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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

ธุรกิจของบริษัท สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ตามลักษณะของผลิตภัณฑและประเภทงานที่ทํา ดังนี้ 

3.1.1 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles) 

งานเสาเข็มเจาะเปนงานฐานรากสวนสําคัญในการกอสรางอาคารและโครงสรางพื้นฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน

ออนแตจําเปนตองใชเสาเข็มเพื่อรองรับน้ําหนักของโครงสรางเพ่ือความม่ันคงแข็งแรง หรือใชกับบริเวณพ้ืนที่ที่ไมสะดวกในการใช

เสาเข็มตอก  นอกจากนี้เสาเข็มเจาะสามารถทําใหมีขนาดใหญเพื่อรองรับน้ําหนักอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่มีระดับความสูงมากๆ 

โดยไมกอใหดินเกิดการเคล่ือนตัวไปดันส่ิงกอสรางขางเคียงใหเกิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเสาเข็มตอก  การใชเสาเข็มเจาะยัง

สามารถลดขนาดของฐานรากใหเล็กกวากรณีใชเสาเข็มตอก  และสามารถลดมลภาวะเรื่องเสียง  แรงส่ันสะเทือนที่เกิดขึ้นกับกรณี

ที่ใชเสาเข็มตอก  รูปแบบเสาเข็มเจาะท่ีใชจะขึ้นอยูกับสภาพใตดิน  ดังนั้นจะตองมีการสํารวจสภาพใตดินกอน จึงจะสามารถ

ออกแบบเสาเข็มเจาะใหเหมาะกับสภาพใตดินขณะเดียวกันก็สามารถรับน้ําหนักบรรทุกของโครงสรางไดตามที่กําหนด  

เสาเข็มเจาะ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเข็ม ดังนี้ 

1. เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  

เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเข็มที่สามารถรับน้ําหนักต้ังแต 30 ตันจนถึงประมาณ 150 ตัน โดยมีขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่กอสรางแตละแหง  เหมาะกับ

งานโครงสรางที่มีระดับความสูงไมเกิน 10ชั้น  ถาตองการใหสามารถรองรับน้ําหนักไดมากขึ้น  จะตองเพิ่มจํานวน

เสาเข็มมากขึ้น  ทําใหตองใชพื้นที่ฐานรากมากข้ึนตามลําดับ  ในการกอสรางเข็มเจาะขนาดเล็ก บริษัทใชเคร่ืองเจาะ

แบบกานหมุน (Rotary Drilling Rig)  ขนาดเล็ก และระบบสามขา (Tripod Rig) ซึ่งมีขนาดที่กระทัดรัด 

การใชเข็มเจาะขนาดเล็กมีขอไดเปรียบคือ กอใหเกิดเสียงรบกวนและแรงส่ันสะเทือนในระหวางการกอสราง

นอยมาก อีกท้ังเคร่ืองมือตางๆมีขนาดที่กระทัดรัดทําใหเคล่ือนยายไดงายและสามารถทํางานไดใกลตัวอาคารมากหรือ

อาจทํางานภายในตัวอาคารได 

2. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ  

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ คือเสาเข็มที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 600 มิลลิเมตร ปจจุบันบริษัทสามารถ

กอสรางไดถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษัทสามารถกอสรางใหมีความยาวไดมากกวา 60 เมตร และ

รับน้ําหนักไดเกิน 1,500 ตันตอตน เหมาะกับงานโครงสรางขนาดใหญทุกระดับความสูง  การท่ีเสาเข็มมีความยาวมาก 

จะทําใหแรงเสียดทานรอบเสาเข็มชวยรับน้ําหนักไดสวนหนึ่ง นอกจากแรงแบกทานรองรับที่ใตปลายเสาเข็มซึ่งรับ

น้ําหนักสวนใหญเอาไว  ขนาดของเสาเข็มจะขึ้นอยูกับแรงรับน้ําหนักของส่ิงปลูกสรางที่ไดรับการออกแบบไว  ในกรณี

งานโครงสรางที่ตองรองรับน้ําหนักมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญจะไดเปรียบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก 

เน่ืองจากเสาเข็มเจาะขนาดใหญจะใชพื้นที่ฐานรากนอยกวาเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก 

เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญรวมกับกําแพงกันดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษัท จะสามารถ

ชวยรนระยะเวลาการกอสรางของอาคารสูงที่มีหองใตดินลึกใหส้ันลงได โดยการนําเทคนิคการกอสรางระบบกอสราง

จากบนลงลาง (Top - Down Construction)  โดยผูกอสรางโครงสรางบนดินไมจําเปนตองรอใหงานกอสรางใตดินเสร็จ
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3.1.2 งานกําแพงกันดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล (Diaphragm Wall)  

กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม วอลล คืองานโครงสรางใตดินอีกประเภทหนึ่งที่เปนที่นิยมในปจจุบัน  เปนเทคนิคการทํา

