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4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

4.1 ความเปนมา  การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

ป 2517 - จดทะเบียนกอตั้งบริษัทจํากดั ภายใตช่ือ “บริษัท ซีฟโก จํากัด (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 

COMPANY LIMITED)” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท (เรียกชําระ 1.5 ลานบาท)  

มูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยกลุมวิศวกรที่ทํางานใหกบัหนวยงานราชการและเอกชนที่เล็งเห็นศักยภาพ

ของธุรกิจเสาเข็มเจาะ ซึ่งงานในชวงแรกจะเปนงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ทั้งนี้บริษัทเปนผูประกอบการไทยราย

แรกที่นําเทคโนโลยีเสาเข็มเจาะแบบ 3 ขา เขามาใชในประเทศไทย 

ป 2523 - รวมทุนกับ Stent Foundations Limited ซึ่งเปนบริษัทที่มีช่ือเสียงดานเข็มเจาะขนาดใหญของประเทศอังกฤษ 

จัดตั้งบริษัทช่ือ Stent Seafco Ltd. ดวยทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท  โดยบริษัทถอืหุนในสัดสวนรอยละ  51 เพื่อ

วัตถุประสงคในรับงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญสําหรับอาคารสูงและโครงสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ  

ในขณะที่บริษัทจะรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเลก็เทานั้น  ซึ่งตอมาบริษัทรวมทุนดังกลาวไดเปลีย่นช่ือเปน 

Balfour Beatty Thai Ltd. และขยายงานกอสรางอาคารสูงและงานโยธาอื่นๆ  

ป 2530 - ขายเงินลงทุนใน Balfour Beatty Thai Ltd. ใหแก Stent Foundations  อยางไรก็ตามบริษัทไดซ้ือเครื่องจักรดวย   

วิธีการผอนชําระและรับโอนพนักงานของบริษัทรวมทุนทั้งหมดมาเปนพนักงานของบริษัท สงผลใหบริษัท

สามารถรับงานทั้งเสาเข็มเจาะขนาดเลก็และขนาดใหญไดเอง  

ป 2532 - บริษัทไดทําขอตกลงกับ Soletanche Bachy Group ของประเทศฝรั่งเศสที่มีช่ือเสยีงดานความเชี่ยวชาญงาน

กอสรางกําแพงกันดินชนดิ Diaphragm Wall (D-Wall) ซ่ึงเขามาเปดสาขาในประเทศไทย โดยบริษัทจะรับหนาที่

ในการหาและรับงานโครงการตางๆ  ในขณะที่ Soletanche จะรับหนาที่เปนผูรับชวงกอสรางงานกําแพง D- 

Wall  ซึ่งในเวลาตอมาทั้ง 2 บริษัทตางแยกรับงานดวยตนเอง โดยอาจจะมกีารรวมงานในโครงการใหญเปนครัง้

คราว 

ป 2534 

 

 

- ลงทุนในบริษัท ซีฟโก เอ็นเตอรไพรซ จํากัด จํานวน 6,900 หุนในราคาหุนละ 1,000  บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ  

 1,000 บาท) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23 (ทุนชําระแลว 30 ลานบาท) เพื่อดําเนินธุรกิจใหเชาเครื่องจักร อาคาร 

 ชุด และที่ดิน   

- บริษัทลงทุนในบริษัท อี.ดี.อี. จํากัด จํานวน 980 หุนในราคาหุนละ 1,000 บาท (มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1,000   

  บาท) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.50 (ทุนชําระแลว 4 ลานบาท) เพื่อ ดําเนินธุรกิจรับจางทดสอบเสาเข็ม   

ป 2537 - จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษจาก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เปน  

  SEAFCO COMPANY LIMITED 

- ในระยะเวลาที่ผานมาบริษัทมกีารเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดมิอยางตอเนื่อง จนกระทั่งมีทุนชําระแลวเทากับ 120  

  ลานบาท และเปลี่ยนมูลคาตามบัญชีจากหุนละ 1,000 บาท เปน หุนละ 100 บาท 
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ป 2540 

 

 

 

 

เปดหนวยงานวจัิยและพัฒนา (R&D) เพื่อทําการศกึษาและพัฒนาเทคโนโลยีงานกอสรางเสาเข็มเจาะโดยใช

