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สารจากประธานกรรมการ  
 

ในป 2556 ที่ผานไป บริษัทฯ ไดดําเนินงานอยางมุงมั่น เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่จะสรางรายไดและผลกําไรของบริษัทฯ ให
เพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นประจักษจากผลประกอบการในปนี้ ที่สามารถเพิ่มมูลคาในสวนของผูถือหุนในระดับที่นาพอใจอยางตอเนื่อง 
 สําหรับในป 2557 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเพิ่มรายไดและผลกําไรไดเพิ่มมากขึ้นกวาในป 2556 โดยบริษัทฯ ไดมีการ
ขยายงานเขาไปในประเทศเมียนมาร เพื่อใหธุรกิจสามารถขยายตัวทั้งรายไดและชื่อเสียงของบริษัท 
 การที่บริษัทมีผลกําไรอยางตอเนื่องนั้น มาจากความรวมมือของทุกฝายที่ใหการสนับสนุน ซึ่งในฐานะประธานกรรมการ
ตองกราบขอบคุณทั้งผูวาจาง ผูมีพระคุณ พนักงานทุกฝายที่ตั้งใจทํางานและผูถือหุนที่ใหการสนับสนุนและวางใจบริษัทตลอดมา 
 

 

 

  
 

 
   รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
            ประธานกรรมการ  
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

ในป 2556 เปนปที่บริษัทฯ ไดขยายงานไปยังประเทศเมียนมาร โดยบริษัท ฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชื่อบริษัท ซีฟโก 
อินเตอร เทรด จํากัด ทุนจดทะเบียนหาลานบาทบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 เพื่อดูแลงานในตางประเทศ และบริษัท ซีฟโก อินเตอร
เทรด จํากัด ไดจัดตั้งบริษัท ซีฟโก เมียนมาร จํากัด ขึ้นในประเทศเมียนมาร ดวยทุนจดทะเบียน 45 ลานจาด โดยบริษัท ซีฟโก 
อินเตอรเทรด จํากัด ถือหุนรอยละ 90 
 บริษัทฯ ซีฟโก อินเตอร เทรด จํากัด ไดรับงานโครงการเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินโครงการแรกในเมียนมาร เฉพาะ
คาแรงงานจํานวน 61.20 ลานบาท ซึ่งงานที่รับมาขางตนจะแลวเสร็จในไตรมาสสองของป 2557 และมีแนวโนมที่จะไดรับงานที่สอง
และสามตามมาในเร็ววันนี้ 
 สวนงานในประเทศ บริษัทฯ สามารถดําเนินงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินไดจํานวนมากและเปนไปตามแผนงานที่
คาดการณดวยงานในมือที่รับแลว (Backlog) จํานวน 1,500 ลานบาทเศษจึงสามารถทําผลกําไรไดมากถึง 142 ลานบาทเศษ ซึ่งในป 
พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ไดเริ่มตนดวยงานในมือ (Backlog) จํานวนกวา 1,300 ลานบาทเศษ ทําใหผูบริหารมีความมั่นในวาจะสามารถทํา
ผลกําไรรวมไดสูงอีกปหนึ่งเชนกัน 
 ขาพเจาในฐานะผูบริหารสูงสุด ขอขอบคุณพนักงานทุกระดับที่รวมมือกันทํางานอยางดีย่ิงจนบริษัทฯ สามารถดําเนินงาน
ไดตามเปาหมาย และขอขอบคุณ ผูบริหาร ผูถือหุน และลูกคาทุกรายที่ใหการสนับสนุนขาพเจาและบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา 

 
 
 
 
 
 
 
  นายณรงค  ทัศนนิพันธ 

                                       กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป            

 
 

 
2554 2555 2556 

รายไดรวม   ลานบาท   1,577 1,542 1,338 
รายไดจากการรบัจาง  ลานบาท   1,570 1,523 1,307 
กําไรขั้นตน  ลานบาท   88 265 249 
กําไรจากการดาํเนินงาน ลานบาท   (58) 112 139 
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับป ลานบาท   (58) 112 142 
สินทรัพยรวม  ลานบาท   1,540 1,562 1,485 
หนี้สินรวม  ลานบาท   1,030 896 710 
สวนของผูถือหุน  ลานบาท   510 665 775 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 2.02 1.35 0.92 
อัตรากําไรขั้นตน  (%) 6 17 19 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) (4) 7 10 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม  (%) (1) 11 11 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  (%) (11) 17 18 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน  บาท (0.27) 0.39 0.51 
ราคาตามบัญชีตอหุน  บาท 2.37 3.10 2.88 
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ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท   : บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ  : 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  

     กรุงเทพฯ 10510 
เลขทะเบียนบริษัท  : 10 75470 00257 
โทรศัพท   : (662) 919-0090-7 
โทรสาร   : (662) 919-0098, 518-3088 
โฮมเพจของบริษัท  : www.seafco.co.th 
E-Mail Address  : seafco@seafco.co.th 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย 
ชื่อบริษัท   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
ที่ตั้งสํานักงานใหญ  : ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท   : (662) 229-2870-80 
โทรสาร   : (662) 654-5642, 654-5645  
 
ผูสอบบัญชี 
ชื่อผูสอบบัญชี  : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 
ชื่อบริษัท   : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
ที่ตั้งสํานักงาน  : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
        กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท   : (662) 259-5300 
โทรสาร   : (662) 260-1553 
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คณะกรรมการ  Board of Directors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวฒัน 
ประธานคณะกรรมการ 

(กรรมการอิสระ) 

คุณณรงค ทัศนนพินัธ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 

คุณทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน
กรรมการ 

 

คุณเผด็จ รุจขิจรเดช 
กรรมการ 

คุณกมล สิงหโตแกว 
กรรมการ 

 

Mr. Zaw Zaw Aye
กรรมการ 

 

คุณณัฐฐวรรณ ทัศนนพิันธ 
กรรมการ 

 

คุณศิวะ แสงมณ ี
กรรมการอิสระ 

คุณสมควร วฒักีกุล 
กรรมการอิสระ 

คุณสมควร วฒักีกุล 
กรรมการอิสระ 
คุณสมควร มูสิกอินทร 

กรรมการอิสระ 
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นายเผด็จ รุจิขจรเดช 

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายงานเสาเข็มเจาะกําแพงกันดินและงาน

วิศวกรรมปฐพีอ่ืน 

Mr.Padej Rujikhajorndej 

Executive Vice President  

:Bored Piles and Diaphragm Wall and  

Other geotechnical engineering 

นายกมล สิงหโตแกว 

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายงานการตลาดและลูกคาสัมพันธ 

ภายในประเทศ 

Mr.Kamol Singtogaw 

Executive Vice President  

: Marketing and Customer Relationship 

Department (Domestic) 

 

นายกมล อยูยืนพัฒนา 

ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานโครงสราง 

Mr.Kamol Youyuenpathana 

 Executive Vice President 

: Structural Department 

 

นายเอนก ศรีทับทิม 

ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานบัญชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษัท 

Mr.Anek Srituptim 

Executive Vice President 

 : Accounting and Finance Department 

and Secretary 

Mr.Zaw Zaw Aye 

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 

กลุมงานปฏิบัติการ 2 

Mr.Zaw Zaw Aye 

Executive Vice President  

 : Operation Group 2 

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ 

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 

กลุมงานบริหาร 

Miss. Nutthawan Thasnanipan 

Executive Vice President  

: Administration Group 

คณะเจาหนาทีผู่บริหาร Board of Executive Officer 
  

 
 
 
 

  
 
 

 

    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายณรงค  ทัศนนพิันธ 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บรหิาร 

Mr.Narong  Thasnanipan 

President & CEO 

นายธวัช ผุดผอง 

ผูชวยผูจัดการใหญ  

ฝายงานซอมบํารุง 

Mr. Tawat PhutPhong 

Executive Vice President 

: Plant Department 

 

นายสมศักด ธวัชพงศธร 

ผูชวยผูจัดการใหญ  

ฝายงานจัดซื้อ 

Mr.Somsak Thawatchpongthon 

Executive Vice President 

: Procurement Department 
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TO BE THE REPUTABLE LEADER IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF ASEAN 
เปนบริษัทรับเหมากอสรางชั้นนาํแหงอาเซียน 

 

VISION (วิสัยทัศน) 

 

 

TO PROVIDE CLIENTS WITH QUALITY SERVICES BY COMPETENT 
MANAGEMENT SAFETY AND ENVIRONMENT 

บริการลกูคาดวยคุณภาพและความชํานาญ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
 

MISSION (ภารกิจ) 

เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนและมั่นคง 
1. รับงานบริการเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน รวมทั้งงานกอสรางโครงสรางตาง ๆ ทั้ง

ในและตางประเทศ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอยางเปนธรรม 

2. เปนพันธมิตรกับผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยและผูรับเหมากอสรางรายใหญ 
3. บริหารงานโครงการโดยยึดหลักการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง

สภาวะสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย สงมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพงานได
มาตรฐาน 

4. หาตลาดใหมเพิ่มเติมในประชาคมอาเซียน 

5. พัฒนาเทคโนโลยี และองคความรูใหทันสมัยและแขงขันไดอยูเสมอ โดยไมเนนการ
แขงขันดานราคา 

6. พัฒนาศักยภาพในดานทรัพยากรมนุษย และโครงสรางการบริหารจัดการขององคกร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

7. เตรียมความพรอมของเครื่องจักร  เพื่อใหสามารถรับงานไดหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

STRATEGY (กลยุทธ) 
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ขอมูลสรุป 
 

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

เปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 จนถึงปจจุบันเปนเวลาถึง 40 ป และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2547 บริษัทมีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจการทําเสาเข็มเจาะขนาดใหญในประเทศ จนเปนที่รูจักและ
ยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจาของโครงการตาง ๆ 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหุนสามัญ 215,000,000 หุน หุนละ 1 บาท มูลคา 
215,000,000 บาท เปนจํานวนหุนสามัญ 333,250,000 หุนละ 1 บาท มูลคา 333,250,000 บาท โดยไดเรียกชําระคาหุนแลว  
268,730,194 หุน เปนมูลคา 268,730,194 บาท 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด โดยมีหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคา
หุนละ 100 บาท มูลคา 5,000,000 บาท และไดเรียกชําระและชําระแลวจํานวนหุนสามัญ 50,000 หุน หุนละ 50 บาท เปนจํานวนเงิน 
2,500,000 บาท โดยไดถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยบริษัทนี้จะดําเนินการรับงานกอสรางและรับงานเสาเข็มเจาะและกําแพง
กันดินที่ตางประเทศ โดยปจจุบันไดเริ่มรับงานแลวน้ีในประเทศพมา 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีฟโก(เมียรมา) จํากัด ขึ้นที่
ประเทศพมา โดยมีหุนสามัญจํานวน 4,500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 kyat  เปนจํานวนเงิน  4,500,000 kyat ไดเรียกชําระและชําระ

แลวจํานวนหุนสามัญ 4,500 หุน เปนจํานวนเงิน  4,500,000 kyat  โดยจะดําเนินการรับงานบริการกอสรางและรับงานบริการเสาเข็ม

เจาะและรับงานบริการกําแพงกันดินที่ประเทศพมา ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการรับงานแลว  

 ในกลุมบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย  
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ชื่อบริษัท/กิจการรวมคา รอยละการถอืหุน ประเภทธุรกิจ / งานประมลู 

1. บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชัน่ จาํกัด 50 

ของทนุจดทะเบยีนและ
เรียกชาํระแลว 

10 ลานบาท 

มีนโยบายที่จะดําเนนิธรุกิจรับเหมากอสรางงานกอสราง
อาคารสูง โดยปจจบัุนรับงานกอสรางฐานรากจาํนวน 2 
โครงการ 

2. กิจการรวมคาศรนีครินทร  30 

ของทนุจดทะเบยีนและ
เรียกชาํระแลว  

เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัท กับ บริษัท ชัยนันทการคา 
(2524) จํากัด สัดสวนรวมคารอยละ 40 และบริษัท ประยูรชัย 
(1984) จํากัด สัดสวนรวมคารอยละ 30 จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 29 
พฤษภาคม  2550 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง 
โครงการทางลอดศรีนครินทร – ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 

3. กิจการรวมคา ซีฟโก และ ประยรูชยั 
(1984) 

45 

ของทนุจดทะเบยีนและ
เรียกชาํระแลว 

 

เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัท และบริษัท ประยูรชัย 
(1984) จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เพื่อประกอบ
ธุรกิจรับเหมากอสรางถนนและวางทอประปา โครงการ
กอสรางถนนไมตรีจิตรและคลองเกา ปจจุบันไมไดดําเนิน
ธุรกิจอะไร และไมมีนโยบายจะใชกิจการรวมคานี้ประมูล
งานอื่นอีกในอนาคต 

4. บริษัท ซฟีโก อนิเตอรเทรด จาํกัด 99.99 

ของทนุจดทะเบยีน  
5 ลานบาท เรียกชําระ
แลว 2.5 ลานบาท 

มีนโยบายรับงานกอสรางและรับงานเสาเข็มเจาะและกําแพง
กันดินที่ตางประเทศ 

5. บริษัท ซฟีโก(เมียนมาร) จาํกัด 90 ของทนุจดทะเบยีน 
4,500,000 kyat 

มีนโยบายดําเนินการรับงานกอสรางและรับงานเสาเข็มเจาะ
และกําแพงกันดินท่ีประเทศพมา 

 *บริษัทจําเปนตองถือหุนในกิจการรวมคาเปนระยะเวลา อีก 2 ปนับจากวันที่สงมอบงาน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญากับกรุงเทพมหานครเพื่อเปนการค้าํประกนัผลงาน หลังจากนั้น บริษัทจะทําการปดกิจการของกิจการรวมคาตอไป 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210 ลานบาท เปน 160 ลานบาท 
และเพิ่มทุนจํานวน 55 ลานบาท (หุนสามัญ 55 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท)  โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุน 50 ลานหุน เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป และสวนที่เหลือสํารองไวเพื่อการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ
และพนักงาน จํานวน 5 ลานหุน โดยไมคิดมูลคา อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ราคาใชสิทธิเทากับ 5 บาทตอหุน อายุ 3 ป
นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัท ครั้งที่ 1 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฏวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ ในครั้งที่ 1 นี้ 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เปนวันใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และพนักงานของ
บริษัทครั้งที่ 2 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ปรากฏวาไมมีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญในครั้งที่ 2 นี้ 
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เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการ และพนักงาน
ของบริษัท ครั้งที่ 3 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฏวามีผูใชสิทธิจํานวน 20 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิคร้ังนี้ 
1,518,000 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู 3,482,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อการใชสิทธิครั้งนี้ 
1,518,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 หุน จํานวนเงินที่
ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จํานวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ครั้งที่ 4 ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฏวามีผูมาใชสิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิคร้ัง
นี้ 2,002,000 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู 1,480,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรร เพื่อการใชสิทธิคร้ังนี้ 
2,002,000 หุน จํานวนคงเหลือของหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,480,000 หุน จํานวนเงินที่
ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จํานวนเงินรวม 10,010,000 บาท  

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เปนวันที่ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญที่ขายใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัท คร้ังที่ 5 ซึ่งเปนครั้งสุดทาย ผลของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญปรากฏวามีผูมาใชสิทธิจํานวน 130 ราย จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ใชในครั้งนี้ 1,480,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อการใชสิทธิในครั้งนี้จํานวน 1,480,000 หุน จํานวนเงินที่ไดรับจาก
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จํานวนเงินรวม 7,400,000 บาท 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเดนดานการลงทุนสัมพันธ 
(IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2009 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเดนดานการลงทุนสัมพันธ (IR 
Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2010   

