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5. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

5.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

ธุรกิจของบริษัท สามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะของผลติภณัฑ์และประเภทงานท่ีทํา ดงันี ้

5.1.1 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles) 

งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากสว่นสําคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพืน้ฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชัน้ดิน

ออ่นแตจํ่าเป็นต้องใช้เสาเข็มเพ่ือรองรับนํา้หนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแข็งแรง หรือใช้กบับริเวณพืน้ท่ีท่ีไมส่ะดวกในการใช้

เสาเข็มตอก  นอกจากนีเ้สาเข็มเจาะสามารถทําให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํา้หนกัอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างท่ีมีระดบัความสงูมากๆ 

โดยไมก่่อให้ดินเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัสิง่ก่อสร้างข้างเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใช้เสาเข็มตอก  การใช้เสาเข็มเจาะยงั

สามารถลดขนาดของฐานรากให้เลก็กวา่กรณีใช้เสาเข็มตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสัน่สะเทือนท่ีเกิดขึน้กบักรณี

ท่ีใช้เสาเข็มตอก  รูปแบบเสาเข็มเจาะท่ีใช้จะขึน้อยูก่บัสภาพใต้ดิน  ดงันัน้จะต้องมีการสํารวจสภาพใต้ดินก่อน จงึจะสามารถ

ออกแบบเสาเข็มเจาะให้เหมาะกบัสภาพใต้ดินขณะเดียวกนัก็สามารถรับนํา้หนกับรรทกุของโครงสร้างได้ตามท่ีกําหนด  

เสาเข็มเจาะ สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเข็ม ดงันี ้

1. เสาเข็มเจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเลก็  คือเสาเข็มท่ีสามารถรับนํา้หนกัตัง้แต ่ 30 ตนัจนถงึประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาดเส้น

ผา่นศนูย์กลาง 350 ถงึ 600 มิลลเิมตร และอาจเจาะลกึถงึ 30 เมตร ขึน้อยู่กบัสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างแตล่ะแหง่  เหมาะกบั

งานโครงสร้างท่ีมีระดบัความสงูไมเ่กิน 10ชัน้  ถ้าต้องการให้สามารถรองรับนํา้หนกัได้มากขึน้  จะต้องเพิ่มจํานวน

เสาเข็มมากขึน้  ทําให้ต้องใช้พืน้ท่ีฐานรากมากขึน้ตามลําดบั  ในการก่อสร้างเข็มเจาะขนาดเลก็ บริษัทใช้เคร่ืองเจาะ

แบบก้านหมนุ (Rotary Drilling Rig)  ขนาดเลก็ และระบบสามขา (Tripod Rig) ซึง่มีขนาดท่ีกระทดัรัด 

การใช้เข็มเจาะขนาดเลก็มีข้อได้เปรียบคือ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสัน่สะเทือนในระหว่างการก่อสร้าง

น้อยมาก อีกทัง้เคร่ืองมือตา่งๆมีขนาดท่ีกระทดัรัดทําให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและสามารถทํางานได้ใกล้ตวัอาคารมากหรือ

อาจทํางานภายในตวัอาคารได้ 

2. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ คือเสาเข็มท่ีมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางมากกวา่ 600 มิลลเิมตร ปัจจบุนับริษัทสามารถ

ก่อสร้างได้ถงึขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษัทสามารถก่อสร้างให้มีความยาวได้มากกวา่ 60 เมตร และ

รับนํา้หนกัได้เกิน 1,500 ตนัตอ่ต้น เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทกุระดบัความสงู  การท่ีเสาเข็มมีความยาวมาก 

จะทําให้แรงเสียดทานรอบเสาเข็มช่วยรับนํา้หนกัได้สว่นหนึง่ นอกจากแรงแบกทานรองรับท่ีใต้ปลายเสาเข็มซึง่รับ

นํา้หนกัสว่นใหญ่เอาไว้  ขนาดของเสาเข็มจะขึน้อยูก่บัแรงรับนํา้หนกัของสิง่ปลกูสร้างท่ีได้รับการออกแบบไว้  ในกรณี

งานโครงสร้างท่ีต้องรองรับนํา้หนกัมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะได้เปรียบเสาเข็มเจาะขนาดเลก็และเสาเข็มตอก 

เน่ืองจากเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะใช้พืน้ท่ีฐานรากน้อยกวา่เสาเข็มเจาะขนาดเลก็และเสาเข็มตอก 

เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักําแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษัท จะสามารถ

ช่วยร่นระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสงูท่ีมีห้องใต้ดินลกึให้สัน้ลงได้ โดยการนําเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้าง

จากบนลงลา่ง (Top - Down Construction)  โดยผู้ ก่อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จําเป็นต้องรอให้งานก่อสร้างใต้ดินเสร็จ
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สิน้ก่อนจงึจะเร่ิมงานโครงสร้างบนดินได้  บริษัทจะก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตัง้เสาเหลก็ขนาดใหญ่ไว้ท่ี

หวัเสาเข็มให้ปลายเสาเหลก็โผลถ่งึระดบัดินเดิมไว้ ซึง่เสาเหลก็ดงักลา่วจะสามารถรองรับนํา้หนกัอาคารเหนือดินได้

