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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมา  การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

ป 2517 - จดทะเบียนกอตั้งบริษัทจํากัด ภายใตชื่อ “บริษัท ซีฟโก จํากัด (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 

COMPANY LIMITED)” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท (เรียกชําระ 1.5 ลานบาท)  

มูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยกลุมวิศวกรที่ทํางานใหกับหนวยงานราชการและเอกชนที่เล็งเห็นศักยภาพ

ของธุรกิจเสาเข็มเจาะ ซึ่งงานในชวงแรกจะเปนงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ทั้งนี้บริษัทเปนผูประกอบการไทยราย

แรกที่นําเทคโนโลยีเสาเข็มเจาะแบบ 3 ขา เขามาใชในประเทศไทย 

ป 2523 - รวมทุนกับ Stent Foundations Limited ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงดานเข็มเจาะขนาดใหญของประเทศอังกฤษ 

จัดตั้งบริษัทชื่อ Stent Seafco Ltd. ดวยทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท  โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ  51 เพื่อ

วัตถุประสงคในรับงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญสําหรับอาคารสูงและโครงสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ  

ในขณะที่บริษัทจะรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเทานั้น  ซึ่งตอมาบริษัทรวมทุนดังกลาวไดเปล่ียนชื่อเปน 

Balfour Beatty Thai Ltd. และขยายงานกอสรางอาคารสูงและงานโยธาอื่นๆ  

ป 2530 - ขายเงินลงทุนใน Balfour Beatty Thai Ltd. ใหแก Stent Foundations  อยางไรก็ตามบริษัทไดซื้อเครื่องจักรดวย   

วิธีการผอนชําระและรับโอนพนักงานของบริษัทรวมทุนทั้งหมดมาเปนพนักงานของบริษัท สงผลใหบริษัท

สามารถรับงานทั้งเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและขนาดใหญไดเอง  

ป 2532 - บริษัทไดทําขอตกลงกับ Soletanche Bachy Group ของประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงดานความเชี่ยวชาญงาน

กอสรางกําแพงกันดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซึ่งเขามาเปดสาขาในประเทศไทย โดยบริษัทจะรับหนาที่

ในการหาและรับงานโครงการตางๆ  ในขณะที่ Soletanche จะรับหนาที่เปนผูรับชวงกอสรางงานกําแพง D- 

Wall  ซึ่งในเวลาตอมาทั้ง 2 บริษัทตางแยกรับงานดวยตนเอง โดยอาจจะมีการรวมงานในโครงการใหญเปนครั้ง

คราว 

ป 2534 

 

 

- ลงทุนในบริษัท ซีฟโก เอ็นเตอรไพรซ จํากัด จํานวน 6,900 หุนในราคาหุนละ 1,000  บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ  

 1,000 บาท) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23 (ทุนชําระแลว 30 ลานบาท) เพื่อดําเนินธุรกิจใหเชาเครื่องจักร อาคาร 

 ชุด และที่ดิน   

- บริษัทลงทุนในบริษัท อี.ดี.อี. จํากัด จํานวน 980 หุนในราคาหุนละ 1,000 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000   

  บาท) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.50 (ทุนชําระแลว 4 ลานบาท) เพื่อ ดําเนินธุรกิจรับจางทดสอบเสาเข็ม   

ป 2537 - จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจาก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เปน  

  SEAFCO COMPANY LIMITED 

- ในระยะเวลาที่ผานมาบริษัทมีการเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมอยางตอเนื่อง จนกระทั่งมีทุนชําระแลวเทากับ 120  

  ลานบาท และเปลี่ยนมูลคาตามบัญชีจากหุนละ 1,000 บาท เปน หุนละ 100 บาท 
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ป 2540 

 

 

 

 

เปดหนวยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อทําการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีงานกอสรางเสาเข็มเจาะโดยใช

เทคนิคใหมๆ เพื่อเพิ่มกําลังในการรับน้ําหนักบรรทุกใหสูงมากขึ้นโดยไมตองเพิ่มตนทุน ดวยการนําวัสดุโพลี

