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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีทั้งส้ิน 

425.80 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการทรัพยสิน 

 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์

มูลคาสุทธิ

ตามบัญชี  

(ลานบาท) 

มูลคาของ

หลักประกัน* 

(ลานบาท) 

 

วงเงินกู 

(ลานบาท) 

1. ที่ดิน เจาของ 48.23 67.75 115.00 

2. อาคาร เจาของ 14.73 22.00 208.00 
(วงเงินเดียวกับ
ที่ดินบางสวน) 

3.  เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ 322.88 - - 

4. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน เจาของ 12.21 - - 

7. ยานพาหนะ เจาของ 24.10 - - 

8. สินทรัพยระหวางกอสราง เจาของ 3.65 - - 

รวม  425.80   

*  สินทรัพยที่มีภาระผูกพันเปนสวนหนึ่งของหลักทรพัยคํ้าประกันที่มีตอสถาบันการเงิน นอกเหนือจากการค้ําประกันโดยกรรมการและ  

ทรัพยสินของกรรมการ ซ่ึงมูลคาของหลักประกันถูกประเมินโดยสถาบันการเงินที่ปลอยวงเงินกูหรือผูประเมินอิสระ   
 

5.2 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทไดขึ้นทะเบียนเพื่อเขารวมประมูลงานรับเหมากอสรางงานของหนวยงานราชการดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร ประเภทงานทาง (ชั้น 1) และประเภทงานอาคาร (ชั้น 1) 

โดยทะเบียนมีอายุนับแตวันที่ 1 กันยายน 2548 และหมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้บริษัทสามารถ

ยื่นความจํานงขอตออายุการขอเปนผูรับจางเหมางานกอสรางดังกลาวไดภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 

2. บริษัทไดรับบัตรจากกรมทางหลวงชนบทอันแสดงวาบรษิัทมีสิทธิเขาเสนอราคากับกรมทางหลวงชนบท  

โดยเปนผูรับจางที่มีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางสาขางานอุโมงคหรือทางลอด ชั้น 1 บัตรออก ณ วันที่ 1 

ธันวาคม 2546 โดยไมไดระบุวันหมดอายุ แตทางการจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่จะตอ

อายุบัตร ซึ่งบริษัทสามารถตอไดทันที 

3. บริษัทไดรับบัตรจากกรมชลประทานอันแสดงวาบริษัทมีสิทธิขอซื้อรายละเอียดเอกสารประกวดราคาและ
แบบรูปเพื่อเขาเสนอราคารับงานกอสรางชลประทาน โดยเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสราง 

“งานกอสรางชลประทาน” ชั้นที่ 3 บัตรออก ณ วันที่ 18 กันยายน 2544 โดยไมไดระบุวันหมดอายุ แต

ทางการจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่จะตออายุบัตร ซึ่งบริษัทสามารถตอไดทันที 
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5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา 

ในกรณีที่บริษัทจะทําการลงทุนในโครงการตางๆ บริษัทอาจพิจารณาการลงทุนดังกลาวโดยบริษัทเอง หรือจัดตั้งบริษัท

ยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา โดยจะจํากัดเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือตอเนื่องกับธุรกิจของบริษัท สําหรับกิจการ

รวมคานั้น บริษัทจะพิจารณาจัดตั้งรวมกับพันธมิตรรายอื่นเปนแตละกรณีไป  ทั้งนี้โครงการลงทุนตางๆจะตองผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามที่กําหนด  

สําหรับบริษัทยอยที่จัดตั้งคือ บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด จะประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาคิดเปนรอยละ 0.14 ของยอดสินทรัพย

รวม ตามรายละเอียดการลงทุน ดังนี้ 

 

การลงทุนในบริษัทยอย        หนวย : ลานบาท 
ช่ือบริษัทยอย สัดสวนการ

ลงทุน 

ทุนชําระแลว 

 

มูลคาเงินลงทุน  มูลคาเงินลงทุนวิธี

สวนไดเสีย 

บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 99.99% 1.0 0.99 0.58 

 

การลงทุนในกิจการรวมคา        หนวย : ลานบาท 
ช่ือกิจการรวมคา ช่ือโครงการ สัดสวนการ

ลงทุน 

ทุนชําระแลว 

 

มูลคาเงิน

ลงทุน  

มูลคาเงินลงทุน

วิธีสวนไดเสีย 

กิจการรวมคาซีฟโก ประยูรชัย การกอสรางทางลอดกลับ

รถพัฒนาการ 

100.00% 1.0 0.80 1.50 

 

สําหรับการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทเขาไปรวมในการบริหารงาน พรอมทั้งเปนผูกําหนด

นโยบายในการบริหารงานของบริษัทยอย 

สําหรับการลงทุนในกิจการรวมคา บริษัทจะทําหนาที่เปนแกนนําในการประมูลงานและดําเนินการกอสราง  ทั้งนี้บริษัท

ไมมีนโยบายที่จะใชกิจการรวมคา ซีฟโก ประยูรชัย ในการเขารวมประมูลงานใหมแตอยางใด 
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