ความสงูระดบัหนึง่  ทําให้ผู้ ก่อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้างอาคารตอ่ไปได้เลยหลงัจากท่ีงานเสาเข็มและงาน D-

Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไมต้่องรองานขดุดินฐานรากก่อน  ปัจจบุนังานท่ีบริษัทรับทําสว่น

ใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเลก็ด้วยเช่นกนั  แตมี่เง่ือนไขวา่ต้อง

เป็นงานท่ีใช้เสาเข็มตัง้แต ่ 300 ต้นขึน้ไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเลก็เพียงอย่างเดียว  เพ่ือให้คุ้มกบั

คา่ใช้จ่ายในการเปิดหน่วยงาน 

5.1.2 งานกําแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล์ (Diaphragm Wall)  

กําแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองานโครงสร้างใต้ดินอีกประเภทหนึง่ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั  เป็นเทคนิคการทํา

กําแพงกนัดินท่ีไมต้่องใช้ Sheet Pile  สามารถกนันํา้ใต้ดินได้ดี  และสามารถดดัแปลงมาใช้กบัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน

และโครงสร้างระบบ Top-down  ได้ดี    กําแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภทหนึง่ท่ีบริษัท

นํามาใช้ ซึง่ทําให้สามารถขดุเจาะลงไปในพืน้ท่ีเมืองซึง่มีสิง่ก่อสร้างหนาแน่น และพืน้ท่ีซึง่คบัแคบในระดบัท่ีลกึมาก การก่อสร้าง

สามารถก่อสร้าง กําแพงกนัดินซึง่มีความหนาตัง้แต ่ 0.6 ถงึ 1.5 เมตร ก่อสร้างขึน้โดยเสริมเหลก็และเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ี

ขดุไว้ลว่งหน้าด้วยวิธีการเทคอนกรีตใต้นํา้ (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกําแพงซึง่มีรูปทรงและมิติตา่งๆ ตามท่ีออกแบบไว้เพ่ือ

รองรับตวัอาคารด้านบนโครงสร้างชัน้ใต้ดินท่ีอาคารตา่งๆมีอยูใ่นปัจจบุนั สว่นใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยี Sheet pile จะมี

ความลกึสงูสดุเฉล่ียประมาณ 2 ชัน้เทา่นัน้ แต่การใช้เทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําให้สามารถก่อสร้างชัน้ใต้ดินได้ลกึกวา่ 3 ชัน้ 

ซึง่บริษัทเป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชัน้ใต้ดินได้ลกึถงึ 6 ชัน้ คือการสร้างชัน้ใต้ดินอาคารโรงแรมแกรนด์ไชน่า บริเวณหวัมมุส่ีแยก

ราชวงศ์ 

5.1.3 งานก่อสร้างโยธา 

นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน  บริษัทยงัให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอ่ืนๆ และงานโครงสร้างใต้ดินแบบครบ

วงจร รวมถงึ  

•    งานปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น งานฉีดซีเมนต์ (Jet Grouting)  งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD เป็น

งานฐานรากท่ีใช้วิธีการปรับปรุงให้ดินออ่นมีคณุสมบติัทางวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภาพมากขึน้ เพ่ือป้องกนัการทรุดตวัของ

ดินในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํา้เปลา่ภายใต้แรงดนัสงูมากลงไปตามแกนเพ่ือกดัเซาะชัน้ดินให้

เกิดช่องวา่งขึน้ในชัน้ดินรูปทรงกลมตามขนาดท่ีออกแบบไว้แล้วอดัฉีดนํา้ปนูลงไปแทนท่ีช่องวา่งดงักลา่ว การก่อสร้าง 

Jet Grouting อาจก่อสร้างเป็นต้น หรือเป็นกลุม่ก็ได้ขึน้อยูก่บัวิธีการออกแบบ สว่นงาน Deep Cement-Soil Mixing 

เป็นการฉีดนํา้ปนูภายใต้แรงดนัต่ําลงไปตามแกนของก้านเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดงึขึน้ในชัน้ดินเพ่ือคลกุเคล้านํา้ปนูให้

เข้ากบัชัน้ดินออ่นเพ่ือทําให้แข็งตวัขึน้การก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นต้นเด่ียวหรือเป็นกลุม่ได้เช่นกนั สําหรับงาน PVD 

เป็นการนําทอ่แผน่ไยสงัเคราะห์กดฝังลงไปในชัน้ดินออ่น แล้วปลอ่ยทิง้ไว้เพ่ือให้นํา้ในเนือ้ดินออ่นถกูดดูซมึและไหล

ผา่นทอ่แผน่ใยสงัเคราะห์ขึน้สูผิ่วดิน ทําให้ดินสญูเสียนํา้และยบุตวัลงจนแน่นขึน้ ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างขึน้บนผิวดิน

ในภายหลงัจงึไมเ่กิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชัน้ดินออ่นทัว่ไปท่ีไมไ่ด้รับการปรับปรุงคณุภาพ  



   บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

- 15 - 

 

•    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัความสงูไมม่ากนกั เน่ืองจากงานอาคารสงู ต้องใช้ระยะ

เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดตุกแตง่ทัง้ภาย ใน และภายนอก 

