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7. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
7.1 ทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีทัง้สิน้ 
515.25 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

 
รายการทรัพย์สิน 

 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูคา่สทุธิ
ตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

มลูคา่ของ
หลกัประกนั* 
(ล้านบาท) 

 
วงเงินกู้  

(ล้านบาท) 

1. ท่ีดิน เจ้าของ 57.77 186 474 
(วงเงินเดียวกบั
ท่ีดินบางสว่น) 

2. อาคาร เจ้าของ 24.06 24 

3.  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 399.14 308.06 81.79 
4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 13.76 - - 
7. ยานพาหนะ เจ้าของ 19.78 38.35 20.46 
8. สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 0.74 - - 

รวม  515.25   

*  สินทรัพย์ท่ีมีภาระผกูพนัเป็นสว่นหนึง่ของหลกัทรัพย์คํา้ประกนัท่ีมีตอ่สถาบนัการเงิน ซึง่มลูค่าของหลกัประกนัถกูประเมินโดยสถาบนั

การเงินท่ีปลอ่ยวงเงินกู้หรือผู้ประเมินอิสระ   
 

7.2 ใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทได้ขึน้ทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประมลูงานรับเหมาก่อสร้างงานของหน่วยงานราชการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ผู้ รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประเภทงานทาง (ชัน้ 1) และประเภทงานอาคาร (ชัน้ 1) 
โดยทะเบียนมีอายนุบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 และหมดอายวุนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ทัง้นีบ้ริษัทสามารถ
ย่ืนความจํานงขอตอ่อายกุารขอเป็นผู้ รับจ้างเหมางานก่อสร้างดงักลา่วได้ก่อนถงึเวลาของการหมดอาย ุ

2. บริษัทได้รับบตัรจากกรมทรัพยากรนํา้อนัแสดงว่าบริษัทมีสิทธิขอซือ้รายละเอียดเอกสารประกวดราคาและ
รูปแบบเพ่ือเข้าเสนอราคารับงานอนุรักษ์ฟืน้ฟูและพฒันาแหล่งนํา้ โดยเป็นผู้ มีคุณสมบติัเบือ้งต้นในการ
จ้างก่อสร้าง ชัน้ท่ี 1 บตัรออก ณ วนัท่ี 11 ตลุาคม 2554 และหมดอายวุนัท่ี 30 กนัยายน 2557  

7.3  นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 
ในกรณีท่ีบริษัทจะทําการลงทนุในโครงการตา่งๆ บริษัทอาจพิจารณาการลงทนุดงักลา่วโดยบริษัทเอง หรือจดัตัง้บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า โดยจะจํากดัเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองหรือตอ่เน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท สําหรับกิจการ
ร่วมค้านัน้ บริษัทจะพิจารณาจัดตัง้ร่วมกับพันธมิตรรายอ่ืนเป็นแต่ละกรณีไป  ทัง้นีโ้ครงการลงทุนต่างๆจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุติัตามท่ีกําหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้าคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของยอดสินทรัพย์
รวม ตามรายละเอียดการลงทนุ ดงันี ้
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การลงทนุในบริษัทยอ่ย                              หน่วย : ล้านบาท 
ช่ือบริษัทย่อย สดัสว่นการลงทนุ ทนุชําระแล้ว มลูคา่เงินลงทนุ 

บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 50% 10 5 

 
การลงทนุในกิจการร่วมค้า                 หน่วย : ล้านบาท 

ช่ือกิจการร่วมค้า ช่ือโครงการ สดัสว่นการลงทนุ ทนุชําระแล้ว มลูคา่เงินลงทนุ  
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ การก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ 

– ถนนสขุมุวิท 103 (อดุมสขุ) 
30.00% - - 

กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และ
ประยรูชยั (1984) 

การก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและ
คลองเก้า 

45.00% - - 

 
สําหรับการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปร่วมในการบริหารงาน พร้อมทัง้เป็นผู้ กําหนด

นโยบายในการบริหารงานและด้านการเงินของบริษัทยอ่ย 
สําหรับการลงทนุในกิจการร่วมค้า บริษัทจะทําหน้าท่ีเป็นแกนนําในการประมลูงานและดําเนินการก่อสร้าง  ทัง้นีบ้ริษัท

ไม่มีนโยบายท่ีจะใช้กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ ประยรูชยั และกิจการร่วมค้าซีฟโก้และประยรูชยั (1984) ในการเข้าร่วมประมลูงาน
ใหมแ่ตอ่ยา่งใด 
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8. โครงการในอนาคต 

ในช่วงต้นปี 2556 มีโครงการก่อสร้าง ท่ีบริษัท ฯ ได้เสนอราคาประมลูดงันี ้

 
ลาํดับ ช่ือโครงการ 

1 อาคารนวตักรรม,การจดัการ,การทอ่งเท่ียว มหาวิทยาลยับรูพา 
2 WIRE CONDO (รัชดา ซ.19) 
3 I Condo เกษตร 
4 I Condo เพชรเกษม 39 
5 งานกําแพงกนัเสียงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
6 Sansiri 93 
7 อาคารโรงงานนิคมไฮเทค จงัหวดัอยธุยา 
8 เดอะเบสขอนแก่น 
9 อโุมงค์ทางลอด แยกสามกอง จงัหวดัภเูก็ต 
10 The Trust Condo (พทัยาใต้) 
11 คอนโด LIB 1 ลาดพร้าว 20 
12 เดอะ เฮอริเทจ โฮเทล ปณุณวิถี 
13 อาคารผู้ ป่วยนอก-ผู้ ป่วยใน สถาบนัราชประชามาสยั (พระประแดง) 
14 Flour Mill Building 
15 เซน็ทรัลพลาซา Banana 
16 Sukhumvit Soi 6 
17 มิราจ 27 
18 M200 Hotel, Pattaya 
19 ตกึคอม พทัยา 
20 โครงการทางหลวงหมายเลขพิเศษ 7 มาบตาพดุ 
21 อาคารสํานกังาน ซ.รัชดาภิเษก 20  
22 สถานีจ่ายสบูนํา้ราษฎร์บรูณะ 
23 The Trust งามวงศ์วาน 
24 The Promise 
25 รัฐสภาแหง่ใหม่ 

  
รวมมลูคา่งานเสาเข็มเจาะท่ีย่ืนเสนอราคาในต้นปี 2556 รวม 25 โครงการ มีมลูค่าประมาณ 1,512.12 ล้านบาท 

 
 