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดขายเงินลงทุนในกิจการรวมคาSeafco-Ryobi Pte.Ltd. ทั้งหมด
ใหกับผูรวมลงทุนตางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดรับผลกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 4.91 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาทเปน 10.9 ลานบาท 
โดยบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ถือหุนรอยละ 55 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด ไดลดทุนจดทะเบียนจาก 10.9 ลานบาท ลดลงเหลือ 10 ลาน
บาท โดยบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 50 บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด ถือหุนรอยละ 25 
และบริษัท อัลเท็มเทค จํากัดถือหุนรอยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานกอสรางอาคารสูง 

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  บริษัท ซีฟโก จํากัดและบริษัท ประยูรชัย(1984) จํากัดรวมคาไดจดทะเบียนเลิกกิจการรวมคา 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ไดจัดตั้งบริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุน
อยูรอยละ 99.99 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ไดจัดตั้งบริษัท ซีฟโก(เมียนมาร) จํากัด ทุนจดทะเบียน 4,500,000 kyat โดยบริษัท ซีฟโก 
อินเตอรเทรด จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 90 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูรับกอสรางงานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  บริษัท
สามารถรับงานโดยตรงจากเจาของโครงการหรือรับงานชวงตอ (Sub-contract) จากผูรับเหมากอสรางหลัก (Main Contractor) 
ภาพรวมของงานที่บริษัทใหบริการสามารถสรุปไดดังนี้ 

• งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 

• งานกําแพงกันดนิ (Diaphragm Wall) 

• งานกอสรางโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากตางๆ และงานกอสรางอาคาร 

• งานปรับปรุงคุณภาพดิน 

• งานบริการทดสอบตางๆ 
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โครงสรางรายไดของกลุมบริษทั แยกตามสายผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ ป 2554 ป 2555 ป 2556 
 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการรับจาง       
รายไดงานเสาเขม็เจาะและกําแพงกันดิน 1,085.74 68.87 1,042.26 67.60 1,192.36 89.10 
รายไดงานกอสรางโยธา 470.56 29.85 466.27 30.24 67.48 5.04 
รายไดงานโครงสรางชั้นใตดิน - - - - 40.63 3.04 
รายไดคาบรกิารทดสอบเสาเข็ม 0.27 0.02 2.12 0.14 1.57 0.12 
รายไดคาบรกิารอื่นๆ 13.60 0.86 12.41 0.80 5.27 0.39 

                   รวมรายไดจากการรับจาง 1,570.16 99.59 1,523.06 98.78 1,307.31 97.69 
รายไดอื่นๆ 6.44 0.41 18.78 1.22 30.98 2.31 

รวมรายได 1,576.60 100.00 1,541.83 100.00 1,338.29 100.00 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ภาวะธุรกิจใหบริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินซึ่งเปนสวนสําคัญในการวางรากฐานสําหรับการกอสรางอาคารและ

โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยจําแนกเปนงานกอสรางฐานรากสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยสรรพสินคา และงานโครงสรางพื้นฐานสําหรับ 
ทางยกระดับ อุโมงคลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟาใตดิน เนื่องจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ
และกําแพงกันดินตองอาศัยเครื่องจักรขนาดใหญ จากประสบการณในการทํางานที่ยาวนานถึง 38 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความ
เชี่ยวชาญในงานฐานรากจากประสบการณและความคุนเคยของดินในประเทศไทยมากกวาผูประกอบการจากตางประเทศ ฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง และความสัมพันธอันดีกับผูรับเหมาหลัก ผูออกแบบ ลูกคาที่เปนเจาของโครงการ และผูจัดจําหนายวัสดุกอสรางและ
ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงิน จึงไดรับความเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวของ ทําใหบริษัทฯ สามารถประมูลงานแขงขันกับ
คูแขงที่มีอยูในตลาดมีเพียงไมกี่รายได 
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ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารระดับสูง 
ผูรวมกอตั้งบริษัทและเปนผูบริหารหลักของบริษัท ทั้ง 2 คน ซึ่งไดแก นายณรงค ทัศนนิพันธ นายทัชชะพงศ  ประเวศวรา

รัตน เปนวิศวกรที่มีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจกอสรางโดยเฉพาะการกอสรางงานใตดินกวา 37 ป จึงเปนที่รูจักและ
ยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตลอดจนเจาของโครงการตางๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่มีสวนสําคัญในการ
ติดตอกับลูกคา   
 อยางไรก็ตามบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารทั้ง 2 คนดังกลาว โดยมีการเตรียมความพรอมของบุคลากร
ในแตละแขนงเพื่อใหสามารถขึ้นมารองรับงานของผูบริหารระดับสูงได เชน การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขามาชวยบริหารงาน การ
ริเร่ิมใหมีการสรางสัมพันธระหวางผูบริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของบริษัทกับเจาหนาที่ผูควบคุมงานและระดับ
ปฏิบัติการของลูกคาที่เปนทั้งหนวยงานราชการและเอกชน เพื่อใหสามารถรักษาสัมพันธอันดีของผูบริหารรุนตอไป ซึ่งไดสรรหา
บุคลากรเขามาแทน ซึ่งผลงานก็เปนที่นาพอใจ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร 
ธุรกิจของบริษัทตองอาศัยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณงานออกแบบ วางแผน และดําเนินการกอสรางตาม

แผนที่วางไว ซึ่งหมายถึงวิศวกรในระดับผูชวยผูจัดการใหญ (Executive Vice President) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) และ
วิศวกรผูควบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลานี้ไปยอมสงผลกระทบตอความสามารถใน
การรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

อยางไรก็ตามผูชวยผูจัดการใหญ (Executive Vice President) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผูควบคุมงาน 
(Project Engineer) ของบริษัทสวนใหญรอยละ 90 ลวนมีอายุงานกับบริษัทประมาณนานกวา 10 ป ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากที่ผานมา
บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี  โดยมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  สงบุคลากรเขารวมการสัมมนาทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจตางๆ ที่สามารถแขงขันกับตลาดได  เพื่อรักษาบุคลากรใหทํางานกับบริษัท   และเพื่อ
ลดปญหาดังกลาว บริษัทไดดําเนินการใหสถาบันการศึกษาตางๆ สงนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตรเขาฝกงานที่บริษัทเปนประจํา
ทุกป ทําใหมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ ดังกลาวใหความสนใจที่จะรวมงานกับบริษัทตอไป และบริษัทยังมีการมอบ
ทุนการศึกษาใหกับสถาบันตาง ๆ เชน AIT (Asian Institute of Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน  

ความเสี่ยงทางดานการเงิน 
ความเสี่ยงจากคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซึ่งอาจ

กอใหเกิดความเสียหายแกผลการดําเนินงานของบริษัท ขาดสภาพคลองในการทํางานได อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคากอนการรับงาน การหาขอมูลของลูกคาอื่นเพิ่มเติม หรือมีการ
เรียกเก็บเงินลวงหนากอนเริ่มดําเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทําเสร็จ และบริษัทฯ ยังไดรับความสนับสนุนจาก
สถาบันการเงินตาง ๆ เพื่อเขามาชวยแกปญหาในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคลองได บริษัทฯไดมีการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกคา
ใหคลอบคลุมกับลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 12 เดือน 
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ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่ใชในการกอสราง 
ลักษณะการรับงานของบริษัทสามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) งานที่รับเหมาคาแรงงานและคาวัตถุดิบ และ (2) งานที่

รับเหมาเฉพาะคาแรงงานอยางเดียว  ในกรณีที่บริษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งตองรับผิดชอบทั้งการกอสรางและการจัดซื้อวัตถุดิบนั้น 
ทําใหมีความเสี่ยงเรื่องตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ   เนื่องจากบริษัทจะตอง
เสนอราคารับเหมาลวงหนากอนเริ่มดําเนินงาน      อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวอาจไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจรับเหมา
กอสรางอื่น ๆ เนื่องจาก 

• ลักษณะของงานสวนใหญที่บริษัท รับเหมา จะมีชวงระยะเวลาการทํางานคอนขางสั้น คือโดยเฉลี่ยประมาณ  3-5 เดือน ตอ
โครงการ  ทําใหบริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุที่ตองใชในการกอสรางได  

• วัตถุหลักมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน ซึ่งบริษัทเปนลูกคารายใหญของผูจัดจําหนายวัสดุดังกลาว 
ทําใหสามารถเจรจาตอรองโดยอาศัยความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญ และกําหนดราคาคงที่ในระยะเวลา
หนึ่งๆได นอกจากนี้ในกรณีที่ราคาวัสดุผันผวนมาก บริษัทอาจซื้อวัตถุดิบทั้งจํานวนที่บริษัทประมาณวาจะตองใชในงานที่
รับจางไวแลว และกําหนดใหผูจัดจําหนายทยอยสงวัสดุใหบริษัทเมื่อจะมีใชงานจริง 

• น้ํามันดีเซล มีการปรับปรุงราคาเปนแบบลอยตัวซึ่งมีผลกระทบดานตนทุนของบริษัท บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องนี้
เปนอยางมากและติดตามความผันผวนของราคาอยางใกลชิด หากแนวโนนของราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับตนทุน
ดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพิ่มขึ้นในการรับงานตอไปเพื่อชดเชยตนทุนที่เหมาะสม และคํานึงถึงศักยภาพการ
แขงขันในตลาดประกอบดวย 

ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานไมเสร็จตามกําหนดหรืองานไมไดคุณภาพตามทีก่ําหนด 
 โดยทั่วไปงานกอสรางที่บริษัทดําเนินการอยูนั้นจะมีคาปรับในกรณีที่มีการดําเนินงานลาชากวาที่กําหนดซึ่งปกติมีอัตรารอย
ละ 0.01 ของมูลคางานตอวัน และมีการกําหนดคาปรับสูงสุดเปนจํานวนวันหรือเปนรอยละของมูลคางานในกรณีที่งานที่สงมอบ
ไมไดมาตรฐานตามแบบที่กําหนด ซึ่งหากมีเหตุการณใดๆ ดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตอง สงผลใหตนทุน
สูงขึ้นและเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตามหากความลาชาของการดําเนินงานนั้นมิไดมีสาเหตุมาจากบริษัท อาทิเชน 
การเปลี่ยนแปลงแบบการกอสราง หรือสถานที่ที่รับมอบไมพรอมที่จะสามารถดําเนินการได หรือสภาพดินฟาอากาศไมเอ้ืออํานวย 
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนและเกิดอุทกภัยน้ําทวม ซึ่งการปฏิบัติการของผูรับเหมากอสรางจะเปนไปดวยความยากลําบากถาไมมีการ
วางแผนงานที่ดีพอนั้น บริษัทจะสามารถเจรจาและชี้แจงใหผูวาจางทราบและสามารถขอยืดเวลาการดําเนินงานออกไปได ทั้งนี้ใน
ระยะที่ผานมาในสวนของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน บริษัทยังไมเคยถูกปรับอันมีสาเหตุมาจากการสงงานลาชา เนื่องจาก
บริษัทมีประสบการณดานงานกอสรางมาเปนเวลานาน จึงสามารถวางแผนการทํางานและเตรียมมาตรการปองกันปญหาและ
อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นลวงหนา โดยการเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน จํานวนของวิศวกรผู
ควบคุมงานที่มีประสบการณในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิคการกอสรางแบบใหมๆ   
 ในสวนงานโยธาที่รับจากหนวยงานราชการ บริษัทไดมีการวางแผนการกอสรางใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลางานกอสราง 
เพื่อปองกันการถูกปรับจากงานลาชา ถึงแมในปที่ผานมาจะถูกปรับบางก็ตาม 
ความเสี่ยงในเรื่องการออกกฎระเบียบใหมของภาครัฐ 

 การที่ภาครัฐออกกฎระเบียบใหมๆ ขึ้นมา ซึ่งมีสวนกระทบกับการรับงานกอสรางอาคารตางๆ เชน กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลทําใหการออกใบอนุญาตกอสรางออกมาชา จะทําใหตนทุนในการกอสรางเปลี่ยนไปในอัตราที่สูงขึ้น  
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แตในการประกอบธุรกิจเข็มเจาะและกําแพงกันดินของบริษัท งานที่รับเขามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ดังนั้นผลกระทบ
จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น การปองกันความเสี่ยงที่บริษัทจะรับงานโดยจะตองมีการตรวจสอบถึงขั้นตอนการดําเนินการขอ
ใบอนุญาต วาดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว กอนบริษัทจะตัดสินใจทําการรับงานเพื่อจะนํามาวางแผนดําเนินการในการควบคุม
ตนทุนการผลิตใหไดตามเปาหมาย 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทอื่น 
โดยที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทอื่นจํานวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะสอดคลองกับ

ลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท ที่ประกอบดวยการลงทุนและการกอสรางโครงการหลายโครงการ แตละโครงการจะมีผูรวมลงทุน
แตกตางกันไป อยางไรก็ตามกิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นสวนใหญจะมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินโครงการเพียงไมกี่โครงการ และเมื่อ
โครงการนั้นแลวเสร็จ ก็จะเลิกกิจการรวมคา ในแงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจะจํากัดเทากับเงินลงทุนในแตละองคกร ซึ่ง
ในการลงทุนแตละครั้งบริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเปนไปไดของแตละโครงการ หรือแตละบริษัทอยางรอบคอบ รวมทั้งยัง
พิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต ทั้งนี้บริษัทในกลุมที่ไดลงทุนไปแลวในสวนใหญมีผลประกอบการเปนที่นาพอใจ 

ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง 
 ในการทํางานกอสรางตางๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความเสียหายขางเคียงที่
อยูใกลหรือติดกับสถานที่กอสราง หรือความเสียหายจากการกอสรางที่ไมไดมาตรฐานหรือตามแบบกอสราง จึงอาจเกิดการฟองรอง
จากผูเสียหาย เชน เจาของสถานที่ขางเคียงหรือเจาของโครงการ ได ซึ่งอาจสงผลเสียหายใหกับบริษัท 
 เพื่อชวยลดความเสี่ยงในกรณีของการถูกฟองรอง กอนที่บริษัทจะเริ่มเขาสถานที่กอสรางไดมีการทําประกันภัยความเสียหาย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุของการกอสราง รวมทั้งไดมีการทํา Pre survey กอนเริ่มงานเสมอ และในสวนของเจาของโครงการ
บริษัทไดมีการวาง Bond ประกันผลงานใหกับเจาของโครงการไวประมาณ 1 – 2 ป แลวแตกรณี ในอดีตที่ผานมาบริษัทไมเคยถูก
ฟองรองใดๆ จากเจาของโครงการเนื่องจากคุณภาพในการทํางานของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานสากล ในสวนของการถูกฟองรอง
จากเจาของสถานที่ขางเคียงนั้นมีบาง แตก็ไมมีผลเสียหายกับทางบริษัทเพราะไดมีการทําประกันภัยไวรองรับและความเสียหายนี้เกิด
หากมี ก็มีเพียงเล็กนอย 
ความเสี่ยงในการที่ไมสามารถหางานใหมมารองรับโครงการที่ใกลทําเสร็จได 
 ในสภาพของงานกอสรางเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินในแตละโครงการใชเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการหางานโครงการใหมมารองรับงานเกาที่ใกลเสร็จ บริษัทฯไดทําการหาตลาดแหลงใหมๆ เชน AEC เพื่อรองรับตลาดใน
ประเทศ 
 บริษัทมีสวนแบงในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินประมาณรอยละ 30 ถือวามีสวนแบงการตลาดที่มากที่สุด ซึ่งถามีงาน
ใหมๆ เกิดขึ้นบริษัทมีโอกาสไดรับงานสูงกวาคูแขงรวมทั้งบริษัทมีชื่อเสียงมามากกวา 37 ป จึงรูถึงสภาพการแขงขันไดเปนอยางดี
และบริษัทไดขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึ้น เชน งานฐานราก, งานโครงสราง และงานดานถนนและอุโมงค  

