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สวนที่ 1 

 ขอมูลสรุป (Executive Summary)  
 

 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา SEAFCO Public Company Limited จดทะเบียน

กอตั้งเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 โดยเกิดจากการรวมตัวของวิศวกร 3 คน คือ นายณรงค ทัศนนิพันธ  นาย

ทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน และนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล   ซึ่งมีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจการทําเสาเข็ม

เจาะขนาดใหญในประเทศ  จนเปนที่รูจักและยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ  บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจาของโครงการ

ตางๆ     

  บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินประเภท Diaphragm Wall ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ

วางรากฐานสําหรับการกอสรางอาคารและโครงสรางพื้นฐาน โดย ในป 2549 มีสัดสวนของงานจากภาคเอกชนเปนสวน

ใหญ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 87  เชน งานฐานรากอาคาร สํานักงาน อาคารชุด โรงแรม หางสรรพสินคา   สวนที่เหลืออีก

รอยละ 13  มาจากภาครัฐบาล เชน  อาคารจอดรถใตดินและถนน เปนตน ซึ่งอาจเปนการประมูลงานโดยตรงกับเจาของ

โครงการ หรือ ประมูลงานโดยการรับเหมาชวง    นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการปรับปรุงคุณภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม 

และในป 2549 นี้ไดมีการขยายรับงานเพิ่มซึ่งเปนการตอยอดจากการบริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน คืองานบริการ

ฐานราก 

 นอกจากนี้ บริษัทไดลงทุนในบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.94 ของทุนชําระ

แลว 1 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางทั่วไปสําหรับงานกอสรางขนาดเล็กและขนาดกลาง ปจจุบันยังมิได

ดําเนินธุรกิจใดๆ  นอกจากนี้บริษัทมีกจิการรวมคากับบริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด เพื่อรับเหมาโครงการกอสรางทางลอด

กลับรถยนตบนถนนพัฒนาการกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งปจจุบันไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จส้ินแลว ทั้งนี้บริษัทไมมี

นโยบายจะใชกิจการรวมคาฯดังกลาวประมูลงานอื่นๆ อีกในอนาคต 

ในชวงตั้งแตป 2547 ถึง 2549 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 994 ลานบาท 1,099  ลานบาท และ 2,314 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนรายไดจากการรับจาง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99 เทากันทั้ง 3 ป ทั้งนี้หากพิจารณาโครงสราง

รายไดจากการรับจาง ซึ่งสวนใหญเปนงานเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดิน และงานกอสรางโครงสราง พบวารายไดจาก

งานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินมีสัดสวนประมาณรอยละ 83  รอยละ 77  และ รอยละ 73 สัดสวนของงาน

กอสรางโยธาในชวง ตั้งแตป 2547 ถึง 2549 มีสัดสวนรอยละ 14 รอยละ 19 และรอยละ 7 และในป 2549 มีรายไดคาบริการ

เพิ่มในสวนของรายไดคาบริการงานฐานรากและรายไดปรับปรุงคุณภาพดิน โดยมีสัดสวนรายไดรอยละ 13 และรอยละ 1 

ตามลําดับ บริษัทคาดวารายไดคาบริการฐานราก และงานปรับปรุงคุณภาพดิน จะเปนสวนที่ชวยใหบริษัทมีการเติบโตของ

รายไดมากยิ่งขึ้น จะเห็นวาอัตราการเติบโตของรายไดของบริษัทเติบโตขึ้นทุกๆป โดยที่ป 2548 เติบโตจากป 2547 รอยละ 11 

และในป 2549 เติบโตจากป 2548 รอยละ 110 จะเห็นวาในป 2549 เติบโตขึ้นมาเปนจํานวนมากแบบกาวกระโดด ในสวนของ
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กําไรขั้นตนในป 2547 และป 2548 มีมูลคา 163 ลานบาท และ 162 ลานบาท ในป 2549 มีมูลคาเพิ่มขึ้นมาที่ 320 ลานบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 97 เมื่อเทียบกับป 2548 

สําหรับกําไรสุทธิป 2547 – 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 81 ลานบาท 67 ลานบาท และ 163 ลานบาท ซึ่งในป 2549 

บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มมากกวาป 2548 ถึงรอยละ 143 ในสวนของอัตรากําไรสุทธิ เทากับรอยละ 8 รอยละ 6 และรอยละ 7 

ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210 ลานบาท เปน 160 ลาน

บาท และเพิ่มทุนจํานวน 55 ลานบาท ( หุนสามัญ 55 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท)  โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุน 50 ลานหุน เสนอ

ขายตอประชาชนทั่วไป และสวนที่เหลือสํารองไวเพื่อการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท

ใหแกกรรมการและพนักงาน จํานวน 5 ลานหุน โดยไมคิดมูลคา อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ราคาใชสิทธิเทากับ 

5 บาทตอหุน อายุ 3 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัท 

เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและพนักงาน

ของบริษัท ครั้งที่ 1 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ ใน

ครั้งที่ 1 นี้ 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ปรากฎวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุน

สามัญในครั้งที่ 2 นี้ 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฏวามีผูใชสิทธิจํานวน 20 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ใชสิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู 3,482,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อการ

ใชสิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 

หุน จํานวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จํานวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 
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