กําแพงกันดินที่ไมตองใช Sheet Pile  สามารถกันน้ําใตดินไดดี  และสามารถดัดแปลงมาใชกับเทคนิคการกอสรางโครงสรางใตดิน

และโครงสรางระบบ Top-down  ไดดี    กําแพงกันดินชนิด Diaphragm Wall เปนเทคนิคการกอสรางฐานรากประเภทหนึ่งที่บริษัท

นํามาใช ซึ่งทําใหสามารถขุดเจาะลงไปในพื้นที่เมืองซ่ึงมีส่ิงกอสรางหนาแนน และพ้ืนที่ซึ่งคับแคบในระดับที่ลึกมาก การกอสราง

สามารถกอสราง กําแพงกันดินซึ่งมีความหนาต้ังแต 0.6 ถึง 1.5 เมตร กอสรางขึ้นโดยเสริมเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในรองดินที่

ขุดไวลวงหนาดวยวิธีการเทคอนกรีตใตน้ํา (Tremie Concrete) เพื่อกอเปนกําแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติตางๆ ตามที่ออกแบบไวเพื่อ

รองรับตัวอาคารดานบนโครงสรางชั้นใตดินที่อาคารตางๆมีอยูในปจจุบัน สวนใหญที่กอสรางโดยใชเทคโนโลยี Sheet pile จะมี

ความลึกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 2 ชั้นเทานั้น แตการใชเทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําใหสามารถกอสรางชั้นใตดินไดลึกกวา 3 ชั้น 

ซึ่งบริษัทเปนรายแรกที่สามารถสรางชั้นใตดินไดลึกถึง 6 ชั้น คือการสรางช้ันใตดินอาคารโรงแรมแกรนดไชนา บริเวณหัวมุมส่ีแยก

ราชวงศ 

3.1.3 งานกอสรางโยธา 

นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน  บริษัทยังใหบริการงานกอสรางฐานรากอื่นๆ และงานโครงสรางใตดินแบบครบ

วงจร รวมถึง  

•    งานปรับปรุงโครงสรางดิน เชน งานฉีดซีเมนต (Jet Grouting)  งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD เปน

งานฐานรากที่ใชวิธีการปรับปรุงใหดินออนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อปองกันการทรุดตัวของ

ดินในระยะยาว  งาน Jet grouting เปนการเปาฉีดน้ําเปลาภายใตแรงดันสูงมากลงไปตามแกนเพื่อกัดเซาะช้ันดินให

เกิดชองวางขึ้นในชั้นดินรูปทรงกลมตามขนาดที่ออกแบบไวแลวอัดฉีดน้ําปูนลงไปแทนที่ชองวางดังกลาว การกอสราง 

Jet Grouting อาจกอสรางเปนตน หรือเปนกลุมก็ไดขึ้นอยูกับวิธีการออกแบบ สวนงาน Deep Cement-Soil Mixing 

เปนการฉีดน้ําปูนภายใตแรงดันตํ่าลงไปตามแกนของกานเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดึงขึ้นในชั้นดินเพื่อคลุกเคลาน้ําปูนให

เขากับชั้นดินออนเพื่อทําใหแข็งตัวขึ้นการกอสรางอาจกอสรางเปนตนเด่ียวหรือเปนกลุมไดเชนกัน สําหรับงาน PVD 

เปนการนําทอแผนไยสังเคราะหกดฝงลงไปในชั้นดินออน แลวปลอยทิ้งไวเพ่ือใหน้ําในเนื้อดินออนถูกดูดซึมและไหล

ผานทอแผนใยสังเคราะหขึ้นสูผิวดิน ทําใหดินสูญเสียนํ้าและยุบตัวลงจนแนนขึ้น ถนนหรือลานท่ีกอสรางขึ้นบนผิวดิน

ในภายหลังจึงไมเกิดการทรุดตัวลงมาก เหมือนการกอสรางบนชั้นดินออนทั่วไปที่ไมไดรับการปรับปรุงคุณภาพ  
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•    งานกอสรางอาคาร  จะเนนอาคารที่มีขนาดใหญที่มีระดับความสูงไมมากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ตองใชระยะ

เวลานานในการกอสราง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผันผวนของราคาวัสดุตกแตงทั้งภาย ใน และภายนอก 

• งานกอสรางฐานรากช้ันใตดิน เปนการกอสรางชั้นใตดินของอาคารซื่งจะดําเนินการหลังจากไดทําการกอสรางเสาเข็ม

เจาะแลวเสร็จ วิธีการกอสรางจะประกอบดวย ระบบปองกันดินพัง อาจใชเข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกําแพงกันดิน 

(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทําการกอสรางสะพานช่ัวคราวและระบบคํ้ายัน เพื่อขุดดินใหไดตามความลึกตามแบบ

