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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่ SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียนก่อตั้งเป็น

บริษทัจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2517 และจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 บริษทัมี
ประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุรกิจกำรท ำเสำเขม็เจำะขนำดใหญ่ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีประสบกำรณ์มำกกวำ่ 42 ปี 
จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษำและเจำ้ของโครงกำรต่ำง ๆ  

แหล่งรำยไดข้องบริษทัในปี 2559 ซ่ึงมีรำยไดร้วม 1,863 ลำ้นบำท มำจำกภำครัฐร้อยละ 17  และภำคเอกชนร้อยละ  82  
และจำกต่ำงประเทศร้อยละ 1 ทั้งน้ีบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีสัดส่วนเกินร้อยละ 25 ของรำยไดร้วมของบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2559  บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จำก 305,666,263 บำท เหลือ 305,665,008 
หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เป็นทุนจดทะเบียน 305,665,008 บำท   

 
 
รำงวลัท่ีไดรั้บ 
 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2560  บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัจำกงำน Set Awards 2016 
  - รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม (BEST Investor Relations Awards) 
  - รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) 
 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2558 บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัจำกงำน Set Awards 2015 
  - รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม (BEST Investor Relations Awards)  
  - รำงวลับริษทัจดทะเบียนดำ้นผลกำรด ำเนินงำนดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) 
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1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
 วสัิยทัศน์   เป็นบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงชั้นน ำแห่งอำเซียน 

  (TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASEAN) 
 ภารกจิ  บริกำรลูกคำ้ดว้ยคุณภำพและควำมช ำนำญ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  
   (TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT MANAGEMENT  
 SAFETY AND ENVIRONMENT) 

กลยุทธ์  เพ่ือกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
1. รับงำนบริกำรเสำเข็มเจำะและก ำแพงกันดิน รวมทั้ งงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงต่ำง ๆ ทั้ งในและ

ต่ำงประเทศโดยมีผลตอบแทนทำงธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม 
2. เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยใหญ่ 
3. บริหำรงำนโครงกำรโดยยดึหลกักำรบริหำรตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงสภำวะส่ิงแวดลอ้ม

และควำมปลอดภยั ส่งมอบงำนตรงตำมเวลำและคุณภำพงำนไดม้ำตรฐำน 
4. หำตลำดใหม่เพ่ิมเติมในประชำคมอำเซียน 
5. พฒันำเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยู่เสมอ โดยไม่เน้นกำรแข่งขนัดำ้น

รำคำ 
6. พฒันำศกัยภำพในดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์และโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรขององค์กรเพ่ือเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
7. เตรียมควำมพร้อมของเคร่ืองจกัร เพื่อใหส้ำมำรถรับงำนไดห้ลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ 
8. พฒันำน ำระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเขำ้มำใชใ้นกำรบริหำร เพ่ือให้มีกำรรำยงำนขอ้มูลต่ำงๆ ให้

รวดเร็วและทนักำร 
 เป้ำหมำยกำรเติบโตใน 3 ปีขำ้งหนำ้ บริษทัจะเพ่ิมรำยไดใ้หโ้ตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปี และรักษำใหมี้ Margin ไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 17 รวมทั้งใหร้ำยไดจ้ำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 5 ของรำยไดร้วม โดยกำรเติบโตนั้นมำจำกตลำดของโครงกำรภำครัฐ 
มีรถไฟฟ้ำสำยสีต่ำงๆ, รถไฟรำงคู่ มอเตอร์เวย ์รวมทั้งกำรขยำยสนำมบิน และบริษทัฯ จะเขำ้ไปในตลำดใหม่ท่ีแต่เดิมไม่ไดเ้ป็นฐำน
รำยไดข้องบริษทั เช่น ตลำดตำมต่ำงจงัหวดัของประเทศ โดยจะหำพนัธมิตรเพ่ือลงทุนในต่ำงจงัหวดั และตลำดต่ำงประเทศ ซ่ึงเดิม
บริษทัไดเ้ขำ้ไปในประเทศพม่ำ และภำยในปี 2561 จะเขำ้ไปในตลำดประเทศกมัพชูำ 