เมอรมาใชในการขุดเจาะแทนการใชผงดินเบ็นโทไนท ซึ่งจะเปนการลดตนทุนการกอสรางลงไดและลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมลงไดอยางมากดวย  และมีการพัฒนาเข็มรูปแบบตางๆ  และวิธีการเจาะ  เพื่อให

เหมาะกับงานโครงสรางประเภทตางๆ 

ป 2543 - บริษัทไดทําสัญญารวมคากับบริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด ดวยเงินลงทุน 0.8 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 80 ของเงินลงทุนในกิจการรวมคา เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางโครงการทางลอดกลับรถยนต

บริเวณถนนพัฒนาการกับกรุงเทพมหานคร 

ป 2546 - บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทรวมทั้ง 2 แหง คือบริษัท ซีฟโก เอ็นเตอรไพรซ  จํากัด และบริษัท       

  อี.ดี.อี. จํากัด เนื่องจากไมไดเปนธุรกิจหลักของบริษัท 

- บริษัทไดลงทุนในบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด จํานวน 99,940 หุนในราคาหุนละ 10 บาท (มูลคาที่ตราไว    

  หุนละ 10 บาท) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.94 ของทุนชําระแลว 1 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมา 

  กอสรางทั่วไป 

ป 2547 - บริษัทเปลี่ยนมูลคาตามบัญชีจากหุนละ 100 บาท เปน หุนละ 1 บาท และมีการเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมอีก 90  

  ลานหุน ในราคาหุนละ 1 บาท  สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเปน 210 ลานบาท และชําระแลว 160 ลานบาท 

-  แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 

- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 210 ลานบาท เปน 160 ลานบาท และเพิ่มทุน จํานวน 55 ลานบาท ใน

ราคาหุนละ  1 บาท ใหแกประชาชนทั่วไป 50 ลานหุน และสวนที่เหลือ 5 ลานหุน สํารองไวเพื่อการรับรองการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน 

-  ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 5 ลานหนวย เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2547 

ป 2548 - เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ

แสดงสิทธิเปนหุนสามัญใน ครั้งที่ 1 นี้ 

ป 2549 - เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ

แสดงสิทธิ เปนหุนสามัญในครั้งที่ 2 นี้ 

- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฎวามีผูมาใชสิทธิจํานวน 20 ราย จํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิในครั้งนี้ 1,518,000 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู 3,482,000 

หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อการใชสิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อ

รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 หุน จํานวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จํานวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูรับกอสรางงานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  

บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจาของโครงการหรือรับงานชวงตอ (Sub-contract) จากผูรับเหมากอสรางหลัก (Main 

Contractor)  ภาพรวมของงานที่บริษัทใหบริการสามารถสรุปดดังนี้ 

• 
• 
• 
• 
• 

งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 

งานกําแพงกันดิน (Diaphragm Wall) 

งานปรับปรุงคุณภาพดิน 

งานกอสรางโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากตางๆ และงานกอสรางอาคาร 

งานบริการทดสอบตางๆ 

2.3 โครงสรางการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทที่เกี่ยวของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา ดังนี้ 

ชื่อบริษัท/กิจการรวมคา รอยละการถือหุน ประเภทธุรกิจ / งานประมูล 

1. บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 99.99 

ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชําระแลว 

1 ลานบาท 

ปจจุบันยังมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ  แตมีนโยบายที่จะดําเนิน

ธุรกิจรับเหมากอสรางงานขนาดเล็กและขนาดกลาง โดย

อาจจะเปนการดําเนินงานรวมกับ บมจ. ซีฟโก  

2. กิจการรวมคาซีฟโก ประยูรชัย * 100.00 

ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชําระแลว 

 1 ลานบาท 

เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัท และ บจ. ประยูรชัย  ซ่ึง

รวมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2543 เพื่อรับงานทางลอดกลับรถ

ถนนพัฒนาการ  ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  ปจจุบัน

ไมไดดําเนินธุรกิจอะไร และไมมีนโยบายจะใชกิจการรวมคา

นี้ประมูลงานอื่นอีกในอนาคต 

 *  บริษัทจําเปนตองถือหุนในกิจการรวมคาเปนระยะเวลา อีก 2 ปนับจากวันที่สงมอบงาน ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในสัญญากับ 