เทคนิคใหมๆ เพื่อเพิ่มกําลังในการรับน้ําหนักบรรทุกใหสูงมากข้ึนโดยไมตองเพิม่ตนทุน ดวยการนําวัสดุโพลี

เมอรมาใชในการขุดเจาะแทนการใชผงดินเบ็นโทไนท ซึ่งจะเปนการลดตนทุนการกอสรางลงไดและลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลงไดอยางมากดวย  และมีการพัฒนาเข็มรูปแบบตางๆ  และวิธีการเจาะ  เพื่อให

เหมาะกับงานโครงสรางประเภทตางๆ 

ป 2543 - บริษัทไดทําสญัญารวมคากับบริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด ดวยเงินลงทุน 0.8 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวน

รอยละ 80 ของเงินลงทุนในกิจการรวมคา เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางโครงการทางลอดกลับรถยนต

บริเวณถนนพัฒนาการกับกรุงเทพมหานคร 

ป 2546 - บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทรวมทั้ง 2 แหง คือบริษัท ซีฟโก เอ็นเตอรไพรซ  จํากัด และบริษัท       

  อี.ดี.อี. จํากัด เนื่องจากไมไดเปนธุรกิจหลักของบริษัท 

- บริษัทไดลงทุนในบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จาํกัด จํานวน 99,940 หุนในราคาหุนละ 10 บาท (มูลคาทีต่ราไว    

  หุนละ 10 บาท) หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 99.94 ของทุนชําระแลว 1 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมา 

  กอสรางทั่วไป 

ป 2547 - บริษัทเปลี่ยนมลูคาตามบัญชีจากหุนละ 100 บาท เปน หุนละ 1 บาท และมีการเพิ่มทุนใหแกผูถอืหุนเดิมอีก 90  

  ลานหุน ในราคาหุนละ 1 บาท  สงผลใหบริษัทมทีุนจดทะเบียนเปน 210 ลานบาท และชําระแลว 160 ลานบาท 

-  แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 

- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 210 ลานบาท เปน 160 ลานบาท และเพิ่มทุน จํานวน 55 ลานบาท ใน

ราคาหุนละ  1 บาท ใหแกประชาชนทั่วไป 50 ลานหุน และสวนที่เหลือ 5 ลานหุน สํารองไวเพื่อการรับรองการใช

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุนของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน 

-  ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 5 ลานหนวย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 

ป 2548 - เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามญัปรากฎวาไมมผีูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิทธิเปนหุนสามัญใน ครั้งที่ 1 นี้ 

ป 2549 - เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามญัปรากฎวาไมมผีูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิทธิ เปนหุนสามัญในครัง้ที่ 2 นี้ 

- เมื่อวันที่ 31 ตลุาคม 2549 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวามีผูมาใชสิทธิจํานวน 20 ราย จํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิในครั้งนี้ 1,518,000 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู 3,482,000 

หนวย จํานวนหุนสามัญที่จดัสรรเพื่อการใชสิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อ

รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 หุน จํานวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ จํานวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

- 10 - 

 

ป 2550 - เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4 ผลของการใชสิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิในครั้งนี้ 

2,002,000 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู 1,480,000 หนวย จํานวนหุนสามญัที่จัดสรรเพื่อการ

ใชสิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,480,000 

หุน จํานวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของใบสําคญัแสดงสิทธิในครั้งนี้ จํานวนเงินรวม 10,010,000 

บาท 

- เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดลงนามรวมลงทุนกับ RYOBI KISO (S) PTE.LTD.จัดตั้ง SEAFCO – 

RYOBI PTE.LTD. ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร โดยมสีดัสวนในการลงทุนในนาม บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ถืออยู

ในอัตรารอยละ 47.50 RYOBI KISO (S) PTE.LTD. ถืออยูในอัตรา 47.50 และอีกรอยละ 5 ในนาม LSM 

SEAFCO – RYOBI PTE.LTD. จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร เมือ่วันที่ 8 มิถุนายน 2550 โดยมี

วัตถุประสงคในการรับงานกอสรางกําแพงกันดินที่ประเทศสิงคโปร 

- เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ไดรวมจัดตั้งกิจการรวมคา ศรีนครินทร โดยมสีดัสวนรวมคาในนาม บริษัท 