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร  
 ตามที่การเติบโตของภาคธุรกิจกอสรางไดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งที่รัฐบาลไดมีประกาศปรับคาแรงขั้นต่ําเปนวันละ 300 บาทใน

ทุกจังหวัดทั่วประเทศทําใหแรงงานจํานวนมากกลับภูมิลําเนา จึงสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจกอสราง บริษัทฯ ได
ดําเนินการขึ้นทะเบียนขอรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานกับทางกรมการจัดหางาน รวมทั้งสงเสริมรับนักศึกษาฝกงานจาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ เขาฝกงานกับทางบริษัท เพื่อจะไดคัดสรรนักศึกษาเหลานั้นเขารวมทํางานกับบริษัท และยังมีการสนับสนุน



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  หนา 18  
 

มอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ เพื่อจะไดรับนักศึกษาที่ไดรับทุนนั้นเขามาทํางานกับบริษัทหลังจากจบ
การศึกษา  
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โครงสรางผูถือหุน 

รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 

 
 
 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละของทุนชําระแลว 

1. กลุมทัศนนิพันธ 80,740,623 30.05 

    1.1  นายณรงค ทัศนนิพันธ 20,615,000 7.67 
    1.2 นางสาวณัฐฐกานต ทัศนนพัินธ 17,723,958 6.60 
    1.3 นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ 14,779,791 5.50 
    1.4 นางภาวนา  ทัศนนิพันธ 8,666,666 3.23 
    1.5 นายทัศนพันธ  ทัศนนิพันธ 8,500,000 3.16 
    1.6 นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ 6,389,625 2.38 
    1.7 นายเดชา  ทัศนนิพันธ 1,232,250 0.46 
    1.8 นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ 2,833,333 1.05 

2. กลุมประเวศวรารัตน 26,125,664 9.72 

     2.1 นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน 15,640,000 5.82 
     2.2 นางสาวสุภาภรณ ประเวศวรารตัน 2,402,832 0.89 
     2.3 นางสาวสุรีพร ประเวศวรารัตน 2,313,748 0.86 
     2.4 นางสาวพวงมะลิ ประเวศวรารตัน 2,503,292 0.93 
     2.5 นายสุเมธ ประเวศวรารัตน 2,075,751 0.77 
     2.6 นายชายฉลาด ประเวศวรารัตน 1,112,500 0.41 
     2.7 นายสงา ประเวศวรารัตน 72,500 0.03 
     2.8 นายเอี้ยง แซปง 5,041 0.00 

3. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 11,225,250 4.18 

4. นายศักดิช์ัย สจัจาศิริ 4,000,000 1.49 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากดั 3,447,875 1.28 

6. นายวิทยา นราธัศจรรย 3,125,000 1.16 

7. นางพาณี พิชิตสุรกิจ 2,275,800 0.85 

8. นายสัจจพงษ วงศรักสงา 2,150,000 0.80 

9. อ่ืน ๆ 135,639,982 50.47 

รวม 268,730,194 100.00 
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 โครงสรางองคกร 
 

 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง 

ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ, 

กฎหมายและ IR 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

กลุมงานปฏิบัติการ 1 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

กลุมงานปฏิบัติการ 2 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

กลุมงานบริหาร 

ฝายงานการตลาดและลูกคาสัมพันธ 

ภายในประเทศ 

ฝายงานเสาเข็มเจาะกาํแพงกันดิน,ปรับปรุง

คุณภาพดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น 

ฝายงานโครงสราง 

 

ฝายงาน 

โครงการพิเศษและงานตางประเทศ 

ฝายงาน 

วิศวกรรมและวิจัยพัฒนา 

ฝายงาน 

ทรัพยากรมนุษยและบริหารท่ัวไป 

ฝายงาน 

บัญชีและการเงิน 

ฝายงานจัดซื้อ 

ฝายงาน IT 

 

ฝายงานคลังสินคา 

 
ฝายงานซอมบํารุง 

 

คณะกรรมการ CSR 

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท 
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การจัดการ 
โครงสรางคณะกรรมการ ณ. วันที่ 11 เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผูถือหุน 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั 
1. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนววิัฒน  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2. นายณรงค  ทัศนนิพันธ   กรรมการ 

3. นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน  กรรมการ 

4. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช   กรรมการ 

5. นายกมล  สิงหโตแกว   กรรมการ 

6. นางสาวณฐัฐวรรณ  ทัศนนิพันธ   กรรมการ 

7. MR.ZAW ZAW                      AYE                   กรรมการ 

8. นายศิวะ  แสงมณ ี   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

9. นายสมควร  วัฒกีกุล   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

10. นายสมควร  มูสิกอินทร   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
นายเอนก ศรีทับทิม  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัท 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
1. นายณรงค              ทัศนนิพันธ         กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายทชัชะพงศ ประเวศวรารัตน   กรรมการบริหาร 

3. นายเผด็จ               รจุิขจรเดช          กรรมการบรหิาร     

4. นายกมล                สิงหโตแกว         กรรมการบริหาร 

5. MR.ZAW ZAW       AYE                  กรรมการบริหาร 

6. นางสาวณฐัฐวรรณ  ทัศนนิพันธ        กรรมการบริหาร 

 

  

คณะกรรมการบรหิาร 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายศิวะ แสงมณ ี  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมควร วัฒกีกุล  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสมควร มูสิกอินทร  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
1. นายสมควร วัฒกีกุล      ประธานกรรมการสรรหาและ 

     กาํหนดคาตอบแทน 

2 นายณรงค ทัศนนิพันธ      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. MR.ZAW ZAW       AYE      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

รายช่ือคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสี่ยง 
1. นางสาวณฐัฐวรรณ  ทัศนนิพันธ     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายเผด็จ               รุจิขจรเดช       กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายกมล สิงหโตแกว       กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

4. MR.ZAW ZAW       AYE               กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายกมล อยูยืนพัฒนา    กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายเอนก  ศรีทับทิม        กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. นายธวัช  ผุดผอง             กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. นายสมศักด์ิ ธวัชพงศธร       กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

9.นายณัฐฐพนัธ ทัศนนิพันธ        กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเส่ียง 
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โครงสรางคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 
1. นายณรงค   ทัศนนิพันธ         กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบรหิาร 

2. นายกมล  สิงหโตแกว         กรรมการผูชวยผูจดัการใหญ 

3. นายเผด็จ               รุจิขจรเดช         กรรมการผูชวยผูจดัการใหญ 

4. MR.ZAW ZAW   AYE           กรรมการผูชวยผูจดัการใหญ 

5. นางสาวณฐัฐวรรณ  ทัศนนิพันธ       กรรมการผูชวยผูจดัการใหญ 

6. นายกมล  อยูยืนพัฒนา     ผูชวยผูจัดการใหญ 

7. นายเอนก   ศรีทับทิม         ผูชวยผูจัดการใหญ 

8. นายสมศักดิ์  ธวัชพงศธร        ผูชวยผูจัดการใหญ 

9.นายธวชั   ผุดผอง         ผูชวยผูจัดการใหญ 

 

คณะเจาหนาที่ผูบริหาร 
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โครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายณรงค ทัศนนิพันธ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน นางสาวณัฐฐวรรณ 
ทัศนนิพันธ  นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงหโตแกว และนายซอร ซอร เอ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นไมนอยกวา 9 คน ตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับบริษัทกําหนด 
2. คณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

2.2 ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูใหบริการดาน
วิชาชีพแกบริษัท เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท
ยอย หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 

2.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดาน
การเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไมเปนลูกคา คูคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้เงินให
กูยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาด
ความเปนอิสระ 

2.4 ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน 

3. การแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวาระที่กําหนดไวโดยเจาะจง โดยเนนมีความโปรงใส และชัดเจน ทั้งนี้การเสนอชื่อ
กรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะตองมีขอมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชนในการ
คัดสรร 

4. เปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อใหการทําหนาที่ของ

คณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระ 
6. คณะกรรมการชดุยอยตองจดัใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. ตองมีคุณสมบัติไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
2. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทํางานที่ดี 
3. เปนผูที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทศิเวลาใหไดอยางพอเพียง 
4. กรรมการบริษัทตองผานการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนของบริษัท และ

ผานการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน 
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5. ตองเปนผูที่ไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น 

บทบาท หนาที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย

สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตามนโยบาย

ของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุงสูผลสูงสุดใหแกบริษัท และผูถือ
หุน 

3. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
และเชื่อถือได 

4. มีสวนรวมในการดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ 

5. ควบคุม ดูแลใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรมและเทาเทียมกัน 
6. กรรมการที่เปนอิสระ มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยุทธ การ

บริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการและรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัท และผูถือหุน 

7. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางสม่ําเสมอ 
8. จัดใหมี เลขานุการบริษัท  เพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ  ของคณะกรรมการ  และบริษัท  ไดแก การประชุม

คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดําเนินการให
ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทมีการเปดเผย
ขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง 

9. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท 

10. งดซื้อขายหลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจงขาวงบการเงิน
อยางนอย 3 วัน 

11. รายงานการถือหลักทรัพยของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของตนตอที่ประชุมคณะกรรมการทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 
11.1   มีสวนไดเสียไมวาโดยตรง หรอืโดยออมในสญัญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี 
11.2   ถือหุน หุนกู หรือหุนบุริมสิทธิ์ในบริษัท และบริษัทในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษัทจัดทําการประเมินผลงานตนเองเปนประจําทุก ๆ ป 
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จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายช่ือคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 รวม 

1 รศ.ดร.สมชาย         ภคภาสนวิวัฒน  (ประธาน)     4 

2 นายทัชชะพงศ        ประเวศวรารตัน     4 

3 นายณรงค             ทัศนนิพันธ     4 

4 นายศิวะ                แสงมณี     3 

5 นายสมควร            วัฒกีกุล     4 

6 นายสมควร            มูสิกอินทร     4 

7 นายเผดจ็               รุจิขจรเดช     4 

8 นายกมล                สิงหโตแกว     4 

9 นางสาวณัฐฐวรรณ   ทัศนนิพันธ     4 

10 Mr. Zaw Zaw Aye     4 
  หมายถึง เขารวมประชุม 
  หมายถึง ไมเขารวมประชุม  

 หมายถึง  ไมเขารวมประชุม เนื่องจากยังไมไดเปนกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนคณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยอยางนอย 1 ทานเปนผูมีความรู ประสบการณ

ในการสอบทานงบการเงิน 
นายสมควร มูสิกอินทร เปนผูมีประสบการณทางดานการสอบทานงบการเงิน โดยจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  (การบัญชี) 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 
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4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 
รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของผูบริหาร 
ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บท
รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมลูดังตอไปนี้ 
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง 

ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
7.3 เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
8. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
10. จัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ กับผูตรวจสอบภายนอกอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจาํนวนครั้งที่กรรมการแตละรายเขาประชุม 

ลําดับ รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 รวม 
1 รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสนวิวัฒน     1 
2 นายศิวะ                    แสงมณี      (ประธาน)     3 
3 นายสมควร              วัฒกีกุล     4 
4 นายสมควร              มูสิกอินทร     4 

  หมายถึง เขารวมประชุม 
  หมายถึง ไมเขารวมประชุม  

 หมายถึง  ไมเขารวมประชุม เนื่องจากยังไมไดเปนกรรมการ 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน พนจากตาํแหนงคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 มา

ดํารงตาํแหนงประธานกรรมการบริษัท 
- นายศิวะ แสงมณี  ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  หนา 27  
 

คณะกรรมการบริหาร  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่กําหนดใหสอดคลอง
และสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ  
แผนธุรกิจ งบประมาณ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ    และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ   ผลการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว ดําเนินการจัดทําธุรกรรม
ทางการเงินกับสถาบันการเงิน และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 

 1.  พิจารณากําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนง  
  -  กรรมการบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อนําชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 
  -  กรรมการบริหารและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง   
 2.  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
3.  พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของกรรมการ

บริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารของบริษัท พรอมทั้งติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูง (ตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการใหญ) 

4.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารเมื่อครบวาระหรือมีตําแหนง
วางลง หรือตําแหนงผูบริหารอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท 
6.  ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาใหสอดคลองกับสภาวการณ 

 7.  ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละรายเขาประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คร้ังที่ 1 คร้ังท่ี 2 รวม 
1 นายสมควร             วัฒกีกุล              (ประธาน)   2 
2 นายณรงค                ทัศนนิพันธ   2 
3 Mr. Zaw Zaw Aye   2 

  หมายถึง เขารวมประชุม 
  หมายถึง ไมเขารวมประชุม  

 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  หนา 28  
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 ดานบรรษัทภิบาล 

1. กําหนดนโยบายและจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจและนําเสนอ
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติใหนําไปปฏิบัติในพนักงานทุกระดับ 

2. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคูมือจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัดและ
ตอเนื่อง 

3. ทําการประเมินผลและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง ขอพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามแบบสากล 

4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม และเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนําในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น 

5. ใหคําแนะนําแกบริษัท คณะกรรมการ ฝายจัดการและคณะทํางานในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
6. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับคณะกรรมการทราบโดยทันที ที่มีผลกระทบตอบริษัท

อยางมีนัยสําคัญ 
7. เปดเผยขอมลูเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งทางเว็บไซตของบริษัทและรายงานประจําป ใหกับผูที่มีสวนไดเสีย

ตาง ๆ ไดรับทราบ 
 

 ดานความเสี่ยง 
1. กําหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงตางๆ  ในการบริหารงานเพื่อเสนอตอ

กรรมการของบริษัท 
2. ติดตามการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตั้งแตเริ่มกระบวนการที่จะบงชี้ใหทราบถึงความเสี่ยงรวมทั้งวิเคราะห 

ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอยางเปนระบบ 
3. ใหการสนับสนุนใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานภายในตางๆ ตลอดจนติดตามและ

ประเมินผลอยางตอเนื่อง 
4. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายและกลยุทธของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  หนา 29  
 

 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละรายเขาประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คร้ังท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 นางสาวณัฐฐวรรณ   ทัศนนิพันธ (ประธาน)          9 
2 นายเผดจ็                  รุจิขจรเดช          9 
3 นายกมล                   สิงหโตแกว          9 
4 Mr. Zaw Zaw Aye          9 
5 นายกมล                   อยูยืนพัฒนา          9 
6 นายเอนก                  ศรีทับทิม          9 
7 นายธวัช                    ผุดผอง          9 
8 นายสมศกัดิ์              ธวัชพงศธร          9 
9 นายณัฐฐพันธ           ทัศนนิพันธ          9 

