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5. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 

5.1 ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ 

ธุรกิจของบริษัท สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ตามลกัษณะของผลติภัณฑและประเภทงานที่ทํา ดังนี ้

5.1.1 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles) 

งานเสาเข็มเจาะเปนงานฐานรากสวนสําคัญในการกอสรางอาคารและโครงสรางพื้นฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณที่มีชั้นดิน

ออนแตจําเปนตองใชเสาเข็มเพื่อรองรับน้ําหนักของโครงสรางเพื่อความมั่นคงแข็งแรง หรือใชกับบริเวณพื้นที่ที่ไมสะดวกในการใช

เสาเข็มตอก  นอกจากนี้เสาเข็มเจาะสามารถทําใหมีขนาดใหญเพื่อรองรับน้ําหนักอาคารหรือสิ่งปลกูสรางทีม่รีะดับความสูงมากๆ 

โดยไมกอใหดินเกิดการเคลื่อนตวัไปดันสิ่งกอสรางขางเคียงใหเกดิความเสียหายเหมือนกรณีใชเสาเข็มตอก  การใชเสาเข็มเจาะยัง

สามารถลดขนาดของฐานรากใหเล็กกวากรณีใชเสาเข็มตอก  และสามารถลดมลภาวะเรื่องเสียง  แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับกรณี

ที่ใชเสาเข็มตอก  รูปแบบเสาเข็มเจาะที่ใชจะข้ึนอยูกับสภาพใตดิน  ดังนั้นจะตองมีการสํารวจสภาพใตดินกอน จึงจะสามารถ

ออกแบบเสาเข็มเจาะใหเหมาะกับสภาพใตดินขณะเดียวกันกส็ามารถรับน้ําหนกับรรทุกของโครงสรางไดตามที่กาํหนด  

เสาเข็มเจาะ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเข็ม ดังนี ้

1. เสาเข็มเจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเลก็  คือเสาเข็มที่สามารถรับน้ําหนักตั้งแต 30 ตันจนถึงประมาณ 150 ตัน โดยมีขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่กอสรางแตละแหง  เหมาะกับ

งานโครงสรางทีม่ีระดับความสูงไมเกิน 10ชั้น  ถาตองการใหสามารถรองรับน้ําหนักไดมากข้ึน  จะตองเพิ่มจํานวน

เสาเข็มมากข้ึน  ทําใหตองใชพืน้ที่ฐานรากมากขึ้นตามลําดับ  ในการกอสรางเข็มเจาะขนาดเล็ก บริษัทใชเครื่องเจาะ

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

การใชเข็มเจาะขนาดเลก็มีขอไดเปรียบคือ กอใหเกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหวางการกอสราง

นอยมาก อีกทั้งเครื่องมือตางๆมขีนาดที่กระทัดรัดทําใหเคลื่อนยายไดงายและสามารถทํางานไดใกลตัวอาคารมากหรือ

อาจทํางานภายในตัวอาคารได 

2. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ  

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ คือเสาเข็มที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 600 มิลลิเมตร ปจจุบันบริษัทสามารถ

กอสรางไดถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2,000 มิลลเิมตร  บริษัทสามารถกอสรางใหมีความยาวไดมากกวา 60 เมตร และ

รับน้ําหนักไดเกนิ 1,500 ตันตอตน เหมาะกับงานโครงสรางขนาดใหญทุกระดับความสูง  การที่เสาเข็มมคีวามยาวมาก 

จะทําใหแรงเสียดทานรอบเสาเข็มชวยรับน้ําหนักไดสวนหนึ่ง นอกจากแรงแบกทานรองรับที่ใตปลายเสาเข็มซ่ึงรับ

น้ําหนักสวนใหญเอาไว  ขนาดของเสาเข็มจะขึ้นอยูกับแรงรับน้ําหนักของสิ่งปลกูสรางที่ไดรับการออกแบบไว  ในกรณี

งานโครงสรางทีต่องรองรับน้ําหนักมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญจะไดเปรียบเสาเข็มเจาะขนาดเลก็และเสาเข็มตอก 

เนื่องจากเสาเข็มเจาะขนาดใหญจะใชพื้นที่ฐานรากนอยกวาเสาเข็มเจาะขนาดเลก็และเสาเข็มตอก 

เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญรวมกับกําแพงกันดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษัท จะสามารถ

ชวยรนระยะเวลาการกอสรางของอาคารสูงทีม่ีหองใตดินลกึใหสัน้ลงได โดยการนําเทคนิคการกอสรางระบบกอสราง