ชัยนันทการคาวตัถกุอสราง (2524) จํากัด มีสัดสวนรวมคาอตัรารอยละ 40 บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด มี

สัดสวนรวมคาอตัรารอยละ 30 บริษัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) มีสดัสวนรวมคาอัตรารอยละ 30 เพื่อประกอบ

ธุรกิจรับเหมากอสรางโครงการทางลอด ศรีนครนิทร – ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสขุ) 

- เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ไดรวมจัดตั้งกิจการรวมคา ซีฟโก และประยูรชัย (1984) โดยมสีัดสวนรวมคาใน

นามของ บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด มสีดัสวนรวมคาอัตรารอยละ 55 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มี

สัดสวนรวมคาอตัรารอยละ 45 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางถนนและวางทอประปาโครงการกอสรางถนน

ไมตรีจิตรและคลองเกา 

- เมื่อวันที่ 31 ตลุาคม 2550 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 (ครัง้สุดทาย) ผลของการใชสิทธิจํานวน 130 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้ง

นี้ จํานวน 1,480,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อการใชสิทธิครั้งนี้จํานวน 1,480,000 หุน ซึ่งเปน

จํานวนหุนที่เหลืออยูทั้งหมด จํานวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคญัแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

จํานวน 7,400,000.00 บาท 
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4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูรับกอสรางงานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  

บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจาของโครงการหรือรับงานชวงตอ (Sub-contract) จากผูรับเหมากอสรางหลัก (Main 

Contractor)  ภาพรวมของงานที่บริษัทใหบริการสามารถสรุปดดังนี้ 

• งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 

• งานกําแพงกันดนิ (Diaphragm Wall) 

• งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 

• งานกอสรางโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากตางๆ และงานกอสรางอาคาร 

• งานบริการทดสอบตางๆ 

4.3 โครงสรางการถอืหุนของบริษัทในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทที่เกี่ยวของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและกจิการรวมคา ดังนี้ 
ชื่อบริษทั/กิจการรวมคา รอยละการถือหุน ประเภทธรุกิจ / งานประมูล 

1. บรษิัท ซฟีโก คอนสตรัคชั่น จาํกัด 99.99 

ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว 

1 ลานบาท 

ปจจุบันยังมิไดดําเนินธุรกจิใดๆ  แตมีนโยบายที่จะดําเนิน

ธุรกจิรับเหมากอสรางงานขนาดเล็กและขนาดกลาง โดย

อาจจะเปนการดําเนินงานรวมกับ บมจ. ซีฟโก  

2. กิจการรวมคาซีฟโก ประยรูชัย * 100.00 

ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว 

 1 ลานบาท 

เปนกิจการรวมคาระหวางบรษิัท และ บจ. ประยูรชัย  ซึ่ง

รวมกันจัดต้ังขึ้นเมือ่ป 2543 เพื่อรับงานทางลอดกลบัรถ

ถนนพัฒนาการ  ซึ่งไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว  ปจจุบัน

ไมไดดําเนินธุรกจิอะไร และไมมีนโยบายจะใชกจิการรวมคา

น้ีประมูลงานอ่ืนอีกในอนาคต 

3. กิจการรวมคาศรีนครนิทร 30 

ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว  

เปนกิจการรวมคาระหวางบรษิัท กับ บรษิัท ชัยนันทการคา 

(2524) จํากัด สัดสวนรวมคารอยละ 40 และบรษิัท ประยูร

ชัย (1984) จํากัด สัดสวนรวมคารอยละ 30 จัดต้ังขึ้นเมื่อ

วันที ่ 29 พฤษภาคม 2550 เพือ่ประกอบธรุกิจรับเหมา

กอสราง โครงการทางลอดศรนีครินทร – ถนนสุขุมวิท 103 

(อุดมสุข) 

4. บรษิัท ซฟีโก – เรียวบิ จาํกัด 47.5 

ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว  

6.71 ลานบาท 

เปนบริษัทท่ีตั้งขึ้นท่ีประเทศสิงคโปร เพื่อรับงานกอสราง

กําแพงกันดิน ท่ีประเทศสิงคโปร โดยมีการรวมลงทนุกับ 

RYOBI KISO (S) PTE LTD ในอัตรารอยละ 47.5 และ MR. 

