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ส่วนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

1.  ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
  

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียน
ก่อตัง้เป็นบริษัทจํากดัเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2517 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลาถึง 39 ปีเศษ มีประสบการณ์มายาวนานในวงการ
ธุรกิจการทําเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในประเทศ จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาและ
เจ้าของโครงการตา่งๆ  

บริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินประเภท (Diaphragm Wall) งานฐานราก และงาน
โครงสร้างพืน้ฐาน โดยในปี 2555 มีสดัส่วนของงานจากภาคเอกชนเป็นสดัสว่นร้อยละ 52.59 สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 47.41 
มาจากภาครัฐบาล งานในภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานกังาน อาคารชดุ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ผู้ รับเหมาช่วง
งานราชการ เช่น งานรถไฟฟ้า ในส่วนของภาครัฐบาล เช่น อาคารจอดรถใต้ดิน, ทางลอดถนน, งานถนน งานสะพาน งาน
อาคาร เป็นต้น ซึ่งงานท่ีรับมาอาจเป็นการประมลูงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือประมลูงานโดยการรับเหมาช่วง 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีบริการปรับปรุงคณุภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก  

 ในกลุม่บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย  

ช่ือบริษัท สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 50% 

กิจการร่วมค้า ซีฟโก้และประยรูชยั (1984)  45% 

กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 30% 

- บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว 10 ล้านบาท เพ่ือ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสงู  

- กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยรูชยั (1984) โดยมีสดัส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 45 เพ่ือรับเหมาก่อสร้างถนนไมตรี
จิตและถนนคลองเก้า กบัทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจบุนัได้ดําเนินโครงการดงักล่าวเสร็จแล้ว ทัง้นีบ้ริษัทไม่มี
นโยบายจะใช้กิจการร่วมค้าดงักลา่วประมลูงานอ่ืน ๆ อีกในอนาคต 

- กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสดัสว่นร่วมค้าอยู่ร้อยละ 30 เพ่ือรับเหมาก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ กบัถนน
สขุมุวิท 103 (อดุมสขุ) กบัทางกรุงเทพมหานคร ซึง่เร่ิมก่อสร้างในปี 2552 

ในช่วงตัง้แต่ปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,447.29 ล้านบาท 1,576.60 ล้านบาท และ 1,541.83 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99 เท่ากนัทัง้ 3 ปี รายได้เม่ือแบ่งตาม
สายผลติภณัฑ์ในช่วงตัง้แตปี่ 2553 ถึง 2555 พบว่า รายได้เสาเข็มเจาะและกําแพงดิน มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 53,  ร้อยละ 
69 และร้อยละ 68 รายได้ส่วนนีใ้นปี 2555 ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2554 ซึ่งสาเหตมุาจากการรับงาน โดยในปี 2555 
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งานท่ีรับเข้ามาส่วนใหญ่เป็นงานไม่รวมค่าวสัดจุะได้เฉพาะค่าแรง ซึ่งถ้ารวมค่าวสัดแุล้ว มลูค่างานในส่วนนีจ้ะเพ่ิมขึน้กว่าปี 
2554 มากซึ่งแสดงว่าสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูงและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ท่ีใช้เสาเข็มเจาะมีปริมาณเพิ่ม
ขึน้มาตลอด 3 ปี เน่ืองมาจากการลงทนุในภาครัฐเก่ียวกบัการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทนุของ
ภาคเอกชน  รายได้งานโยธามีสดัส่วนประมาณร้อยละ 45  ร้อยละ30 และร้อยละ 30 ของรายได้รวมและรายได้ส่วนงาน
ก่อสร้างโยธาในมือได้ลดลงมาจากการส่งมอบท่ีแล้วเสร็จจนถือว่าไม่เป็นส่วนท่ีมีสาระสําคญั ปรับปรุงคณุภาพดิน บริการ
ทดสอบเสาเข็ม และรายได้บริการอ่ืน อีกร้อยละ 1 ทัง้ 3 ปี 