กําหนด จากนั้นทําการหลอคอนกรีตฐานราก, พื้น, กําแพง, เสา พรอมทั้งทําการร้ือถอนระบบคํ้ายันชั่วคราวโดยปกติ

แลวจะดําเนินการกอสรางจนถึงพื้นชั้น 1 หรือระดับดินเดิม 

3.1.4 งานบริการทดสอบตางๆ เชน งานบริการทดสอบความสมบูรณ (Integrity Test)  งานบริการตรวจสอบการขุดเจาะ 

(Drilling Monitoring)  งานบริการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวัด

คาจากอุปกรณทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Instrumentation) 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 กลยุทธการแขงขัน  

•    บริษัทจะเนนการรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเปนงานโครงสรางหลักท่ีมีความสําคัญตอความแข็งแรง

ของส่ิงปลูกสราง  เม่ือการดําเนินการกอสรางส่ิงปลูกสรางแลวเสร็จ  หากมีส่ิงที่จะตองแกไขงานฐานราก สืบเนื่องจาก

งานกอสรางฐานรากท่ีไมไดคุณภาพตามที่กําหนด ซึ่งอาจเปนผลใหฐานรากไมสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกของ

โครงสรางได จะเปนเหตุที่ยุงยากและส้ินเปลืองคาใชจายในการแกไขมากหรือในบางกรณีอาจแกไขไมไดเลย  ดังนั้น

บริษัทจึงเนนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานตลอดกระบวนการกอสราง  เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนด  อันจะเปนที่ไดรับความไววางใจจากผูที่รับงานกอสรางโครงสรางตอจากงานของบริษัท 

•    บริษัทดําเนินนโยบายสรางสายสัมพันธกับหนวยงานที่เก่ียวของกับโครงการกอสรางทั้งภาคราชการและภาคเอกชน 

รวมทั้งผูออกแบบ และผูควบคุมงาน  เน่ืองจากผูออกแบบเปนบุคคลแรกที่ทราบเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการ

กอสรางตางๆท่ีจะมีขึ้นในประเทศไทย  จากประสบการณอันยาวนาน และการมีสายสัมพันธกับผูออกแบบ  ทําให

ผูออกแบบกอสรางโครงการใหมๆ มักจะขอขอมูลหรือขอคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบโครงสรางฐานรากจากบริษัท

เพื่อใชในการออกแบบโครงสรางของตนที่ดูแลอยู  บริษัทจึงมักจะทราบกอนวาจะมีโครงการกอสรางใหมโครงการ

ใดบาง  และบริษัทก็มักจะไดรับเชิญเขารวมเสนอราคางานกอสรางตางๆเกือบทั้งหมด  บริษัทจึงไดรับงานทําตลอดทั้ง

ป 

•    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพัฒนาความรูใหกับบุคลากร ทําใหมีทีมงานที่มีความเช่ียวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลิตภัณฑในรูปแบบใหมๆ และพัฒนากระบวนการทํางานใหสามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกันก็เกิด

ประสิทธิผลสูงสุดในการทํางาน บริษัทไดใหทุนกับพนักงานของบริษัทเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ในสาขาวิศวกรรมปฐพี ซึ่งเม่ือศึกษาจบแลว จะกลับมารวมงานกับทางบริษัทตอไป และบริษัท ไดมอบ

ทุนการศึกษาใหกับสถาบัน AIT เพ่ือเปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี และรวมกับสถาบัน

เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
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•    บริษัทสามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมากอสรางมี

ความจําเปนตองมีเงินค้ําประกันงานตางๆ หลายขั้นตอนจนกวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและสงมอบงาน  มี

ผูรับเหมากอสรางหลายรายตองประสบปญหากับสถาบันการเงินในการขอวงเงินค้ําประกันเพื่อประมูลงานตางๆ  แต

ดวยนโยบายในการดํารงสถานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับการปฏิบัติที่ดีตอสถาบันการเงิน  ทําใหบริษัทสามารถลด

อุปสรรคในเร่ืองการขอวงเงินใหเพียงพอตอการรับงานของบริษัท 

•    บริษัทมีความพรอมดานเคร่ืองจักร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบํารุงรักษาอยางเขมงวด และมีการพัฒนาอยู

ตลอดเวลาเพ่ือใหสามารถรับงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนในการบริหาร

เคร่ืองจักรอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหบริษัทอยูในสภาพพรอมที่จะรับงานไดหลายงานในเวลาเดียวกัน  ซึ่งจะทําให

บริษัทสามารถใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

•    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยตอผูปฏิบัติหนาที่และบุคคลภายนอก เชน มีการติดต้ัง

กําแพงกันฝุนและกันเสียงตลอดระยะเวลากอสราง  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอยางดี เพื่อลดการเกิดเสียงรบกวน

ขณะปฏิบัติงาน  และมีเคร่ืองลางลอรถยนตอัตโนมัติเพื่อลางลอรถบรรทุกวัสดุอุปกรณกอสรางกอนที่จะออกนอก