 
 1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

ปี 2517 - จดทะเบียนก่อตั้ งบ ริษัทจ ำกัด  ภำยใต้ช่ือ  “บริษัท  ซีฟโก้ จ  ำกัด  (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 
COMPANY LIMITED)” เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2517  ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลำ้นบำท (เรียกช ำระ 1.5 ลำ้นบำท)  
มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1,000 บำท โดยกลุ่มวิศวกรท่ีท ำงำนให้กบัหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนท่ีเล็งเห็นศกัยภำพ
ของธุรกิจเสำเขม็เจำะ ซ่ึงงำนในช่วงแรกจะเป็นงำนเสำเขม็เจำะขนำดเลก็ ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูป้ระกอบกำรไทยรำย
แรกท่ีน ำเทคโนโลยเีสำเขม็เจำะแบบ 3 ขำ เขำ้มำใชใ้นประเทศไทย 

 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

3 

 
ปี 2523 -  ร่วมทุนกบั Stent Foundations Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงด้ำนเข็มเจำะขนำดใหญ่ของประเทศองักฤษ 

จดัตั้งบริษทัช่ือ Stent Seafco Ltd. ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลำ้นบำท  โดยบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  51 เพื่อ
วตัถุประสงค์ในรับงำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่ส ำหรับอำคำรสูงและโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่  
ในขณะท่ีบริษทัจะรับงำนเฉพำะเสำเขม็เจำะขนำดเลก็เท่ำนั้น  ซ่ึงต่อมำบริษทัร่วมทุนดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
Balfour Beatty Thai Ltd. และขยำยงำนก่อสร้ำงอำคำรสูงและงำนโยธำอ่ืนๆ  

ปี 2530 -  ขำยเงินลงทุนใน Balfour Beatty Thai Ltd. ให้แก่ Stent Foundations  อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรดว้ย   
วิธีกำรผ่อนช ำระและรับโอนพนักงำนของบริษทัร่วมทุนทั้ งหมดมำเป็นพนักงำนของบริษทั ส่งผลให้บริษทั
สำมำรถรับงำนทั้งเสำเขม็เจำะขนำดเลก็และขนำดใหญ่ไดเ้อง  

ปี 2532 -   บริษัทได้ท ำขอ้ตกลงกับ Soletanche Bachy Group ของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงด้ำนควำมเช่ียวชำญงำน
ก่อสร้ำงก ำแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซ่ึงเขำ้มำเปิดสำขำในประเทศไทย โดยบริษทัจะรับหนำ้ท่ี
ในกำรหำและรับงำนโครงกำรต่ำงๆ  ในขณะท่ี Soletanche จะรับหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บช่วงก่อสร้ำงงำนก ำแพง D- Wall  
ซ่ึงในเวลำต่อมำทั้ง 2 บริษทัต่ำงแยกรับงำนดว้ยตนเอง โดยอำจจะมีกำรร่วมงำนในโครงกำรใหญ่เป็นคร้ังครำว 

ปี 2534 
 
 

-   ลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์ จ ำกดั จ ำนวน 6,900 หุน้ในรำคำหุน้ละ 1,000  บำท (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
1,000 บำท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 (ทุนช ำระแลว้ 30 ลำ้นบำท) เพื่อด ำเนินธุรกิจให้เช่ำเคร่ืองจกัร อำคำร
ชุด และท่ีดิน   

-   บริษทัลงทุนในบริษทั อี.ดี.อี. จ  ำกดั จ ำนวน 980 หุ้นในรำคำหุ้นละ 1,000 บำท (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1,000  
บำท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.50 (ทุนช ำระแลว้ 4 ลำ้นบำท) เพ่ือ ด ำเนินธุรกิจรับจำ้งทดสอบเสำเขม็   