  หมายถึง เขารวมประชุม 
  หมายถึง ไมเขารวมประชุม  

 
เลขานุการบริษัท 
หนาที่ของเลขานุการบริษัท 

1. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวของขอกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
2. ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวของและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน รวมถึง
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแล 
5. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ 
6. จัดทําขอมูลเพื่อสงเสริมใหกรรมการเขารวม ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อใชประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการ 
7. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  หนา 30  
 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

คาตอบแทนผูบริหาร 
เงินเดือน 

 
10 

 24,216,000 

 
11 

 27,110,497 

 
10 
 29,635,004 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทและคา
เบี้ยประชุม 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
- นายสมควร  วัฒกีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร 
- นายศิวะ แสงมณี 
- นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน 
- นายณรงค  ทัศนนิพันธ 
- นายเผด็จ  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สิงหโตแกว 
- นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ 
- Mr. Zaw Zaw Aye 
                          รวม 
 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

640,000 
480,000 
480,000 

- 
360,000 
300,000 
220,000 
220,000 
200,000 
220,000 

3,120,000 
 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

640,000 
480,000 
480,000 

- 
360,000 
300,000 
220,000 
220,000 
200,000 
220,000 

3,120,000 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

755,000 
580,000 
580,000 
460,000 
100,000 

85,000 
65,000 
65,000 
60,000 
65,000 

2,815,000 

 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใส ความรับผิดชอบ
ตามหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนทุกฝายจึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการ
กํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญดังนี้ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทใหความสําคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อชวยใหผูลงทุนและสาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบการดําเนินงาน

ของบริษัทได  บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการขึ้น  โดยมุงเนนในเรื่องกรรมการบริษัท  ความโปรงใสใน
การดําเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย 

บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2555 กับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อมาประเมินผลงานตาง ๆ ที่ควรมีการปรับปรุงแกไขใหมีผลการกํากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งขณะนี้อยูใน
กระบวนการรวบรวมนโยบายตาง ๆ ใหเปนหมวดหมูที่ดียิ่งขึ้น 

2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยไดระบุไวในนโยบายอยางชัดเจนที่

กําหนดใหผูถือหุนของบริษัทฯ มีสิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา 
และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ สิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหความเห็นชอบ
ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และสิทธิในสวนแบงผลกําไร 
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ในการประชุมผูถือหุนคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวก โดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน ชัดเจน 
เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมและใชสิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเขารวมประชุมหรือกรรมการอิสระเปนผูออกเสียงแทนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได รวมทั้งเปดโอกาส
ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบายหรือตั้งคําถามไดอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ หองประชุมบริษัท เลขที่ 144 ถนนพระยา
สุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 9 คนเขารวมประชุม บริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาและแสดง
ไวในเว็บไซตของบริษัทกอนวันประชุม 21 วัน รายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดขึ้นในป 2556 ไดนําไปไวที่เว็บไซตของบริษัทฯ หลัง
วันประชุม 14 วัน และใหผูถือหุนมีโอกาสเสนอขอแกไขหากเห็นวาการบันทึกมติการประชุมไมถูกตองภายใน 30 วัน หลังจากที่ได
เปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ สําหรับการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเปนวาระการประชุมและการเสนอชื่อ
กรรมการเขามาทําการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการโดยไดประกาศผานไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อแจงใหผูถือหุนทราบ โดยเปดรับเรื่องระหวางเดือนมกราคม 2556 และลงประกาศไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่
ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส ในการประชุมผูถือหุนในป 2556 ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม
แตอยางใด 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยกําหนดเปนนโยบายตอผูมีสวนไดเสียไวในนโยบาย

บรรษัทภิบาลระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย ไดแก พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ หนวยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู 
ตลอดจนสังคมสวนรวม ไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเปนธรรมและความ
สมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลัก มีหลักปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือ
หุน นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกําหนดใหเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด ทั้งนี้เพื่อใหความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับการปฏิบัติดวยดี รวมทั้งจัดใหมีชองทาง
การรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจใหผูมีสวนไดเสีย 5 กลุม คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน กลุม
พนักงานและกลุมชุมชนใกลเคียงโดยมีการติดตามและรายงานอยางสม่ําเสมอ 

ในสวนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่มีคุณคายิ่ง จึงกําหนดเปนนโยบายและการ
ปฏิบัติตอพนักงาน ใหการปฏิบัติที่เปนธรรมแกพนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย การ
พัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ บริษัทฯ 
ดําเนินตามมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุปองกันการบาดเจ็บและการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ทั้งในดานเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่
เชื่อมโยงกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรดวยความเปนธรรม ควบคูกับการเปดโอกาส
ในการเรียนรู พัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานอยางเต็มศักยภาพอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อทําการประเมินผลงานของพนักงานแตละบุคคล เพื่อความโปรงใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู
อนาคตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  
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ในสวนของลูกคา บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่พัฒนากระบวนการทํางานที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยจะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไวกับลูกคาอยางเครงครัด โดยการสงมอบผลงานที่มี
คุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคาในราคาที่เปนธรรม ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับดานวิศวกรรมปฐพีและการใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองเพียงพอและทันตอเหตุการณ การปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด ตลอดจนการจัดใหมีระบบ
และกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหคําแนะนําการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด นอกจากนี้ยังเนนถึงการรักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อ
ประโยชนโดยมิชอบ 

สําหรับคูคาและ/หรือเจาหนี้ บริษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม 
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยง
สถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว 

สําหรับคูแขงทางการคา บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาให
สอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคาเสรี ไมละเมิดความลับหรือลวงรู
ความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉลไมทุมตลาดเพื่อแขงแยงลูกคา บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม 

สวนชุมชนและสังคมทั่วไป บริษัทไดสงเสริมและปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุก
ระดับ ไมกระทําการชวยเหลือสนับสนุนหรือยอมเปนเครื่องมือที่จะทําสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทถือวาชุมชนเปนสวนหนึ่งของบริษัทที่จะ
เขาไปรวมพัฒนา โดยบริษัทเขาไปพัฒนาทางดานจิตใจและสรางความสํานึกที่ดีในชุมชนรอบบริษัท  โดยรวมกับสถาบันจิตตานุภาพ 
เปดเปนสาขาที่ 47 ในการอบรมในดานครูสมาธิ ซึ่งไดทําการอบรมจบไปแลวจํานวน 2 รุน ซึ่งจะเปนการพัฒนาดานจิตใจและจิตใต
สํานึกที่ดีใหกับชุมชนและพนักงานของบริษัท ซึ่งเปนการพัฒนาที่อยางยั่งยืน 

เพื่อสนับสนุนนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมหรือ ซีเอสอาร (CSR) ตามที่บริษัทเชื่อวา
การพัฒนาจิตใจจะทําใหสังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การกระทําสิ่งที่ไมถูกตองก็จะสามารถระงับจิตใจไมไปในทางที่ผิดได จะไม
เกิดการลักขโมยหรือการทําทุจริตตาง ๆ ก็จะลดลง และเปนสังคมที่นาอยูอยางยั่งยืน 

บริษัทฯ มีนโยบายไมสนับสนุนในการทําทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปองกันไมใหเกิดขึ้นโดยทางบริษัทจัดใหมีชองทางแจง
ขาวสารตางๆ โดยผานทางฝายบริหารงานบุคคลรวมถึงรายงานตอระดับผูบริหารไดโดยตรง และในการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาดาน
จิตใจ โดยใชธรรมใหกับพนักงานก็นาจะเปนทางลดการทุจริตตางๆ ลงได 

4. การประชุมผูถือหุน 
 ในป 2556 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมบริษัท 
เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจและจัดการใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ไดจัดสง
หนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม โดยในแตละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัทฯ ไดจัดให
ผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชี และผูสังเกตการณอิสระจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เขารวมประชุมดวย 
 ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และสอบถามขอสงสัยตาง ๆ ในแตละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและขอคําอธิบาย
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เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดและเสนอแนะการแกไขไดภายใน 30 วัน 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล     เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 บริษัทมีนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติรายการที่เกี่ยว
โยงกันเปนลายลักษณอักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปดเผยรายการเกี่ยว
โยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยังมีการดูแลใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เรื่อง การเปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพย และ
หามมิใหมีการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง ซึ่งผูบริหารจะไมมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทกอนหรือหลังการ
ประกาศงบการเงินอยางนอย 30 วัน 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการของบริษัทและผูบริหารไดกําหนดนโยบายและชี้แจงใหพนักงานทุกทานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย  ผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานของบริษัท 
และจะไดรวบรวมจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนรูปเลมเพื่อใหพนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติ  

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 10 ทานประกอบดวย 

• กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน 

• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจาํนวน  -  ทาน 

• กรรมการที่เปนอิสระจํานวน 4 ทาน 
บริษัทมีกรรมการที่ไมใชผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระคิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสามารถ

ถวงดุลอํานาจในการบริหารงานได 
9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 บริษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญแยกกันอยางชัดเจนและมีกรรมการที่เปนอิสระคอยถวงดุล
อํานาจและสอบทานในการบริหาร 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูในระดับ

เดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดมีการขออนุมัติจากผูถือหุนแลว 
คาตอบแทนผูบริหาร  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนผูบริหารในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  และอยูในระดับที่สูง
พอที่จะดูแลใหผูบริหารมีการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 

 
 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  หนา 34  
 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูล
ประกอบวาระการประชุมอยางชัดเจนใหคณะกรรมการศึกษากอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการจดบันทึก
การประชุมเปนลายลักษณอักษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไวเพื่อใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของสามารถ
ตรวจสอบไดในรอบป 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีคณะกรรมการเขารวมประชุมโดยพรอมเพียง
กัน 

12. คณะอนุกรรมการ 
 บริษัทไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตาํแหนง 3 ป โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตองมีการจดัประชมุและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 

4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2547 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 เพื่อมา
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาดาํรงตําแหนงกรรมการบริหารพรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับ
กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

5/2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เพื่อมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัท โดยใหสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารและกลยุทธของบริษัท รวมทั้งประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

13. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทไดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งไดรับความรวมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ชวยในการดําเนินการจัดตั้ง เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และกิจการทางการเงินที่สําคัญ  และชวยเสนอแนะเพื่อแกไขจุดออนของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท  เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี  และมีการปฏิบัติสอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของของบริษัท 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ

ในรายงานประจําป รายงานการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีจะรวมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ในการจัดทํารายงานการเงินคณะกรรมการบริษัทเนนย้ําใหผูจัดทํามีการใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดจัดใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ ไดจัดใหมีการสื่อสารไปยังผูถือ
หุนและนักลงทุนผานชองทางอื่น ๆ โดยมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาที่สื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นัก
ลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ ในขณะที่หนวยงานสื่อสารองคกรทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของ
บริษัทฯ ไปยังผูถือหุน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผานสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ซึ่งไดจัดพบกับนักวิเคราะหที่เขามาบริษัทในป 
2556 จํานวน 5 ครั้งและรวมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) จํานวน 3 ครั้ง 

นอกจากนี้ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.seafco.co.th เพื่อใหผูมีสวนไดเสียกลุม
อื่น ๆ ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมและทั่วถึง ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลตาง ๆ จากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของ
บริษั ทฯ  คุณณัฐฐวรรณ  ทัศนนิ พันธ  ได ที่ โทรศั พทหมาย เลข  0 -2 9 1 9 0 0 9 0  โทรสาร  0 -2 9 1 9 0 0 9 8  หรื อ  e-mail: 
nthasnanipan@hotmail.com 
 
มาตรการหรือข้ันตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
มีขอกําหนดใหบริษัท และบริษัทยอยที่จะทําธุรกรรมระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของตองนําขอตกลง
ดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการกอนที่จะทําธุรกรรม แมธุรกรรมดังกลาวจะเปน
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ซึ่งเดิมฝายบริหารสามารถอนุมัติรายการดังกลาวได
เองโดยไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนั้นจึงขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาโดยทั่วไปในการทําธุรกรรม
ระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับกรรมการหรือผูบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวของอาจมีรายการคาเชาในทรัพยสิน, คาสาธารณูปโภค, 
คาบริการตางๆ, ใหกูยืมระหวางกัน, ซื้อขายวัตถุดิบ จึงขออนุมัติในหลักการใหฝายบริหารสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาว โดย
มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

รายการระหวางกัน 

ในป 2556 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 
หนาที่ 27-31 ในรายงานงบการเงิน 
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การดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

สภาวะอุตสาหกรรมกอสรางในระหวางป 2554 ถึงป 2556 มีการเจริญเติบโตพอสมควร ซึ่งในป 2554 งานกอสรางประสบ
ปญหา อันเนื่องจากเกิดอุทกภัยนํ้าทวมในชวงไตรมาสที่ 4 ของป รวมทั้งมีการเพิ่มคาแรงขั้นต่ํา ทําใหตนทุนการกอสรางเพิ่มขึ้น 
สงผลกระทบกับผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งในป 2554 บริษัทยังมีงานกอสรางโยธาที่รับจากหนวยงานราชการแหงหนึ่งที่
ดําเนินการแลวมีผลขาดทุน อันเนื่องมาจากประมูลงานมาไดราคาที่ต่ํา จึงทําใหผลการดําเนินงานในป 2554 มีผลขาดทุน 58.67  ลาน
บาท 

ในป 2555 สภาวะอุตสาหกรรมกอสรางกระเตื้องขึ้นจากแรงผลักดันสําคัญในการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุน
ขนาดใหญของโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทําใหบริษัทไดรับงานชวง ของโครงการรถไฟฟาขนสง
มวลชนในสายสีน้ําเงินและสายสีมวง รวมทั้งงานกอสรางโยธาที่มีผลขาดทุน บริษัทฯไดบันทึกรับรูผลขาดทุนไปแลวในป 2554 และ
บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งสํารองไวแลวกลับคืนมาอีกจํานวน 7.65 ลานบาท จึงมีผลทําใหกลุมบริษัทมีผลกําไรจากการ
ดําเนินงานเปนจํานวน 112 ลานบาท 

ในป 2556 สภาวะอุตสาหกรรมกอสรางขยายตัวอยางตอเนื่องจากป 2555 มีงานกอสรางอาคารสูงของภาคเอกชน รวมทั้งงาน
โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาครัฐ รวมทั้งงานโครงการขยายทางดวนสวนตอขยาย แตในชวง
ปลายปมีผลกระทบทางการเมืองที่มีการประทวงในเขตกรุงเทพมหานคร สงผลกระทบกับผลการดําเนินงานเล็กนอยในชวงไตรมาส
ที่ 4 และในป 2556 บริษัทไดรับเหมางานชวงงานโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวและทางดวนตอขยายศรีรัตนเพิ่ม รวมทั้งไดรับชําระ
หนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งสํารองไวแลวกลับคืนมาอีกจํานวน 16.31 ลานบาท จึงทําใหกลุมบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินการเพิ่มขึ้นเปน 
142 ลานบาท  

ในป 2555 บริษัทมีกําไรขั้นตน 265.46 ลานบาท เทียบกับป 2554 มีกําไรขั้นตนเทากับ 87.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 
รอยละ 202.55 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมตนทุนและสงมอบงานไดดีกวา 2554 รวมทั้งในสวนของงานโครงสราง ซึ่งเปนสวนที่
มีกําไรขั้นตนนอย รวมถึงขาดทุนขั้นตนในบางงาน ไดมีการบันทึกรับรูผลขาดทุนไปแลวทั้งหมดในป 2554 