จากบนลงลาง (Top - Down Construction)  โดยผูกอสรางโครงสรางบนดินไมจําเปนตองรอใหงานกอสรางใตดนิเสร็จ
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สิ้นกอนจึงจะเริ่มงานโครงสรางบนดินได  บริษัทจะกอสรางเสาเข็มเจาะขนาดใหญพรอมตดิตั้งเสาเหล็กขนาดใหญไวที่

หัวเสาเข็มใหปลายเสาเหลก็โผลถึงระดับดินเดมิไว ซ่ึงเสาเหล็กดังกลาวจะสามารถรองรับน้ําหนักอาคารเหนอืดินได

ความสูงระดับหนึ่ง  ทําใหผูกอสรางสามารถเริ่มงานโครงสรางอาคารตอไปไดเลยหลังจากที่งานเสาเข็มและงาน D-

Wall เสร็จ พรอมๆกับงานขุดดินกอสรางฐานราก โดยไมตองรองานขุดดินฐานรากกอน  ปจจุบันงานที่บริษัทรับทําสวน

ใหญจะเปนงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ  ขณะเดียวกันก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเลก็ดวยเชนกนั  แตมีเงื่อนไขวาตอง

เปนงานที่ใชเสาเข็มตั้งแต 300 ตนข้ึนไปในกรณีที่รับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเลก็เพียงอยางเดียว  เพื่อใหคุมกับ

คาใชจายในการเปดหนวยงาน 

5.1.2 งานกําแพงกันดนิชนิด ไดอะแฟรม วอลล (Diaphragm Wall)  

กําแพงกันดินชนดิไดอะแฟรม วอลล คืองานโครงสรางใตดินอีกประเภทหนึ่งที่เปนที่นิยมในปจจุบัน  เปนเทคนิคการทาํ

กําแพงกันดินที่ไมตองใช Sheet Pile  สามารถกนัน้ําใตดินไดดี  และสามารถดดัแปลงมาใชกับเทคนิคการกอสรางโครงสรางใตดิน

และโครงสรางระบบ Top-down  ไดดี    กําแพงกันดินชนดิ Diaphragm Wall เปนเทคนิคการกอสรางฐานรากประเภทหนึ่งที่บริษัท

นํามาใช ซึ่งทําใหสามารถขุดเจาะลงไปในพื้นที่เมืองซ่ึงมีสิ่งกอสรางหนาแนน และพื้นที่ซ่ึงคับแคบในระดับที่ลึกมาก การกอสราง

สามารถกอสราง กําแพงกันดินซึ่งมีความหนาตัง้แต 0.6 ถึง 1.5 เมตร กอสรางขึ้นโดยเสรมิเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในรองดนิที่

ขุดไวลวงหนาดวยวิธีการเทคอนกรีตใตน้ํา (Tremie Concrete) เพื่อกอเปนกําแพงซึ่งมีรูปทรงและมิตติางๆ ตามที่ออกแบบไวเพื่อ

รองรับตัวอาคารดานบนโครงสรางชั้นใตดินที่อาคารตางๆมีอยูในปจจุบัน สวนใหญที่กอสรางโดยใชเทคโนโลย ี Sheet pile จะมี

ความลกึสูงสุดเฉลีย่ประมาณ 2 ชั้นเทานั้น แตการใชเทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําใหสามารถกอสรางช้ันใตดินไดลึกกวา 3 ช้ัน 

ซึ่งบริษัทเปนรายแรกที่สามารถสรางช้ันใตดินไดลกึถึง 6 ชั้น คือการสรางชั้นใตดินอาคารโรงแรมแกรนดไชนา บริเวณหัวมุมสีแ่ยก

ราชวงศ 

5.1.3 งานกอสรางโยธา 

นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน  บริษัทยังใหบริการงานกอสรางฐานรากอื่นๆ และงานโครงสรางใตดินแบบครบ

วงจร รวมถึง  

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

งานฐานรากที่ใชวิธีการปรับปรุงใหดินออนมคีุณสมบัติทางวศิวกรรมที่มีเสถยีรภาพมากขึ้น เพื่อปองกันการทรุดตัวของ

ดินในระยะยาว  งาน Jet grouting เปนการเปาฉีดน้ําเปลาภายใตแรงดันสงูมากลงไปตามแกนเพื่อกัดเซาะชั้นดินให

เกิดชองวางข้ึนในชั้นดินรูปทรงกลมตามขนาดทีอ่อกแบบไวแลวอัดฉดีน้ําปูนลงไปแทนที่ชองวางดังกลาว การกอสราง 