•    งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอโุมงค์ลอดถนนทางแยก 

• งานก่อสร้างฐานรากชัน้ใต้ดิน เป็นการก่อสร้างชัน้ใต้ดินของอาคารซ่ืงจะดําเนินการหลงัจากได้ทําการก่อสร้างเสาเข็ม

เจาะแล้วเสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบด้วย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใช้เข็มเหลก็พืด (Sheet Pile) หรือกําแพงกนัดิน 

(Diaphragm Wall) จากนัน้จะทําการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํา้ยนั เพ่ือขดุดินให้ได้ตามความลกึตามแบบ

กําหนด จากนัน้ทําการหลอ่คอนกรีตฐานราก, พืน้, กําแพง, เสา พร้อมทัง้ทําการรือ้ถอนระบบคํา้ยนัชัว่คราวโดยปกติ

แล้วจะดําเนินการก่อสร้างจนถงึพืน้ชัน้ 1 หรือระดบัดินเดิม 

5.1.4 งานบริการทดสอบตา่งๆ เช่น งานบริการทดสอบความสมบรูณ์ (Integrity Test)  งานบริการตรวจสอบการขดุเจาะ 

(Drilling Monitoring)  งานบริการทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนกัของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวดั

คา่จากอปุกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Instrumentation) 

5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

5.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  

•    บริษัทจะเน้นการรักษาคณุภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสําคญัตอ่ความแข็งแรง

ของสิง่ปลกูสร้าง  เม่ือการดําเนินการก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างแล้วเสร็จ  หากมีสิง่ท่ีจะต้องแก้ไขงานฐานราก สืบเน่ืองจาก

งานก่อสร้างฐานรากท่ีไมไ่ด้คณุภาพตามท่ีกําหนด ซึง่อาจเป็นผลให้ฐานรากไมส่ามารถรองรับนํา้หนกับรรทกุของ

โครงสร้างได้ จะเป็นเหตท่ีุยุง่ยากและสิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายในการแก้ไขมากหรือในบางกรณีอาจแก้ไขไมไ่ด้เลย  ดงันัน้

บริษัทจงึเน้นการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง  เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคณุภาพตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด  อนัจะเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ ท่ีรับงานก่อสร้างโครงสร้างตอ่จากงานของบริษัท 

•    บริษัทดําเนินนโยบายสร้างสายสมัพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้างทัง้ภาคราชการและภาคเอกชน 

รวมทัง้ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงาน  เน่ืองจากผู้ออกแบบเป็นบคุคลแรกท่ีทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการ

ก่อสร้างตา่งๆท่ีจะมีขึน้ในประเทศไทย  จากประสบการณ์อนัยาวนาน และการมีสายสมัพนัธ์กบัผู้ออกแบบ  ทําให้

ผู้ออกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มกัจะขอข้อมลูหรือขอคําแนะนําเก่ียวกบัการออกแบบโครงสร้างฐานรากจากบริษัท

เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างของตนท่ีดแูลอยู่  บริษัทจงึมกัจะทราบก่อนวา่จะมีโครงการก่อสร้างใหมโ่ครงการ

ใดบ้าง  และบริษัทก็มกัจะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้างตา่งๆเกือบทัง้หมด  บริษัทจึงได้รับงานทําตลอดทัง้

ปี 

•    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาบคุลากร และพฒันาความรู้ให้กบับคุลากร ทําให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลติภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ  และพฒันากระบวนการทํางานให้สามารถลดการสญูเสีย  ขณะเดียวกนัก็เกิด

ประสทิธิผลสงูสดุในการทํางาน บริษัทได้ให้ทนุกบัพนกังานของบริษัทเข้าศกึษาในระดบัปริญญาเอก ท่ีจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ในสาขาวิศวกรรมปฐพี ซึง่เม่ือศกึษาจบแล้ว จะกลบัมาร่วมงานกบัทางบริษัทต่อไป และบริษัท ได้มอบ
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ทนุการศกึษาให้กบัสถาบนั AIT เพ่ือเป็นการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี และรวมกบัสถาบนั

เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาโท 

•    บริษัทสามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี

ความจําเป็นต้องมีเงินคํา้ประกนังานตา่งๆ หลายขัน้ตอนจนกวา่จะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและสง่มอบงาน  มี

ผู้ รับเหมาก่อสร้างหลายรายต้องประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํา้ประกนัเพ่ือประมลูงานตา่งๆ  แต่

ด้วยนโยบายในการดํารงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัการปฏิบติัท่ีดีตอ่สถาบนัการเงิน  ทําให้บริษัทสามารถลด

อปุสรรคในเร่ืองการขอวงเงินให้เพียงพอตอ่การรับงานของบริษัท 

•    บริษัทมีความพร้อมด้านเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบํารุงรักษาอยา่งเข้มงวด และมีการพฒันาอยู่

ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถรับงานได้หลากหลายและมีประสทิธิภาพ  ประกอบกบับริษัทมีการวางแผนในการบริหาร

เคร่ืองจกัรอยา่งมีประสทิธิภาพ  ทําให้บริษัทอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานได้หลายงานในเวลาเดียวกนั  ซึง่จะทําให้

บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

•    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้ปฏิบติัหน้าท่ีและบคุคลภายนอก เช่น มีการติดตัง้

กําแพงกนัฝุ่ นและกนัเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวน

ขณะปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองล้างล้อรถยนต์อตัโนมติัเพ่ือล้างล้อรถบรรทกุวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอก

บริเวณก่อสร้างทําให้ลดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและสิง่สกปรกบนพืน้ผิวถนนใกล้บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

•    การหาแหลง่ตลาดใหมต่ามการขยายตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ภายในประเทศมีการขยายตวัไมแ่น่นอนซึง่ขึน้อยู่

กบัสภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทําให้กลุม่บริษัทมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะพึง่เพียงแตต่ลาด

ภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปได้ยาก กลุม่บริษัทจงึมองและศกึษาถงึตลาดตา่งประเทศมาช่วยรองรับ ในระหวา่ง

ปี 2550 กลุม่บริษัทได้มีการขยายตวัไปรับงานท่ีประเทศสงิค์โปร์ โดยร่วมลงทนุกบับริษัทภายในประเทศสงิค์โปร์เพ่ือ

เข้ามารับงานกําแพงกนัดิน และในปีตอ่ๆ ไปกลุม่บริษัทก็จะขยายตลาดไปในกลุม่ประเทศในเอเซีย เช่น เวียดนาม 

กมัพชูา ดไูบ เป็นต้น แตใ่นช่วง 1 – 2 ปี เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไปทัว่โลกตามสหรัฐอเมริกา บริษัทก็จะชะลอการ

ลงทนุไปตา่งประเทศออกไปก่อน 

5.2.2 กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

ลกัษณะงานของบริษัทสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานกังาน  อาคารชดุ  

โรงแรม  ศนูย์สรรพสนิค้า เป็นต้น และงานภาครัฐบาล  อนัได้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่นงานฐานรากอาคารราชการ  

งานฐานรากโครงการก่อสร้างพืน้ฐาน เช่น ทางยกระดบั อโุมงค์ลอดทางแยก รวมถงึถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน  เป็นต้น  

อยา่งไรก็ตามบริษัทไมไ่ด้เน้นรับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอย่างหนึง่อยา่งใด  

5.2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดินซึง่เป็นสว่นสําคญัในการวางรากฐานสําหรับการก่อสร้างอาคารและ

โครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่จะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศของทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยจําแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสําหรับอาคารสํานกังาน อาคารชดุ โรงแรม ศนูย์สรรพสนิค้า และงานโครงสร้าง

พืน้ฐานสําหรับ ทางยกระดบั อโุมงค์ลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน เน่ืองจากการรับเหมางานฐานรากประเภท
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เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และกําแพงกนัดินต้องอาศยัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทํางานท่ียาวนานถงึ 33 ปี 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงมีความเช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุ้นเคยของดินในประเทศไทยมากกวา่

ผู้ประกอบการจากตา่งประเทศ ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง และความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ รับเหมาหลกั ผู้ออกแบบ ลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของ

โครงการ และผู้จดัจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง จงึได้รับความเช่ือถือจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทําให้บริษัทฯ สามารถประมลูงานแข่งขนักบั

คูแ่ข่งท่ีมีอยูใ่นตลาดมีเพียงไมก่ี่รายได้ 

ในปี 2552 ในสว่นของอตุสาหกรรมก่อสร้าง ยงัไมฟื่น้ตวั การลงทนุในภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารสงูมีจํานวนไมม่าก 

ทําให้เกิดสภาวะการแข่งขนัท่ีสงู ทําให้งานท่ีรับเข้ามามีกําไรไมม่าก บริษัทจึงได้ขยายงานไปรับงานโยธาจากภาครัฐเพิ่มมากขึน้ 

เพ่ือเพิ่มรายได้จากสว่นท่ีขาดหายไปของภาคธุรกิจเอกชน จงึทําให้อตัราสว่นรายได้ของภาคเอกชนมีร้อยละ 45 และเป็นในสว่น

ของภาครัฐเทา่กบัร้อยละ 56 จงึสง่ผลให้ผลประกอบการโดยมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 343.53 

สว่นในปี 2553 ในสว่นของภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง น่าจะดีขึน้กวา่ปี 2552 เน่ืองจากภาครัฐได้ผลกัดนัให้เกิดโครงการ

เมกกะโปรเจค เฉพาะโครงการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนสายสีมว่งตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ซึง่จะเร่ิมลงมือก่อสร้างจริงในปี 2553 บริษัท

ยงัมี Backlog เหลืออยูป่ระมาณ 1,400 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2552 ท่ียงัไมร่วมมลูคา่งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในโครงการรถไฟฟ้า

สายสีมว่ง อีกทัง้บริษัท ซีฟโก้เรียวบิ จํากดั ท่ีบริษัทได้ลงทนุไว้ท่ี 47.5% ของทนุจดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์ ก็เร่ิมรับงานได้มาก

ขึน้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเสริมให้ผลประกอบการสงูได้มากย่ิงขึน้ 

5.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

5.3.1 กําลงัการผลิต 

งานรับเหมาทําฐานรากโครงการก่อสร้างต้องอาศยัเคร่ืองจกัรและความชํานาญของวิศวกรและผู้ควบคมุงานในปริมาณท่ี