ในป 2556 บริษัทมีกําไรขั้นตน 249 ลานบาท เทียบกับป 2555 มีกําไรขั้นตน 265 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.04 เนื่องจากในไตร
มาสที่ 4 ของป 2556 มีเหตุทางการเมืองทําใหบริษัทฯ สงมอบงานไดนอยลง 

ในป 2555 บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 112 ลานบาท เทียบกับป 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ (58) ลานบาท ทําใหบริษัทมี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 293 การที่บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ตามที่กลาวมาขางตน 

ในป 2556 บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 142 ลานบาท เทียบกับป 2555 มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 112 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 27 

สวนแบงตลาด 
 สวนแบงตลาด จัดเก็บรวบรวมขอมูลมาจากกระทรวงพาณิชยในชวง 4 ปที่ผานมา มีขอมูลดังนี้ 

สวนแบงตลาด 2552 2553 2554 2555 
มูลคาตลาดรวมที่รวบรวมได (ลานบาท) 2,633 2,689 3,861 4,377 
เปนสวนของบริษัท (รอยละ) 42 30 28 33 

ในการเก็บขอมูลน้ีพบวาอาจมีการคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฐานรายได เพราะการรับงานนั้นบางครั้งรับงานเฉพาะคาแรงและ
เคร่ืองจักร รายไดก็จะต่ําลง ถารับงานประเภทรวมคาแรง,เคร่ืองจักรและคาวัสดุหลัก มูลคางานจะสูงขึ้น รายไดก็จะสูงขึ้น  ยกตัวอยาง
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ของบริษัทนั้นในป 2552 งานเกือบทั้งหมดรับงานแบบรวมรวมคาแรง,เครื่องจักรและคาวัสดุหลัก ตั้งแตป 2553 ถึงป 2555 ลักษณะงาน
ที่รับมาจะเปนการรับงานที่รับเฉพาะคาแรงและเครื่องจักรเปนสวนใหญ มูลคาตลาดรวมที่รวบรวมมานี้ พอเปนแนวทางในการพิจารณา
เทานั้น 

 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดจากการรบัจาง 
รายไดของกลุมบริษัทประกอบดวยรายไดจากการรับจาง ไดแก รายไดคาบริการเสาเข็มเจาะ รายไดงานกําแพงกันดิน รายได

คากอสรางงานโครงสรางโยธา งานฐานราก รายไดบริการทดสอบเสาเข็ม รายไดคาบริการอื่นๆ และรายไดอ่ืนนอกเหนือจากการ
ดําเนินงาน เชน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน, ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน  

ป 2554 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 1,576.60 ลานบาท เปนรายไดจากการบริการ 1,570 ลานบาท ประกอบดวยรายไดงานเสาเข็ม
เจาะและกําแพงกันดิน รอยละ 68.87 รายไดงานกอสรางโยธารอยละ 29.85 รายไดทดสอบเสาเข็มรอยละ 0.02 และรายไดบริการอื่น 
ๆ รอยละ 1.27 

ป 2555 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 1,541.83 ลานบาท เปนรายไดจากการบริการ 1,523 ลานบาท ประกอบดวยรายไดงานเสาเข็ม
เจาะและกําแพงกันดินรอยละ 67.60 รายไดงานกอสรางโยธารอยละ 30.24 รายไดทดสอบเสาเข็มรอยละ 0.14 และรายไดอ่ืน ๆ รอย
ละ 2.02 

ป 2556 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 1,338.29 ลานบาท เปนรายไดจากการบริการ 1,307 ลานบาท ประกอบดวยรายไดงานเสาเข็ม
เจาะและกําแพงกันดินรอยละ 89.10 รายไดงานกอสรางโยธารอยละ 5.04 รายไดงานโครงสรางชั้นใตดินรอยละ 3.04 รายไดทดสอบ
เสาเข็มรอยละ 0.12 และรายไดอ่ืน ๆ รอยละ 2.70 

รายไดป 2555 เทียบกับป 2554 มีรายไดรวมลดลงรอยละ 2.2 ในสวนของโครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑนั้นไมแตกตาง
กันมากนัก แตในสวนของรายไดงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน ในป 2554 มีอยูรอยละ 68.87 ของรายไดรวมและในป 2555 มีอยู
รอยละ 67.60 ซึ่งในป 2555 ลดลงเล็กนอย แตเมื่อพิจารณาแลวการรับงานในสวนนี้แตกตางกัน เพราะในป 2554 สวนใหญเปนการรับ
งานรวมคาวัสดุหลักพรอมคาแรงจํานวนรอยละ 75 สวนรับเฉพาะคาแรงงานจํานวนรอยละ 25  แตในป 2555 รับงานประเภทคาแรง
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รวมวัสดุหลักจํานวนรอยละ 70 และรับงานเฉพาะคาแรงจํานวนรอยละ 30 จึงทําใหมีรายไดต่ําลงจากป 2554 แตเมื่อพิจารณาแลวถามี
การบวกเพิ่มคาวัสดุหลักเขาไปแลวจะทําใหรายไดในสวนนี้เพิ่มขึ้นมากกวาป 2554 

รายไดป 2556 เทียบกับป 2555 มีรายไดรวมลดลงรอยละ 13.20 ซึ่งเกิดจากรายไดในสวนของงานกอสรางโยธาซึ่งลดลงรอย
ละ 85.52 และการรับงานประเภทคาแรงรวมวัสดุหลักมีจํานวนรอยละ 30 สวนงานที่รับเฉพาะคาแรงงานรอยละ 70 เมื่อพิจารณาแลว
ถามีการบวกเพิ่มคาวัสดุหลักเขาไปดวยจะทําใหรายไดในสวนนี้เพิ่มขึ้นมากกวาป 2555  

 
รายไดจากการรบัจาง 2554 2555 2556 
            จากแหลงงานภาครัฐ (รอยละ) 51 55 60 
            จากแหลงงานภาคเอกชน (รอยละ) 49 45 40 

 จากอัตราสวนการรับงานตั้งแตป 2554 ถึงป 2556 มีการรับงานจากหนวยงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นทุกป อันเนื่องมาจากรัฐบาล
มีนโยบาย ทําโครงการรถไฟฟาหลายสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทําใหสัดสวนการรับงานจากแหลงงานภาครัฐบาลจึง
เพิ่มมากขึ้น การรับงานของบริษัทตามปกติที่ไมมีการเพิ่มงบประมาณการลงทุนของภาครัฐ อัตราสวนการรับงานจะมาจากงาน
ภาคเอกชนอยูประมาณรอยละ 60 ถึงรอยละ 70 ซึ่งถาแหลงงานภาครัฐลดลง บริษัทก็จะมารับงานจากแหลงงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 

ตนทุนงานรับจาง 
ตนทุนงานรับจางประกอบดวย คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาจางแรงงาน คาเชื้อเพลิง คาเสื่อมราคา และคาใชจายในการผลิต

อื่นๆ 
ตนทุนงานรับจางป 2555 เทากับ 1,257.60 ลานบาท เทียบกับป 2554 เทากับ 1,482.41 ลานบาท ลดลงรอยละ 15.17 ที่ลดลง

สวนใหญเกิดมาจากลักษณะการรับคางานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน ในป 2555 รับงานเฉพาะคาแรงไมรวมคาวัสดุหลักเปนสวน
ใหญ จึงทําใหตนทุนในสวนของวัสดุหลัก เชน คอนกรีตและเหล็กลดลง 

ตนทุนงานรับจางป 2556 เทากับ 1,057.95 ลานบาท เทียบกับป 2555 เทากับ 1,257.59 ลานบาท ลดลงรอยละ 15.88 ที่ลดลง
เนื่องจากบริษัทฯ รับงานกอสรางเฉพาะคาแรงไมรวมวัสดุหลักเปนสวนใหญ จึงทําใหตนทุนในสวนของวัสดุหลักเชนคอนกรีตและ
เหล็กลดลง 

คาใชจายในขายและบริหาร 
คาใชจายในการขายและบริหารของป 2555 เทากับ 89.08 ลานบาท เทียบกับป 2554 เทากับ 105.40 ลานบาท ลดลงรอยละ 

15.48 ที่ลดลงมาเนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมคาใชจายไดดีขึ้นกวาปกอน 
คาใชจายในการขายและบริหารของป 2556 เทากับ 83.74 ลานบาท เทียบกับป 2555 เทากับ 89.08 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.43 

เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมคาใชจายไดดีขึ้น 

หนี้สูญ 
ในป 2555 บริษัทไมมีการตั้งสํารองหนี้สูญ สวนในป 2554 บริษัทไดมีการตั้งสํารองหนี้สูญจํานวน 9.84 ลานบาท เทากับรอย

ละ 0.63 ของรายไดรับจางรวม ซึ่งเปนการตั้งสํารองหนี้สูญของลูกคาซึ่งคางชําระนานเกิน 12 เดือน และการตั้งสํารองหนี้สูญในสวน
นี้ไดรับชําระมาแลวในป 2555 จํานวน 7.65 ลานบาท 

ในป 2556 บริษัทไมมีการตั้งสํารองหนี้สูญ และยังไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งสํารองไวจํานวน 16.31 ลานบาท 
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กําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ 

 

 
 

ในป 2555 บริษัทมีกําไรขั้นตน 265.46 ลานบาท เทียบกับป 2554 มีกําไรขั้นตนเทากับ 87.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 
รอยละ 202.55 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมตนทุนและสงมอบงานไดดีกวา 2554 รวมทั้งในสวนของงานโครงสราง ซึ่งเปนสวนที่
มีกําไรขั้นตนนอย รวมถึงขาดทุนขั้นตนในบางงาน ไดมีการบันทึกรับรูผลขาดทุนไปแลวทั้งหมดในป 2554 

ในป 2556 บริษัทมีกําไรขั้นตน 249 ลานบาท เทียบกับป 2555 มีกําไรขั้นตน 265 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.04 เนื่องจากในไตร
มาสที่ 4 ของป 2556 มีเหตุทางการเมืองทําใหบริษัทฯ สงมอบงานไดนอยลง 

ในป 2555 บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 112 ลานบาท เทียบกับป 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ (58) ลานบาท ทําใหบริษัทมี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 293 การที่บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ตามที่กลาวมาขางตน และบริษัทสามารถ
ควบคุมคาใชจายไดดีขึ้น 

ในป 2556 บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 142 ลานบาท เทียบกับป 2555 มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 112 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 27 บริษัทสามารถควบคุมคาใชจายไดดีขึ้น 
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การลงทุนในเครื่องจักร 
 การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายความสามารถในการผลิต ในป 2556 ไดมีการลงทุนจํานวน 59.27 ลานบาท ในป 2555 
จํานวน 63.86 ลานบาท และในป 2554 จํานวน 20.71 ลานบาทตามลําดับ เปนเครื่องจักรในการทําเข็มเจาะและกําแพงกันดิน ซึ่งการ
ลงทุนนี้เพื่อนํามาทดแทนเครื่องจักรเกาที่เสื่อมสภาพไปแลวในบางสวน 

ผลตอบแทนผูถือหุน 
ในป 2556  กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 18 ในป 2555 เทากับรอยละ 17 ทําใหมีอัตราผลตอบแทน

เพิ่มขึ้นรอยละ 5.89 เนื่องจากกลุมบริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปเพิ่มขึ้น ในป 2554 กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
เทากับรอยละ (10) เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ในสวนของอัตรากําไรตอหุนของป 2556  เทากับ 0.51 บาทตอหุน ป 2555 
เทากับ 0.39 บาทตอหุน และในป 2554 เทากับ (0.27) บาทตอหุน 

 

 
สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของป 2554, 2555 และ 2556 เทากับ 1,591 ลานบาท, 1,562 ลานบาทและ 1,485 ลานบาท  
สินทรัพยรวมของป 2554 และป 2555 ใกลเคียงกัน สวนในป 2556 มียอดลดลงจากป 2555 อยูจํานวนประมาณ 77 ลานบาท 

อันเนื่องมาจากการเรียกชําระเงินในสวนของลูกหนี้เงินประกันผลงานและลูกหนี้การคาไดดีขึ้น รวมทั้งการไดรับชําระเงินคาภาษีเงิน
ไดถูกหัก ณ ที่จายจากกรมสรรพากรจึงทําใหสินทรัพยลดลง 

ลูกหนี้การคาของป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 352.44 ลานบาท 322.61 ลานบาท และ 303.18 ลานบาท ซึ่งมีจํานวนลดลงทุกป 
โดยมีการประมาณการหนี้ที่สงสัยจะสูญไวโดยความระมัดระวังตลอดของป 2554 ถึงป 2556 ตั้งไวเทากับ 81.19 ลานบาท 74.10 ลาน
บาท และ 57.75 ลานบาท ตามลําดับ โดยจํานวนที่ตั้งสํารองไวจะรองรับลูกหนี้ที่มีการคางชําระนานเกิน 12 เดือน 

ลูกหนี้เงินทดรองจายผูรับเหมาของป 2555 ถึง 2556 เทากับ 42.98 ลานบาทและ 29.40 ลานบาท เปนลูกหนี้บริษัทผูรับเมหา
งานที่เกี่ยวของกัน ไดใชวัสดุเกินกวาที่ตกลงกันในสัญญา และในขณะเดียวกันก็เปนเจาหนี้ผูรับเหมาชวงและเจาหนี้เงินประกัน
ผูรับเหมา เทากับ 51.60 ลานบาทและ 31.46 ลานบาทของแตละป ซึ่งจะเคลียรรายการดังกลาวขางตนเมื่อปดโครงการกอสรางแลว
เสร็จ 
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สินคาคงเหลือของป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 79.08 ลานบาท 77.94 ลานบาทและ 72.18 ลานบาท โดยมีการตั้งคาเผื่อวัสดุชํารุด
ไวจํานวน 0.11 ลานบาท เทากันทุกป โดยแยกเปนวัสดุกอสรางคงเหลือของป 2554 ถึงป 2556 เทากับรอยละ 37, รอยละ 33 และรอย
ละ 23 ตามลําดับ ซึ่งที่เหลือสวนใหญจะเปนวัสดุสิ้นเปลืองอะไหลของเครื่องจักรที่ใชในการรับจางงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 
ซึ่งในสวนนี้บริษัทจะดําเนินการบริหารใหมีจํานวนลดลงเพียงพอกับความตองการใชเทานั้น 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 25.93 ลานบาท, 25.93 ลานบาท และ 26.15 ลานบาท ซึ่งเปน
ที่ดินเปลาและอาคารชุดที่เกิดจากการรับชําระคางานกอสรางจากลูกคารายหนึ่ง และในป 2556 มีการรับชําระที่ดินเพิ่มขึ้นมาอีก 1 
แปลงโดยมีมูลคาเทากับ 0.22 ลานบาท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายทรัพยสินดังกลาวขางตน 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของป 2554 ถึงป 2556 มีจํานวน 5 ลานบาทเทากับทุกปเปนการลงทุนในบริษัทของกลุมสมาชิก
ผูรับเหมากอสรางไทย จัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาที่ดินที่เปนที่ตั้งของสมาคมผูรับเหมากอสรางไทย ซึ่งขณะนี้ไดจัดสรางอาคารเสร็จ
เรียบรอยแลว บริษัทคาดวาจะไดผลตอบแทนเขามาในอนาคต 
หนี้สินรวม 

