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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียนก่อตั้งเป็น

บริษทัจาํกัดเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2517 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 บริษทัมี
ประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการทาํเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์มากกวา่ 40 ปี 
จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษาและเจา้ของโครงการต่าง ๆ  

แหล่งรายไดข้องบริษทัในปี 2558 ซ่ึงมีรายไดร้วม 1,856 ลา้นบาท มาจากภาครัฐร้อยละ 21% และภาคเอกชนร้อยละ  73 
และจากต่างประเทศร้อยละ 6 ทั้งน้ีบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 25 ของรายไดร้วมของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ 
50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
10,000,000 บาท และไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท 
โดยไดถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดรั้บรางวลัในงาน SET Awards 2015  ดงัน้ี 
- รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม (BEST Investor Relations Awards) 
- รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการดาํเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) 
- คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ (กรรมการผู ้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ได้รับ รางวลัผู ้บริหารสูงสุดดีเด่น 

(Outstanding CEO Awards)                                    
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้และชาํระแลว้จาํนวนหุน้สามญั 50,000 หุ้น 

หุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5,000,000 บาท โดยบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 291,124,377 หุน้ เหลือ 291,110,727 หุน้ และเม่ือ

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากหุ้นสามญั 291,110,727 หุ้น หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 291,110,727 
บาท เป็นจาํนวนหุ้นสามญั 305,666,263 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 305,666,263 บาท โดยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้  305,665,008 หุ้น เป็น
มูลค่า 305,665,008 บาท 
 

1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 วสัิยทศัน์   เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างชั้นนาํแห่งอาเซียน 

  (TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASEAN) 
 ภารกจิ  บริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพและความชาํนาญ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  
   (TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT MANAGEMENT  
 SAFETY AND ENVIRONMENT) 
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กลยุทธ์  เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
1. รับงานบริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน รวมทั้ งงานก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ทั้ งในและ

ต่างประเทศโดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
2. เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 
3. บริหารงานโครงการโดยยดึหลกัการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงสภาวะส่ิงแวดลอ้ม

และความปลอดภยั ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพงานไดม้าตรฐาน 
4. หาตลาดใหม่เพ่ิมเติมในประชาคมอาเซียน 
5. พฒันาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยู่เสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขนัดา้น

ราคา 
6. พฒันาศกัยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย ์และโครงสร้างการบริหารจดัการขององค์กรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 
7. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองจกัร เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
8. พฒันานาํระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการบริหาร เพ่ือให้มีการรายงานขอ้มูลต่างๆ ให้

รวดเร็วและทนัการ 
 

 1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคัญ 
ปี 2517 - จดทะเบียนก่อตั้ งบ ริษัทจํากัด  ภายใต้ช่ือ  “บริษัท  ซีฟโก้  จํากัด  (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 

COMPANY LIMITED)” เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2517  ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลา้นบาท (เรียกชาํระ 1.5 ลา้นบาท)  
มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท โดยกลุ่มวิศวกรท่ีทาํงานให้กบัหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเล็งเห็นศกัยภาพ
ของธุรกิจเสาเขม็เจาะ ซ่ึงงานในช่วงแรกจะเป็นงานเสาเขม็เจาะขนาดเลก็ ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูป้ระกอบการไทยราย
แรกท่ีนาํเทคโนโลยเีสาเขม็เจาะแบบ 3 ขา เขา้มาใชใ้นประเทศไทย 

ปี 2523 - ร่วมทุนกบั Stent Foundations Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงด้านเข็มเจาะขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษ 
จดัตั้งบริษทัช่ือ Stent Seafco Ltd. ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลา้นบาท  โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  51 เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นรับงานเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่สาํหรับอาคารสูงและโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่  ในขณะ
ท่ีบริษทัจะรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเท่านั้น  ซ่ึงต่อมาบริษทัร่วมทุนดงักล่าวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Balfour 
Beatty Thai Ltd. และขยายงานก่อสร้างอาคารสูงและงานโยธาอ่ืนๆ  