ตา่งๆ กนัขึน้กบัประเภทโครงสร้างของงาน  จงึไมส่ามารถระบชุดัเจนถงึกําลงัการผลติของบริษัท  อยา่งไรก็ตามสามารถสรุปเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีเป็นเคร่ืองกําหนดกําลงัการผลติของบริษัท ดงันี ้

•    ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร และจํานวนเคร่ืองจกัรแตล่ะประเภท 

 เคร่ืองจกัรของบริษัทประกอบด้วยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 23 ชดุ เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกําแพง D-Wall 

จํานวน 12 ชดุ และเคร่ืองจกัรสําหรับงานปรับปรุงคณุภาพดิน 2 ชดุ ท่ีได้รับการดแูลตรวจสภาพและปรับแตง่

ตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเข็มเจาะได้ถึง 23 หน่วยงาน งานกําแพง D-Wall ได้ถงึจํานวนประมาณ 12 

หน่วยงานและงานปรับปรุงคณุภาพดิน จํานวน 2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได้   นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีโรงงานซอ่ม

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  ซึง่ใหญ่พอท่ีจะสามารถซอ่มรถเครนได้พร้อมกนัครัง้ละ 7 คนั  ทําให้เคร่ืองจกัรของบริษัทอยูใ่น

สภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

•    จํานวนวิศวกร 
 บริษัทมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทํางานร่วมกบับริษัทมาเป็นเวลานานโดย

เฉล่ียแล้วมีอายงุานประมาณ 12 ปี ซึง่สามารถจําแนกประเภทวิศวกรตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ดงันี ้
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วิศวกร 

จํานวน (คน) 

  ปี 2551 ปี 2552 

1. วิศวกรระดบัผู้จดัการโครงการ 7 7 

2. วิศวกรงานออกแบบด้านธรณีเทคนิค 7 7 

3. วิศวกรระดบัผู้ควบคมุงานสนาม 41 41 

รวมทัง้สิน้             55 55 

จํานวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักลา่วข้างต้น  ทําให้บริษัทสามารถรับงานได้ครัง้ละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   

•    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 

บริษัทจําเป็นต้องมีวงเงินคํา้ประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดยปกติ

การรับงานของบริษัทจะต้องมีการออกหนงัสือคํา้ประกนั 3 ประเภท ดงันี ้

1. หนงัสือคํา้ประกนัการประมลู (Bid Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูคา่สญัญา 

2. หนงัสือคํา้ประกนัสญัญา (Performance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูคา่สญัญา เพ่ือเป็นการ

ประกนัการทํางานท่ีบริษัทต้องให้ไว้กบัลกูค้าตลอดอายขุองโครงการ 

3. หนงัสือคํา้ประกนัผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูคา่สญัญา  เพ่ือเป็นการ

คํา้ประกนัผลงานตอ่ไปอีก 1-2 ปี หลงัสง่มอบงาน 

นอกจากนี ้บางงานอาจมีการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า  ดงันัน้บริษัทจะต้องมีการออกหนงัสือคํา้ประกนัวา่บริษัทได้รับเงิน

ลว่งหน้าในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีบริษัทต้องออกในการรับงานหนึง่ๆ คิดเป็นมลูคา่

ร้อยละ 10 – 20 ของมลูค่างาน ดงันัน้วงเงินคํา้ประกนัท่ีบริษัทมีกบัสถาบนัการเงินตา่งๆ จงึนบัได้วา่เป็นปัจจยัท่ีกําหนดถงึ

ความสามารถในการรับงานของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทไมเ่คยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํา้ประกนัไมเ่พียงพอในการรับงาน โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีวงเงินคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 5 แหง่ จํานวน 900 ล้านบาท ซึง่เพียงพอให้บริษัทสามารถรับงานได้

ประมาณ 3,500 ล้านบาทตอ่ปี 
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5.3.2 ขัน้ตอนการรับงาน  และขัน้ตอนการทํางาน  

 

อนมุติั 

การรับงานแบบเหมา’ช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและสาํรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศกึษาแบบและสาํรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาตอ่เจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู เจรจาตอ่รองราคา 

เจรจาตอ่รองราคา ลงนามในสญัญาจ้าง 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรท่ีต้องใช้ในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสําหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอตอ่ผู้ จ้าง

ผู้ จ้างพิจารณาอนมุติั 

ไมอ่นมุติั 

สัง่ซือ้วตัถดิุบ โดยกําหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว้ 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 

ดําเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กําหนด 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกชําระเงินเป็นระยะ ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ

ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

ทําแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 

สง่มอบงานและเรียกชําระเงินงวดสดุท้าย 
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5.3.3 วตัถดิุบและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ 

วตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทใช้ในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหลก็เส้น และเบนโทไนท์  ซึง่บริษัท

สัง่ซือ้วตัถดิุบเหลา่นีจ้ากผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผู้จดัจําหน่ายท่ีบริษัทติดตอ่เป็นประจําเพียงไมก่ี่ราย  ซึง่บริษัทเช่ือมัน่