ปี 2537 -   จดทะเบียนเปล่ียนช่ือภำษำอังกฤษจำก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เป็น 
SEAFCO COMPANY LIMITED 

-  ในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษทัมีกำรเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมอยำ่งต่อเน่ือง จนกระทัง่มีทุนช ำระแลว้เท่ำกบั 120
ลำ้นบำท และเปล่ียนมูลค่ำตำมบญัชีจำกหุน้ละ 1,000 บำท เป็น หุน้ละ 100 บำท 

ปี 2540 
 
 
 

-  เปิดหน่วยงำนวิจยัและพฒันำ (R&D) เพ่ือท ำกำรศึกษำและพฒันำเทคโนโลยีงำนก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะโดยใช้
เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมก ำลงัในกำรรับน ้ ำหนกับรรทุกให้สูงมำกข้ึนโดยไม่ตอ้งเพ่ิมตน้ทุน ดว้ยกำรน ำวสัดุโพลี
เมอร์มำใช้ในกำรขุดเจำะแทนกำรใช้ผงดินเบนโทไนท์ ซ่ึงจะเป็นกำรลดต้นทุนกำรก่อสร้ำงลงได้และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มลงไดอ้ยำ่งมำกดว้ย  และมีกำรพฒันำเขม็รูปแบบต่ำงๆ  และวิธีกำรเจำะ  เพ่ือให้เหมำะ
กบังำนโครงสร้ำงประเภทต่ำงๆ 

ปี 2543 -  บริษทัไดท้ ำสัญญำร่วมคำ้กบับริษทั ประยรูชยั (1984) จ ำกดั ดว้ยเงินลงทุน 0.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 80 ของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ เพ่ือด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรทำงลอดกลบัรถยนต์บริเวณ
ถนนพฒันำกำรกบักรุงเทพมหำนคร 

ปี 2546 -   บริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัร่วมทั้ง 2 แห่ง คือบริษทั ซีฟโก ้เอน็เตอร์ไพร้ซ์  จ ำกดั และบริษทั   
อี.ดี.อี. จ  ำกดั เน่ืองจำกไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 

-  บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั จ ำนวน 99,940 หุ้นในรำคำหุ้นละ 10 บำท (มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.94 ของทุนช ำระแลว้ 1 ลำ้นบำท เพ่ือด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ทัว่ไป 
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ปี 2547 -  บริษทัเปล่ียนมูลค่ำตำมบญัชีจำกหุ้นละ 100 บำท เป็น หุ้นละ 1 บำท และมีกำรเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมอีก 90 

ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 1 บำท  ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็น 210 ลำ้นบำท และช ำระแลว้ 160 ลำ้นบำท 
-  แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 
-  บริษทัลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวน 210 ลำ้นบำท เป็น 160 ลำ้นบำท  และเพ่ิมทุน จ ำนวน 55 ลำ้นบำท ใน
รำคำหุ้นละ  1 บำท ให้แก่ประชำชนทัว่ไป 50 ลำ้นหุ้น และส่วนท่ีเหลือ 5 ลำ้นหุ้น ส ำรองไวเ้พ่ือกำรรับรองกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำน 

-  ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั 5 ลำ้นหน่วย เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2547 
ปี 2548 -  เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2548 เป็นวนัใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำรและ

พนักงำนของบริษทั คร้ังท่ี 1 ผลของกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัปรำกฏว่ำไม่มีผูม้ำใชสิ้ทธิแปลงสภำพใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นหุน้สำมญัใน คร้ังท่ี 1 น้ี 

ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2549 เป็นวนัใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำร และ
พนักงำนของบริษทั คร้ังท่ี 2 ผลของกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัปรำกฏว่ำไม่มีผูม้ำใชสิ้ทธิแปลงสภำพใบส ำคญั
แสดงสิทธิ เป็นหุน้สำมญัในคร้ังท่ี 2 น้ี 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2549 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำรและ
พนักงำนของบริษทั คร้ังท่ี 3 ผลของกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัปรำกฏว่ำมีผูม้ำใช้สิทธิจ ำนวน 20 รำย จ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในคร้ังน้ี 1,518,000 หน่วย จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 
หน่วย จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรรเพ่ือกำรใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 1,518,000 หุน้ จ ำนวนคงเหลือของหุน้สำมญัท่ีจดัสรรเพ่ือ
รองรับกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จ ำนวนเงินรวม 7,590,000.00 บำท 

ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2550 เป็นวนัท่ีใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำรและ
พนักงำนของบริษทั คร้ังท่ี 4 ผลของกำรใชสิ้ทธิจ ำนวน 121 รำย จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 
2,002,000 หน่วย จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่1,480,000 หน่วย จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรรเพ่ือกำรใช้
สิทธิคร้ังน้ี 2,002,000 หุ้น จ ำนวนคงเหลือของหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น 
จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จ ำนวนเงินรวม 10,010,000 
บำท 

- เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2550 บริษัทได้ลงนำมร่วมลงทุนกับ RYOBI KISO (S) PTE.LTD.จัดตั้ ง SEAFCO – 
RYOBI PTE.LTD. ข้ึนท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ โดยมีสัดส่วนในกำรลงทุนในนำม บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือ
อยู่ในอัตรำร้อยละ 47.50 RYOBI KISO (S) PTE.LTD. ถืออยู่ในอัตรำ 47.50 และอีกร้อยละ 5 ในนำม LSM 
SEAFCO – RYOBI PTE.LTD. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสิงค์โปร์ เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2550 โดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรรับงำนก่อสร้ำงก ำแพงกนัดินท่ีประเทศสิงคโ์ปร์ 

- เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2550 ได้ร่วมจัดตั้ งกิจกำรร่วมค้ำ ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมคำ้ในนำม บริษัท 
ชยันันท์กำรคำ้วตัถุก่อสร้ำง (2524) จ ำกดั มีสัดส่วนร่วมคำ้อตัรำร้อยละ 40 บริษทั ประยูรชยั (1984) จ ำกดั มี
สัดส่วนร่วมคำ้อตัรำร้อยละ 30 บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) มีสัดส่วนร่วมคำ้อตัรำร้อยละ 30 เพ่ือประกอบธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรทำงลอด ศรีนครินทร์ – ถนนสุขมุวิท 103 (อุดมสุข) 
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ปี 2554 
 
 
 
ปี 2555 
 
 
 
 
ปี 2556 

- เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2550 ไดร่้วมจดัตั้งกิจกำรร่วมคำ้ ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) โดยมีสัดส่วนร่วมคำ้ในนำม
ของ บริษทั ประยรูชยั (1984) จ ำกดั มีสัดส่วนร่วมคำ้อตัรำร้อยละ 55 บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) มีสัดส่วนร่วม
คำ้อตัรำร้อยละ 45 เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงถนนและวำงท่อประปำโครงกำรก่อสร้ำงถนนไมตรีจิตร
และคลองเกำ้ 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีขำยให้แก่กรรมกำรและ
พนกังำนของบริษทั คร้ังท่ี 5 (คร้ังสุดทำ้ย) ผลของกำรใชสิ้ทธิจ ำนวน 130 รำย จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ัง
น้ี จ ำนวน 1,480,000 หน่วย จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรรเพ่ือกำรใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจ ำนวน 1,480,000 หุน้ ซ่ึงเป็นจ ำนวน
หุ้นท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จ ำนวน 
7,400,000.00 บำท 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2554 ไดข้ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ Seafco-Ryobi Pte.Ltd.  ทั้งหมดให้กบัผูร่้วมลงทุนใน
ต่ำงประเทศ โดยไดรั้บผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนจ ำนวน 4.91 ลำ้นบำท 

- เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2554 ไดเ้พ่ิมเงินลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั จำก 1 ลำ้นบำทมำเป็น 10.9 
ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 55 

- เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2555 บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนจำก 10.9 ลำ้นบำท ลงมำ
เหลือ 10 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 50 บริษทั นิวเทคโนโลยี เอน็จิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั ถือ
หุน้ร้อยละ 25 และบริษทั อลัเทม็เทค จ ำกดั ถือหุน้ร้อยละ 25 โดยมีนโยบำยในกำรรับงำนก่อสร้ำงอำคำรสูง 

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2555  บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดัและบริษทั ประยูรชยั(1984) จ ำกดัร่วมคำ้ไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจกำรร่วมคำ้ 

- เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2556 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท โดยบริษทั
ฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2556 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมำร์) จ ำกดั ทุนจดทะเบียน 4,500,000 kyat โดยบริษทั 
ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ถือหุน้อยูร้่อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2556 บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจำกหุ้นสำมญั 215,000,000 หุ้น หุน้ละ 1 บำท 
มูลค่ำ 215,000,000 บำท เป็นจ ำนวนหุน้สำมญั 333,250,000 หุ้นละ 1 บำท มูลค่ำ 333,250,000 บำท โดยไดเ้รียก
ช ำระค่ำหุน้แลว้  268,730,194 หุน้ เป็นมูลค่ำ 268,730,194 บำท 

- เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั โดยมีหุน้สำมญั 50,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท มูลค่ำ 5,000,000 บำท และไดเ้รียกช ำระและช ำระแลว้จ ำนวนหุ้นสำมญั 50,000 หุ้น 
หุน้ละ 50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2,500,000 บำท โดยไดถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษทัน้ีจะด ำเนินกำร
รับงำนก่อสร้ำงและรับงำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดินท่ีต่ำงประเทศ โดยปัจจุบันไดเ้ร่ิมรับงำนแลว้น้ีใน
ประเทศพม่ำ 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2556 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมำร์) 
จ ำกัด ข้ึนท่ีประเทศพม่ำ โดยมีหุ้นสำมัญจ ำนวน 4,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10,000 kyat  เป็นจ ำนวนเงิน  
45,000,000 kyat ไดเ้รียกช ำระและช ำระแลว้จ ำนวนหุ้นสำมญั 4,500 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน  45,000,000 kyat ซ่ึง
ทำงบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ลงทุนคิดเป็นเงินเท่ำกบั 1,410,300 บำท โดยจะด ำเนินกำรรับงำนบริกำร



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

6 

 
 
 
ปี 2557 
 
 
 
ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2559 

ก่อสร้ำงและรับงำนบริกำรเสำเขม็เจำะและรับงำนบริกำรก ำแพงกนัดินท่ีประเทศพม่ำ ซ่ึงปัจจุบนัไดด้  ำเนินกำร
รับงำนแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2557 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจำก 333,250,000 หุ้น เหลือ 268,730,194 หุ้น 
และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2557 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจำกหุ้นสำมญั 268,.730,194 หุ้น หุ้นละ 
1 บำท มูลค่ำ 268,730,194 บำท เป็นจ ำนวนหุ้นสำมญั 291,124,377 หุ้นละ 1 บำท มูลค่ำ 291,124,377 บำท โดย
ไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้แลว้  291,110,727 หุน้ เป็นมูลค่ำ 291,110,727 บำท 

- เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 บริษัทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจำก 291,124,377 หุ้น เหลือ 291,110,727 
หุ้น และเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2558 บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจำกหุ้นสำมญั 291,110,727 หุ้น 
หุ้นละ 1 บำท มูลค่ำ 291,110,727 บำท เป็นจ ำนวนหุ้นสำมญั 305,666,263 หุ้นละ 1 บำท มูลค่ำ 305,666,263 
บำท โดยไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้แลว้  305,665,008 หุน้ เป็นมูลค่ำ 305,665,008 บำท 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ไดเ้รียกช ำระค่ำหุ้นและช ำระแลว้จ ำนวนหุ้นสำมญั 
50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,000,000 บำท โดยบริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) ไดถื้อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99  

- เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั โดยออกเป็นหุ้น
สำมญัใหม่ 50,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,000,000 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100,000 หุน้ หุน้
ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,000,000 บำท และไดเ้รียกช ำระและช ำระแลว้จ ำนวนหุน้สำมญั 100,000 หุน้ หุน้
ละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 10,000,000 บำท โดยไดถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2559 บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั ไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้เมียนมำร์ จ ำกดัเพ่ิมอีก 
รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 6,929,860.50 บำทโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 เพ่ือให้เป็นบริษทัฯต่ำงประเทศท่ี
สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดส้ะดวกยิง่ข้ึนตำมกฎหมำยของรัฐบำลพม่ำ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 ในกลุ่มบริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) ประกอบดว้ย 
 

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ ดงัน้ี 

 
ช่ือบริษัท/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 

1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 50 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแลว้ 
10 ลำ้นบำท 

มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำน
ก่อสร้ำงอำคำรสูงและงำนก่อสร้ำงฐำนรำก 

2. กิจกำรร่วมคำ้ศรีนครินทร์* 30 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแลว้  

เป็นกิจกำรร่วมคำ้ระหว่ำงบริษทั กบั บริษทั ชัยนันท์
กำรค้ำ (2524) จ ำกัด สัดส่วนร่วมค้ำร้อยละ 40 และ
บริษทั ประยูรชัย (1984) จ ำกดั สัดส่วนร่วมคำ้ร้อยละ 
30 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2550 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โครงกำรทำงลอดศรีนครินทร์ – 
ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ปัจจุบนัไม่ไดด้  ำเนินธุรกิจ
อะไร และไม่มีนโยบำยจะใช้กิจกำรร่วมคำ้น้ีประมูล
งำนอ่ืนอีกในอนำคต 
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ช่ือบริษัท/กจิการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ / งานประมูล 
3. กิจกำรร่วมคำ้ ซีฟโก ้และ ประยรู
ชยั (1984) * 

45 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแลว้ 
 

เป็นกิจกำรร่วมคำ้ระหวำ่งบริษทั และบริษทั ประยรูชยั 
(1984) จ ำกัด จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2550 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงถนนและวำงท่อประปำ 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนไมตรีจิตรและคลองเกำ้ ปัจจุบนั
ไม่ไดด้  ำเนินธุรกิจอะไร และไม่มีนโยบำยจะใชกิ้จกำร
ร่วมคำ้น้ีประมูลงำนอ่ืนอีกในอนำคต 

4. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแลว้ 
10 ลำ้นบำท 

มีนโยบำยรับงำนก่อสร้ำงและรับงำนเสำเข็มเจำะและ
ก ำแพงกนัดินท่ีต่ำงประเทศ 

5. บริษทั ซีฟโก(้เมียนมำร์) จ ำกดั 80 ของทุนจดทะเบียน 
300,000,000 kyat คิด
เป็นเงินเท่ำกบั 6.93 

ลำ้นบำท 

มีนโยบำยด ำเนินกำรรับงำนก่อสร้ำงและรับงำนเสำเขม็
เจำะและก ำแพงกนัดินท่ีประเทศพม่ำ 

 * บริษัทจ ำเป็นต้องถือหุ้นในกิจกำรร่วมค้ำเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย อีก 2 ปีนับจำกวันท่ีส่งมอบงำน ซ่ึงเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในสัญญำกับกรุงเทพมหำนครเพ่ือเป็นกำรค ำ้ประกันผลงำน หลังจำกน้ัน บริษัทจะท ำกำรปิดกิจกำรของกิจกำรร่วมค้ำ
ต่อไป รวมท้ังด ำเนินกำรด้ำนภำษีกับกรมสรรพำกร 

 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-  ไม่มี –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