ปี 2530 - ขายเงินลงทุนใน Balfour Beatty Thai Ltd. ให้แก่ Stent Foundations  อย่างไรก็ตามบริษทัได้ซ้ือเคร่ืองจกัรดว้ย   
วิธีการผ่อนชาํระและรับโอนพนักงานของบริษทัร่วมทุนทั้งหมดมาเป็นพนักงานของบริษทั ส่งผลให้บริษทั
สามารถรับงานทั้งเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และขนาดใหญ่ไดเ้อง  

ปี 2532 - บริษัทได้ทาํข้อตกลงกับ Soletanche Bachy Group ของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงด้านความเช่ียวชาญงาน
ก่อสร้างกาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซ่ึงเขา้มาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยบริษทัจะรับหนา้ท่ี
ในการหาและรับงานโครงการต่างๆ  ในขณะท่ี Soletanche จะรับหนา้ท่ีเป็นผูรั้บช่วงก่อสร้างงานกาํแพง D- Wall  
ซ่ึงในเวลาต่อมาทั้ง 2 บริษทัต่างแยกรับงานดว้ยตนเอง โดยอาจจะมีการร่วมงานในโครงการใหญ่เป็นคร้ังคราว 
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ปี 2534 
 
 

- ลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์ จาํกดั จาํนวน 6,900 หุน้ในราคาหุน้ละ 1,000  บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  
 1,000 บาท) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23 (ทุนชาํระแลว้ 30 ลา้นบาท) เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร อาคาร 
 ชุด และท่ีดิน   
- บริษทัลงทุนในบริษทั อี.ดี.อี. จาํกดั จาํนวน 980 หุน้ในราคาหุน้ละ 1,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000   
  บาท) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.50 (ทุนชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท) เพ่ือ ดาํเนินธุรกิจรับจา้งทดสอบเสาเขม็   

ปี 2537 - จดทะเบียนเปล่ียนช่ือภาษาองักฤษจาก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เป็น  
  SEAFCO COMPANY LIMITED 
- ในระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัมีการเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่มีทุนชาํระแลว้เท่ากบั 120  
  ลา้นบาท และเปล่ียนมูลค่าตามบญัชีจากหุน้ละ 1,000 บาท เป็น หุน้ละ 100 บาท 

ปี 2540 
 
 
 
 
 

- เปิดหน่วยงานวิจยัและพฒันา (R&D) เพ่ือทาํการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะโดยใช้
เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมกาํลงัในการรับนํ้ าหนกับรรทุกให้สูงมากขึ้นโดยไม่ตอ้งเพ่ิมตน้ทุน ดว้ยการนาํวสัดุโพลี
เมอร์มาใช้ในการขุดเจาะแทนการใช้ผงดินเบนโทไนท์ ซ่ึงจะเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างลงได้และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มลงไดอ้ยา่งมากดว้ย  และมีการพฒันาเขม็รูปแบบต่างๆ  และวิธีการเจาะ  เพ่ือให้เหมาะ
กบังานโครงสร้างประเภทต่างๆ 

ปี 2543 - บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมคา้กบับริษทั ประยรูชยั (1984) จาํกดั ดว้ยเงินลงทุน 0.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 80 ของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ เพ่ือดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการทางลอดกลบัรถยนต์บริเวณ
ถนนพฒันาการกบักรุงเทพมหานคร 

ปี 2546 - บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัร่วมทั้ง 2 แห่ง คือบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์  จาํกดั และบริษทั       
  อี.ดี.อี. จาํกดั เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 
- บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั จาํนวน 99,940 หุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาท (มูลค่าท่ีตราไว ้   
  หุน้ละ 10 บาท) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.94 ของทุนชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจรับเหมา 
  ก่อสร้างทัว่ไป 

ปี 2547 - บริษทัเปล่ียนมูลค่าตามบญัชีจากหุน้ละ 100 บาท เป็น หุน้ละ 1 บาท และมีการเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมอีก 90  
  ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท  ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็น 210 ลา้นบาท และชาํระแลว้ 160 ลา้นบาท 
-  แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
- บริษทัลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวน 210 ลา้นบาท เป็น 160 ลา้นบาท และเพิ่มทุน จาํนวน 55 ลา้นบาท ใน
ราคาหุ้นละ  1 บาท ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 50 ลา้นหุ้น และส่วนท่ีเหลือ 5 ลา้นหุ้น สาํรองไวเ้พ่ือการรับรองการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

