวงเงิน 8.28 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
MLR ลบรอยละ 2.65 ตอป แตไมตํ่ากวารอยละ 
4.375 ตอป ชําระดอกเบี้ยพรอมเงินตนทุกเดือน 
นับแตวันเบิกใชเงินกูงวดแรกเดือนละ 0.16 ลาน
บาท เริ่มเบิกใชเงินกูเดือนกุมภาพันธ 2562 3,701 

 

5,383 

 

3,701 

 

5,383 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
 (พันบาท) 
9) เงินกูยืมวงเงิน 40 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

BIBOR(1M) บวกรอยละ 2 ตอป ชําระดอกเบี้ย
พรอมเงินตนทุกเดือน นับแตวันที่เบิกใชเงินกู
งวดแรก เดือนละ 1.10 ลานบาท เริ่มเบิกใชเงินกู
เดือนมีนาคม 2563 16,484 

 

29,671 

 

16,484 

 

29,671 
        

10) เงินกูยืมวงเงิน 40 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป ชําระดอกเบี้ยพรอม
เงินตนทุกเดือนนับแตวันที่เบิกใชเงินกูงวดแรก
เดือนละ 0.83 ลานบาท เริ่มเบิกใชเงินกูเดือน
มิถุนายน 2563 9,360 

 

19,380 

 

9,360 

 

19,380 
        

11) เงินกูยืมวงเงิน 100 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
BIBOR(3M) บวกรอยละ 1.80 ตอป ชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน กําหนดชําระคืนเงินตนทุก
สามเดือน จํานวน 4.06 ลานบาท เริ่มเบิกใช
เงินกูเดือนกันยายน 2563 44,688 

 

60,937 

 

44,688 

 

60,937 
        

12) เงินกูยืมวงเงิน 17 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 2 ตอป สําหรับ 2 ปแรก และอัตรา Prime 
Rate ลบรอยละ 2 ตอป สําหรับปถัดไป ชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน กําหนดชําระคืนเงินตนเดือน
ละ 0.39 ลานบาท โดยเริ่มชําระในเดือนที่หา
นับแตวันที่ เบิกใชเงินกูงวดแรก เริ่มเบิกใช
เงินกูเดือนธันวาคม 2563 13,904 

 

17,000 

 

13,904 

 

17,000 
        

13) เงินกูยืมวงเงิน 100 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
MLR ลบรอยละ 1 ตอป ชําระคืนเงินตนพรอม
ดอกเบี้ ย เปนรายเ ดือนให เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 4 ป นับจากวันที่เบิกเงินกู เริ่มเบิกใช
เงินกูในเดือนมิถุนายน 2564 88,205 

 

- 

 

88,205 

 

- 
รวม 280,462  340,077  280,462  340,077 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย        
1) เงินกูยืมวงเงิน0.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี้ย ICE Libor (3m) บวกรอยละ 2.5 
ตอป ระยะเวลาปลอดหน้ี 6 เดือน เริ่มชําระเงิน
ตนพรอมดอกเบี้ยทุกสามเดือน จํานวน 0.005 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ชําระงวดแรกเดือน
มิถุนายน 2562 เริ่มเบิกใชเงินกูเดือนกันยายน 
2561 - 

 

4,526 

 

- 

 

- 
        
2) เงินกูยืมวงเงิน 0.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี้ย ICE Libor (3m) บวกรอยละ 2.5 
ตอป ระยะเวลาปลอดหน้ี 6 เดือน เริ่มชําระเงิน
ตนพรอมดอกเบี้ย ทุกสามเดือน จํานวน 0.005 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ชําระงวดแรกเดือน
เมษายน 2563 เริ่มเบิกใชเงินกูเดือนกรกฎาคม 
2562  - 

 

10,560 

 

- 

 

- 
รวม -  15,086  -  - 
รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 280,462  355,163  280,462  340,077 
หัก   สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ  

ภายในหน่ึงป (145,181) 
 

(158,380) 
 

(145,181) 
 

(147,820) 
สุทธิ 135,281  196,783  135,281  192,257 
 
เ งินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทมีที่ ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวน  เครื่องจักรและอุปกรณ  
ไดจดทะเบียนจํานองไวเปนหลักประกัน 
 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยดังกลาวค้ําประกันโดย SBLC จากธนาคารแหงหน่ึง 
 
นอกจากน้ีบริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู และรักษาระดับอัตราสวนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามที่ได
ระบุในสัญญา เชน การรักษาระดับอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน เปนตน 
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23 หน้ีสินตามสัญญาเชา 
 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
 มูลคาอนาคตของ

จํานวนเงินข้ันต่าํท่ี
ตองจาย ดอกเบ้ีย 

มูลคาปจจุบัน 
ของจํานวนเงิน 
ข้ันต่ําท่ีตองจาย 

มูลคาอนาคตของ
จํานวนเงินข้ันต่าํท่ี

ตองจาย ดอกเบ้ีย 

มูลคาปจจุบัน 
ของจํานวนเงิน 
ข้ันต่ําท่ีตองจาย 

 (บาท) 
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 86,620,049 (5,541,080) 81,078,969 106,794,813 (9,257,279) 97,537,534 
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป       
  แตไมเกินหาป  103,620,197  (3,649,512)  99,970,685  188,903,733 (9,527,706) 179,376,027 
รวม 190,240,246  (9,190,592)  181,049,654  295,698,546  (18,784,985)  276,913,561 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
 มูลคาอนาคตของ

จํานวนเงินข้ันต่าํท่ี
ตองจาย ดอกเบ้ีย 

มูลคาปจจุบัน 
ของจํานวนเงิน 
ข้ันต่ําท่ีตองจาย 

มูลคาอนาคตของ
จํานวนเงินข้ันต่าํท่ี

ตองจาย ดอกเบ้ีย 

มูลคาปจจุบัน 
ของจํานวนเงิน 
ข้ันต่ําท่ีตองจาย 

 (บาท) 
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 86,394,449 (5,533,529) 80,860,920 105,682,513 (9,195,601) 96,486,912 
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป       
  แตไมเกินหาป  103,620,197  (3,649,512)  99,970,685  188,137,608  (9,515,149)  178,622,459 
รวม 190,014,646  (9,183,041)  180,831,605  293,820,121  (18,710,750)  275,109,371 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
จัดประเภทเปน:-  
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 14,857,925 24,901,822 14,857,925  24,901,822 
กิจการอื่น 166,191,729 252,011,739 165,973,680  250,207,549 
รวม 181,049,654 276,913,561 180,831,605  275,109,371 
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24 ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
ประมาณการตนทุนในการแกไขงาน       
   ในชวงรับประกันผลงาน 59,907,109  50,231,301 59,907,109  50,231,301 
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา       
  จะเกิดขึ้นของโครงการกอสราง 9,739,396  32,687,361 1,919,316  18,590,679 
รวม 69,646,505  82,918,662 61,826,425  68,821,980 
 
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 ประมาณการตนทุนในการแกไข

งานในชวงรับประกันผลงาน 
 ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
จะเกิดขึ้นของโครงการกอสราง 

  
รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 50,231,301 38,836,868 32,687,361 7,560,859  82,918,662 46,397,727
เพ่ิมขึ้น 37,836,190 26,467,698 14,125,582 43,249,515  51,961,772 69,717,213
จายชําระ (28,160,382)  (15,073,265)  (34,651,650)  (18,123,013)  (62,812,032) (33,196,278)
ผลตางจากการแปลง       
  คางบการเงิน -  -  (2,421,897)  -  (2,421,897) -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 59,907,109  50,231,301  9,739,396  32,687,361  69,646,505 82,918,662
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประมาณการตนทุนในการแกไข

งานในชวงรับประกันผลงาน 
 ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
จะเกิดขึ้นของโครงการกอสราง 

  
รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 50,231,301 38,836,868 18,590,679 99,386 68,821,980 38,936,254
เพ่ิมขึ้น 37,836,190 26,467,698 16,560,954 18,774,061 54,397,144 45,241,759
จายชําระ (28,160,382) (15,073,265) (33,232,317) (282,768) (61,392,699) (15,356,033)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 59,907,109 50,231,301 1,919,316 18,590,679 61,826,425 68,821,980
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25 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
 
 งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 (บาท) 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน   
  เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน   
     ผูบริหารสําคัญ 35,999,298 34,964,672 
     พนักงาน 45,851,998 51,249,761 
รวม 81,851,296 86,214,433 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนพนักงาน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 86,214,433 69,138,635 
รับรูในกําไรหรือขาดทุน   
ตนทุนบริการ 4,032,113 4,303,689 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,097,049 1,147,633 
 5,129,162 5,451,322 
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (9,147,598) 11,624,476 
อ่ืนๆ   
จายชําระผลประโยชนพนักงาน (344,700) - 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 81,851,296 86,214,433 
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ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เกิดขึ้นจาก 
 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
  (บาท) 
ขอสมมติดานประชากรศาสตร 4,377,349 - 
ขอสมมติทางการเงิน (8,988,066) 6,916,283 
การปรับปรุงจากประสบการณ (4,536,881) 4,708,193 
รวม (9,147,598) 11,624,476 
 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 (รอยละ) 
อัตราคิดลด 2.25  1.71 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 5.00  6.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 2.87 – 34.38*  3.82 - 45.84* 
อัตรามรณะ (ตารางมรณะไทย) 105 ของ TMO2017**  105 ของ TMO2017** 
อัตราทุพพลภาพ รวมไวในอัตรามรณะ  รวมไวในอัตรามรณะ 
 
* ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO 2017: Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 
2017) 
 
การวิเคราะหความออนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติที่ เ ก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจ 
เปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบตอภาระ
ผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 
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ผลกระทบตอประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
   งบการเงินรวมและ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2564  2563 
     (พันบาท) 
อัตราคิดลด        
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1     (5,778)  (6,378) 
ลดลงรอยละ  1     6,785  7,451 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน        
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1     6,525  7,805 
ลดลงรอยละ 1     (5,688)  (6,818) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน        
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20     (2,806)  (4,517) 
ลดลงรอยละ 20     3,327  5,550 
 
แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการดังกลาวแต
ไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ 
 

26 ทุนเรือนหุน 
 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคาหุน  2564  2563 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (หุน/บาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วันที่ 1 มกราคม         
-  หุนสามัญ 0.50  739,707,908  369,853,954  739,707,908  369,853,954 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม         
-  หุนสามัญ 0.50  739,707,908  369,853,954  739,707,908  369,853,954 
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   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคาหุน  2564  2563 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (หุน/บาท) 
ทุนท่ีออกและชําระแลว       
ณ วันที่ 1 มกราคม       
-  หุนสามัญ 0.50  739,707,908  369,853,954  739,707,908  369,853,954 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        
-  หุนสามัญ 0.50  739,707,908  369,853,954  739,707,908  369,853,954 
 

27 สวนเกินทุนและสํารอง 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคา
หุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ีจะนําไป
จายเปนเงินปนผลไมได 
 
สํารองประกอบดวย 
 
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 
 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมดจาก 
งบการเงินของหนวยงานในตางประเทศใหเปนเงินบาท 
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การเคล่ือนไหวในทุนสํารอง 
 
การเคล่ือนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
 

28 สวนงานดําเนินงาน 
 
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทที่ ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ 
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัทคือ
ประธานกรรมการบริหาร 
 
กลุมบริษัทดําเ นินธุรกิจในสวนงานหลักคือธุรกิจรับเหมากอสรางและดําเนินธุร กิจสวนใหญในสวนงาน 
ทางภูมิศาสตรทั้งในและตางประเทศแตเน่ืองจากสวนงานในตางประเทศมีรายไดไมถึงรอยละ 10 ของรายไดรวม กลุม
บริษัทจึงไมไดเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร 
 
รายไดแยกตามสายผลิตภัณฑในงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
  งบการเงินรวม 
  2564  2563 
  (บาท) 
รายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงดิน 1,432,556,793 2,555,731,787 
รายไดงานกอสรางโยธาและอื่นๆ 1,640,528 349,406 
 
ลูกคารายใหญ 
 
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการรับจางจากลูกคารายใหญ (มีรายไดเกินรอยละ 10 ของรายไดรวม) ในป 2564 จํานวนสอง
ราย จํานวน 588 ลานบาท และในป 2563 จํานวนสามราย จํานวน 1,249 ลานบาท 
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29 รายไดอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
รายไดคาเชา 631,715 1,107,300 855,000 390,000 
รายไดคาบริการ - 1,500,000 - 1,500,000 
เงินปนผลรับ 425,000 - 425,000 - 
กําไรจากการขายเงินลงทุน - 154,189 - 154,189 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 17,904,221 669,722 17,904,221 7,469,121 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 3,047,029 1,665,344 437,136 - 
อื่นๆ 10,833,297 13,075,312 10,462,867 12,869,825 
รวม 32,841,262 18,171,867 30,084,224 22,383,135 
 

30 คาใชจายในการบริหาร 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 52,557,664 55,262,740 48,703,393 52,065,433 
คาสาธารณูปโภค 2,245,062 2,459,175 2,196,347 2,387,288 
คาเชา 289,041 249,254 150,127 249,254 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 16,420,339 17,949,189 16,480,386 16,284,542 
คาบํารุงรักษาและดูแลระบบ 3,598,035 2,967,303 3,593,226 2,893,248 
อื่นๆ 44,919,675 47,488,673 35,448,401 47,904,809 
รวม 120,029,816 126,376,334 106,571,880 121,784,574 
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31 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
พนักงาน:-     
เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น 266,652,574 342,059,484 262,533,271 331,570,843 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/     
  กองทุนทดแทน 2,848,858 6,044,056 2,848,858 5,850,345 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 698,429 4,198,779 698,429 4,121,239 
 270,199,861 352,302,319 266,080,558 341,542,427 
กรรมการและผูบริหารสําคัญ:-     
คาตอบแทนกรรมการและ     
  ผูบริหารสําคัญ 42,051,736 38,165,159 42,051,736 38,165,159 
รวม 312,251,597 390,467,478 308,132,294 379,707,586 
 
คาใชจายพนักงานบางสวนแสดงรวมไวในตนทุนในการรับเหมากอสรางและขายวัสดุกอสราง 
 
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 
 
กลุมบริษัท/บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัท/บริษัท บนพ้ืนฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตราสะสมในอัตรารอยละ 3 - 15 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุมบริษัท/บริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ี
ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่
ไดรับอนุญาต 
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32 คาใชจายตามลักษณะ 
 
รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
จําแนกคาใชจายตามลักษณะไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
วัสดุกอสรางและวัสดุ     
  สิ้นเปลืองใชไป 680,898,458 1,124,104,528 679,871,963 1,112,431,886 
คาจางผูรับเหมา 80,381,976 195,175,784 80,381,976 191,212,453 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 312,251,597 390,467,478 308,132,294 379,707,586 
คาเสื่อมราคาและคาตัด     
  จําหนาย 209,735,529 230,492,386 197,399,349 204,574,438 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 57,512,962 91,166,501 57,449,954 87,489,981 
คาขนสง 44,324,650 39,688,075 44,034,750 43,625,583 
คาเชา 34,853,573 94,273,656 34,449,857 83,975,159 
อื่นๆ 104,388,311 175,454,840 98,280,090 174,339,306 
รวม 1,524,347,056 2,340,823,248 1,500,000,233 2,277,356,392 
 

33 ตนทุนทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท) 
ดอกเบี้ยจาย      
   สถาบันการเงิน 11,529,647 11,196,965 11,329,036 10,399,707 
   หน้ีสินตามสัญญาเชา 9,274,237 12,598,199 9,229,022 12,475,910 
   อื่นๆ - 237,254 - 237,254 
รวม 20,803,884 24,032,418 20,558,058 23,112,871 
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34 คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 
 
ภาษี เ งินได นิ ติบุคคลของกลุมบริษัทคํ านวณขึ้นในอัตราที่ กํ าหนดโดยกรมสรรพากรจากกํ าไรทางบัญชี 
หลังปรับปรุง เ ง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร  กลุมบริษัทบันทึกภาษี เ งินได นิ ติบุคคล 
เปนคาใชจายทั้งจํานวนในแตละปบัญชี และบันทึกภาระสวนที่คางจายเปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
บริษัทยอยในตางประเทศ (Seafco(Myanmar) Co.,Ltd.) 
 
ภาษีเงินไดปจจุบันคํานวณโดยใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 25 ตามกฎหมายภาษีอากรแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มารกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมมีผลกระทบทางภาษี 
 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี 
 
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564   2563 2564   2563 

(บาท) 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได (1,522,412) 45,271,647 - 39,607,014 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัด 
 บัญชีที่เก่ียวของกับผลแตกตางช่ัวคราว 
 ที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 
 และผลขาดทุนทางภาษี (9,185,760) 2,965,937 (9,185,760) 2,965,937 
รวมคาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได (10,708,172) 48,237,584 (9,185,760) 42,572,951 
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ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564   2563 2564   2563 

(บาท) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวกับ :- 
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ 
  ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (1,829,519) 2,324,895 (1,829,519) 2,324,895 
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน 
  ตราสารทุน (200,000) - (200,000) - 
รวม (2,029,519) 2,324,895 (2,029,519) 2,324,895 
 
การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 
 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 20 และ 25  (70)  20 และ 25  197 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได   (13)    45 
รายจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิม   (4)    (11) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   2    11 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรก        
และที่กลับรายการ   4    3 
คาใชจาย(รายได)ภาษี   (11)   48 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 20  (57)  20  197 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได   (11)    40 
รายจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิม   (4)    (11) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   2    11 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรก        
   และที่กลับรายการ   4    3 
คาใชจาย(รายได)ภาษี   (9)   43 
 

35 กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปน
สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท และจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปแสดงไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (บาท/หุน) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เปนสวน     
 ของผูถือหุนของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) (56,641,192) 154,414,632 (47,813,001) 154,838,948 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว  739,707,908 739,707,908 739,707,908 739,707,908 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (0.08) 0.21 (0.06) 0.21 
 

36 เงินปนผล 
 
เงินปนผลระหวางกาลป 2563 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ0.03 บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 22.19  
ลานบาท ซึ่งบริษัทจายใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29.59 ลานบาท ซึ่งบริษัท
จายใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลระหวางกาลงวดสามเดือน
แรกของป 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22.19 ลานบาท ซึ่งบริษัทจายใหกับผูถือหุน
แลวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
 
เงินปนผลประจําป 2562 
 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 
0 . 2 6  บาท  โดยบริษัทได จ าย เ งินปนผลระหว า งกาลไปแลวในอัตรา หุนละ  0 . 1 5  บาท  ดั ง น้ัน  คง เห ลือ 
ในอัตราหุนละ 0.11 บาท รวมเปนเงิน 81.37 ลานบาท ซึ่งบริษัทจายใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
 

37 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

37.1 มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย มีมูลคายุติธรรม
ไมแตกตางจากมูลคาตามบัญชีตามท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินอยางมีสาระสําคัญ 
 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลําดับช้ันมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทาง
การเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนและมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดังน้ี 

 
 

 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา  มูลคายุติธรรม 
 ตามบัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2564          
สินทรัพย          
เงินลงทุนในตราสารทุน         
-  มูลคายุติธรรมผานกําไร 
     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
10,600 

  
10,600 

  
- 

  
- 

  
10,600 

รวมสินทรัพย 10,600  10,600  -  -  10,600 
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ในระหวางงวดปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
 