ในความมีช่ือเสียงของผู้จดัจําหน่าย  ราคาสามารถแข่งขนัได้ในตลาด  และมีวตัถดิุบป้อนให้แก่บริษัทอยา่งสม่ําเสมอและตรง

ตามท่ีกําหนดไว้   

ปริมาณวตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทใช้ในระยะ  3  ปีท่ีผ่านมาเป็นดงันี ้
รายการวตัถดิุบ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

 ปริมาณ 

 
ล้าน

บาท 

% ของ

มลูคา่

วตัถดิุบ

รวม 

ปริมาณ 

 
ล้าน

บาท 

% ของ

มลูคา่

วตัถดิุบ

รวม 

ปริมาณ 

 
ล้าน 

บาท 

% ของ

มลูคา่

วตัถดิุบ

รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ 310,790 

(ลบ.ม.) 

442.30 45.65 184,024 

(ลบ.ม.) 

300.79 36.54  203,100 

(ลบ.ม.) 

278.66 40.20 

เหลก็เส้น 20,194 

ตนั 

421.04 43.45 14,904 

ตนั 

452.04 54.92 16,342 

ตนั 

299.56 43.22 

เบนโทไนต์ 1,966 

ตนั 

11.99 1.24 1,996 

ตนั 

12.59 1.53 1,473 

ตนั 

9.28 1.34 

โพลิเมอร์ 38.90 

ตนั 

7.26 0.75 35 

ตนั 

6.76 0.82 33 

ตนั 

6.12 0.88 

รวม  882.59 91.09  772.18 93.81  593.62 85.65 

หมายเหต ุ : เบนโทไนท์ คือ วตัถดิุบท่ีใช้สําหรับการขดุเจาะพืน้ดินเพ่ือให้แนวดินคงรูปและง่ายตอ่การขดุเจาะ ปัจจบุนัมีการนําโพลีเมอร์ 

(Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์สาํหรับงานบางประเภท   

 

ท่ีผา่นมานโยบายการรับงานของบริษัทจะรับเฉพาะคา่แรงและคา่เคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยให้ลกูค้าเป็นผู้จ่ายเฉพาะคา่

วตัถดิุบหลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถดิุบเหลา่นีเ้ป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการก่อสร้าง

เสาเข็มเจาะหรือกําแพง D-Wall มีระยะเวลาสัน้ ทําให้ไมส่ามารถบวกกําไรจากวตัถตุ้นทนุวสัดดิุบหลกัได้มากนกั อีกทัง้มีความ

เส่ียงในเร่ืองการรับเงินคา่วตัถดิุบหลกัจากลกูค้าบางรายไมต่รงตามกําหนดท่ีบริษัทจะต้องจ่ายชําระคา่วตัถดิุบหลกัด้วย อยา่งไรก็

ตามบริษัทได้มีการปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลกูค้ามากขึน้  ถ้าลกูค้ามีคณุภาพดี  บริษัทอาจลด

ความเส่ียงจากการชําระเงินลา่ช้าหรือไมชํ่าระเงินได้  สําหรับลกูค้ารายดงักลา่วบริษัทก็จะรับงานชนิดท่ีรวมค่าวตัถดิุบด้วย  เพ่ือ

ขยายการรับงานและมีกําไรจากลกูค้าให้เพิ่มมากขึน้ 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้นแล้ว  วตัถดิุบอีกประเภทท่ีบริษัทใช้มากและเป็นวสัดสุิน้เปลืองท่ีเม่ือใช้งานเสร็จก็

ต้องกําจดัทิง้ ได้แก่ เบนโทไนท์ (ซึง่ปัจจบุนัเปล่ียนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มากขึน้)   ปัจจบุนับริษัทใช้เบนโทไนท์ท่ีผลติทัง้จากใน

ประเทศและจากตา่งประเทศ แตอ่ตัราสว่นท่ีผลิตจากในประเทศสงูกวา่ทัง้นีเ้พ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  และคณุภาพ
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ก็เป็นท่ียอมรับ  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ริเร่ิมในการนําโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์ในงานบางประเภท  Polymer 

เป็นวตัถดิุบนําเข้าจากตา่งประเทศ  ยอ่ยสลายง่ายกวา่และมีคณุภาพดีกวา่มาก ถงึแม้ราคาตอ่หน่วยจะแพงกวา่เบนโทไนท์ แต่

ปริมาณทัง้หมดท่ีใช้นัน้น้อยกวา่เบนโทไนท์ จงึช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทนุรวมได้  

ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทมิได้พึง่พิงผู้จดัจําหน่ายรายใดรายหนึง่ท่ีมีสดัสว่นเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัท 

 

เง่ือนไขการชําระเงินและอํานาจในการตอ่รอง 

•    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในการชําระเงินในการสัง่ซือ้วสัดจุากผู้จดัจําหน่าย คือ ชําระภายใน 30 - 90 วนั หลงัจากได้รับสนิค้า 

โดยผู้จดัจําหน่ายจะต้องนําของมาสง่ท่ีบริเวณก่อสร้าง 

•    อํานาจในการตอ่รอง 
- บริษัทเป็นลกูค้ารายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้วสัดคุรัง้ละจํานวนมาก ทําให้ได้รับสว่นลดมากกว่าลกูค้าทัว่ไป 