บริเวณกอสรางทําใหลดปญหาเร่ืองฝุนละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพื้นผิวถนนใกลบริเวณสถานที่กอสราง 

•    การหาแหลงตลาดใหมตามการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย ภายในประเทศมีการขยายตัวไมแนนอนซึ่งขึ้นอยู

กับสภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทําใหกลุมบริษัทมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งจะพ่ึงเพียงแตตลาด

ภายในประเทศอยางเดียวจะเปนไปไดยาก กลุมบริษัทจึงมองและศึกษาถึงตลาดตางประเทศมาชวยรองรับ ในระหวาง

ป 2550 กลุมบริษัทไดมีการขยายตัวไปรับงานที่ประเทศสิงคโปร โดยรวมลงทุนกับบริษัทภายในประเทศสิงคโปรเพื่อ

เขามารับงานกําแพงกันดิน และในปตอๆ ไปกลุมบริษัทก็จะขยายตลาดไปในกลุมประเทศในเอเซีย เชน เวียดนาม 

กัมพูชา ดูไบ เปนตน แตในชวง 1 – 2 ป เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไปทั่วโลกตามสหรัฐอเมริกา บริษัทก็จะชะลอการ

ลงทุนไปตางประเทศออกไปกอน 

3.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย  การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ลักษณะงานของบริษัทสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เชน งานฐานรากอาคารสํานักงาน  อาคารชุด  

โรงแรม  ศูนยสรรพสินคา เปนตน และงานภาครัฐบาล  อันไดแกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เชนงานฐานรากอาคารราชการ  

งานฐานรากโครงการกอสรางพื้นฐาน เชน ทางยกระดับ อุโมงคลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟาใตดิน  เปนตน  

อยางไรก็ตามบริษัทไมไดเนนรับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยางหนึ่งอยางใด  

3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาวะธุรกิจใหบริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินซึ่งเปนสวนสําคัญในการวางรากฐานสําหรับการกอสรางอาคารและ

โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางในประเทศของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยจําแนกเปนงานกอสรางฐานรากสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยสรรพสินคา และงานโครงสราง

พื้นฐานสําหรับ ทางยกระดับ อุโมงคลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟาใตดิน เน่ืองจากการรับเหมางานฐานรากประเภท

เสาเข็มเจาะขนาดใหญและกําแพงกันดินตองอาศัยเคร่ืองจักรขนาดใหญ จากประสบการณในการทํางานท่ียาวนานถึง 33 ป 

โดยเฉพาะอยางย่ิงมีความเช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณและความคุนเคยของดินในประเทศไทยมากกวา
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ในป 2551 ในภาคสวนธุรกิจการกอสรางภายในประเทศประสบปญหาเก่ียวกับการผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะ

เหล็กและน้ํามัน ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นมากแบบไมเคยปรากฎมากอน ประกอบกับการซ้ือเหล็กน้ันจะตองใชเงินสดในการซื้อ

เพื่อใหไดสินคาในราคาและจํานวนตามที่ตองการ จึงมีผลกระทบของตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้นตามไปดวย ประกอบกับปญหา

ทางการเมืองเรื่องการปดสนามบิน ทําใหภาพการลงทุนของอสังหาริมทรัพยชะลอตัวลงเปนอยางมาก สงผลใหผลประกอบการของ

บริษัทออกมาไมดี 

สวนในป 2552 ในภาคสวนของธุรกิจการกอสรางและอสังหาริมทรัพย ก็ยังไมสดใสถึงแมจะมีการเปล่ียนรัฐบาล แตอยางไร

ก็ตามบริษัทยังมี Backlog เหลืออยูประมาณ 1,400 ลานบาท ณ.ส้ินป 2551 ซึ่งเปนจํานวนท่ีมากที่สุดเทาที่มีมาและในภาคของ

การกอสรางไมนาจะเลวรายมากนักท้ังที่มีผลกระทบจากเงินลงทุนจากตางประเทศซึ่งประสบปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วไปหมดตาม

ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะภาครัฐไดมีการสรางรถไฟฟาในหลายสาย โดยเฉพาะสายสีมวง ซึ่งไดบริษัทที่ประมูลราคาตํ่าสุดแลว 

ถามีการเร่ิมกอสรางภายในป 2552 ก็จะชวยใหภาคการกอสรางดีขึ้นก็เปนได 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1 กําลังการผลิต 

งานรับเหมาทําฐานรากโครงการกอสรางตองอาศัยเคร่ืองจักรและความชํานาญของวิศวกรและผูควบคุมงานในปริมาณท่ี

ตางๆ กันขึ้นกับประเภทโครงสรางของงาน  จึงไมสามารถระบุชัดเจนถึงกําลังการผลิตของบริษัท  อยางไรก็ตามสามารถสรุปเปน