เทคนิคการประเมินมูลคา 
 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใชราคาเสนอซื้อในปจจุบันจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหนวยลงทุนที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคํานวณโดยใชมูลคา
สินทรัพยสุทธิตอหนวยที่ประกาศโดยผูจัดการกองทุน 
 

37.2 การจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 
 
คณะกรรมการของกลุมบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดใหมีการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุม
บริษัท คณะกรรมการของกลุมบริษัทจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทจัดทําขึ้นเพ่ือระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญ เพ่ือกําหนดระดับ
ความเส่ียงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได นโยบายและระบบการบริหาร
ความเสี่ยงไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสะทอนการเปล่ียนแปลงของสภาวการณในตลาดและการดําเนินงาน
ของกลุมบรษิัท 
 

 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา  มูลคายุติธรรม 
 ตามบัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2563          
สินทรัพย          
เงินลงทุนในตราสารทุน        
-  มูลคายุติธรรมผานกําไร 
     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
9,600 

 
9,600 

  
- 

  
- 

  
9,600 

รวมสินทรัพย 9,600 9,600  -  -  9,600 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัทกํากับดูแลวาผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่กลุมบริษัทเผชิญ
อยู คณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัทกํากับดูแลโดยผานทางผูตรวจสอบภายใน  
ผูตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอและใน
กรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ไดตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
37.3 ความเส่ียงดานเครดิต 

 
ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุมบริษัทหากลูกคาหรือคูสัญญาตามเครื่องมือ
ทางการเงินไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา 
 
โอกาสของการเกิดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมบริษัทไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกคาแตละราย 
อยางไรก็ตามผูบริหารตองพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลตอความเสี่ยงดานเครดิตของลูกคา  ซึ่งรวมถึง 
ความเสี่ยงของการผิดนัดชําระ ซึ่งเก่ียวของกับอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคาดําเนินธุรกิจอยู 
 
ขอมูลเก่ียวกับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงดานเครดิตและผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ีการคา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

งบการเงินรวม 
2564  2563 

ลูกหนี้การคา  

สินทรัพยที่
เกิดจาก
สัญญา  

 

มูลคารวม
ตามบัญชี  

คาเผ่ือผล
ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น 

 

ลูกหนี้
การคา  

สินทรัพยที่
เกิดจาก
สัญญา  

 

มูลคารวม
ตามบัญชี  

คาเผ่ือผล
ขาดทุนดาน
เครดิตที่คาด
วาจะเกิดขึ้น 

(ลานบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 290 276  566 1  153  430 583 1 
คางชําระเกินกําหนด            

   1 - 30 วัน 4 2  6 -  73  - 73 - 
   31 - 60 วัน 15 4  19 -  54  14 68 - 
   61 - 90 วัน 5 5  10 -  41  5 46 1 
   มากกวา 90 วัน 44 106  150 60  146  130 276 85 
อยูระหวางผอนชําระ            
   ตามสัญญา 12 -  12   -  - - - 

รวม 370 393  763 61  467  579 1,046 87 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุน            
        ดานเครดิตที่คาดวา            

        จะเกิดขึ้น (25) (36)  (61)   (58)  (30) (88)  

สุทธิ 345 357  702   409  549 958  
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2564  2563 

ลูกหนี้การคา  

สินทรัพยที่
เกิดจาก
สัญญา  

 

มูลคารวม
ตามบัญชี  

คาเผ่ือผล
ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น 

 

ลูกหนี้
การคา  

สินทรัพยที่
เกิดจาก
สัญญา  

 

มูลคารวม
ตามบัญชี  

คาเผ่ือผล
ขาดทุนดาน
เครดิตที่คาด
วาจะเกิดขึ้น 

(ลานบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ 290 270  560 1  153  414 567 1 
คางชําระเกินกําหนด            

   1 - 30 วัน 4 2  6 -  73  - 73 - 
   31 - 60 วัน 15 4  19 -  54  14 68 - 
   61 - 90 วัน 5 5  10 -  41  5 46 1 
   มากกวา 90 วัน 34 85  119 35  136  98 234 63 
อยูระหวางผอนชําระ            
   ตามสัญญา 12 -  12 -  -  - - - 

รวม 360 366  726 36  457  531 988 65 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุน            

        ดานเครดิตที่คาดวา            
        จะเกิดขึ้น (15) (21)  (36)   (48)  (17) (65)  

สุทธิ 345 345  690   409  514 923  
 

อัตราผลขาดทุนคํานวณจากประสบการณของการสูญเสียดานเครดิตที่เกิดขึ้นจริงยอนหลัง อัตราเหลาน้ีสะทอนผล
แตกตางระหวางสภาวะเศรษฐกิจในระหวางงวดที่เก็บขอมูล สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและมุมมองของกลุมบริษัทที่มี
ตอสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณไวของลูกหน้ี 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
ฐานะเปดตอความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดถูกจํากัดเน่ืองจากคูสัญญา
เปนธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาวามีความเสี่ยงดานเครดิตตํ่า 
 

37.4 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทกํากับดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลองและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ผูบริหาร
พิจารณาวาเพียงพอในการจัดหาเงินเพ่ือใชในการดําเนินงานของบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงิน
สด 
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ระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยจํานวนเงินเปนจํานวนขั้นตนซึ่ง
ไมไดคิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไมรวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา 
 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 

มูลคาตาม
บัญชี 

 
ภายใน  

1 ป  

หลังจาก  
1 ป แตภายใน

5 ป 

  
 

รวม 

 
มูลคาตาม
บัญชี 

 
ภายใน  

1 ป  

หลังจาก  
1 ป แต

ภายใน 5 ป 

  
 

รวม 
 (ลานบาท) 
หนี้สินทางการเงิน               
เงินกูยืมระยะสั้นจาก               
  สถาบันการเงิน 140  140  -  140  -  -  -  - 
เจาหนี้การคา  314  314  -  314  573  573  -  573 
เจาหนี้หมุนเวียนอืน่ 41  41  -  41  20  20  -  20 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน 21  21  -  21  22  22  -  22 
เงินกูยืมระยะยาวจาก               
  สถาบันการเงิน 280  145  135  280  355  158  197  355 
หนี้สินตามสัญญาเชา 181  81  100  181  277  98  179  277 
 977  742  235  977  1,247  871  376  1,247 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 

มูลคาตาม
บัญชี 

 
ภายใน  

1 ป  

หลังจาก  
1 ป แตภายใน

5 ป 

  
 

รวม 

 
มูลคาตาม
บัญชี 

 
ภายใน  

1 ป  

หลังจาก  
1 ป แต

ภายใน 5 ป 

  
 

รวม 
 (ลานบาท) 
หนี้สินทางการเงิน               
เงินกูยืมระยะสั้นจาก               
  สถาบันการเงิน 140  140  -  140  -  -  -  - 
เจาหนี้การคา  286  286  -  286  528  528  -  528 
เจาหนี้หมุนเวียนอืน่ 39  39  -  39  19  19  -  19 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน 5  5  -  5  7  7  -  7 
เงินกูยืมระยะยาวจาก               
  สถาบันการเงิน 280  145  135  280  340  148  192  340 
หนี้สินตามสัญญาเชา 181  81  100  181  275  96  179  275 
 931  696  235  931  1,169  798  371  1,169 
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ียและสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ีย
คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ียคงที ่  อัตราดอกเบ้ีย       
 ภายใน  มากกวา  ปรับขึ้นลง  ไมมีอัตรา    อัตรา 
 1 ป  1-5 ป  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม  ดอกเบ้ีย 
 (ลานบาท)  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ         
เงินสดและรายการ         
  เทียบเทาเงินสด - - 230 1 231  0.25-0.50 
ลูกหนี้การคา -  -  - 345 345  - 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -  -  - 27 27  - 
สินทรัพยที่เกิดจาก          
  สัญญา- หมุนเวียน -  -  - 144 144  - 
สินทรัพยทางการเงิน          
  ไมหมุนเวียนอื่น 9  -  - 10 19  0.15-0.20 
สินทรัพยที่เกิดจาก          
  สัญญา- ไมหมุนเวยีน -  -  - 213 213  - 
สินทรัพยทางการเงิน        
  ไมหมุนเวียนอื่น        
  ที่เปนหลักประกัน 16  -  - - 16  0.80-1.90 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูยืมระยะสั้นจาก        
  สถาบันการเงิน 140 -  - - 140  2.40-3.25 
เจาหนี้การคา - - - 314 314  - 
เจาหนี้หมุนเวียนอืน่ - - - 41 41  - 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน - - - 21 21  - 
เงินกูยืมระยะยาว        
  จากสถาบันการเงิน - - 280 - 280  2.00-4.37 
หนี้สินตามสัญญาเชา 81 100 - - 181  2.34-8.64 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อัตราดอกเบ้ียคงที ่  อัตราดอกเบ้ีย       
 ภายใน  มากกวา  ปรับขึ้นลง  ไมมีอัตรา    อัตรา 
 1 ป  1-5 ป  ตามราคาตลาด  ดอกเบ้ีย   รวม  ดอกเบ้ีย 
 (ลานบาท)  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ         
เงินสดและรายการ         
  เทียบเทาเงินสด - - 199 1 200  0.25-0.50 
ลูกหนี้การคา -  -  - 345 345  - 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -  -  - 30 30  - 
สินทรัพยที่เกิดจาก          
  สัญญา- หมุนเวียน -  -  - 138 138  - 
สินทรัพยทางการเงิน          
  ไมหมุนเวียนอื่น -  -  - 10 10  - 
สินทรัพยที่เกิดจาก          
  สัญญา- ไมหมุนเวยีน -  -  - 207 207  - 
สินทรัพยทางการเงิน        
  ไมหมุนเวียนอื่น        
  ที่เปนหลักประกัน 16  -  - - 16  0.80-1.90 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูยืมระยะสั้นจาก        
  สถาบันการเงิน 140 -  - - 140  2.40-3.25 
เจาหนี้การคา - - - 286 286  - 
เจาหนี้หมุนเวียนอืน่ - - - 38 38  - 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน - - - 5 5  - 
เงินกูยืมระยะยาว        
  จากสถาบันการเงิน - - 280 - 280  2.00-4.37 
หนี้สินตามสัญญาเชา 81 100 - - 181  2.34-8.64 