Lim seck mow ในอัตรารอยละ 5 จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อ

วันที ่8 มิถุนายน 2550  

5. กจิการรวมคา ซีฟโก และ ประยรูชยั 

(1984) 

45 

ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว 

 

เปนกิจการรวมคาระหวางบรษิัท และบรษิัท ประยรูชัย 

(1984) จาํกัด จดัตั้งเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เพื่อ

ประกอบธรุกิจรับเหมากอสรางถนนและวางทอประปา 

โครงการกอสรางถนนไมตรจีิตรและคลองเกา 
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 *  บรษิัทจําเปนตองถือหุนในกิจการรวมคาเปนระยะเวลา อีก 2 ปนับจากวนัที่สงมอบงาน ซึง่เปนไปตามขอกําหนดในสัญญากับ 

   กรุงเทพมหานครเพื่อเปนการค้ําประกันผลงาน หลงัจากนั้น บรษิัทจะทําการปดกิจการของกจิการรวมคาตอไป 

4.4 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท แยกตามสายผลติภัณฑ 

ผลิตภัณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการรบัจาง       

รายไดงานเสาเข็มเจาะ 826.13 50.95 712.53 39.00 753.48 51.54 

รายไดงานกาํแพงกนัดิน  288.59 17.80 81.40 4.46 20.34 1.39 

รายไดงานกอสรางโยธา 331.32 20.43 677.45 37.08 650.08 44.47 

รายไดงานฐานราก 77.38 4.77 240.32 13.15 3.45 0.24 

รายไดปรับปรุงคุณภาพดิน 25.80 1.59 35.50 1.94 (0.06) - 

รายไดคาบริการทดสอบเสาเข็ม 16.58 1.02 8.85 0.48 0.28 0.02 

รายไดคาบริการอืน่ๆ 44.18 2.72 48.15 2.64 26.51 1.81 

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

รายไดอื่นๆ 11.67 0.72 22.71 1.24 7.48 0.51 

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

 

4.5 เปาหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทยังคงนโยบายการเปนผูนาํดานงานเสาเข็มเจาะ  กําแพงกันดิน  และงานฐานราก  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเล็งเห็น

ถึงการขยายตัวอยางมากของงานอสังหาริมทรัพยและงานโครงสรางพื้นฐานในอนาคต ซ่ึงทุกโครงการจําเปนตองใชเสาเข็ม  

และงานฐานราก   

บริษัทรับงานกอสรางสาธารณูปโภคประเภท Deep Cement - Soil Mixing ซึ่งเปนงานปรับปรุงคุณภาพดิน โดยการ

ผสมซีเมนตกับดนิเพื่อทําใหดินที่ออนมีคณุสมบตัทิางวิศวกรรมทีด่ียิ่งข้ึน มีเสถยีรภาพมากขึ้น  เหมาะกับงานโครงสราง

พื้นฐานที่มีสภาพดินออน เชน งานสรางถนนซึง่จะชวยปองกันการทรุดตัวของดิน งานกอสรางเขื่อน ซ่ึงจะชวยปองกันการเกิด

การเลื่อนไหลของดิน เปนตน  บริษัทคาดวาในอนาคตงานปรับปรุงคุณภาพดินดังกลาวจะไดรับความนยิมมากข้ึน เนื่องจาก

สภาพดินในกรุงเทพและปริมณฑลมีลกัษณะคอนขางออน  ประกอบกับบริษัทมีเครื่องจักรและศักยภาพที่สามารถดําเนินการ

ได  บริษทัจึงมีนโยบายที่จะขยายงานดานนี้เพิม่เติม 

นอกจากนี้บริษทัรับงานกอสรางฐานราก ซึ่งเปนงานตอเนื่องจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน โดยที่งานใน

ประเภทนี้ไมจําเปนตองลงทุนเกีย่วกับเคร่ืองมอืและเครื่องจักร เพราะใชเครื่องมือและเครื่องจักรประเภทเดียวกับที่บริษัทมีอยู

แลว เพียงแตสรางทีมงานข้ึนมาใหมเทานั้น รวมทั้งขยายงานเพิ่มในการรับงาน กอสรางอาคารที่ไมสูง 