กําไรขัน้ต้นของปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 77.80 ล้านบาท 87.74 ล้านบาท และ 265.46 ล้านบาท 
ตามลําดบั ในปี 2554 เพิ่มขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 13 สาเหตมุาจากรายได้เสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน เพิ่มขึน้จากปี 2553 
ซึง่รายได้ของเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกว่างานโยธา ส่วนในปี 2555 สงูกว่าปี 2554 ร้อยละ 203 
สาเหตุเพราะมีการตัง้ประมาณการผลขาดทุนในส่วนของงานโยธาไว้แล้วทัง้หมดในปี 2554 ซึ่งผลงานในส่วนนีจ้ึงไม่มี
ผลกระทบในปี 2555 

สําหรับกําไร(ขาดทนุ)สทุธิของปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมี(ขาดทนุ)เท่ากบั (58.88) ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ (57.87)  
ล้านบาท และกําไรสทุธิ 145.65 ล้านบาท ในปี 2554 ขาดทุนลดลงจากปี 2553 เป็นจํานวนเล็กน้อย ส่วนในปี 2555 มีผล
กําไรเพิ่มมากขึน้กว่าปี 2554 เป็นจํานวนมากเน่ืองจากปี 2555 มีกําไรขัน้ต้นสงูกว่าปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 203 รวมทัง้บริษัท
ฯ สามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึน้กวา่ปี 2554  

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 มีมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 160 
ล้านบาท และเพิ่มทนุจํานวน 55 ล้านบาท (หุ้นสามญั 55 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท)  โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 50 ล้านหุ้น 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และส่วนท่ีเหลือสํารองไว้เพ่ือการรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่กรรมการและพนกังาน จํานวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ
เท่ากบั 5 บาทต่อหุ้น อาย ุ3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญั
แสดงสทิธิให้กบักรรมการและพนกังานของบริษัท 

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 เป็นวันใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น
สามญั ในครัง้ท่ี 1 นี ้

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวันใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษัทครัง้ท่ี 2 ผลของการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น
สามญัในครัง้ท่ี 2 นี ้

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 เป็นวันท่ีใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 3 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏว่ามีผู้ ใช้สิทธิจํานวน 20 ราย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ใช้สทิธิครัง้นี ้1,518,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการ
ใช้สิทธิครัง้นี ้1,518,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3,482,000 
หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นีจํ้านวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 
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เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 4 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีใช้สิทธิครัง้นี ้2,002,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร 
เพ่ือการใช้สิทธิครัง้นี ้2,002,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
1,480,000 หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จํานวนเงินรวม 10,010,000 
บาท  

เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 5 ซึ่งเป็นครัง้สดุท้าย ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 130 ราย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้ในครัง้นี ้1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือการใช้สิทธิในครัง้นีจํ้านวน 
1,480,000 หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีจํ้านวนเงินรวม 7,400,000 
บาท 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวลั บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุน
สมัพนัธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2009 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้รับรางวลั บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุน
สมัพนัธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2010   

เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2554 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ได้ขายเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าSeafco-Ryobi Pte.Ltd. 
ทัง้หมดให้กบัผู้ ร่วมลงทนุตา่งประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับผลกําไรจากการขายเงินลงทนุจํานวน 4.91 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 10.9 
ล้านบาท โดยบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 

เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั ได้ลดทนุจดทะเบียนจาก 10.9 ล้านบาท ลดลงเหลือ 
10 ล้านบาท โดยบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จํากดั ถือ
หุ้นร้อยละ 25 และบริษัท อลัเทม็เทค จํากดัถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสงู 

 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555  บริษัท ซีฟโก้ จํากดัและบริษัท ประยรูชยั(1984) จํากดัร่วมค้าได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
ร่วมค้า 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 	 หน้า 4� 	
	 	

2.  ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษัท 
 

: บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 

ช่ือภาษาองักฤษ : SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMTIED 
 

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 
 

: บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างงานปฐพี เช่น การก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด
ใหญ่  กําแพงกนัดิน งานฐานรากของโครงสร้างงานฐานรากและการปรับปรุงคณุภาพ
ดินและงานก่อสร้างโยธาตา่งๆ 
 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 
 

: 144 ถนนพระยาสเุรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
 กรุงเทพมหานคร 10510 

   
เลขทะเบียนบริษัท 
 

: 0107547000257 

โทรศพัท์ 
 

: (662) 919-0090-7 

โทรสาร 
 

: (662) 919-0098, 518-3088 

โฮมเพจของบริษัท 
 
E-mail address  : 

: www.seafco.co.th 
 
seafco@seafco.co.th 

  