 
37.5 ความเส่ียงดานตลาด 

 
กลุมบริษัทมีโอกาสของการเกิดความเสี่ยงจากธุรกิจปกติซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตรา
แลกเปล่ียนและจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ไมสามารถปฏิบัติไดของคูสัญญา กลุมบริษัทไมไดถือหรือออกอนุพันธเพ่ือ
การเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา  

 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 2564 (One Report)  
 

  225  
  

The 
Foundation  
Of Success 

37.6 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
 
กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปล่ียนไวดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ลาน) 
สินทรัพยทางการเงิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 1 2 - - 
หน้ีสินทางการเงิน     
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 1 2 - - 
 
การวิเคราะหความออนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเ ม่ือมีการแข็งคา  (การออนคา)  ของเงินตราตางประเทศ  
ที่เคล่ือนไหวรอยละ 10 ณ วันที่ในรายงาน มีดังน้ี 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

 
อัตราการ

เปล่ียนแปลง 
 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (รอยละ)  การแข็งคา  การออนคา  การแข็งคา  การออนคา 

   (ลานบาท) 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 10  (1)  1  -  - 

 
37.7 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย เน่ืองจากมีเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินใหกูยืมระยะสั้น เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเชา ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 2564 (One Report)  
 

  226  
  

The 
Foundation  
Of Success 

37.8 การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุน เจาหน้ีและ
ตลาด และกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุม
บ ริ ษั ท พิ จ า ร ณ า จ า ก สั ด ส ว น ข อ ง ผ ล ต อบ แทน จ า ก กิ จ ก ร ร ม ดํ า เ นิ น ง า น ต อ ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น ร ว ม  
ซึ่งไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 
 

38 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพัน ดังน้ี 
 
    งบการเงิน 
  งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 
ภาระผูกพันเก่ียวกับตนทุนโครงการกอสราง    
สกุลเงินบาท (ลานบาท) 97 97 
 
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน    
ท่ียกเลิกไมได    
ภายในหน่ึงป    
สกุลเงินบาท (ลานบาท) 4 4 
 
ภาระผูกพันอ่ืนๆ    
เลตเตอรออฟเครดิต    
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 2 - 
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร  
สกุลเงินบาท (ลานบาท) 289 289 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัท/บริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 3,243 ลานบาท และ 3,198 ลาน
บาท ตามลําดับ 
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39 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาสํานักงานกับบริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด (บริษัทยอย) กําหนด
ระยะเวลา 1 ปนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราคาเชารวมคานํ้าประปาและไฟฟาเดือน
ละ 30,000 บาท 
 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาอาคารชุดกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึง กําหนดระยะเวลา 1 ป 
นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ในอัตราคาเชาเดือนละ 5,000 บาท 

40 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563ไดมีการจัดประเภทใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการ
นําเสนอในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และบริษัทเลือกนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนก
คาใชจายตามหนาที่ – ขั้นเดียว (แสดงแบบงบเดียว) ดังน้ี 
 

 31 ธันวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 กอนจัดประเภท

ใหม 
จัดประเภท

ใหม 
หลังจัดประเภท

ใหม 
กอนจัดประเภท

ใหม 
จัดประเภท

ใหม 
หลังจัดประเภท

ใหม 
 (ลานบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพยหมุนเวียน       
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 459 (459) - 463 (463) - 
ลูกหนี้การคา - 409 409 - 409 409 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 50 50 - 54 54 
 459 - 459 463 - 463 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 73 (59) 14 69 (59) 10 
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น       
   ที่เปนหลักประกัน - 59 59 - 59 59 
 73 - 73 69 - 69 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น       
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 593 (593) - 547 (547) - 
เจาหนี้การคา - 573 573 - 528 528 
เจาหนี้หมุนเวียนอืน่ - 20 20 - 19 19 
 593 - 593 547 - 547 
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 31 ธันวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 กอนจัดประเภท

ใหม 
จัดประเภทใหม หลังจัดประเภท

ใหม 
กอนจัดประเภท

ใหม 
จัดประเภท

ใหม 
หลังจัดประเภท

ใหม 
 (ลานบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
รายไดอื่น 25 (7) 18 29 (7) 22 
รายไดทางการเงิน - 7 7 - 7 7 
คาใชจายในการบริหาร 150 (23) 127 127 (6) 121 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของ       
  เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 3 3 
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา       
  จะเกิดขึ้น - 23 23 - 3 3 
 175 - 175 156 - 156 

 
งบกระแสเงินสด       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน       
จายดอกเบี้ย (24) 24 - (23) 23 - 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       
จายดอกเบี้ย - (24) (24) - (23) (23) 
 (24) - (24) (23) - (23) 
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 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป ฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง 
บริษัทขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงให
สาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําปไดแสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทได
แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ลาสุดที่มีตอผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได
มอบหมายให นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือ
ของ นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว
ขางตน 

 
 
 
 
 
 

 
    

     
     
     

 
    
    
 

นายศิวะ แสงมณี 

ประธานกรรมการ 
ดร.ณรงค ทัศนินพันธ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ 
ผูชวยผูจัดการใหญ 

  สวนท่ี 4  
การรับรองความถูกตองของขอมูล 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู
ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท  
 
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ อายุ 74 ป  ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง  /ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร    
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547  และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม / รางวัล 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines  
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Class 3/2009  
 Advanced Audit Committee รุน 1/2009  
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4) / 2008 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4) /2008 
 Role of Committee Program (RCC), Class 24/2008 
 Audit Committee Program (ACP), Class 24/2008 
 Role of the Compensation Committee Program, Class 3/2007 
 Director Certification Program (DCP), Class 92/2007 
 Director Accreditation Program (DAP), Class 15/2004 
 Finance for Non -Finance Directors / 2004 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพ่ือการสรางชาติ (นสช.) รุนที่ 1  ของสถาบันการสรางชาติ 
 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 5 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 หลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือขายและศักยภาพผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม (นมธ.)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรุนที่ 4 
 หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรพัฒนาภาวะผูนํานักบริหารระดับสูง LDP สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพรุนที่ 27 
 หลักสูตรสมาธิขั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 1 
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 หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 7/2 
 ระเบิดจากขางใน หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน เริ่มจากในองคกร โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 State of the Corporate Sustainability โดยสถาบันไทยพัฒน 
 มาตรฐาน ISO:9001-2015 
 Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเปนงานสัมมนาวิชาการดานการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต

แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) 
และสมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA) 

 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565  10.95%  (ตนเอง 7.72%, คูสมรส ..3.23..%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 บิดา นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ, นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ และนายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2542 - ปจจุบัน  ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 

- กรรมการบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด (บริษัทในกลุม) 
- กรรมการบริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด (บริษัทในกลุม) 
- กรรมการบริษัท ซีฟโก เมียนมาร จํากัด (บริษัทในกลุม) 
- กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย ดร.ชัย มุกตพันธ (2555-ปจจุบัน) 
- กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร (2557-ปจจุบัน) 
- กรรมการดําเนินการโครงการธรรมศาสตรเพ่ือสังคม (นมธ.) (2560-ปจจุบัน) 
- กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (2562-ปจจุบัน) 
- กรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  เจาคุณทหารลาดกระบัง  
- สํานักงานสภาสถาบัน (2560-ปจจุบัน) 
- กรรมการท่ีปรึกษาของสมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย (2561-2562) 
- กรรมการวิศวกรอาวุโส สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (2560-2562) 
- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน (2558-2560) 
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีตไทย (2558-2560) 
- กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติ  
- มหาวิทยาลัยมหิดล (2560) 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 Mr. Zaw Zaw Aye  อายุ 58 ป ดํารงตําแหนง ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมงานปฏิบัติการ 2 / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand 
หลักสูตรการอบรม  IOD 
 Director Certification Program (DCP) 196/2014 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุน 3 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565  0.01% (ตนเอง 0.01%, คูสมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2542 – 2554   ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2554 - 2556  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2556 - 2564  กรรมการรองผูจัดการใหญ กลุมงานปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 

2565 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมงานปฏิบัติการ 2 บริษทั ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 

- กรรมการบริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด (บริษัทในกลุม) 
- กรรมการบริษัท ซีฟโก เมียนมาร จํากัด (บริษัทในกลุม) 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ อายุ 44 ป ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดใน
หนังสือรับรอง / ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมงานบริหาร/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

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

Bangkok,Thailand 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Certification Program รุนที่ 116/2009 
 Role of the Nomination and Governance Committee 1/2011 
 Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 HR After Covid-19 เราจะรอดไปดวยกัน  จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ความรูเรื่องประกันภัย 
 มาตรฐาน ISO: 9001-2015 
 Entire Business Innovative Transformation (EBIT)  
 Financial Statement for Director (FSD) จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Professional CFO รุน 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA),2552 
 หลักสูตร Executive Director Program รุนที่ 5, 2553 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรุนที่ 3, 2556 
 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุน 2 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, 2557 
 หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่งสําหรับผูนํายุคใหม (TISCO WEP) รุนที่ 2 
 Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุนที่ 1 
 หลักสูตร ภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุน 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 Executive Program for Young Professional (EYP 2), 2016 
 Strategic CFO, 2016 
 Media Appreciation & Products-Service Strategies (MAPS 1), 2016 
 Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนักลงทุนสัมพันธแหงประเทศไทย 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    1.48% (ตนเอง  1.48% ,คูสมรส ....-..... % , บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ....-...... % ) 
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ทัศนนิพันธ / คูสมรส คุณนิรันดร อัคราพิทักษ 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2552 – 2557  กรรมการบริษัท บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2557 - 2564 กรรมการรองผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2565 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายกมล สิงหโตแกว อายุ 59 ป ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 
/ ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานการตลาดและลูกคาสัมพันธภายในประเทศ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน  
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Accreditation Program รุนที่ 14/2004 
 Director Certification Program รุนที่ 92/2007 
 Executive Director Program รุนที่ 6/2010 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ความรูเรื่องประกันภัย 
 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 มาตรฐาน ISO:9001-2015 
 หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพ่ือการสรางชาติ (นสช.) รุน 2 ของสถาบันการสรางชาติ สจล. 
 หลักสูตร ครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 29 
 หลักสูตร อุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 1 (พระพรหม) 
 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรุนที่ 6 
 Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเปนงานสัมมนาวิชาการดานการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต

แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) 
และสมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA) 

 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 6 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    0.01% (ตนเอง 0.01%, คูสมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 

 2542 – 2564 กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานการตลาดและลูกคาสัมพันธภายในประเทศ  
   บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2565 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานการตลาดและลูกคาสัมพันธภายในประเทศ  
  บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
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การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
- กรรมการบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด (บริษัทในกลุม) 
- กรรมการบริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด (บริษัทในกลุม) 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายเผด็จ รุจิขจรเดช  อายุ 65 ป ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง  
/ ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกันดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสดุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน  
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Accreditation Program รุนที่ 14/2004 
 Director Certification Program รุนที่ 91/2007 
 Director Certification Program Update (DCPU) รุนที่ 4/2015 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 RE02 การรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม : กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จัดโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 Ethical Leadership Program  LEP รุนที่ 18/2020 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ADR Construction 2019 การระงับขอพิพาททางเลือกในธุรกิจกอสราง โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 มาตรฐาน ISO:9001-2015 
 มาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง เลมที่ 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใตสภาวะแวดลอมพิเศษ

ตาง ๆ โดยคณะทํางานมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานกอสราง 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.) 

 หลักสูตร Executive Mini MBA  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรุนที่ 7 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    0.01%  (ตนเอง 0.01%,คูสมรส ....-....%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2542 -  2564  กรรมการและ กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกันดิน และงานวิศวกรรม

ปฐพีอื่น บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2565 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกันดิน และงานวิศวกรรมปฐพีอื่น บริษัท ซีฟโก 

จํากัด(มหาชน) 
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การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
- กรรมการบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด (บริษัทในกลุม) 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ  อายุ 45 ป ดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือ

รับรอง/ ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงาน IT  / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคมและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาโท สาขา Computer, The London School of Economics and Political Science(LSE), UK 
 ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Corporate Governance for Executives (CGE) 10/2018 
 Driving company success with IT Governance (ITG5) /2017 
 Director Certification Program (DCP) รุน 206/2015  
 Family Business for sustainability (FBS) รุน 3/2015 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 RE02 การรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม : กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จัดโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการพัฒนามหานคร รุน 8 จัดโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเปนงานสัมมนาวิชาการดานการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต

แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) 
และสมาคมผูใชดิจิทัลไทย (DUGA) 

 หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน รุนที่ 5 จุฬาลงกรณ 
 หลักสูตร MINI-CE 2561 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 หลักสูตรพัฒนาการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI โดยสถาบันไทยพัฒน   
 มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 ASEAN Business and Investment Law Training (ป 2560), Chulalongkorn University  
 หลักสูตรวิทยาการผูนํานวัตกรรมเพ่ือการแขงขันในระดับโลก มหาวิทยาลัยสยาม 
 Finance for Non-finance Executive รุน 16 /2017 
 หลักสูตรขุมทรัพยอาเซียนนักบริหารรุนใหมยุคดิจิตอลระดับสูง (ATOC) , มหาวิทยาลัยรังสิต 
 THE NEXT REAL 1/2016 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรุนที่ 8   
 Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนักลงทุนสัมพันธแหงประเทศไทย 
 ABC Real Estate Real Deal at SUP (Sep 2014-Dec 2014) 
 PNP 3 at King Prajadhipok’s Institute 2013-2014 
 Executive Development Program (EDP) รุนที่ 11/2013  
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 IR Fundamental Course รุน 3 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 COURSE ISO : 9001-2015 
 Mini MBA รุนที่ 11 at Thammasart University 
 NIT รุนที่ 1 at NecTec 2010 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    1.02% (ตนเอง 1.02%,คูสมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ...-......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ทัศนนิพันธ 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2554 - 2558  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2558 - 2564  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)   
 2565 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)  
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 

- กรรมการบริษัท ซีฟโก เมียนมาร จํากัด (บริษัทในกลุม) 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ  อายุ 39 ป ดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ ฝายวิศวกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering(OME) University of Strathclyde, Scotland 
 MBA In Finance, Coventry University, UK 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบัน SIIT  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Certification Program (DCP) 211/2015 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 มาตรฐาน ISO: 9001-2015 
 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองคกร (Operational Risk Management) จัดโดย Tris Corporation 
 หลักสูตร "สุดยอดผูประกอบการยุคใหมเพ่ือสังคม สําหรับผูบริหารรุนที่ 2" (Super Entrepreneur for Society 

SEP-S2) ของสถาบันนักลงทุนรุนใหม 
 หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่ง สําหรับผูนํายุคใหม รุนที่ 3 (Wep3 Tisco) 
 หลักสูตรพัฒนาผูนําวิศวกรรุนใหม รุนที่ 2 (YPF) สภาวิศวกรและสมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาฯ 
 หลักสูตร ABC TALENT รุนที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    2.32% (ตนเอง 2.32%, คูสมรส ...-....%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ทัศนนิพันธ 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2555 - 2558  วิศวกรโครงการ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2558 - 2564  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2565 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 

- กรรมการบริษัท โนแวร เอลส จํากัด 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายนิรันดร  อัคราพิทักษ  อายุ  49 ป  ดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ, กฎหมายและ IR  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2561 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2537) (Bachelor of Engineering, Chulalongkorn 
University (1994) ) 

 Master of Engineering (Civil Engineering), University of Florida (1996)  
 Master of Economics (Business Economics), National Institute of Development Administration (NIDA), 

(2008)  
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Certification Program (DCP) 268/2018 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 HR After Covid-19 เราจะรอดไปดวยกัน  จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Life Cycle Assessment: LCA โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. 
 หลักสูตรการประเมินคารบอนฟุตพรินตของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint of Products: CFP โดยสถาบัน

วิทยาการ สวทช. 
 ความรูเรื่องประกันภัย 
 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 มาตรฐาน ISO:9001-2015 
 Mentor & Mentee รุนที่ 1/2562 โดยสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะดานการคาและการลงทุน 
 Tax & Regulatory Update โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 The Business of Platforms โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 TLCA Executive Development Program (EDP) 2020 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนที่ 14 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    1.48%  (ตนเอง....-.....%, คูสมรส  1.48%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 คูสมรส คุณณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
2551 - 2561  Banpu Public Company Limited (2008-2018)  
2549 - 2551  Boral Concrete & Aggregates (2006-2008) 
2561 - 2564  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ, กฎหมายและ IR   

บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
2565 - ปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ, กฎหมายและ IR  บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน อายุ 75 ป ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ  
(เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ไดรับแตงต้ังดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ) 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

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

   -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565        -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2542 - ปจจุบัน   รองศาสตราจารย (ระดับ 9) ประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 2547 - 2555    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2552 - 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) 
 2556 – ม.ค.2565   ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 ก.พ.2565 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 2558 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 
 2556 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
 2550 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายศิวะ แสงมณี  อายุ 76 ป ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ไดรับแตงต้ังดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ) 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556  และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่  25 เมษายน 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Certification Program  รุนที่ 97/2007 
 Advance Audit Committee Program (AACP) 18/2015 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 หลักสูตร วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 6 คณะรัฐประศาสนศาสตร จัดโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(NIDA) 
 หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
 หลักสูตร ภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรุนที่ 4 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 

ก.พ. 2565 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
2556 – ม.ค. 2565    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
2556 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 

- ไมมี- 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายสมควร วัฒกีกุล อายุ 82 ป ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
(เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ)  
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Accreditation Program   รุนที่   21/2004 
 Director Certification Program  รุนที่ 96/2007 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 Advance Management Program รุนที่ 111/1992 
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุนที่ 366/1993 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565     - ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 - ไมมี - 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2554 - ปจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซี เค พาวเวอร จํากัด(มหาชน)  
 2547 – ม.ค. 2565  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายสมควร มูสิกอินทร อายุ 73 ป ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
(เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ)  
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Accreditation Program รุนที่ 21/2004 
 Director Certification Program รุนที่ 97/2007 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

กลต. และสภาวิชาชีพบัญชี 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2514 - ปจจุบัน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 2547 – ม.ค. 2565  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)  
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายลอยเล่ือน บุนนาค อายุ 72  ป  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Certification Program รุนที่ 92/2007 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 หลักสูตร ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 39 
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุนที่ 4414 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2558 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 

- กรรมการบริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด  
- กรรมการบริษัท ไพบูลยสมบัติ จํากัด  
- กรรมการบริษัท บาฟส คลีน เอนเนอรยี่ คอรเปอเรช่ัน จํากัด 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายอภัย จันทนจุลกะ  อายุ 77  ป  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และไดรับแตงต้ังครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2533 
 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ(สังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Director Certification Program รุนที่ 277/2019 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565     -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2562 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 

- รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
- กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชนูปถัมภ 
- กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นางสาวจุฬารัตน สุธีธร  อายุ 67 ป  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 
(เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง) 
 โดยไดรับแตงต้ังครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาโท MDS. (Economic Policy and Planning), Institute of Social Studies, the Hague, the Netherlands 
 ปริญญาตรี ศศบ.(เศรษฐศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Boards that Make a Difference (BMD 10/2020) 
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020) 
 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 14/2020) 
 Board Matters and Trends (BMT 5/2018)  
 Director Certification Program Update (DCPU 4/2015)  
 Role of the Compensation Committee (RCC 20/2015)  
 Advanced Audit Committee Program (AACP15/2014)  
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP10/2014)  
 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)  
 Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012)  
 The Role of Chairman Program (RCP 28/2012)  
 Audit Committee Program (ACP 39/2012)  
 Financial Statement for Director (FSD 10/2010)  
 Finance for Non-Finance Director (FND 28/2006)  
 Director Certification Program (DCP 72/2006)  
 Director Accreditation Program (DAP 40/2005)  
หลักสูตรอื่น ๆ 
 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 9 (วปส. 9) 
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับผูบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 18สถาบัน

พระปกเกลา 
 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน  รุนที่ 

11 สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงาน ก.พ.ร.  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม (นมธ.) รุนที่ 4  
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 3  
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCOT) รุนที่ 5  
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 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12  
 หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงช้ันสูง รุนที่ 1 (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 19 วิทยาลัยปองกันราชอาณา 
 หลักสูตร Senior Executive Development Program ณ สหราชอาณาจักรและเบลเย่ียม    สํานักงานก.พ.  
 หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร มูลนิธิทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศรวมกับ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program, Northwestern University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุนที่ 41 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
 หลักสูตรความรูเก่ียวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 
 หลักสูตร Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    0.02% (ตนเอง 0.02%,คูสมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
  2564 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2558 - 2562     คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
 2557 - 2558     กรรมการผูชวยรัฐมนตรีและผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 

2560 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน  
(องคการมหาชน) 

2559 - ปจจุบัน          กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
2562 - ปจจุบัน          กรรมการอิสระ บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คันทรีกรุปโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
2556 – เม.ย.2564  กรรมการอิสระบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) : ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2561 - 2563  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ ประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ) 
2559 - 2561  บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ  จํากัด (มหาชน) : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน  
2555 - 2557   ธนาคารออมสิน : กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกํากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี   
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายเอนก ศรีทับทิม อายุ 65 ป ดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ ฝายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท / 
ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
 ไดรับแตงต้ังเปนเจาหนาที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 Company Secretary Program 
 หลักสูตร Executive Director Program รุนที่ 10 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 CFO Refresher Course รุนที่ 1 "เตรียมความพรอมรับมือภาวะเศรษฐกิจ กลยุทธการใชเครื่องมือทางการเงินเพ่ือ

จัดหาเงินทุน และสรางการเติบโต"  จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 อบรมหลักสูตร “Liquidity Risk Management” รุนที่ 7 
 Restart the Economy after the Lockdown: Economic Outlook and Implications for Business Sector จัดโดย

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเปนงานสัมมนาวิชาการดานการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต

แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) 
และสมาคมผูใชดิจทิัลไทย (DUGA) 

 สิทธิมนุษยชน เก่ียวของกับภาคธุรกิจอยางไร จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

 การลงทุนภายใตวิกฤติ  จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลักสูตรกฏหมายฟอกเงิน สําหรับผูมีหนาที่รายงาน รุนที่ 16 (Online) จัดโดยบริษัท ฟนลิค จํากัด 
 IOD Company Secretary Forum หัวขอ Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary จัด

โดย IOD Thai Institute of Directors 
 หลักสูตร “CVC กลยุทธการลงทุนรูปแบบใหม จุดประกาย Innovation กาวทันโลกธุรกิจ” 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรุนที่ 11 
 หลักสูตรพัฒนาการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI โดยสถาบันไทยพัฒน   
 มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุนที่ 3 ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) 
 หลักสูตร Professional CFO รุน 10 สภาวิชาชีพบัญชี 
 หลักสูตร ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ  
 หลักสูตร อุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 1 (พระพรหม) 
 The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

กลต. และสภาวิชาชีพบัญชี 
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 หลักสูตรพัฒนาการใหม ๆ ของกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร รุนที่ 4 สมาคมกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 มาตรฐาน ISO: 9001-2015 
 ปรับกลยุทธองคกร สื่อสารใหโดนใจดวย Big Data โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (อบรมพัฒนาความรูตอเน่ือง

ดานบัญชี 6 ช่ัวโมงตอป ตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.) 
การอบรมในป 2564 
 THSI Exclusive Coaching 2021 – Beginner จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Company Reporting Program (CRP) จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 TCFD & SDGS WORKSHOP FOR BEGINNERS จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลักสูตร Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปหลังวิกฤต จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
 RE02 การรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม : กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จัดโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 การสัมมนาธุรกิจกับสิทธมินุษยชนในตลาดทุนไทย จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) 
 ผลกระทบและการรับมือ Cybersecurity Risk 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    0.01% (ตนเอง 0.01%,คูสมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2546 - 2554 ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายอํานวยการ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2554 - ปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 - ไมมี- 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายกมล อยูยืนพัฒนา อายุ 62 ป ดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ ฝายโครงสราง 
 ไดรับแตงต้ังเปนเจาหนาที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
หลักสูตรการอบรม IOD 
 -ไมมี- 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม (นมธ.)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรุนที่ 17 
 ความรูเรื่องประกันภัย 
 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ADR Construction 2019 การระงับขอพิพาททางเลือกในธุรกิจกอสราง โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
 มาตรฐาน ISO: 9001-2015 
 Smart Construction Project Planning 
 หลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 30 
 หลักสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 1 (พระพรหม) 
 หลักสูตรสมาธิช้ันสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 2 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565    - ไมมี -      
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2542 - ปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายโครงสราง บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นายสมศักด์ิ ธวัชพงศธร อายุ 66 ป ดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ ฝายจัดซื้อ 
 ไดรับแตงต้ังเปนเจาหนาที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หลักสูตรการอบรม  IOD 
 -ไมมี- 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 แนวทางการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดโดยควบคุมมลพิษ/กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
 บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดตนทุนใหกิจการ จัดโดย บริษัท วันสเต็ป เทรนน่ิง จํากัด 
 RE02 การรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม : กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จัดโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 HR Ater Covid-19 เราจะรอดไปดวยกัน จัดโดยตลาดหลักทรัพย 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพย 
 หลักสูตร Sustainable Supply Chain Management 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รุน 3/2563  จัดโดยบมจ.ซีฟโก 
 TFPA Wealth Management Forum 2019 โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
 Sustainable Supply Chain Management Training รุนที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Train the Trainers: Happy Money, Happy Retirement โดยศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 การต้ัง KPI และการประเมินผลงานจัดซื้อ โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
 พิกัดอัตราศุลกากรสําหรับการนําเขา-สงออก โดย WASO TRAINING CENTER 
 หลักสูตรความรูเรื่องประกันภัย 
 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 มาตรฐาน ISO:9001-2015  
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  รุนที่ 29 (สันติสขุ) 
 หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 8 
 หลักสูตรสมาธิช้ันสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 1 (พญาราชสีห) 
 หลักสูตรสมาธิช้ันสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 2 (พญาฉัททันต) 
 หลักสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 1 (พระพรหม) 
 หลักสูตรอตุมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 2 (พระธรรม) 
 หลักสูตรญาณสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุนที่ 1 
 การต้ัง KPI และการวัดผลในงานจัดซื้อ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่  26 มกราคม 2565             -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2547 - 2554 ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก 
  จํากัด(มหาชน) 
 2554 - ปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายจัดซื้อ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 - ไมมี – 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
  นายธวัช ผุดผอง อายุ 59 ป ดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการใหญ  ฝายงานซอมบํารุง 
 ไดรับแตงต้ังเปนเจาหนาที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศร (ปจจุบันเปน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

หลักสูตรการอบรม  IOD 
 -ไมมี- 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพย 
 หลักสูตร Mini Master Of Management Program รุนที่ 72 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
 หลักสูตรพ้ืนฐานทฤษฎีไฟฟาเบื้องตน โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ความรูเรื่องประกันภัย 
 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 มาตรฐาน ISO: 9001-2015 
 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนผูตรวจสอบเครนปนจั่น 
 หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดบอมในการทํางาน 
 หลักสูตรพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 
 หลักสูตรกฎหมายสําหรับวิศวกรรุนที่ 5 
 หลักสูตรการบริหารงานซอมบํารุงแบบมืออาชีพ รุนที่ 2 
 หลักสูตรการวางแผนเครื่องจักรกลเชิงปองกันรุนที่ 5 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 
 ณ วันที่ 26 มกราคม 2565      - ไมมี -      
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
 -ไมมี- 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2547 - 2556  ผูอํานวยการฝายซอมบํารุง บริษทั ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
 2556 - ปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานซอมบํารุง บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปท่ีผานมา 
 - ไมมี- 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นางสาวรัชฎาวรรณ หอทองคํา  อายุ  60  ป ดํารงตําแหนงผูจัดการฝายบัญชี  
 ไดรับแตงต้ังเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หลักสูตรการอบรม 
 วิธีการกรอกรายงานขอมูลเก่ียวกับบริษัท/หจก.ที่มีความสัมพันธกัน (Transfer Pricing) จัดโดยกรมสรรพากร 
 เรียนรูมาตรฐานบัญชีใหมไปกับ BLS จัดโดยหลักทรัพยบัวหลวง 
 TFRS16 Sharing ในทางปฏิบัติ สําหรับการนํามาใช จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
 หลักสูตรกลยุทธดานความย่ังยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)  S01 : พันธสัญญาดานความ

ยั่งยืนของธุรกิจ รุนที่ 2  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลักสูตรกลยุทธดานความย่ังยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)  S02 : การวิเคราะหหวงโซ