ปจจัยสําคัญที่เปนเคร่ืองกําหนดกําลังการผลิตของบริษัท ดังนี้ 

•    ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร และจํานวนเคร่ืองจักรแตละประเภท 

 เคร่ืองจักรของบริษัทประกอบดวยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 23 ชุด เคร่ืองมือสําหรับกอสรางกําแพง D-Wall 

จํานวน 12 ชุด และเครื่องจักรสําหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ที่ไดรับการดูแลตรวจสภาพและปรับแตง

ตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเข็มเจาะไดถึง 23 หนวยงาน งานกําแพง D-Wall ไดถึงจํานวนประมาณ 12 

หนวยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 2 หนวยงานในขณะเดียวกันได   นอกจากนี้บริษัทยังมีโรงงานซอม

เคร่ืองจักรและอุปกรณ  ซึ่งใหญพอที่จะสามารถซอมรถเครนไดพรอมกันคร้ังละ 7 คัน  ทําใหเคร่ืองจักรของบริษัทอยูใน

สภาพพรอมที่จะรับงานอยูเสมอ 

•    จํานวนวิศวกร 
 บริษัทมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและกอสรางฐานรากและทํางานรวมกับบริษัทมาเปนเวลานานโดย

เฉล่ียแลวมีอายุงานประมาณ 12 ป ซึ่งสามารถจําแนกประเภทวิศวกรตามหนาที่ที่รับผิดชอบไดดังนี้ 
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จํานวน (คน)  

วิศวกร   ป 2550 ป 2551 

1. วิศวกรระดับผูจัดการโครงการ 7 7 

2. วิศวกรงานออกแบบดานธรณีเทคนิค 7 7 

3. วิศวกรระดับผูควบคุมงานสนาม 41 41 

รวมท้ังสิ้น             55 55 

จํานวนและความเชี่ยวชาญของวิศวกรดังกลาวขางตน  ทําใหบริษัทสามารถรับงานไดคร้ังละ 23 งานในเวลาเดียวกัน   

•    วงเงินกับสถาบันการเงิน 

บริษัทจําเปนตองมีวงเงินค้ําประกันกับทางสถาบันการเงินเชนเดียวกับผูประกอบการรับเหมากอสรางทั่วๆไป  โดยปกติ

การรับงานของบริษัทจะตองมีการออกหนังสือคํ้าประกัน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. หนังสือคํ้าประกันการประมูล (Bid Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา 

2. หนังสือคํ้าประกันสัญญา (Performance Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา เพื่อเปนการ

ประกันการทํางานที่บริษัทตองใหไวกับลูกคาตลอดอายุของโครงการ 

3. หนังสือคํ้าประกันผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา  เพื่อเปนการ

คํ้าประกันผลงานตอไปอีก 1-2 ป หลังสงมอบงาน 

นอกจากนี้ บางงานอาจมีการรับเงินคาจางลวงหนา  ดังนั้นบริษัทจะตองมีการออกหนังสือคํ้าประกันวาบริษัทไดรับเงิน

ลวงหนาในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนังสือคํ้าประกันที่บริษัทตองออกในการรับงานหนึ่งๆ คิดเปนมูลคา

รอยละ 10 – 20 ของมูลคางาน ดังนั้นวงเงินคํ้าประกันที่บริษัทมีกับสถาบันการเงินตางๆ จึงนับไดวาเปนปจจัยท่ีกําหนดถึง

ความสามารถในการรับงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไมเคยประสบปญหาเร่ืองวงเงินค้ําประกันไมเพียงพอในการรับงาน โดย ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีวงเงินคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน 5 แหง จํานวน 900 ลานบาท ซึ่งเพียงพอใหบริษัทสามารถรับงานได

ประมาณ 3,500 ลานบาทตอป 
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3.3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทํางาน  

 

อนุมัติ 

การรับงานแบบเหมา’ชวง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ไดรับแบบของโครงการ ไดรับแบบของโครงการ 

ศึกษาแบบและสาํรวจพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศึกษาแบบและสาํรวจพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาใหผูรับเหมาหลัก เสนอราคาตอเจาของโครงการ 

ผูรับเหมาหลักชนะการประมูล เจรจาตอรองราคา 

เจรจาตอรองราคา ลงนามในสญัญาจาง 

ลงนามในสญัญาจาง 

วางแผนจัดเตรียมทีมงานและเครือ่งจักรท่ีตองใชในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสําหรับใชในการกอสรางจริง (Shop Drawing) เสนอตอผูจาง

ผูจางพิจารณาอนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

สั่งซื้อวัตถุดิบ โดยกําหนดการสงของใหสอดคลองกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว 

ขนยายเคร่ืองจักรและอุปกรณเขามายังโครงการ 

ดําเนินการกอสรางตามแผนงานที่กาํหนด 

สงมอบงานพรอมออกใบเรียกชําระเงินเปนระยะ ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ

ทดสอบผลงานเปนระยะๆ 

ทําแบบการกอสรางเหมือนจริง (As Built Drawing) สงใหผูจาง 

สงมอบงานและเรียกชําระเงินงวดสดุทาย 



   บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

- 20 - 

 

 

3.3.3 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักท่ีบริษัทใชในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ  เหล็กเสน และเบนโทไนท  ซึ่งบริษัท

ส่ังซื้อวัตถุดิบเหลานี้จากผูจัดจําหนายภายในประเทศ  โดยมีผูจัดจําหนายท่ีบริษัทติดตอเปนประจําเพียงไมก่ีราย  ซึ่งบริษัทเชื่อม่ัน

ในความมีชื่อเสียงของผูจัดจําหนาย  ราคาสามารถแขงขันไดในตลาด  และมีวัตถุดิบปอนใหแกบริษัทอยางสม่ําเสมอและตรง

ตามที่กําหนดไว   

ปริมาณวัตถุดิบหลักท่ีบริษัทใชในระยะ  3  ปที่ผานมาเปนดังนี้ 
รายการวัตถุดิบ ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 ปริมาณ 

 
ลาน

บาท 

% ของ

มูลคา

วัตถุดิบ

รวม 

ปริมาณ 

 
ลาน

บาท 

% ของ

มูลคา

วัตถุดิบ

รวม 

ปริมาณ 

 
ลาน 

บาท 

% ของ

มูลคา

วัตถุดิบ

รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ 319,430 

(ลบ.ม.) 

495.31 45.37 310,790 

(ลบ.ม.) 

442.30 45.65 184,024 

(ลบ.ม.) 

300.79 36.54 

เหล็กเสน 25,926 

ตัน 

468.23 42.88 20,194 

ตัน 

421.04 43.45 14,904 

ตัน 

452.04 54.92 

เบนโทไนต 1,885 

ตัน 

12.50 1.14 1,966 

ตัน 

11.99 1.24 1,996 

ตัน 

12.59 1.53 

โพลิเมอร 62,76 

ตัน 

12.55 1.15 38.90 

ตัน 

7.26 0.75 35 

ตัน 

6.76 0.82 

รวม  988.59 90.54  882.59 91.09  772.18 93.81 

หมายเหตุ : เบนโทไนท คือ วัตถุดิบที่ใชสําหรับการขุดเจาะพื้นดินเพื่อใหแนวดินคงรูปและงายตอการขุดเจาะ ปจจุบันมีการนําโพลีเมอร 

(Polymer) มาใชงานแทนเบนโทไนทสาํหรับงานบางประเภท   

 

ที่ผานมานโยบายการรับงานของบริษัทจะรับเฉพาะคาแรงและคาเคร่ืองจักรเปนหลัก  โดยใหลูกคาเปนผูจายเฉพาะคา

วัตถุดิบหลักคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน  เน่ืองจากราคาของวัตถุดิบเหลานี้เปนที่ทราบกันดีในตลาด และเวลาการกอสราง

เสาเข็มเจาะหรือกําแพง D-Wall มีระยะเวลาส้ัน ทําใหไมสามารถบวกกําไรจากวัตถุตนทุนวัสดุดิบหลักไดมากนัก อีกท้ังมีความ

เส่ียงในเรื่องการรับเงินคาวัตถุดิบหลักจากลูกคาบางรายไมตรงตามกําหนดที่บริษัทจะตองจายชําระคาวัตถุดิบหลักดวย  อยางไรก็

ตามบริษัทไดมีการปรับนโยบายในการรับงาน  โดยพิจารณาความนาเช่ือถือของลูกคามากขึ้น  ถาลูกคามีคุณภาพดี  บริษัทอาจ

ลดความเส่ียงจากการชําระเงินลาชาหรือไมชําระเงินได  สําหรับลูกคารายดังกลาวบริษัทก็จะรับงานชนิดที่รวมคาวัตถุดิบดวย  เพ่ือ

ขยายการรับงานและมีกําไรจากลูกคาใหเพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสนแลว  วัตถุดิบอีกประเภทที่บริษัทใชมากและเปนวัสดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชงานเสร็จก็

ตองกําจัดทิ้ง ไดแก เบนโทไนท (ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนไปใชเปนโพลีเมอรมากขึ้น)   ปจจุบันบริษัทใชเบนโทไนทที่ผลิตทั้งจากใน

ประเทศและจากตางประเทศ แตอัตราสวนที่ผลิตจากในประเทศสูงกวาทั้งนี้เพื่อลดความเส่ียงเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน  และคุณภาพ
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ในระยะ 3 ปที่ผานมาบริษัทมิไดพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายใดรายหน่ึงที่มีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท 

 

เง่ือนไขการชําระเงินและอํานาจในการตอรอง 

•    โดยทั่วไป เง่ือนไขในการชําระเงินในการส่ังซื้อวัสดุจากผูจัดจําหนาย คือ ชําระภายใน 30 - 90 วัน หลังจากไดรับสินคา 