-  ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 5 ลา้นหน่วย เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2547 
ปี 2548 - เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 เป็นวนัใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัใน คร้ังท่ี 1 น้ี 
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ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวนัใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการ และ

พนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 2 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่าไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิ เป็นหุน้สามญัในคร้ังท่ี 2 น้ี 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2549 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 3 ผลของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัปรากฏว่ามีผูม้าใช้สิทธิจาํนวน 20 ราย จาํนวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในคร้ังน้ี 1,518,000 หน่วย จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 
หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 1,518,000 หุน้ จาํนวนคงเหลือของหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 

ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 4 ผลของการใชสิ้ทธิจาํนวน 121 ราย จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 
2,002,000 หน่วย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่1,480,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใช้
สิทธิคร้ังน้ี 2,002,000 หุ้น จาํนวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น 
จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวนเงินรวม 10,010,000 
บาท 

- เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2550 บริษัทได้ลงนามร่วมลงทุนกับ RYOBI KISO (S) PTE.LTD.จัดตั้ ง SEAFCO – 
RYOBI PTE.LTD. ข้ึนท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ โดยมีสัดส่วนในการลงทุนในนาม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือ
อยู่ในอัตราร้อยละ 47.50 RYOBI KISO (S) PTE.LTD. ถืออยู่ในอัตรา 47.50 และอีกร้อยละ 5 ในนาม LSM 
SEAFCO – RYOBI PTE.LTD. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสิงค์โปร์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการรับงานก่อสร้างกาํแพงกนัดินท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ 

- เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2550 ได้ร่วมจดัตั้ งกิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมค้าในนาม บริษัท 
ชยันันท์การคา้วตัถุก่อสร้าง (2524) จาํกดั มีสัดส่วนร่วมคา้อตัราร้อยละ 40 บริษทั ประยูรชยั (1984) จาํกดั มี
สดัส่วนร่วมคา้อตัราร้อยละ 30 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มีสัดส่วนร่วมคา้อตัราร้อยละ 30 เพ่ือประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างโครงการทางลอด ศรีนครินทร์ – ถนนสุขมุวทิ 103 (อุดมสุข) 

- เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 ไดร่้วมจดัตั้งกิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) โดยมีสดัส่วนร่วมคา้ในนาม
ของ บริษทั ประยรูชยั (1984) จาํกดั มีสดัส่วนร่วมคา้อตัราร้อยละ 55 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มีสัดส่วนร่วม
คา้อตัราร้อยละ 45 เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อประปาโครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตร
และคลองเกา้ 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 5 (คร้ังสุดทา้ย) ผลของการใชสิ้ทธิจาํนวน 130 ราย จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ัง
น้ี จาํนวน 1,480,000 หน่วย จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจาํนวน 1,480,000 หุน้ ซ่ึงเป็นจาํนวน
หุ้นท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จาํนวน 
7,400,000.00 บาท 
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ปี 2554 
 
 
 
ปี 2555 
 
 
 
 
ปี 2556 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2554 ไดข้ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ Seafco-Ryobi Pte.Ltd.  ทั้งหมดให้กบัผูร่้วมลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยไดรั้บผลกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 4.91 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 ไดเ้พ่ิมเงินลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั จาก 1 ลา้นบาทมาเป็น 10.9 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 55 

- เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2555 บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 10.9 ลา้นบาท ลงมา
เหลือ 10 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 50 บริษทั นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ถือ
หุน้ร้อยละ 25 และบริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555  บริษทั ซีฟโก้ จาํกดัและบริษทั ประยูรชัย(1984) จาํกดัร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจการร่วมคา้ 

- เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยบริษทั
ฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั ทุนจดทะเบียน 4,500,000 kyat โดยบริษทั 
ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ถือหุน้อยูร้่อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2557 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหุ้นสามญั 215,000,000 หุน้ หุน้ละ 1 บาท 
มูลค่า 215,000,000 บาท เป็นจาํนวนหุน้สามญั 333,250,000 หุน้ละ 1 บาท มูลค่า 333,250,000 บาท โดยไดเ้รียก
ชาํระค่าหุน้แลว้  268,730,194 หุน้ เป็นมูลค่า 268,730,194 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั โดยมีหุน้สามญั 50,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มูลค่า 5,000,000 บาท และไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 50,000 หุ้น 
หุน้ละ 50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยไดถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษทัน้ีจะดาํเนินการ
รับงานก่อสร้างและรับงานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกันดินท่ีต่างประเทศ โดยปัจจุบนัได้เร่ิมรับงานแลว้น้ีใน
ประเทศพม่า 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) 
จาํกดั ข้ึนท่ีประเทศพม่า โดยมีหุน้สามญัจาํนวน 4,500 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10,000 kyat  เป็นจาํนวนเงิน  4,500,000 
kyat ไดเ้รียกชาํระและชาํระแลว้จาํนวนหุ้นสามญั 4,500 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน  4,500,000 kyat ซ่ึงทางบริษทั ซีฟ
โก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ลงทุนคิดเป็นเงินเท่ากบั 1,410,300 บาท โดยจะดาํเนินการรับงานบริการก่อสร้างและรับ
งานบริการเสาเขม็เจาะและรับงานบริการกาํแพงกนัดินท่ีประเทศพม่า ซ่ึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการรับงานแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 333,250,000 หุ้น เหลือ 268,730,194 หุ้น 
และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหุ้นสามญั 268,.730,194 หุ้น หุ้นละ 
1 บาท มูลค่า 268,730,194 บาท เป็นจาํนวนหุ้นสามญั 291,124,377 หุ้นละ 1 บาท มูลค่า 291,124,377 บาท โดย
ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้  291,110,727 หุน้ เป็นมูลค่า 291,110,727 บาท 

 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2558 

6 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 ในกลุ่มบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ประกอบดว้ย 
 

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ดงัน้ี 

 
ช่ือบริษทั/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 

1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 50 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 
10 ลา้นบาท 

มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงาน
ก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างฐานราก 

2. กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์  30 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้  

เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างบริษทั กบั บริษทั ชัยนันท์
การค้า (2524) จาํกัด สัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 40 และ
บริษทั ประยูรชยั (1984) จาํกดั สัดส่วนร่วมคา้ร้อยละ 
30 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โครงการทางลอดศรีนครินทร์ – 
ถนนสุขมุวิท 103 (อุดมสุข) ปัจจุบนัไม่ไดด้าํเนินธุรกิจ
อะไร และไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมคา้น้ีประมูล
งานอ่ืนอีกในอนาคต 
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ช่ือบริษทั/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 
3. กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และ ประยรู
ชยั (1984) * 

45 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 
 

เป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่งบริษทั และบริษทั ประยรูชยั 
(1984) จาํกัด จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อประปา 
โครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและคลองเกา้ ปัจจุบนั
ไม่ไดด้าํเนินธุรกิจอะไร และไม่มีนโยบายจะใชกิ้จการ
ร่วมคา้น้ีประมูลงานอ่ืนอีกในอนาคต 

4. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้ 
10 ลา้นบาท 

มีนโยบายรับงานก่อสร้างและรับงานเสาเข็มเจาะและ
กาํแพงกนัดินท่ีต่างประเทศ 

5. บริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั 90 ของทุนจดทะเบียน 
4,500,000 kyat คิดเป็น
เงินเท่ากบั 1,410,300 

บาท 

มีนโยบายดาํเนินการรับงานก่อสร้างและรับงานเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีประเทศพม่า 

 * บริษทัจาํเป็นตอ้งถือหุ้นในกิจการร่วมคา้เป็นระยะเวลา อีก 2 ปีนับจากวนัท่ีส่งมอบงาน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดใน
สญัญากบักรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการคํ้าประกนัผลงาน หลงัจากนั้น บริษทัจะทาํการปิดกิจการของกิจการร่วมคา้ต่อไป 

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-  ไม่มี –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