อุปทานและผูมีสวนไดเสีย โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลักสูตรกลยุทธดานความย่ังยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)  S03 : การกําหนดกลยุทธและวิธี

ดําเนินงานดานความยั่งยืน รุนที่ 2 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลักสูตรกลยุทธดานความย่ังยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)  S04 : การวิเคราะหความเสี่ยง

ดานความยั่งยืน รุนที่ 2 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลักสูตรกลยุทธดานความย่ังยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)  S05 : การประเมินผล และการ

จัดการขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 การต้ังสํารองการดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) บจก.แอคชัวรเรียลฯ 
 กลยุทธบริหารการเงิน เพ่ือพลิกฟนองคกรและสรางการเติบโตในยุค  New Normal : การเตรียมความพรอมของ

บริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 กลยุทธบริหารการเงิน เพ่ือพลิกฟนองคกรและสรางการเติบโตในยุค  New Normal : สถานการณเศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจ ไทย ผลกระทบกับภาคธุรกิจ โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 รางแนวปฏิบัติฯ มาตรการผอนปรนชั่วคราวทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ในสถานการณ COVID-19  โดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 แนวทางจัดทํารายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ไดรบผลกระทบจากเหตุการณ COVID-19 โดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 ORIENTATION COURSE FOR CHIEF ACCOUNTS FOCUSING ON FINANCIAL REPORTING  สภา

วิชาชีพบัญชี 
 หลักสูตรพ้ืนฐานดานความยั่งยืนของธุรกิจ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ทางเลือกใหมใบกํากับรับมือ E-Tax  กรมสรรพากร 
 สัมมนาพิจารณรอบสุดทาย (The Final Countdown to TFRS9 Focus Group)  สภาวิชาชีพบัญชี 
 โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงิน ครั้งที่ 10 (1/2561)  สภาวิชาชีพบัญชี 
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 กาวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่จะนํามาใชในป 2562 สภาวิชาชีพบัญชี 
 กาวทันไทยแลนด 4.0  กับ e-Tax Invoice & Receipt  กรมสรรพากร 
 การจัดทํางบการเงินรวมและการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 รางมาตรฐานรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9, TFRS7 และ TAS32)  สภาวิชาชีพบัญชี 
 สัมมนาพิจารณ Focus Group รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดสัญญาที่ทํากับลูกคา 

สภาวิชาชีพบัญชี 
 สัมมนาพิจารณ Focus Group รางมาตรฐานรายงานทางกาเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา  สภาวิชาชีพบัญชี 
 เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน เก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 เทคนิคการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของกิจการอยางยั่งยืน ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 สรางความเขาใจหลักการรางมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม TFRS16  สภาวิชาชีพบัญชี 
 แนวปฏิบัติเก่ียวกับใบกํากับภาษีและกฎหมายใหม E-tax invoice   สภาวิชาชีพบัญชี 
 แนวทางปฏิรูปภาษีอากรของไทย และเตรียมรับมือกับ E-Payment  สมาคมศิษยเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ภาษียุคดิจิตอล สิ่งที่นักบัญชีตองเตรียมตัว  บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 
 ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเก่ียวกับรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (TFRS 15) และสัญญา

เชา (TFRS 16) ที่มีตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน (รุนที่ 2) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

 Transfer Pricing ป 62 การกําหนดราคาโอนระหวางบริษัทที่มีความสัมพันธกัน บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท 
จํากัด 

 วิธีการนําสงงบการเงินป 2562 ผานระบบ   DBD e-filing V.2  รุนที่ 4   บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 
จํากัด 

 Train the Trainer Happy Money Happy Retirement   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 การกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015   ระบบบริหารคุณภาพ   บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
 มาตรฐานการรายานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชา TFRS 16 & TAS 17  บริษัท บัญชีกิจบริหาร จํากัด 
 Insight Financial Management  เสริมศักยภาพใหกิจการ  ผานการบริหารการเงินอยางมืออาชีพ  ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 การบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  บริษัท 75 ซี พี อี จํากัด 
 TFPA Wealth Management Forum 2019   สมาคมนักวางแผนการเงิน 
 Financial Modeling Using Excel   บริษัท เอเชีย บิซิเนส คอนเนค จํากัด 
 เตรียมงบการเงินรับผูสอบบัญชีตลาดทุน รุนที่ 3/62 หลักสูตรที่ 1   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
 TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (หลักการนําไปใช และตัวอยางประกอบความเขาใจ) หลักสูตรใหม 2562  บริษัท 

ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 
หลักสูตรอื่น ๆ 
 หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันจิตตานุภาพ รุนที่ 37  
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 หลักสูตรสมาธิช้ันสูง สถาบันจิตตานุภาพ รุนที่ 2 
 พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 Certificate in Investor Relation 2016 
การเขาอบรมในป 2564 
 สรุปสาระสําคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ตองใชและการเปล่ียนแปลงในป 2564 จัดโดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 RE01การเตรียมพรอมจัดทํา Sustainability Disclosure ตาม One Report  จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 
 RE02 การรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม : กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จัดโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 TAS19 การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวยหลักคณิตศาสตรประกันภัย 2564  จัดโดย บริษัท .แอคชัวเรียลฯ 

จํากัด 
 เทคนิคการสืบคนหาหลักฐานทางดานการบัญชีนิติวิทยา จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
 Transformative Accounting ปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานดานบัญชีดวยเทคโนโลยียุคดิจิตัล จัดโดยบริษัท ธรรมนิติ

และสัมมนา จํากัด 
 Risk Accounting and Risk Management for Accountants จัดโดยบริษัท ธรรมนิติและสัมมนา จํากัด 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  
 

ลําดับ รายชื่อผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม บริษัทฯ บริษัทท่ีเก่ียวของ 
1 2 3 

1. ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ /, //, 0 / / / 
2. Mr. Zaw Zaw Aye** /, //, /// / / / 
3. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ /, //, ///    
4. นายกมล สิงหโตแกว /, //, /// / /  
5. นายเผด็จ รุจิขจรเดช /, //, /// /   
6. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ /, //, ///   / 
7. นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ** /, //, ///    
8. นายนิรันดร อัคราพิทักษ** /, //, ///    
9. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน**  /, IV    
10. นายศิวะ แสงมณี X, /, IV    
11. นายสมควร วัฒกีกุล** /, IV    
12. นายสมควร มูสิกอินทร** /, IV    
13. นายลอยเล่ือน บุนนาค /, IV    
14. นายอภัย จันทนจุลกะ /, IV    
15. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร /, IV    
16. นายเอนก ศรีทับทิม ///    
17. นายกมล อยูยืนพัฒนา ///    
18. นายสมศักด์ิ ธวัชพงศธร ///    
19. นายธวัช ผุดผอง ///    

** สิ้นสุดการดํารงตําแหนงในบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 
 

หมายเหตุ:    
1. = บจก. ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน 
2. = บจก. ซีฟโก อินเตอรเทรด 
3. = Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. 

 
X   = ประธานกรรมการ              /  = กรรมการบริษัท  IV   = กรรมการอิสระ          
//   = กรรมการบริหาร       ///  = คณะเจาหนาท่ีบริหาร  0   = กรรมการผูจัดการใหญ 
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รายงานการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง   
ลําดับ รายชื่อผูบริหารและ 

ผูมีอํานาจควบคุม 
26 พฤศจิกายน 2563 ระหวางป 2564 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
26 มกราคม 2565 

1. ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ 57,107,936 - 57,107,936 
2. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ 8,970,677 2,000,000 10,970,677 
3. นายเผด็จ รุจิขจรเดช 72,600 - 72,600 
4. นายกมล สิงหโตแกว 56,247 - 56,247 
5. Mr.Zaw Zaw Aye** 96,342 - 96,342 
6. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ 7,521,915 - 7,521,915 
7. นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ** 17,182,896 - 17,182,896 
8. นายนิรันดร อัคราพิทักษ** - - - 
9. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน** - - - 
10. นายศิวะ แสงมณี - - - 
11. นายสมควร วัฒกีกุล** - - - 
12. นายสมควร มูสิกอินทร** - - - 
13. นายลอยเล่ือน บุนนาค - - - 
14. นายอภัย จันทนจุลกะ - - - 
15. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร 

(แตงต้ังเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564)  
 165,200 - 165,200 

16. นายเอนก ศรีทับทิม 73,976 - 73,976 
17. นายกมล อยูยืนพัฒนา - - - 
18. นายสมศักด์ิ ธวัชพงศธร - - - 
19. นายธวัช ผุดผอง - - - 

** สิ้นสุดการดํารงตําแหนงในบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 นางสาวกาญจนาวดี รักษานนท  อายุ 46  ป  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน   
 โดยไดรับแตงต้ังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 หลักสูตรการอบรม 
 RE02 การรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม : กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จัดโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 HR After Covid-19 เราจะรอดไปดวยกัน จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม เพ่ือพุงไปขางหนา จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 RE01 การเตรียมความพรอมจัดทํารายงาความยั่งยืนตาม One Report Module1-3 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
 Get Ready For PDPA : Construction & Real Estate Industry จัดโดยบริษัท แมงโก คอนซลัแตนท จํากัด 
 การตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม จัดโดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานสิ่งแวดลอม จ.