โดยผูจัดจําหนายจะตองนําของมาสงที่บริเวณกอสราง 

•    อํานาจในการตอรอง 
- บริษัทเปนลูกคารายใหญ เน่ืองจากมีการส่ังซื้อวัสดุคร้ังละจํานวนมาก ทําใหไดรับสวนลดมากกวาลูกคาท่ัวไป 

- รานคาและผูจัดจําหนายวัสดุกอสรางมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทไมจําเปนตองผูกขาดซื้อจากรานใดรานหนึ่ง

โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉล่ียการซ้ือวัสดุได 

- การท่ีบริษัทติดตอกับรานคาและผูจัดจําหนายเปนระยะนาน และประวัติการจายชําระหน้ีไมเคยมีปญหา แมในชวง

ที่ภาวะเศรษฐกิจไมดี ทําใหไดรับเงื่อนไขที่ดีตลอดมา 

 

ปญหาเร่ืองความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 ในป 2551 ประสบปญหาเก่ียวกับการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งแสดงใหเห็นตามตารางราคาดานลาง เห็นวาราคา

วัตถุดิบสูงขึ้นจากป 2550 เปนจํานวนมากไมวาจะเปนราคานํ้ามัน โดยเฉพาะราคาเหล็กเสน ซึ่งผันผวนเปนอยางมาก และการซื้อ

เหล็กเสนในป 2551 จะตองใชเงินสดในการซ้ือ เพื่อใหไดจํานวนและขนาดตามตองการเปนสาเหตุที่ทําใหตนทุนทางดานการเงิน

สูงขึ้นดวย 

ราคาเฉล่ียวัตถุดิบหลักในป 2549 – 2551 
วัตถุดิบ 2549 2550 2551 

คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเมตร) 1,550.60 1,423.20 1,634.51 

เหล็กเสน (บาทตอกิโลกรัม) 18.06 20.85 30.33 

เบนโทไนท  แบบผง (บาทตอกิโลกรัม) 6.63 6.10 6.10 

โพลีเมอร  (บาทตอกิโลกรัม) 200.00 186.67 184.16 

น้ํามันดีเซล (บาทตอลิตร) 23.44 22.89 28 

 

ปจจุบันบริษัทมิไดมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยจะซ้ือจากผูผลิตภายในประเทศและตัวแทนจําหนายจาก

ตางประเทศในประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัทยังมีความจําเปนตองนําเขาอะหล่ัยเคร่ืองจักรบางประเภทซึ่งไมมีจําหนายในประเทศ  
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3.3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

การดําเนินงานของบริษัทมิไดกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรายแรงใดๆ  แตอาจจะกอใหเกิดความรําคาญตอผูอยู

อาศัยบริษัทใกลเคียงกับโครงการกอสราง  ทั้งนี้ปญหาที่พบบอย เชน ปญหาฝุน  เสียง  และการสะเทือน เปนตน  ซึ่งบริษัทได

ดําเนินการตางๆเพื่อเปนการปองกันและลดปญหาดังกลาว ดังนี้ 

•    บริษัทจะจัดใหมีการติดต้ังกําแพงกันฝุนและเสียงลอมรอบบริเวณกอสราง  เพื่อปองกันฝุนและเสียงไมใหรบกวนผูอยู

อาศัยบริเวณใกลเคียง 

•    บริษัทมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแตงเคร่ืองจักรอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อใหเคร่ืองจักรเดินเครื่องไดล่ืนไมกอใหเกิดเสียง

ดังมากจนเกินไปขณะทํางาน 

•    บริษัทมีเคร่ืองลางลอรถยนตอัตโนมัติ  เพื่อใชลางลอรถยนตบรรทุกวัสดุอุปกรณกอนที่จะวิ่งออกจากบริเวณกอสราง

เพื่อใหลอรถสะอาด  ไมทําใหพื้นถนนปนเปอนเศษดินและหิน 

•    บริษัทมีนโยบายดําเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการกอสรางของกรุงเทพฯ 

ซึ่งระบุไววาสามารถเร่ิมงานไดต้ังแตพระอาทิตยขึ้นจนถึงตกดิน (06.00น. –18.00น.) ทั้งนี้ในกรณีที่จําเปนตองทํางาน

เรงดวน  บริษัทจะทําการขอผอนผันจากกรุงเทพฯเพื่อยึดเวลาการทํางานเปนแตละกรณีไป  

•    บริษัทมีการสรางมิตรสัมพันธกับผูอยูอาศัยใกลเคียงบริเวณกอสราง  พรอมทั้งมีการช้ีแจงใหทราบถึงเวลาและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน  และดําเนินการแกไขโดยทันทีเม่ือมีเร่ืองรองเรียนจากชาวบานในบริเวณใกลเคียง 

ทั้งนี้บริษัทไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเก่ียวกับส่ิงแวดลอมในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

