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สวนที ่1 
บรษิทัที่ออกหลักทรัพย 

 

1.  ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
  

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

กอตั้งเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 โดยเกิดจากการรวมตัวของวิศวกร 3 คน คือ นายณรงค ทัศนนิพันธ  นาย

ทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน และนายทรงศักดิ์ วิสุทธพิิทักษกุล   ซ่ึงมีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจการทําเสาเข็ม

เจาะขนาดใหญในประเทศ  จนเปนที่รูจักและยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ  บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจาของโครงการ

ตางๆ     

  บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินประเภท Diaphragm Wall งานฐานราก และงาน

โครงสรางพื้นฐาน โดยในป 2553 มีสัดสวนของงานจากภาคเอกชนเปนสัดสวนรอยละ 43 สวนที่เหลืออีกรอยละ 57  มาจาก

ภาครัฐบาล งานในภาคเอกชน เชน งานฐานรากอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม หางสรรพสินคา ผูรับเหมาชวงงาน

ราชการ เชน งานรถไฟฟา ในสวนของภาครัฐบาล เชน อาคารจอดรถใตดิน, ทางลอดถนน, งานถนน งานสะพาน งานอาคาร 

เปนตน ซึ่งงานที่รับมาอาจเปนการประมูลงานโดยตรงกับเจาของโครงการ หรือประมูลงานโดยการรับเหมาชวง นอกจากนี้

บริษัทยังมีบริการปรับปรุงคุณภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก  

 ในกลุมบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย  

- บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.94 ของทุนชําระแลว 1 ลานบาท เพื่อ

ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางทั่วไป สําหรับงานกอสรางขนาดเล็กและขนาดกลาง ปจจุบันยังมิไดดําเนินธุรกิจ

ใดๆ 

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

รถยนตบนถนนพัฒนาการ กับทางกรุงเทพมหานคร ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นแลว ทั้งนี้

บริษัทไมมีนโยบายจะใชกิจการรวมคาดังกลาว ประมูลงานอื่นๆ อีกในอนาคต 

- บริษัท ซีฟโก – เรียวบิ จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 47.50  เพื่อ

ประกอบธุรกิจรับเหมากําแพงกันดิน ที่ประเทศสิงคโปร 

- กิจการรวมคา ซีฟโก และประยูรชัย (1984) โดยมีสัดสวนรวมคาอยูรอยละ 45 เพื่อรับเหมากอสรางถนนไมตรี

จิตและคลองเกา กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งปจจุบันไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จแลว ทั้งนี้บริษัทไมมี

นโยบายจะใชกิจการรวมคาดังกลาวประมูลงานอื่น ๆ อีกในอนาคต 

- กิจการรวมคา ศรีนครินทร โดยมีสัดสวนรวมคาอยูรอยละ 30 เพื่อรับเหมากอสรางทางลอดศรีนครินทร กับถนน

สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มกอสรางในป 2551 
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ในชวงตั้งแตป 2551 ถึง 2553 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 1,621.65 ลานบาท  1,826.92 ลานบาท และ 1,461.88

ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนรายไดจากการรับจาง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99 เทากันทั้ง 3 ป รายไดเมื่อแบงตาม

สายผลิตภัณฑในชวงตั้งแตป 2551 ถึง 2553 พบวา รายไดเสาเข็มเจาะและกําแพงดิน มีสัดสวนประมาณรอยละ 75,  รอยละ 

45 และรอยละ 55 รายไดสวนนี้ลดลงมาตลอดในงวด 3 ป ที่ผานมาซึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงมาตั้งแตป 

2551 ซ่ึงมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มอาคารสูงภาคเอกชนมาโดยตลอด รวมถึงสภาวะทางการเมือง

ภายในประเทศ ก็ทําใหอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มอาคารสูงภาคเอกชนยังคงชะลอตัว รายไดงานโยธามีสัดสวนประมาณ

รอยละ 78  รอยละ 37 และรอยละ 43 เนื่องจากอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มอาคารสูงภาคเอกชนยังมีปญหา บริษัทฯ จึงได

ขยายตัวไปรับงานทางดานงานโยธาจากภาครัฐบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาชดเชยรายไดบางสวนที่หายไป ที่เหลืออีกรอยละ 7 

รอยละ 18 และรอยละ 2 เปนรายไดในสวนของงานกอสรางฐานรากลึก, ปรับปรุงคุณภาพดิน บริการทดสอบเสาเข็ม และ

รายไดบริการอื่น 

กําไรขั้นตนของป 2551 ถึง 2553 บริษัทมีกําไรขั้นตน 124.23 ลานบาท, 176.70 ลานบาท และ 70.66 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยที่กําไรขั้นตนของป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551  รอยละ 49 สาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบหลัก เชนเหล็ก และ

คอนกรีต ไมผันผวน ซึ่งบริษัทควบคุมได จึงทําใหกําไรข้ันนตนเพิ่มข้ึน สวนในป 2553 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2552 สาเหตุมา

จากตนทุนของงานโครงสรางโยธาสูงข้ึนกวาที่บริษัทประมาณการไว และรายไดของงานโครงสรางโยธา มีอัตรารอยละ 43 ของ

รายไดรวม จึงทําใหกําไรข้ันตนลดลงจากปที่แลวมา 

สําหรับกําไร(ขาดทุน)สุทธิของป 2551 ถึง 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 11.61 ลานบาท  51.51 ลานบาท และ

ขาดทุนสุทธิ (58.88) ลานบาท โดยกําไรสุทธิป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 344 และของป 2553 ลดลงจากป 2552 

รอยละ 214 อันเนื่องมาจากมีตนทุนเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210 ลานบาท เปน 160 

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

เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และสวนที่เหลือสํารองไวเพื่อการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ

บริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน จํานวน 5 ลานหุน โดยไมคิดมูลคา อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ราคาใชสิทธิ

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

แสดงสิทธิใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัท 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 ผลของการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญปรากฎวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุน

สามัญ ในคร้ังที่ 1 นี้ 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ปรากฎวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุน

สามัญในครั้งที่ 2 นี้ 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

- 3 - 

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 ผลของการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญปรากฏวามีผูใชสิทธิจํานวน 20 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ใชสิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู 3,482,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อการ

ใชสิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 

หุน จํานวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จํานวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวามีผูมาใชสิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสําคัญแสดง

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

เพื่อการใชสิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

บาท  

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 ซ่ึงเปนครั้งสุดทาย ผลของการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญปรากฎวามีผูมาใชสิทธิจํานวน 130 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชในคร้ังนี้ 1,480,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อการใชสิทธิในครั้งนี้จํานวน 

1,480,000 หุน จํานวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จํานวนเงินรวม 7,400,000 

บาท 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเดนดานการลงทุน

สัมพันธ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2009 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเดนดานการลงทุน

สัมพันธ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2010   