- ร้านค้าและผู้จดัจําหน่ายวสัดกุ่อสร้างมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก ทําให้บริษัทไมจํ่าเป็นต้องผกูขาดซือ้จากร้านใดร้านหนึง่

โดยเฉพาะ จงึสามารถเฉล่ียการซือ้วสัดไุด้ 

- การท่ีบริษัทติดต่อกบัร้านค้าและผู้จดัจําหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชําระหนีไ้มเ่คยมีปัญหา แม้ในช่วง

ท่ีภาวะเศรษฐกิจไมดี่ ทําให้ได้รับเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 

 

ปัญหาเร่ืองความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

 ในปี 2552 ราคาของวตัถดิุบท่ีสําคญัไม่มีการผนัผนวนเหมือนปี 2551 ทําให้บริษัทสามารถบริหารและควบคมุวตัถดิุบได้

ดีขึน้ ดงัเหน็ได้จากราคาคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้นรวมทัง้นํา้มนั ซึง่เดิมมีการผนัผนวนมาก โดยราคาในปี 2552 ราคาลดลง  

ราคาเฉล่ียวตัถดิุบหลกัในปี 2550 – 2552 
วตัถดิุบ 2550 2551 2552 

คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลกูบาศก์เมตร) 1,423.20 1,634.51 1,372.01 

เหลก็เส้น (บาทตอ่กิโลกรัม) 20.85 30.33 18.33 

เบนโทไนท์  แบบผง (บาทตอ่กิโลกรัม) 6.10 6.10 6.30 

โพลีเมอร์  (บาทตอ่กิโลกรัม) 186.67 184.16 185 

นํา้มนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 22.89 27.54 20.63 

 

ปัจจบุนับริษัทมิได้มีการนําเข้าวตัถดิุบจากตา่งประเทศ โดยจะซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศและตวัแทนจําหน่ายจาก

ตา่งประเทศในประเทศ  อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัมีความจําเป็นต้องนําเข้าอะหลัย่เคร่ืองจกัรบางประเภทซึง่ไมมี่จําหน่ายในประเทศ  

 

5.3.4 ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

การดําเนินงานของบริษัทมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมร้ายแรงใดๆ  แตอ่าจจะก่อให้เกิดความรําคาญตอ่ผู้อยู่

อาศยับริษัทใกล้เคียงกบัโครงการก่อสร้าง  ทัง้นีปั้ญหาท่ีพบบอ่ย เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นต้น  ซึง่บริษัทได้

ดําเนินการตา่งๆเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักลา่ว ดงันี ้
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•    บริษัทจะจดัให้มีการติดตัง้กําแพงกนัฝุ่ นและเสียงล้อมรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไมใ่ห้รบกวนผู้อยู่

อาศยับริเวณใกล้เคียง 

•    บริษัทมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแตง่เคร่ืองจกัรอยา่งสม่ําเสมอ  เพ่ือให้เคร่ืองจกัรเดินเคร่ืองได้ล่ืนไมก่่อให้เกิดเสียง

ดงัมากจนเกินไปขณะทํางาน 

•    บริษัทมีเคร่ืองล้างล้อรถยนต์อตัโนมติั  เพ่ือใช้ล้างล้อรถยนต์บรรทกุวสัดอุปุกรณ์ก่อนท่ีจะวิ่งออกจากบริเวณก่อสร้าง

เพ่ือให้ล้อรถสะอาด  ไมทํ่าให้พืน้ถนนปนเปือ้นเศษดินและหิน 

•    บริษัทมีนโยบายดําเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมายควบคมุอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ 

ซึง่ระบไุว้วา่สามารถเร่ิมงานได้ตัง้แตพ่ระอาทิตย์ขึน้จนถงึตกดิน (06.00น. –18.00น.) ทัง้นีใ้นกรณีท่ีจําเป็นต้องทํางาน

เร่งดว่น  บริษัทจะทําการขอผอ่นผนัจากกรุงเทพฯเพ่ือยดึเวลาการทํางานเป็นแตล่ะกรณีไป  

•    บริษัทมีการสร้างมิตรสมัพนัธ์กบัผู้อยูอ่าศยัใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทัง้มีการชีแ้จงให้ทราบถงึเวลาและขัน้ตอน

การปฏิบติังาน  และดําเนินการแก้ไขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง 

ทัง้นีบ้ริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

5.3.5 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) เลง็เหน็ถงึความสําคญัของการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม ตลอดระยะเวลานานกวา่ 30 ปี 

ท่ีบริษัทได้จดัทําโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคม กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท ตัง้แตปี่ 2550 

จนถงึปัจจบุนัดงันี ้
 ปี 2553 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินเพ่ือสมทบทนุสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 160,000 บาท 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 
 ปี 2552 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT มอบทุนการศึกษาช่ือ “ทนุการศึกษา สพุจน์ ทศันนิพนัธ์ (ซึ่งเป็นผู้

ก่อตัง้บริษัท) สําหรับนกัศกึษาต่างประเทศ” ซึง่เป็นทนุต่อเน่ือง จากปี 2551 จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 268,000.00 