หนี้สินรวมของป 2554, 2555 และ 2556 เทากับ 1,037 ลานบาท, 896 ลานบาท และ 710 ลานบาท ยอดหนี้สินลดลงทุกป 
เนื่องจากบริษัทไดชําระหนี้เงินกูยืมจากธนาคารไดดี 
เงินกูระยะยาว 
 เงินกูระยาวของป 2554 ถึงป 2556 เทากับ 24.35 ลานบาท, 35.70 ลานบาท และ 20.51 ลานบาท บริษัทไดลงทุนในการซื้อ
เคร่ืองจักรเขามาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเกาที่เสื่อมสภาพ ใหสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได บริษัทจึงใชแหลงเงินกูระยะยาวจกาสถาบัน
การเงิน 
สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนป 2554, 2555  และ 2556 เทากับ 554 ลานบาท, 666 ลานบาท และ 775 ลานบาท ในสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น
ทุกป อันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานมีผลกําไรตอเนื่อง 
สภาพคลอง 

ในป 2556 กลุมบริษัทมีหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทากับ 0.92 เทา สวนในป 2555 เทากับ 1.35 เทา และในป 2554 
เทากับ 1.87 เทา บริษัทฯ มีสัญญากับสถาบันการเงินแหงหนึ่งระบุวาใหบริษัทรักษาสภาพของอัตราสวนนี้ไวที่ไมเกิน 1.5 เทา และ Net 
Gearing ของป 2556 เทากับ 0.39 เทา ป 2554 เทากับ 0.73 และป 2553 เทากับ 1.04 เทา ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทมีสภาพคลองที่ดีขึ้น 

แหลงที่มาของทุน 
ป 2555 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวม 896.47 ลานบาท เปนหนี้สินหมุนเวียน 789.23 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวเทากับ 107.24 

ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2554 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 1,036.59 ลานบาท เปนหนี้สินหมุนเวียน 900.37 ลานบาทและหนี้สินระยะยาว 
136.21 ลานบาท 

ป 2556 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวม 710.27 ลานบาท เปนหนี้สินหมุนเวียน 625.96 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวเทากับ 84.31 
ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2555 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวม 896.47 ลานบาท เปนหนี้สินหมุนเวียน 789.23 ลานบาทและหนี้สินระยะยาว 
107.24 ลานบาท 

ซึ่งในตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมาบริษัทไดมีกระแสเงินสดรับเขามาเพิ่มจึงทําใหบริษัทสามารถจายชําระหนี้สินตางๆ ไดดี
ขึ้น 
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คาตอบแทนการจากการสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี   ดังตอไปนี้   
คาตอบแทนจากการสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน 

ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอโดยใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดทําบริษัทมีระบบการควบคุมภายในรวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปน
ประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส 
 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงโดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในการตรวจสอบแลวแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผูสอบ
บัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได โดยปฏิบัติตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน) (นายณรงค ทัศนนิพันธ) 
 ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการใหญ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) โดยการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ
อิสระผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน โดยมี 

1. นายศิวะ แสงมณี  ตําแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมควร วัฒกีกุล  ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมควร มูสิกอินทร  ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 

 
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบอยางเปนอิสระ โดยไมมีขอจํากัดในการไดรับ

ขอมูล และไดรับความรวมมือจากผูบริหารและพนักงานของบริษัทเปนอยางดี ทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบรรลุตามแผนงานและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันทุกไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง โดยกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
รับอนุญาต และผูตรวจสอบภายในและไดเรียนเชิญฝายบริหารเขารวมประชุมเฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับงบการเงินและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถาม ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2556 รวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต และซักถามผูบริหาร ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทํางบการเงินเปนไปตามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเหมาะสม 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเหมาะสม และมีการดําเนินการอยางมีขั้นตอนเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว 

3. สอบทานงานตรวจสอบภายใน รวมกับผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว ครอบคลุมทุกเรื่องของระบบงานตาง ๆ 
ในบริษัทฯ 

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมกับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วา การบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยูในระดับที่ยอมรับได 

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมทั้งขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางเหมาะสม 

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน วาเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลไวอยางถูกตอง ครบถวน และมีการกํากับดูแล
กิจการที่มีความโปรงใส 
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7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
บริษัท ฯ ไดพิจารณาคัดเลือก นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ หรือคุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด เปนผูสอบบัญชี 
         

 
           
 
 
 

 
       (นายศิวะ แสงมณี) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วันที่  20 กุมภาพันธ 2557 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท  ซีฟโก  จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  ซีฟโก  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของเฉพาะบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ 
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
 
ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการ
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ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

โดยมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2  และ  5ซึ่งไดอธิบายถึง
ผลกระทบตอบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีใหม เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือ
ปฏิบัติ 
 
 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 
 
 
 ( นางสุวิมล  กฤษตยาเกียรณ) 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 
 
 
วันที่ 27  กุมภาพันธ  2557 
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ความรบัผดิชอบตอสังคม 
1.  นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 
บริษัทฯ ไดนําหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางในการ

บริหารงาน โดยใชหลักความพอประมาณ ระมัดระวัง การปองกันความเสี่ยงและความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สังคมและสิ่งแวดลอม  

2.  การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
การดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการดังนี้ 

2.1 การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใส ความรับผิดชอบ
ตามหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนทุกฝายจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้  

1. สิทธิของผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการใหมาก

ขึ้น จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับสิทธิตาง ๆ ไดแก สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ
ตัดสินใจ, สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญ
ของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และสิทธิในสวน
แบงผลกําไร ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน ผูถือหุนมีสิทธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งการไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอเพ่ือใชในการ
ตัดสินใจ ผูถือหุนมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้ง
ผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษเปนตน 

1. บริษัทฯ จะสงเอกสาร ขอมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตอง

ตัดสินใจในที่ประชุม ใหกับผูถือหุนทุกคนไดทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน รวมทั้งเผยแพรขอมูลดังกลาวไว

ใน website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีไวดังนี้ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
2.2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 

2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม ปที่ผานมา 

2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา 
2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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2.6 พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ 

2.7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 
2.8 เรื่องอ่ืน ๆ โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นสําคัญที่อยูในความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

ตอบขอซักถาม และ/หรือชี้แจงผูถือหุนทราบ โดยไมมีการลงมติ 

3. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ โดยจัดประชุมในวัน

ทําการที่สํานักงานใหญของบริษัท มีการคมนาคมสะดวกตอการเดินทางของผูถือหุน จัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยี

อยางเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดใหมีอากรแสตมปสําหรับผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ 

4. บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่

เกี่ยวของกับบริษัทได 

5. กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเขารวมการประชุมผูถือหุนและรวมตอบขอซักถามตอที่ประชุมผูถือหุน

ทุกคร้ัง 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใหมากขึ้น จึง

เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิตางๆ ขั้นพื้นฐานที่เทาเทียมกัน 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่ง
ไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยใหเสนอมายังบริษัทฯ ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกป 

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการตามหลักเกณฑ ที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งไดเผยแพร
รายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยใหเสนอมายังบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม ของทุกป 

3. บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
4. ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถใชหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได โดย

บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งคนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 
5. คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน และสนับสนุนใหมีการใชบัตร

ลงคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได 
6. บริษัทฯ มีประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใชขอมูลภายใน เพื่อปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใช

ขอมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชนแกตนเอง หรือผูอ่ืนในทางมิชอบโดยมีการแจงแนวทางและนโยบายใหทุกคนใน
องคกรถือปฏิบัติ และมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ 

7. คณะกรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียและผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณา
ธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้
กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯ ตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรม
ดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ 
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8. คณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และวิธีการรายงานเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงาน 

9. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหเสร็จสมบูรณ และแจงผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมความรวมมือระหวาง บริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สงเสริมใหเกิดความรวมมือ และดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุนหรือผูลงทุน เจาหนี้ คูแขงและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู สังคมหรือ

ภาครัฐ 
1. บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใชเพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบและ

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งไดกําหนดโทษในการที่ไมปฏิบัติตามไวในคูมือพนักงาน 
2. บริษัทฯ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมี

ความปลอดภัยในการทํางาน 
3. คณะกรรมการกําหนดกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิด

กฎหมาย ความถูกตองของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผานกรรมการ
ผูจัดการใหญไดโดยตรง 

4. บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู
มีสวนไดเสียไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนที่
บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงานหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและหลังจากประกาศแจงขาว
งบการเงินอยางนอย 3 วัน 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่
ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แทจริงของ
บริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล
และความโปรงใสอยางเครงครัด ดังนี้ 

1. บริษัทฯ เผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) และรายงานประจําป (แบบ56-2) รวมทั้งเผยแพรผานทาง website ของบริษัทฯ ทั้งที่ เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-
1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 
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3. เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูล
ผานแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ไดแก (1) ขอมูลทั่วไป (2) ปจจัยความเสี่ยง (3) ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ (5) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ (6) ขอพิพาททางกฎหมาย 
(7) โครงสรางเงินทุน (8) การจัดการ (9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหวางกัน (11) ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน (12) ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

4. คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

5. คณะกรรมการมีการเปดเผยรายชื่อ และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของการ
ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป 

6. คณะกรรมการจะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภทที่แตละคนไดรับ รวมทั้งคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท
ยอย หรือหนาที่อื่น เชน ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคาตอบแทนของผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการใหญ
ไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

7. การเปดเผยขอมูลและผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล 
7.1 การเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

7.1.1 กําหนดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ไดแก ผูถือหุน นักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห ภาครัฐที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) เปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหประชาชนทราบ 
(2) เผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง 
(3) ชี้แจงกรณีที่มีขาวลือหรือขาวสารตาง ๆ  
(4) การดําเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
(5) การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน โดยใชขอมูลภายใน ไดอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา 

โปรงใส เทาเทียมและเปนธรรม 
บริษัทฯ กําหนดใหบุคคลผูมีอํานาจในการใหขอมูลดังกลาว ไดแก กรรมการผูจัดการใหญ 

7.1.2 กําหนดใหบุคคลที่มีอํานาจในการประสานงานการเปดเผยขอมูลกับตลาดหลักทรัพยฯ (Contact Person) 
ดังนี้ 

(1) การเปดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก งบการเงินประจําปและงบการเงินรายไตร
มาส แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) โดยกรรมการ
ผูจัดการใหญ หรือเลขานุการบริษัท  

(2) การเปดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ ไดแก รายการไดมา/จําหนายไป ซึ่งสินทรัพย รายการที่เกี่ยว
โยง กําหนดวันประชุมผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูสอบบัญชี การยายที่ตั้งสํานักงาน
ใหญ รายงานการประชุมผูถือหุน และโครงการลงทุน เปนตน โดยกรรมการผูจัดการใหญ หรือ
เลขานุการบริษัท 
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7.2. การใหขอมูลขาวสารทั่วไปสําหรับการบริหารองคกรกับสื่อมวลชน โดยกําหนดใหกรรมการผูจัดการใหญ มี
หนาที่ในการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกรตอสื่อสารมวลชน 

8.  คณะกรรมการและผูบริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยเปนไปตามเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

9.  กรรมการ และผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการใหญ มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเอง

และบุคคลที่เกี่ยวของตอประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  

10.   คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

วิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการดานอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบกําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนด

มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มี

หนาที่นําเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา 

11.  คณะกรรมการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในการปกปองรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ อยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลาย

ลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว 

5. การประชุมผูถือหุน 
 ในป 2556 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมบริษัท 
เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจและจัดการใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ไดจัดสง
หนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม โดยในแตละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัทฯ ไดจัดให
ผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชี และผูสังเกตการณอิสระจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เขารวมประชุมดวย 
 ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และสอบถามขอสงสัยตาง ๆ ในแตละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและขอคําอธิบาย
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดและเสนอแนะการแกไขไดภายใน 30 วัน 
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6. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

7. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 บริษัทมีนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติรายการที่เกี่ยว
โยงกันเปนลายลักษณอักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปดเผยรายการเกี่ยว
โยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยังมีการดูแลใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เรื่อง การเปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพย และ
หามมิใหมีการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง ซึ่งผูบริหารจะไมมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทกอนหรือหลังการ
ประกาศงบการเงินอยางนอย 30 วัน 

8. จริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส โดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจตามหลัก

จริยธรรมในทุกดาน และสอดคลองกับหลักการนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อนําไปสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล จึงไดจัดทํา
คูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทาํงานดังนี้ 

8.1 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหยั่งยืน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชนของผูมีสวนได

เสีย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนในการใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ เพื่อเปนกลไกและกระบวนการที่จะนําไปสู
การเปนองคกรธรรมาภิบาลที่แทจริงดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
2. ปฏิบัติตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ 
3. มุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรม 
4. ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกที่ดี 
5. คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม ทางสังคม ตอผูมี

สวนไดเสียของบริษัทฯ 
6. ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 
7. สรางระบบงานที่เขมแข็ง เพื่อปองกันการทุจริตผานระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
8. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั้งองคกร มีสวนรวมในการตอตานการทุจริต รายงานความขัดแยงทาง

ผลประโยชน การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
9. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีชองทางการรองเรียนและรับฟงความคิดเห็น และมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนหรือผู

แจงเบาะแส 
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8.2 จริยธรรมกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มุงหวังให กรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการบริษัทยอย ปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบจริยธรรมดํารงตน หรือ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืนของบริษัท
ฯ และผูมีสวนไดเสียดังนี้ 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ 
1.1  ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองไมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(3) กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน จะตองใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กําหนดขึ้น 

และรายงานขอมูลเกี่ยวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายตอหนวยงานนั้น ๆ 
1.2  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียทานนั้นตองออก

จากหองประชุมและงดการมีสวนรวมใด ๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว 
  1.3  หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตน เพื่อความโปรงใสในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพดังนี้ 

(1) ไมนําขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ เพื่อแสวงหาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
(2) ไมใชความลับขององคกรในทางที่ผิดและไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับขององคกร แมพนสภาพหรือสิ้นสุด

การปฏิบัติหนาที่ขององคกรไปแลวอยางนอยเปนเวลา 2 ป 
(3) ไมหาประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ 
(4) ไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 
(5) ไมรับสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดอันเปนการขัดตอประโยชนขององคกร 

1.4  รักษาขอมูลที่เปนความลับขององคกร ไมใหร่ัวไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรหรือผูมีสวนไดเสีย ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฎหมาย 

1.5  การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ให
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการไดมาหรือการ
จําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2547 

2. ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาขอมูลอันเปนความลับ 
2.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่มิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดขอควรปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 
(2) กรณีที่จําเปนตองทํารายการนั้น เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอกที่มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไป ดวยอํานาจ
ตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เปนกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวของ และตองไมมีสวน
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ในการพิจารณาอนุมัติ และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเรื่องการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง 

(3) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในองคกรอื่น การดํารง
ตําแหนงนั้นตองไมขัดตอประโยชนของบริษัทฯ และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัทฯ 

(4) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) ระหวางผูถือหุน 
กรรมการ ผูบริหารและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอ่ืน ซึ่งใชเปนแนวปฏิบัติอยางชัดเจน และเชื่อมั่นไดวาการ
เขาทํากรายการดังกลาวมีความเปนธรรม โปรงใส และเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งจัดใหมีแบบ
รายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของบริษัทฯ ไวในคูมือการ
กํากับดูแลกิจการ 