ปทุมธานี 
 ADR Construction 2019 การระงับขอพิพาททางเลือกในธุรกิจกอสราง  
 Preliminary to Corporate Sustainability 
 กลยุทธดานความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)  
 มาตรฐาน ISO:9001-2015 
 FinTech & Law 
 พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 
 Forensic Data Analytics (Big Data) 
 หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน : ระดับบริหาร  
 Raising The Awareness of Corporate Fraud in Thailand 
 กลไกการตรวจสอบ ความโปรงใสและการสรางความมั่นใจใหผูลงทุน 
 การควบคุมภายในดวยการประเมินตนเอง (CSA) 
 วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน  
 Enterprise Risk Management 
 หลักการตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Audit) 
 Audit Committee Effectiveness Seminar 
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 การสอบบัญชีที่ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
 IT Audit for Non-IT Auditor  
 Internal Audit Certificate Program (IACP) 
 Audit Committee Seminar : Get Ready for the year end 
 ความเสี่ยงและการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) 

ประสบการณทํางาน 
2540 - ก.ย. 2543   สํานักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีทองศรี 
2544 - 2547   บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
2548 - ปจจุบัน    บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

นายเอนก ศรีทับทิบ  สามารถดูรายละเอียดประวัติไดที่เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 4 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน  
 
หมายเหตุ : ประเมินวันที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดย บริษัท เดอะแวลูเอช่ัน แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด อางอิงจากรายงาน
เลขท่ี V&C 63R-07-0611 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน ประเภททรัพยสิน ท่ีต้ังทรัพยสิน มูลคาราคาทุน มูลคาประเมินราคา 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 
2841,2844 และ 
7603 

ที่ดิน 3 แปลง 
(ติดตอกัน) 
เน้ือที่รวม 5 ไร 2 
งาน 60 ตารางวา 
พรอมอาคารสิ่งปลูก
สราง 

เลขท่ี 1210 ติดถนน
พระยาสุเรนทร  
แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

ที่ดิน : 33,733,264.42 บาท 
อาคารสิ่งปลูกสราง :  
9,067,971.84 บาท 
รวม 42,801,236.26 บาท 

ที่ดิน : 117,520,000 บาท 
อาคารสิ่งปลูกสราง : 
7,020,000 บาท 
รวม 124,540,000 บาท 
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ 
 
คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

บริษัทไดเปดเผยบน website บริษัท https://www.seafco.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-
policies/corporate-governance-policy-th.pdf 
 
คูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน  

บริษัทไดเปดเผยบน website บริษัท https://www.seafco.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-
policies/code-of-conduct-th.pdf 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจําป 2564 
 

  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน)  มีจํานวน 8 ทานดังน้ี 
1. ดร.ณรงค  ทัศนนิพันธ          กรรมการผูจัดการใหญ 
2. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการบริหาร     
3. นายกมล สิงหโตแกว          กรรมการบริหาร 
4. MR.ZAW ZAW AYE                กรรมการบริหาร 
5. นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ     กรรมการบริหาร 
6. นายณัฐฐพันธ  ทัศนนิพันธ          กรรมการบริหาร 
7. นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ         กรรมการบริหาร 
8. นายนิรันดร อัคราพิทักษ  กรรมการบริหาร 
 
ในรอบป 2564 คณะกรรมการบริหารไดปฏิบัติภารกิจตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนทบทวนแผนการเงิน การลงทุน 
แผนการดําเนินธุรกิจ และการบริหารงานอื่นๆ เพ่ือใหฝายจัดการของบริษัทมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุม
แนวทางการบริหารตาง ๆ ของบริษัทตามที่กําหนดไวอยางเพียงพอและเหมาะสม มีการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย โดย
มุงเนนใหบริษัทมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ อีกดวย ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารไดมีการประชุมรวมกันเปนประจําทุก
สัปดาห สรุปเปนรายงานกิจกรรมสําคัญที่นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. การกําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธประจําป 
คณะกรรมการบริหารโดยกรรมการผูจัดการใหญไดมอบนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อพรอมรับ

กับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดป 2563 โดยบริษัทยังคงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสเปนธรรม ซื่อสัตย และการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง เปนไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2. การทบทวนแผนการดําเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริหารไดกํากับดูแล ทบทวน แผนการดําเนินธุรกิจ แผนการเงิน การลงทุน งบประมาณ และการ

บริหารงานอื่นๆ ซึ่งเสนอโดยฝายจัดการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
3. การติดตามนโยบายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริหารไดติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ แนวทางการ

บริหารงานตางๆ ของบริษัทตามที่ไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งในปที่ผานมา คณะกรรมการบริหารไดใหความสําคัญกับ
โครงการกอสรางที่สําคัญของบริษัท เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทไดทราบอยางเพียงพอและเหมาะสม 

4. การใหคําแนะนําและคําปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา และมอบหมายแนวทางในการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนการกํากับดูแล ทบทวนแผนดานการเงิน การลงทุน งบประมาณแกผูชวยผูจัดการใหญฝายบัญชีและการเงิน  และการ
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ดําเนินธุรกิจใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท ตลอดจนการศึกษาความเปนไปไดและใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะในการลงทุนใน
โครงการใหมๆ 

5. การกํากับดูแลแผนการเงินและการประเมินผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารไดกํากับดูแล ทบทวนแผนการเงินและแผนการลงทุน รวมถึงมีการอนุมัติเปดและปดบัญชี

ตางๆ หรือการขอใชสินเช่ือในรูปแบบตางๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแหง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารยังไดมี
การรวมประเมินผลการดําเนินงาน และกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไปอีกดวย 

6. กําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 
การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องคกรควรม่ันใจวา 

วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น มีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ และความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได โดยท่ัวไปวัตถุประสงค
และกลยุทธควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและสามารถพิจารณาไดในดานตางๆ ดังน้ี 

 ดานกลยุทธ เก่ียวของกับเปาหมายและพันธกิจในภาพรวมขององคกร 
 ดานการปฏิบัติงาน เก่ียวของกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการทํากําไร 
 ดานการรายงาน เก่ียวของกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ 

คณะกรรมการบริหารไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และมีความเห็นวาฝายจัดการของบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรฐานในการบริหารจัดการดานการดําเนินธุรกิจ ดาน
การเงิน ดานการตลาด และงานบริหารดานอื่นๆ ของบริษัท มี่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายและกลยุทธที่ไดกําหนดไว 
ทั้งยังมีการปฏิบัติที่ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ สอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ผูถือหุน บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ทาน  
ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเขาประชุม

ตามรายละเอียดดังน้ี 
 
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม / สิทธิการ

เขาประชุมทั้งหมด 
นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
นายสมควร วัฒกีกุล กรรมการตรวจสอบ 4/5 
นายสมควร มูสิกอินทร กรรมการตรวจสอบ 5/5 
นายลอยเล่ือน บุนนาค กรรมการตรวจสอบ 5/5 
นายอภัย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 4/5 
นางสาวจุฬารัตน สุธีธร*** กรรมการตรวจสอบ 3/3 
หมายเหตุ  

*** คุณจุฬารัตน สุธีธร ไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุน ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  มีสิทธิการเขาประชุม
ตามแผนกําหนดการประชุมจํานวน 3 ครั้ง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

สรุปผลการดําเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2564 ไดดังน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2564 ของบริษัท ซีฟโก 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สําคัญตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญ ครบถวนเหมาะสม เปนไปตามที่ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นและเปดเผยไวในรายงานทางการเงิน ในป 
2564  

 
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา บริษัทมีการนํามาตรฐานควบคุมคุณภาพ 
ISO9001:2015 มาใชในการบริหารงานของบริษัท สงผลใหระบบการควบคุมภายในรัดกุมมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีอยูจริง 
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3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล และกํากับใหมีการปฏิบัติงานตามกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจสอบ
ระบบงานไดครอบคลุมทุกระบบงานและหัวขอความเสี่ยง ตามแผนงานการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและเที่ยงธรรมในการเขาถึงการตรวจสอบไดทุกระบบงาน  

 
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการบริหารความเสี่ยง โดย
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบ  1 ทาน เปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือพิจารณา
โครงสราง นโยบาย กรอบการการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงตามแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงให
สอดคลองกับแผนการดําเนินงานของกิจการ และพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ
อาจสงผลตออนาคต คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา  บริษัทซีฟโก จํากัด (มหาชน) บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได  สงผลใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กฎระเบียบของภาครัฐ และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยการติดตามรายงานผลงานการตรวจสอบจากฝายงานตรวจสอบภายใน และ
การเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินจากผูสอบบัญชี คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่ที่เก่ียวของอยางเหมาะสม รายการที่เก่ียวโยงกันดําเนินการอยางสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
ฯ และผูถือหุน 

 
6. สอบทานการกํากับดูแลกิจการ และการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามการปฏิบัติงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามจริยธรรมธุรกิจ มีความโปรงใส และใหความสําคัญตอการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และฝายตรวจสอบภายใน เปนผูรวบรวมประเมินผลคะแนนและหัวขอที่ยังปฏิบัติ
ไดไมครบถวนตามแนวทางที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดใหแนวทางไวตามแบบประเมิน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
ใหสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยในป 2564 มีความเห็นในเรื่องของจํานวนปที่ดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการอิสระ และจํานวนของกรรมการบริษัท ผลคะแนนการประเมิน เฉล่ียรวมทุกกลุมที่ 97.77%  เห็นดวย
อยางมาก หรือมีการดําเนินการในเรื่องน้ันอยางดีเยี่ยม  
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8. พิจารณาคัดเลือก เสนอและแตงต้ังผูสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบให บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

ประจําป 2565  โดยพิจารณา จากความเหมาะสมของคุณสมบัติของผูสอบบัญชี  คาตอบแทน  และการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ประกอบดวย 

1. นายณรงค  หลักฐาน  ทะเบียนเลขท่ี 4700   หรือ 
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ทะเบียนเลขท่ี 4701   หรือ 
3. นายชัยกฤต  วรกิจภรณ ทะเบียนเลขท่ี 7326   หรือ 
4. นางสาวกมลทรรศน จิตการคา  ทะเบียนเลขท่ี 10356 
โดยสรุป จากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นวา บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการจัดทํางบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 
          ( นางสาวจุฬารัตน  สุธีธร) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
              25 กุมภาพันธ 2565 

 
 
 
 
 
 
 