บาท 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เน่ืองในวนัเด็ก

แหง่ชาติ 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกบัสนบัสนนุเคร่ืองจกัรกลพร้อมเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการขุดสระกกัเก็บนํา้สําหรับให้

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กบัทางสํานกังานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 
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ปี 2551 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT คดัเลือกนกัศกึษาเพ่ือมอบทนุการศกึษาช่ือ        “ทนุการศกึษา สพุจน์ 

ทศันนิพนัธ์ สําหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” ซึ่งเป็นการมอบทนุการศึกษาต่อเน่ืองจากปี 2550 เป็นจํานวน 1 ทนุ เป็นเงิน 

521,500.00 บาท 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มอบทนุการศกึษาระดบั

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวน

เงิน 281,000.00 บาท 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคให้กบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบรีุ เพ่ือเป็นค่าจดัหาวสัดอุปุกรณ์

เพ่ือการศกึษาเป็นจํานวนเงิน 600,000.00 บาท  

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสนบัสนนุโครงการอบรม ครัง้ท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้บริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ ให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ส่ือมวลชนกีฬา เพ่ือสนบัสนนุโครงการคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ินทรุกนัดาร 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนนุโครงการสง่เสริมการสร้างสรรค์ผลงานของผู้พิการ ครัง้ท่ี 5 จํานวนเงิน 

50,000 บาท ระหวา่งวนัท่ี 20-27 มกราคม 2551 ให้สมาคมคนพิการทกุชนิด จงัหวดันครปฐม 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินจํานวน 30,000 บาท เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2551 สนบัสนนุโรงเรียนสวนกหุลาบ

วิทยาลยั ผา่นคณุมนตรี แสนวิเศษ ผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ีจะเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลมิปิค(สอวน.) 

ครัง้ท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัและอาหารเน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติให้แก่เดก็ในบ้านพกัพนกังาน บางชนั 2 

จํานวน 35 คน 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชดุ แก่เดก็นกัเรียนโรงเรียนสเุหร่าสามวา ถนนหทยัราษฎร์ 

คลองสามวา กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเดก็ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชดุ แก่สถานสงเคราะห์เดก็หญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี 

กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 
ปี 2550 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT คดัเลือกนกัศึกษาเพ่ือมอบทนุช่ือ “ทนุการศึกษา สพุจน์ ทศันนิพนัธ์ 

สําหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” โดยทางสถาบนั AIT ได้ทําการคดัเลือกผู้ ท่ีจะได้รับทนุการศึกษาซึ่งเป็นนกัศึกษาชาว

ปากีสถาน 1 ทนุ เป็นทนุการศกึษาจํานวน 952,000.00 บาท และตอ่เน่ืองจากปี 2549 ได้มอบทนุแก่นกัศกึษาชาวไทยอีก 

1 ทนุ จํานวน 1,904,000.00 บาท รวมเป็น 2 ทนุตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจยัและทนุการศกึษา 

5.4 งานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีงานท่ียงัไม่ได้สง่มอบจํานวน 21 โครงการ คิดเป็นมลูคา่งานทัง้สิน้ 1,404.43 กวา่ล้าน

บาท 

 



   บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

- 24 - 

 

สรุปงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
ช่ือโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแล้วเสร็จ 

1. อาคารศนูย์อํานวยการพฒันานวตักรรม มศว โครงสร้าง ไตรมาส 2 ปี 2553 

2. ก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและถนนคลองเก้า ถนน ไตรมาส 3 ปี 2553 

3. ทางลอดศรีนครินทร์ – ถนนสขุมุวิท 103 อโุมงค์ทางลอด ไดรมาส 2 ปี 2554 

4. ก่อสร้างอาคารสํานกังาน รฟม. (9 ชัน่) โครงสร้าง ไตรมาส 3 ปี 2553 

5. IBIS HUA-HIN เข็มเจาะ ไตรมาส 3 ปี 2553 

6. ปรับปรุงถนนพระยาสเุรนทร์ตอน 2 ถนน ไตรมาส 1 ปี 2554 

7. Refection Jomtien Beach, Pattaya เข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2553 

8. ROYCE PRIVATE RESIDENCES -sub ฐานราก ไตรมาส 1 ปี 2553 

9. Quottro By Sansiri ทองหลอ่ ซอย 4 เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2553 

10. อาคาร 100 ปีคณุยาย เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2553 

11. กองบญัชาการกองทพัไทย โครงสร้าง ไตรมาส 1 ปี 2554 

12. The Address Sathorn เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2553 

13. สะพานข้ามทางรถไฟท่ีรังสิต-ปทมุธานี เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2553 

14. วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ โครงสร้าง ไตรมาส 2 ปี 2554 

15. โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคลัเซน็เตอร์ เข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2553 

16. โรงพยาบาลสขุมุวิท เข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2553 

17. รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงท่ี 2 (ทดสอบเข็มเจาะ) เข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2553 

18. เดอะคริสต์ ถนนพหลโยธิน 11 กทม. เข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2553 

19. อาคารชดุโชติยากร ถนนสขุมุวิท 23 เข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2553 

20. อาคารเบญจศิริ ถนนสขุวิุท 24 เข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2553 

21. สะพานข้ามแยกอ่อนนชุ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2554 

รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,404.43 ล้านบาท 

       