3.3.5 ความรับผิดชอบตอสังคม 

 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลานานกวา 30 ป 

ที่บริษัทไดจัดทําโครงการพิเศษและกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ต้ังแตป 2550 

จนถึงปจจุบันดังนี้ 
 ป 2552 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาช่ือ “ทุนการศึกษา สุพจน ทัศนนิพันธ (ซึ่งเปนผู

กอต้ังบริษัท) สําหรับนักศึกษาตางประเทศ” ซึ่งเปนทุนตอเนื่อง จากป 2551 จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 268,000.00 

บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญแกสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เน่ืองในวันเด็ก

แหงชาติ 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับสนับสนุนเคร่ืองจักรกลพรอมเจาหนาที่ ดําเนินการขุดสระกักเก็บนํ้าสําหรับให

ประชาชนไดใชประโยชน กับทางสํานักงานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 
ป 2551 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาช่ือ        “ทุนการศึกษา สุพจน 

ทัศนนิพันธ สําหรับนักศึกษาตางประเทศ” ซึ่งเปนการมอบทุนการศึกษาตอเนื่องจากป 2550 เปนจํานวน 1 ทุน เปนเงิน 

521,500.00 บาท 
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• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 281,000.00 

บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมบริจาคใหกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณ

เพื่อการศึกษาเปนจํานวนเงิน 600,000.00 บาท  

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมบริจาคสนับสนุนโครงการอบรม คร้ังที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

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

ส่ือมวลชนกีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร 

• 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 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2551 สนับสนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ผานคุณมนตรี แสนวิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปค(สอวน.) 

คร้ังที่ 5 ระหวางวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญและอาหารเน่ืองในวันเด็กแหงชาติใหแกเด็กในบานพักพนักงาน บางชัน 2 

จํานวน 35 คน 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แกเด็กนักเรียนโรงเรียนสุเหราสามวา ถนนหทัยราษฎร 

คลองสามวา กรุงเทพฯ เน่ืองในวันเด็ก เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2551 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แกสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ถนนราชวิถี 

กรุงเทพฯ เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2551 
ป 2550 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนชื่อ “ทุนการศึกษา สุพจน ทัศนนิพันธ 

สําหรับนักศึกษาตางประเทศ” โดยทางสถาบัน AIT ไดทําการคัดเลือกผูที่จะไดรับทุนการศึกษาซ่ึงเปนนักศึกษาชาว

ปากีสถาน 1 ทุน เปนทุนการศึกษาจํานวน 952,000.00 บาท และตอเนื่องจากป 2549 ไดมอบทุนแกนักศึกษาชาวไทยอีก 

1 ทุน จํานวน 1,904,000.00 บาท รวมเปน 2 ทุนตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานการวิจัยและทุนการศึกษา 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน 23 โครงการ คิดเปนมูลคางานท้ังส้ิน 1,404.73 กวาลาน

บาท 
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สรุปงานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
ช่ือโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแลวเสร็จ 

1. กอสรางถนนไมตรีจิตรและถนนคลองเกา โครงสราง ไตรมาส 1 ป 2553 

2. ทางลอดศรีนครินทร – ถนนสุขุมวิท 103 โครงสราง ไดรมาส 4 ป 2553 

3. กอสรางอาคารสํานักงาน รฟม. (9 ช่ัน) เข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2553 

4. อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม โครงสราง ไตรมาส 4 ป 2552 

5. L & H SUKHUMVIT โครงสราง ไตรมาส 3 ป 2552 

6. IBIS RIVERSIDE CHAROEN NAKHON เข็มเจาะ ไตรมาส 3 ป 2552 

7. IBIS HUA-HIN เข็มเจาะ ไตรมาส 3 ป 2552 

8. PARK VENTURES เข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2552 

9. ALL SEASON HOTEL อาคารพักอาศัย เข็มเจาะ  ไตรมาส 1 ป 2552 

10. อาคารศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

11. CENTRIC SCENCE RATCHAVIPA เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

12. HIVE SATHORN เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

13. ROYCE PRIVATE RESIDENCES SUKHUMVIT  เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

14. PROM PAHOLYOTHIN 2 เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

15. THE SILK CONDOMINIUM SOI ARI 2 เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

16. ไดมอนด - สุขุมวิท เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

17. IBIS KATA เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

18. FLYOVER HIGHWAY NO.9 เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

19. อาคารเรียนและปฎิบัติการนวัตกรรมส่ือสาร เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

20. โรงงานใหม บ.โอเรียนเต็ลคอปเปอร  เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

21. RAYONG MARRIOTT RESORT & SPA เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 
22. ศูนยสุขภาพ ร.พ.ขอนแกน เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

23. GHECO - ONE เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2552 

รวมมูลคางาน (ลานบาท) 1,404.73 ลานบาท 
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