   กรุงเทพมหานครเพื่อเปนการค้ําประกันผลงาน หลังจากนั้น บริษัทจะทําการปดกิจการของกิจการรวมคาตอไป 
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2.4 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท แยกตามสายผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ ป 2547 ป 2548 ป 2549 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการรับจาง       

รายไดงานเสาเข็มเจาะ 695.84 70.03 670.72 61.05 1,579.66 68.27 

รายไดงานกําแพงกันดิน  132.32 13.32 182.94 16.65 107.07 4.63 

รายไดงานกอสรางโยธา 139.99 14.10 204.55 18.62 162.47 7.02 

รายไดงานฐานราก - - - - 310.82 13.43 

รายไดปรับปรุงคุณภาพดิน - - - - 30.65 1.32 

รายไดคาบริการทดสอบเสาเข็ม 8.29 0.83 10.17 0.93 29.22 1.26 

รายไดคาบริการอื่นๆ 2.23 0.22 16.20 1.47 83.23 3.60 

                   รวมรายไดจากการรับจาง 978.65 98.50 1084.58 98.72 2,303.12 99.53 

รายไดอื่นๆ 14.93 1.50 14.04 1.28 10.78 0.47 

รวมรายได 993.59 100.00 1,098.62 100.00 2,313.90 100 

 

* ตามสัดสวนที่ถือหุนในกิจการรวมคาซ่ึงเทากับรอยละ 100 ปจจุบันกิจการรวมคาไมไดดําเนินธุรกิจใดๆแตบริษัทฯจําเปนตองถือหุน ตาม

ขอกําหนดในสัญญากับกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อเปนการค้ําประกันผลงาน หลังจากนั้น บริษัทจะทําการปดกิจการของกิจการรวม

คาตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯคาดวารายไดจากกิจการรวมคาจะสิ้นสุดหลังจากที่ไดรับชําระคาเค (k) จาก กทม. ณ สิ้นป 2550 
 

2.5 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทยังคงนโยบายการเปนผูนําดานงานเสาเข็มเจาะ  กําแพงกันดิน  และงานกอสรางโยธา  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท

เล็งเห็นถึงการขยายตัวอยางมากของงานอสังหาริมทรัพยและงานโครงสรางพื้นฐานในอนาคต ซึ่งทุกโครงการจําเปนตองใช

เสาเข็ม  และงานฐานราก   

บริษัทเริ่มรับงานกอสรางสาธารณูปโภคประเภท Deep Cement - Soil Mixing ซึ่งเปนงานปรับปรุงคุณภาพดิน โดย

การผสมซีเมนตกับดินเพื่อทําใหดินที่ออนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดียิ่งขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้น  เหมาะกับงานโครงสราง

พื้นฐานที่มีสภาพดินออน เชน งานสรางถนนซึ่งจะชวยปองกันการทรุดตัวของดิน งานกอสรางเขื่อน ซึ่งจะชวยปองกันการเกิด

การเลื่อนไหลของดิน เปนตน  บริษัทคาดวาในอนาคตงานปรับปรุงคุณภาพดินดังกลาวจะไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก

สภาพดินในกรุงเทพและปริมณฑลมีลักษณะคอนขางออน  ประกอบกับบริษัทมีเครื่องจักรและศักยภาพที่สามารถดําเนินการ

ได  บริษัทจึงมีนโยบายที่จะขยายงานดานนี้เพิ่มเติม 

นอกจากนี้บริษัทเริ่มรับงานกอสรางฐานราก ซึ่งเปนงานตอเนื่องจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน ในป 2549 นี้ 

บริษัทไดรับงานกอสรางฐานราก รอยละ 13 ของรายไดรวมทั้งหมด โดยที่งานในประเภทนี้ไมจําเปนตองลงทุนเกี่ยวกับ

เครื่องมือและเครื่องจักร เพราะใชเครื่องมือและเครื่องจักรประเภทเดียวกับที่บริษัทมีอยูแลว เพียงแตสรางทีมงานขึ้นมาใหม

เทานั้น 
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