(5) บุคคลที่ดําเนินการใด ๆ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาทางตรงหรือทางออม จะตองมี
หนาที่ในการรายงานการมีสวนไดเสียดังนี้ 

5.1  กรรมการและผูบริหาร จะตองมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และเพื่อมั่นใจ
ไดวา บริษัทฯ ไดมีการตรวจสอบเปนประจํา จึงกําหนดใหเลขานุการบริษัทฯ มีหนาที่สํารวจรายการที่
มีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบอยางนอยปละครั้ง 

(6) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและ
ผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตอคณะกรรมการเปนประจํา 

(7) ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 
เดือนกอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงานหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณะและหลัง
ประกาศแลว 3 วัน 

(8) เพื่อประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทยอย ตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส และตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว 

(9) ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวของ เขาไปมีสวนรวมหรือถือหุนในกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษทัฯ ใหดําเนินการดังนี้ 

 กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของ จะตองแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนลายลักษณ
อักษร 

2.2  การใชขอมูลภายใน 
(1) หามใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน เพื่อ

ผูอ่ืนหรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
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(2) หามใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืนเพื่อ
ประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ 

(3) หามใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสวนตน 
(4) หามใชขอมูลของบริษัทฯ ไปใชอางอิงตอบุคคลภายนอก เพื่อสรางประโยชนสวนตัว 
(5) หามเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขันแมหลังพนสภาพการ

เปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแลว 
3. ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันและการใหบริการที่ดีแกลูกคา โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานดังนี้ 

1. ใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
2. ชวยกันดูและมิใหทรัพยสินของบริษัทฯ เสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ 

3.1  การจัดทําเอกสาร 
1. ตองจัดทําเอกสารตางๆ ดวยความสุจริต รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
2. หามมิใหปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 

3.2  การใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ใหถือเปนทรัพยสินของบริษัทฯ 

ผูบริหารและพนักงานไมควรใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนสวนตัว 
2. หามผูบริหาร และพนักงาน เปดเผยขอมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอมูลที่ทางบริษัทฯ ซื้อมาทั้งที่อยูและไม

อยูในระบบขอมูลของบริษัทฯ หรือคัดลอกขอมูลใสในสื่อบันทึกขอมูลสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต 
3. หามผูบริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ลบทิ้ง หรือทําลายขอมูลของบริษัทฯ โดยไมไดรับอนุญาต 
4. หามผูบริหารและพนักงาน นําซอฟตแวรที่ผิดกฎหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟตแวรลิขสิทธิ์ดวยเหตุผลใด ๆ 

โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรนั้น ๆ 
5. หามผูบริหารและพนักงานปรับแตงอุปกรณฮารดแวรหรือติดตั้งอุปกรณใด ๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณมาตรฐานที่

บริษัทฯ ติดตั้งให นอกจากไดรับอนุญาตเปนกรณีไป 
6. หามผูบริหารและพนักงานใชอีเมลของบริษัทฯ ในการสงขอความที่กลาวราย ทําใหเสื่อมเสีย หรือขอความที่

หยาบคาบ ลามก ขมขู กอกวน หรือสรางความรําคาญใหกับผูอ่ืน 
7. ผูบริหารและพนักงาน ควรใชอินเทอรเน็ตในการแสวงหาขอมูลและความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

และจะตองหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 
8. ผูบริหารและพนักงานควรใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัทฯจัดให เชน 

โทรศัพท โทรสาร โทรศัพทมือถือ อยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก 
9. หามผูบริหารและพนักงานเขาถึงระบบหรือขอมูลที่ไมไดรับอนุญาต หรือไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ 

10. หามผูบริหารและพนักงานที่ลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้น หรือ
ไมไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 
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11. บริษัทฯ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใชงานทรัพยสินภายใต
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 

8.3 จริยธรรมตอผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางสมดุล ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหบริษัทฯ 
สามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพควบคูไปกับการเปนองคกรที่ดีของสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จึง
มุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจดวยความสุจริตและเปนธรรม ตอตานการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน 
และคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อันไดแก ผูถือหุน 
พนักงาน คูคา และ/หรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา และชุมชนตลอดจนการดูแลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอมไมใหเกิดผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

1.  นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 
 บริษัทฯ ตระหนักดีวา ผูถือหุนคือเจาของกิจการ บริษัทฯ มีหนาที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้ 

1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต ภายใตการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล บนพื้น
ฐานขอมูลที่เชื่อวาเพียงพอ ถูกตอง ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรง ทางออม และทําโดยสุจริตเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม ไมกระทําการโดยมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน ดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
กัน ทั้งผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

1.3 จัดการ ดูแล มิใหสินทรัพยของบริษัทฯ เสื่อมคา หรือสูญหายโดยมิชอบ จัดใหมีระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

1.4 รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ ครบถวนตามความเปนจริง และทันตอสถานการณ 
1.5 แจงขอมูล ขาวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกตองตามขอเท็จจริง และเพียงพอตอการตัดสินใจแกผูถือหุน

ทุกรายอยางเทาเทียมกันและในเวลาที่เหมาะ 
1.6 ดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยใหขอมูลใด ๆ 

ของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ เปดเผยขอมูลลับของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก และ/หรือ
ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

1.7 จัดใหมีชองทางสําหรับการแจงเบาะแสการกระทําที่ไมสุจริตหรือขอรองเรียนตาง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต 
ไปรษณีย และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียน การคุมครองผูรองเรียน รวมถึงแจงผลการ
ดําเนินการตอผูรองเรียนอยางเปนระบบและยุติธรรม 

1.8 จัดใหมีชองทางเผยแพรขอมูลหลากหลายชองทาง รวมทั้งจัดทําเว็บไซตของบริษัทฯ ใหผูถือหุนสามารถเขาถึง
ขอมูลไดโดยสะดวก และจัดทําขอมูลดวยภาษาที่เขาใจงายทั้งในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.  นโยบายการปฏบิัติตอพนักงาน 
2.1 บริษัทฯ มีมาตรการคุมครองพนักงานที่ใหขอมูลแกทางการกรณีมีการทําผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะไดรับความคุมครอง บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ไมวาจะเปน
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การเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง (มาตรา 89/2) 
อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

2.2 บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงให
ความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ทั้งในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย 
และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อใหพนักงานเปนผูมีความสามารถและเปนคนดีของ
สังคมดวย บริษัทฯ จึงไดกําหนดหลักการปฏิบัติตอพนักงานดังนี้ 

2.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
2.2.2 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
2.2.3 จัดเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงานและใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตาม

ศักยภาพ 
2.2.4 ดูแลรักษาสภาพแวดลอม และจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี 
2.2.5 ใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมี

การเรียนรูอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
2.2.6 แตงตั้ง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงาน ดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู 

ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน 
2.2.7 บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 
2.2.8 ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ใหพนักงานทราบอยางสม่ําเสมอ 
2.2.9 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
2.2.10 หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของ

พนักงาน หรือคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
2.2.11 สรางจิตสํานึกที่ดีใหพนักงานรูจักการเปนผูให และเปนพลเมืองดีของสังคม 
2.2.12 จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม หรือแจงเบาะแส

เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการคุมครอง
พนักงานผูรองที่เปนระบบและยุติธรรม 

2.2.13 บริษัทฯ และตัวแทนองคกรตองสนับสนุนการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานดวยความเปนกลาง 
3. นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายใหความสําคัญที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งเปนปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัท
ฯ และมีเจตจํานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดเปนนโยบายและขอ
ปฏิบัติไว ดังตอไปนี้ 

1. สงมอบผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม 
2. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับดานวิศวกรรมปฐพี และขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพียงพอและทันตอเหตุการณ 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  หนา 59  
 

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดไดตองรีบแจงให
ลูกคาทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

4. ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพ เปนที่วางใจไดของลูกคา 
5. มีระบบการจัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไมสงตอขอมูลโดยไมไดรับ

ความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 
6. รับประกันผลงาน ภายใตเงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
7. ใหมีระบบ/กระบวนการ ที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ความรวดเร็วในการตอบสนองการสงมอบและการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว 

8. สนับสนุนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของลูกคา 
9. รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชประโยชนโดยมิชอบ 

4.  นโยบายการปฏบิัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี ้
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหการปฏิบัติตอคูคา รวมถึงเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง และตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
2. ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง และไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
3. การรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด : 

3.1 หามรับสิ่งของหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นที่มีหนาที่ หรือธุรกิจเกี่ยวของกับองคกร เวนแตในโอกาส
หรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน โดยสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดนั้น ตองมีราคา
หรือมูลคาการรับในแตละโอกาส มีมูลคาไมเกิน 2,000 บาท ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาของตนทราบทันที 
โดยการรับสิ่งของดังกลาวตองไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางหน่ึงอยางใด โดยไมเปนธรรมตอการปฏิบัติ
หนาที่ 

3.2 การรับสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใด ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 3.1 ซึ่งมีความจําเปนที่ตองรักษา
สัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลหรือระหวางองคกร ใหผูรับรายงานใหผูบังคับบัญชาของตนทราบ และสง
มอบสิ่งของนั้นใหฝายธุรการ จัดกิจสัมพันธและกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใน 14 วันทําการ 

4. การใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด : หามมิใหผูบริหารและพนักงานเสนอผลประโยชนหรือสิ่งจูงใจในรูปใด ๆ 
ทั้งสิ้น ตอบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจใหปฏิบัติในทางที่มิชอบ และกอใหเกิดความขัดแยง 

5. กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียด
ตอคูคาและรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว และหามาตรการปองกัน 

6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวกับคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด 
7. กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางแกไข 
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8. ใหโอกาสคูคาที่ดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

9. สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
เพื่อสังคมของบริษัทฯ 

5.  นโยบายการปฏบิัติตอคูแขงทางการคา 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไม
ละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคา ดวยวิธีฉอฉลดังตอไปนี ้

1. ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขัน
การคาเสรี 

2. ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล 
3. ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ไมแยงลูกคาโดยวิธีทุมตลาด/ตัดราคา 
4. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
5. ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา/ลิขสิทธ์ิ 

6.  ความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

9. ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
10. ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีมาตรการประหยัดพลังงาน และสงเสริมกระบวนการนําทรัพยากร

กลับมาใชใหม 
11. จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนใหเกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม เชน การมี

ระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทํางานใหสะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให
บุคลากรตลอดจนผูเขามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย 

12. กําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองเอาใจใสอยางจริงจังตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ตลอดเวลา 

13. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
7. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมไทย และพรอมใหความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอยาง
ยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

1. บริษัทฯ กําหนดใหมีมาตรการปองกัน/แกไข เมื่อเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

2. สนับสนุนการศึกษาใหกับเยาวชนที่ขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
3. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม โดยการมีสวนรวมของพนักงาน ตลอดจนสงเสริมพนักงานมีโอกาสในการ

ทําความดี เพื่อพัฒนาจิตอาสา และใหพนักงานรวมปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม 
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4. สรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่น ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน และ
สุขลักษณะของเยาวชนและผูดอยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดลอมของชุมชนดวย 

5. สื่อสารกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ เผยแพรและรายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม 

6. สงเสริมพุทธศาสนา โดยใหเปนที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 เพื่อพัฒนาทางดานจิตใจใหคนมีธรรม
อยูในจิตใจแลวสังคมจะดีขึ้น 

8.4 จริยธรรมพนักงาน 
1. การปฏิบตัิตอตนเอง 

1.1 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต รายงานตามความเปนจริง 
1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ อยางเครงครัด 
1.3 ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต และไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนในทางมิชอบ 

2. การปฏิบัติตอลูกคา ผูเกี่ยวของและสังคม 
2.1 สงมอบผลงานใหตรงเวลาตามที่ลกูคาตองการ 
2.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย 
2.3 ยอมรับในขอผิดพลาดและทําการแกไขผลงานใหกับลูกคา 
2.4 ไมเปดเผยขอมูลของลูกคากอนไดรับอนุญาต 
2.5 มีสวนรวมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น 

3. การปฏิบัติระหวางพนักงาน 
3.1 ไมชักจูงหรือชี้นําการตัดสินใจของเพื่อรวมงานในสิทธิเรื่องการเมือง 
3.2 มีน้ําใจกับเพื่อนรวมงาน ชวยเหลือการงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
3.3 ใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพและเหมาะสม 

4. การปฏิบัติตอองคกร 
4.1 ทํางานดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ 
4.2 การใชทรัพยสิน และสวัสดิการตางๆ ขององคกรอยางรูคุณคา 
4.3 ตั้งใจเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหกาวหนา 
4.4 ติดตามขาวสารเพื่อใชเปนเหตุผลในการพูดคุย 
4.5 สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายตามที่บริษัทฯ กําหนด 
4.6 การใชสิทธิทางการเมือง บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวม และไม

ฝกใฝพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไมนําเงินทุนหรือ
ทรัพยากรของบริษัทฯไปใชสนับสนุน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ 

การดูแลใหมีการปฏิบตัิตามและการทบทวน 
 บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความ
เขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวใน คูมือจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานนี้อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตาม
สมัครใจ และไมสามารถอางอิงวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้น 
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 ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชา
ของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานอยางจริงจัง 
 บริษัทฯ ไมพึงปรารถนาที่จะใหการกระทําใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ผูใดกระทําผิดจริยธรรมที่กําหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการทําที่เชื่อไดวาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ
และขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการตอไปโดยไมชักชา 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดมีการทบทวนคูมือ “จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” เปนประจําทุกป 
 
การรับขอรองเรียนดานจริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดใหฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริษัททําหนาที่เปนหนวยรับขอรองเรียนดานจริยธรรมธุรกิจ ซึ่ง
พนักงานของบริษัทฯ สามารถสงขอรองเรียนดานจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยูตอไปนี้ 
 ทางไปรษณีย :  
 หนวยรับขอรองเรียนดานบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ฝายเลขานกุารบริษัท 
 บริษัท บริษัท ซีฟโก จํากดั(มหาชน) 
 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  
 ทางอีเมล ANEK@SEAFCO.CO.TH  

 
2.2 การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่องในเรื่องของการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

ดวยความสุจริต ไมละเมิดสิทธิทางปญญา การสงเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธะสัญญาตอผูมีสวนไดเสียของ

บริษัทฯ ดังนี้ 

2.2.1 การแขงขันที่เปนธรรม การปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงไวกับคูสัญญา ทั้งดานลูกหนี้และเจาหนี้ อยาง
เครงครัดเปนธรรมตามขอตกลงตาง ๆ ที่ไดใหพันธะสัญญาไวในการดําเนินธุรกิจรวมกัน โดย 

(1) ระบุเงื่อนไข และขอตกลงตาง ๆ รวมกันไวในสัญญาจางหรือซื้อขายใหชัดเจน และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอตกลงอยางเครงครัด กรณีใดที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจะรีบแจงใหคูคาทราบโดยดวน ถึงปญหา
และทําการปรึกษาหาทางแกไขใหเปนที่พอใจทั้งสองฝาย 

(2) ใหขอมูลขาวสารและงานวิจัยตาง ๆ ใหผูสนใจและลูกคาทราบถึงนวัตกรรมใหมๆ  อยูเสมอ 
(3) สงมอบงานที่มีคุณภาพและตรงเวลาใหกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม ตามขอตกลงและไมคากําไรเกินควร 

