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สวนท่ี 1 

 ขอมูลสรุป (Executive Summary)  
 

 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียน

กอต้ังเปนบริษัทจํากัดเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2517 โดยเกิดจากการรวมตัวของวิศวกร 3 คน คือ นายณรงค ทัศนนิพันธ  นาย

ทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน และนายทรงศักด์ิ วิสุทธิพิทักษกุล   ซึ่งมีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจการทําเสาเข็ม

เจาะขนาดใหญในประเทศ  จนเปนที่รูจักและยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ  บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจาของโครงการ

ตางๆ     

  บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินประเภท Diaphragm Wall ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ

วางรากฐานสําหรับการกอสรางอาคารและโครงสรางพื้นฐาน โดย ในป 2551 มีสัดสวนของงานจากภาคเอกชนเปนสวน

ใหญ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 60  เชน งานฐานรากอาคาร สํานักงาน อาคารชุด โรงแรม หางสรรพสินคา   สวนที่เหลืออีก

รอยละ 40  มาจากภาครัฐบาล เชน  อาคารจอดรถใตดิน, งานถนน, งานสะพานของกรมทางหลวง เปนตน ซึ่งงานท่ีรับมา

อาจเปนการประมูลงานโดยตรงกับเจาของโครงการ หรือ ประมูลงานโดยการรับเหมาชวง    นอกจากน้ีบริษัทยังมีบริการ

ปรับปรุงคุณภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก  

 ในกลุมบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย  

- บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.94 ของทุนชําระแลว 1 ลานบาท เพื่อ

ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางทั่วไป สําหรับงานกอสรางขนาดเล็กและขนาดกลาง ปจจุบันยังมิไดดําเนินธุรกิจ

ใดๆ 

- บริษัท ซีฟโก จํากัด และ บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด รวมคา เพื่อรับเหมาโครงการกอสรางทางลอดกลับ

รถยนตบนถนนพัฒนาการ กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งปจจุบันไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จส้ินแลว ทั้งนี้

บริษัทไมมีนโยบายจะใชกิจการรวมคาดังกลาว ประมูลงานอื่นๆ อีกในอนาคต 

- บริษัท ซีฟโก – เรียวบิ จํากัด เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นที่ประเทศสิงคโปร โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 47.50  เพ่ือ

ประกอบธุรกิจรับเหมากําแพงกันดิน ที่ประเทศสิงคโปร 

- กิจการรวมคา ซีฟโก และประยูรชัย (1984) โดยมีสัดสวนรวมคาอยูรอยละ 45 เพื่อรับเหมากอสรางถนนไมตรี

จิตและคลองเกา กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเร่ิมกอสรางในป 2551 

- กิจการรวมคา ศรีนครินทร โดยมีสัดสวนรวมคาอยูรอยละ 30 เพ่ือรับเหมากอสรางทางลอดศรีนครินทร กับถนน

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเร่ิมกอสรางในป 2551 
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ในชวงต้ังแตป 2549 ถึง 2551 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 2,314 ลานบาท 1,862  ลานบาท และ 1,622 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนรายไดจากการรับจาง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99 เทากันทั้ง 3 ป ทั้งนี้หากพิจารณาโครงสราง

รายไดจากการรับจาง ซึ่งสวนใหญเปนงานเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดิน และงานกอสรางโครงสราง พบวารายไดจาก

งานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินมีสัดสวนประมาณรอยละ 73  รอยละ 72  และ รอยละ 69 สัดสวนของงาน

กอสรางโยธาในชวง ต้ังแตป 2549 ถึง 2551 มีสัดสวนรอยละ 7 รอยละ 8 และรอยละ 20 ในป 2549 ถึงป 2551 มีรายได

คาบริการเพิ่มในสวนของรายไดคาบริการงานฐานรากมีสัดสวนรอยละ 13 รอยละ 12 และรอยละ 5 รายไดปรับปรุงคุณภาพ

ดิน โดยมีสัดสวนรายไดรอยละ 1 รอยละ 2 และรอยละ 2 ตามลําดับ บริษัทคาดวารายไดคาบริการฐานราก และงานปรับปรุง

คุณภาพดิน จะเปนสวนท่ีชวยใหบริษัทมีการเติบโตของรายไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งอัตราการเติบโตจะเติบโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยในป 2549 เติบโตจากป 2548 อัตรารอยละ 112 ในป 2550 ลดจากป 2549 อัตรารอยละ 19 ในสวนของป 

2551 อัตราการเติบโตลดลงจากป 2550 ในอัตรารอยละ 13 อันเนื่องมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจึงทําใหสภาวะของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีการชะลอตัวลงเร่ิมจากป 2550 จึงเกิดจากปญหาเศรษฐกิจไปทั่วโลกโดยเร่ิมจากสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง

มีปญหาการเมืองภายในประเทศ และการปดสนามบิน 

กําไรขั้นตนในป 2549 และป 2550 มีมูลคา 320 ลานบาท และ 204 ลานบาท ในป 2551 มีมูลคาลดลงเหลือ 124  

ลานบาท ซึ่งอัตราลดลงคิดเปนรอยละ 39 เม่ือเทียบกับป 2550 

สําหรับกําไรสุทธิป 2549 – 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 163 ลานบาท 23 ลานบาท และ 12 ลานบาท ซึ่งในป 

2551 บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงกวาป 2550 ถึงรอยละ 49 ในสวนของอัตรากําไรสุทธิ เทากับรอยละ 7 รอยละ 1 และรอยละ 1 

ตามลําดับ  

เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210 ลานบาท เปน 160 

ลานบาท และเพิ่มทุนจํานวน 55 ลานบาท ( หุนสามัญ 55 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท)  โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุน 50 ลานหุน 

เสนอขายตอประชาชนท่ัวไป และสวนที่เหลือสํารองไวเพื่อการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ

บริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน จํานวน 5 ลานหุน โดยไมคิดมูลคา อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ราคาใชสิทธิ

เทากับ 5 บาทตอหุน อายุ 3 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัท 

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท คร้ังที่ 1 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุน

สามัญ ในคร้ังที่ 1 นี้ 

เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2549 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญท่ีขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัทคร้ังที่ 2 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ปรากฎวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุน

สามัญในคร้ังที่ 2 นี้ 

เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัท คร้ังที่ 3 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฏวามีผูใชสิทธิจํานวน 20 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
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เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท คร้ังที่ 4 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวามีผูมาใชสิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ใชสิทธิคร้ังนี้ 2,002,000 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู 1,480,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรร 

เพื่อการใชสิทธิคร้ังนี้ 2,002,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1,480,000 หุน จํานวนเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี จํานวนเงินรวม 10,010,000 

บาท  

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 เปนวันท่ีใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท คร้ังท่ี 5 ซึ่งเปนคร้ังสุดทาย ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวามีผูมาใชสิทธิจํานวน 130 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชในคร้ังน้ี 1,480,000 หนวย จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรเพื่อการใชสิทธิในคร้ังน้ีจํานวน 

1,480,000 หุน จํานวนเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้จํานวนเงินรวม 7,400,000 

บาท 

 