2.2.2. สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคา 
(1) สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในคูคาทั้งดานผูวาจาง ผูขาย และผูรับจางชวง ใหมี

โอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตอสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางออม 
(2) ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวของระหวางพนักงานทุกระดับชั้นกับผูรับจางชวง ผูรับเหมาชวง ผูขาย

อยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหเกิดความไมเปนธรรม และไมเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจระหวางผูรับจาง
ชวง ผูรับเหมาชวง และผูขายแตละรายของบริษัท 
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(3) ใหความรูกับคูคา ถึงความเปนธรรมในการจางงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผูรับจางชวง 
ผูรับเหมาชวง ผูขาย รวมทั้งติดตามผลของการปฏิบัต ิ

2.2.3 การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน สงเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
สิทธิทางศีลธรรมอยางเครงครัด โดยไดกําหนดนโยบายไวในจริยธรรมของบริษัท ไมละเมิดการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ไมมีลิขสิทธ์ิ สงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.4 สิทธิทางการเมือง บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมืองไมเขาไปมีสวนรวม และไมฝกใฝพรรค
การเมืองใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใชในการ
สนับสนุน ไมอนุญาตใหผูบริหารและพนักงานใชอํานาจครอบงําโดยวิธีการใด ๆ เปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิ
ทางการเมืองโดยอิสระ โดยไมเขาไปชักจูงหรือครอบงํา 

2.3 การตอตานการทุจริต 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตวาดวย การรับสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจโดยไมเปนธรรมตอการปฏิบัติหนาที่และการใหสินบน ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

2.4 การเคารพสิทธิมนษุยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจไปสูความย่ังยืน โดยคํานึงถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของพนักงานทุกคน ซึ่งเปนรากฐานของการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพ 

2.4.1 บริษัทฯ มีมาตรการคุมครองพนักงานที่ใหขอมูลแกทางการ กรณีการทําผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะไดรับความคุมครอง บริษัทฯ ไมปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจง
เบาะแส เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ 

2.4.2 พนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางผลงานคุณภาพแกบริษัท บริษัทฯจึงใหความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงาน
อยางเปนธรรมทั้งในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทนการแตงตั้งโยกยาย  และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการ
พัฒนาคุณธรรม เพื่อใหพนักงานเปนผูมีความสามารถและเปนคนดีในสังคม  

2.4.3 บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานดานเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เปนตน 
2.5 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคมไทย และพรอมใหความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอยาง
ยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

2.5.1 บริษัทฯ กําหนดใหมีมาตรการปองกัน/แกไข เมื่อเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.5.2 สนับสนุนการศึกษาใหกับเยาวชนที่ขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
2.5.3 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม โดยการมีสวนรวมของพนักงาน ตลอดจนสงเสริมพนักงานมีโอกาสใน

การทําความดี เพื่อพัฒนาจิตอาสา และใหพนักงานรวมปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม 
2.5.4 สรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่น ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลักษณะของเยาวชนและผูดอยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดลอมของชุมชนดวย 



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  หนา 64  
 

2.5.5 สื่อสารกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ เผยแพรและรายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม 

2.5.6 สงเสริมพุทธศาสนา โดยใหเปนที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 เพื่อพัฒนาทางดานจิตใจใหคนมี
ธรรมอยูในจิตใจแลวสังคมจะดีขึ้น 

2.6 การดแูลรักษาสิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

2.6.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
2.6.2 ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีมาตรการประหยัดพลังงาน และสงเสริมกระบวนการนําทรัพยากร

กลับมาใชใหม 
2.6.3 จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนใหเกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม เชน การมี

ระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทํางานใหสะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให
บุคลากรตลอดจนผูเขามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย 

2.6.4 กําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองเอาใจใสอยางจริงจังตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ตลอดเวลา 

2.6.5 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

 
3. การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม โดยเนนในการพัฒนาบุคคลในชุมชน 
ใกลเคียงที่ตั้งของบริษัทและพนักงานบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาคนเปนจุดเริ่มตนของสิ่งตางๆ ทั้งหมด ไมวาสังคมจะดีหรือไมก็ขึ้นอยูคน 
งานที่จะทําดีหรือไมก็อยูที่คน การกอการทุจริต ลักขโมย ก็เกิดขึ้นมาจากคน การจะทําธุรกิจใหเจริญและมีความยั่งยืน ก็ตองเริ่มมาจาก
คนทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทจึงจัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้นมามีดังนี้ 

1. จัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 โดยไดเริ่มการกอตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยเปนหลักสูตรของ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปดอบรมครูสมาธิ ซึ่งขณะนี้มีจํานวน 3 รุนแลว ซึ่งการเรียนสมาธินี้ใหประโยชนอยางมากใน
การอบรมจิต เพื่อฝกใหจิตสงบ เมื่อจิตสงบแลวทําใหมีสมาธิในการทํางาน สามารถพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น รวมถึง
จะมีสติรูผิดรูชอบละเวนการปฏิบัติในทางที่ผิดได  

2. โครงการใหทุนการศึกษาตาง ๆ ซึ่งบริษัท ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามาตลอดตั้งแตป 2550 เปน
ตนมา ปจจุบันไดมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรม และการวางแผน เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ซึ่งไดรับทุนนี้อยูคือนางสาวสมประสงค คงจันทร 

 ในป 2557 ไดมีโครงการใหทุนการศึกษาแกพนักงานบริษัท เขาศึกษาในระดับปริญญาโท กับพนักงานทุกแผนกใน
บริษัท ซึ่งพนักงานที่จะไดรับทุนนั้นตองผานการอบรมหลักสูตรครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 
(สาขาของบริษัท) กอน ซึ่งบริษัทเห็นวาถาพนักงานผานการฝกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้แลวจะเปนบุคคลที่มีจิตใจดี 
เหมาะแกการสงเสริมและพัฒนา 
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3. โครงการเพื่อกิจการตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่บริษัทมีนโยบายจะเริ่มจัดทําในป 2557 มีดังนี้ 
3.1 โครงการ โรงงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงานอยูเปนจํานวนมากหลายระดับ และมีพนักงาน

คนงานเปนคนตางดาว จึงมีโอกาสกออาชญากรรมตาง ๆ ได รวมทั้งเรื่องยาเสพติด บริษัทฯจึงเร่ิมดําเนินการ
โรงงานสีขาวนี้ขึ้นมาโดยเริ่มในป 2557 น้ี 

3.2 โครงการฟนฟูโรงเรียนน้ําทวม ที่จังหวัดปทุมธานี ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปรากฏวา ตั้งแตเกิดอุทกภัย
น้ําทวมในป 2554 สภาพของโรงเรียนที่อยูในเขตอุทกภัย ในปจจุบันนี้ยังไมมีการปรับปรุงใหอยูในสภาพดังเดิม 
ดังนั้นบริษัทจึงเขารวมโครงการฟนฟูโรงเรียนน้ําทวมดังกลาว 

3.3 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปนโครงการตอขยายกับสถาบันจิตตานุภาพ 
หลักสูตรครูสมาธิ สาขาที่ 47 ซึ่งจะขยายเขาไปสูทองถิ่นใกลเคียงบริษัท ในการรวมมือจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 
เพื่อใหวัฒนธรรมที่ดีดํารงอยูตอไป โดยจะเริ่มโครงการในป 2557 นี้ 

 
4. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลานานกวา 40 ป ที่
บริษัทไดจัดทําโครงการพิเศษและกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ตั้งแตป 2550 จนถึง
ปจจุบันดังนี้ 
 ป 2557 

• เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดสนับสนุนงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติตามโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่เขตลาดพราว บางเขตและจตุจักร เปนจํานวนเงิน 30,000 บาท  

• เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดสนับสนุนงานเยาวชนนักวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาติคร้ังที่ 
11 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท เพื่อรณรงคใหประชาชนและเยาวชนหันมาออกกําลังกาย
ดวยการวิ่งอยางตอเนื่อง และสงเสริมเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด  

• เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2557 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดสมทบทุนสรางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแมสาย จังหวัด
เชียงราย ใหแกมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ในโครงการปนรักใหเด็กตาบอด
ภาคเหนือตอนบน เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท 

 ป 2556 

• เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัท ไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประจําป 2556  เปน
จํานวนเงิน 10,000 บาท  

• เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556  บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดบริจาคเงินสรางศูนยการเรียนรูและฟนฟูเด็กพิเศษ(มีนบุรี) 
และศูนยฟอกไต เพื่อเปนศูนยกลางในการใหความรู ฟนฟูเด็กพิการ สําหรับประชาชนทั่วไป ผูปกครองและผูสูงอายุใน
พ้ืนที่เขตมีนบุรีและพื้นที่ใกลเคียง เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท 

• เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในโครงการ Pre-Engineering Camp ซึ่งจัดโดยคณะ
วิศวกรรม สถาบันพระจุลจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนจํานวนเงิน 30,000 บาท 

• เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556  บริษัทไดสนับสนุนอุปกรณในการปรับปรุงลานกีฬา ชุมชนบึงพระราม 9 เพื่อศูนยกลางใน
กลางพักผอนของคนในชุมชนและเปนที่ออกกําลังกายเพื่อใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด เปนจํานวนเงิน 40,000 บาท 
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   ป 2555 

• ดวยสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท 101 รวมกับบมจ.ซีฟโก เปดสอนหลักสูตรครูสมาธิภาคปกติ ของ
พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินธโร (พระธรรมมงคลญาณ) รุน วิสุทธิธรรม(ติงสโม) หลักสูตร 6 เดือน ณ หองประชุม
ใหญบริษัทฯ เลขที่ 144 ถนพระยาสุเรนทร(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เริ่มเรียนวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2555 เวลาเรียน วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 18.00-20.30น. ใหผูสนใจเรียนโดยไมมีคาใชจายทางโทรศัพท 
หมายเลข 0-29190090-4 ตอ 203,220,100 หรือทาง e-mail address : seafco@seafco.co.th โดยบริษัทใชหองประชุมใหญ
เปนหองเรียนในเวลาเย็น จุดประสงคการเปดสอนหลักสูตรครูสมาธิดังกลาว เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงาน, ประชาชน
ทั่วไปที่อยูสํานักงานของบริษัทฯ ไดมีโอกาสพัฒนาจิตใจดวยการทําสมาธิอันเปนการทําใหสังคมนาอยูและบุคคลมีเมตตา
ตอกัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) โดยนางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
ไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดทุนทรัพย คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบังจํานวน 3 ทุนๆละ 10,000 บาท เปนจํานวนเงิน 30,000 บาท 

• เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ “บริจาคของ
ใหแกนองๆ  ในชุมชนหนองสมณะ”  เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ าสิ ริกิต 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมกับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(สาขาภาคเหนือ 1) เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท 

• บริษัทฯ ไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ยากจน คณะสถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ในปการศึกษา 2555 จํานวน 1 รายเปนจํานวนเงิน 84,000 บาท 

   ป 2554 

• เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม โดยทีมงาน Seafco Spirit ไดเล็งเห็น
ถึงความเดือดรอนของพี่นองชาวไทย ทางทีมงานจึงไดจัดซื้อจัดหาของอุปโภคบริโภคนํามาแพ็คเปนถุงเพื่อนําไปชวยเหลือ
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ผูประสบภัยในจังหวัดอยุธยา ซึ่งเหลาพนักงานก็ไดชวยกันอยางเต็มที่ รวมทั้งไดจัดรถรับ-สงประชาชนที่ถูกน้ําทวม บริเวณ
ใกลเคียงกับที่ตั้งของบริษัทดวย 

• เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ทางบริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ไดสนับสนุนทีวีจอแอลซีดีขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องแกงาน
จราจรสถานีตํารวจนครบาลคันนายาว ซึ่งกอนหนานี้ไดสนับสนุนการปรับปรุงตูควบคุมสัญญาไฟจราจร กม.8 รวมถึง
ภายในตูดวย 

• เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) โดยนายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ ผูชวยหัวหนาสํานักงาน
กรรมการผูจัดการใหญ ไดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน ใหแกนักศึกษาปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมอบแดรองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา ที่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

• เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ทางผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ได
ขอเขาพบผูบริหาร และผูเกี่ยวของที่ดูแลนักศึกษาฝกงานของทางสถาบัน เพื่อเปนการขอบคุณที่ทางบริษัทไดรับนักศึกษา
เขาฝกงานมาโดยตลอด และเพื่อทราบถึงปญหาของการฝกงาน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและคําแนะนําเพื่อเปนขอมูล
ในการจัดทําหลักสูตรใหตรงกับความตองการของหนวยงานตอไป 

• เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนสุเหราสามวา ไดจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติขึ้น เพื่อใหนักเรียนทราบถึงหนาที่และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความสําคัญของตนเองตลอดถึงความหวงใยที่ผูใหญมอบใหแกเด็ก ๆ ซึ่งทางบริษัท ซีฟโก 
จํากัด(มหาชน) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในขอนี้ จึงรวมใหการสนับสนุนกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรม โดยไดมอบ
สิ่งของเปนของขวัญใหแกเด็ก ๆ ดวย 

 ป 2553 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบเงินเพื่อสมทบทุนสรางอาคารวิศวฯ 100 ป คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 160,000 บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท 
 
 

 ป 2552 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาชื่อ “ทุนการศึกษา สุพจน ทัศนนิพันธ (ซึ่งเปนผูกอตั้ง
บริษัท) สําหรับนักศึกษาตางประเทศ” ซึ่งเปนทุนตอเนื่อง จากป 2551 จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 268,000.00 บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญแกสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ 
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• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับสนับสนุนเครื่องจักรกลพรอมเจาหนาที่ ดําเนินการขุดสระกักเก็บน้ําสําหรับให
ประชาชนไดใชประโยชน กับทางสํานักงานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 
ป 2551 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาชื่อ        “ทุนการศึกษา สุพจน 
ทัศนนิพันธ สําหรับนักศึกษาตางประเทศ” ซึ่งเปนการมอบทุนการศึกษาตอเนื่องจากป 2550 เปนจํานวน 1 ทุน เปนเงิน 
521,500.00 บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เปนจํานวน
เงิน 281,000.00 บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมบริจาคใหกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณ
เพื่อการศึกษาเปนจํานวนเงิน 600,000.00 บาท  

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมบริจาคสนับสนุนโครงการอบรม ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดบริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ ใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
สื่อมวลชนกีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการสงเสริมการสรางสรรคผลงานของผูพิการ คร้ังที่ 5 จํานวนเงิน 
50,000 บาท ระหวางวันที่ 20-27 มกราคม 2551 ใหสมาคมคนพิการทุกชนิด จังหวัดนครปฐม 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบเงินจํานวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 สนับสนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ผานคุณมนตรี แสนวิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนที่จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปค(สอวน.) คร้ังที่ 
5 ระหวางวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญและอาหารเนื่องในวันเด็กแหงชาติใหแกเด็กในบานพักพนักงาน บางชัน 2 
จํานวน 35 คน 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แกเด็กนักเรียนโรงเรียนสุเหราสามวา ถนนหทัยราษฎร คลอง
สามวา กรุงเทพฯ เนื่องในวันเด็ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แกสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 

 

 