Jet Grouting อาจกอสรางเปนตน หรือเปนกลุมกไ็ดขึ้นอยูกับวิธีการออกแบบ สวนงาน Deep Cement-Soil Mixing 

เปนการฉีดน้ําปนูภายใตแรงดันต่ําลงไปตามแกนของกานเจาะขณะที่เจาะลงหรือดึงขึ้นในชั้นดินเพื่อคลกุเคลาน้าํปูนให

เขากับชั้นดินออนเพื่อทําใหแข็งตัวขึ้นการกอสรางอาจกอสรางเปนตนเดีย่วหรือเปนกลุมไดเชนกัน สําหรับงาน PVD 

เปนการนําทอแผนไยสังเคราะหกดฝงลงไปในช้ันดินออน แลวปลอยทิ้งไวเพื่อใหน้ําในเนื้อดินออนถกูดูดซมึและไหล

ผานทอแผนใยสงัเคราะหขึ้นสูผิวดิน ทําใหดนิสญูเสียน้ําและยุบตัวลงจนแนนขึ้น ถนนหรือลานที่กอสรางขึ้นบนผิวดิน

ในภายหลังจึงไมเกดิการทรุดตวัลงมาก เหมือนการกอสรางบนชั้นดินออนทั่วไปที่ไมไดรับการปรบัปรุงคุณภาพ  
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•    งานกอสรางอาคาร  จะเนนอาคารที่มีขนาดใหญที่มีระดับความสูงไมมากนกั เนื่องจากงานอาคารสูง ตองใชระยะ

เวลานานในการกอสราง อาจเกดิความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาวัสดตุกแตงทั้งภาย ใน และภายนอก 

•    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคลอดถนนทางแยก 

• งานกอสรางฐานรากชั้นใตดิน เปนการกอสรางช้ันใตดินของอาคารซื่งจะดําเนินการหลังจากไดทําการกอสรางเสาเข็ม

เจาะแลวเสร็จ วิธีการกอสรางจะประกอบดวย ระบบปองกันดินพัง อาจใชเข็มเหล็กพดื (Sheet Pile) หรือกําแพงกันดิน 

(Diaphragm Wall) จากน้ันจะทําการกอสรางสะพานชั่วคราวและระบบค้ํายัน เพื่อขุดดินใหไดตามความลกึตามแบบ

กําหนด จากนั้นทําการหลอคอนกรีตฐานราก, พื้น, กําแพง, เสา พรอมทั้งทําการรื้อถอนระบบค้ํายันชั่วคราวโดยปกติ

แลวจะดําเนินการกอสรางจนถึงพื้นชั้น 1 หรือระดับดินเดมิ 

5.1.4 งานบริการทดสอบตางๆ เชน งานบริการทดสอบความสมบูรณ (Integrity Test)  งานบริการตรวจสอบการขุดเจาะ 

(Drilling Monitoring)  งานบริการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวัด

คาจากอุปกรณทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Instrumentation) 

5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

5.2.1 กลยุทธการแขงขัน  

•    บริษัทจะเนนการรักษาคุณภาพของงาน เนื่องจากงานฐานรากเปนงานโครงสรางหลักทีม่ีความสําคัญตอความแข็งแรง

ของสิ่งปลูกสราง  เมื่อการดําเนนิการกอสรางสิ่งปลูกสรางแลวเสร็จ  หากมีสิ่งทีจ่ะตองแกไขงานฐานราก สืบเนื่องจาก

งานกอสรางฐานรากที่ไมไดคุณภาพตามที่กําหนด ซึ่งอาจเปนผลใหฐานรากไมสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกของ

โครงสรางได จะเปนเหตุที่ยุงยากและสิ้นเปลืองคาใชจายในการแกไขมากหรือในบางกรณีอาจแกไขไมไดเลย  ดังนั้น

บริษัทจึงเนนการตรวจสอบและควบคมุคุณภาพของงานตลอดกระบวนการกอสราง  เพื่อใหไดงานทีม่ีคุณภาพตาม

มาตรฐานทีก่ําหนด  อันจะเปนที่ไดรับความไววางใจจากผูที่รับงานกอสรางโครงสรางตอจากงานของบริษัท 

•    บริษัทดําเนินนโยบายสรางสายสมัพันธกับหนวยงานที่เกีย่วของกับโครงการกอสรางทั้งภาคราชการและภาคเอกชน 

รวมทั้งผูออกแบบ และผูควบคมุงาน  เนื่องจากผูออกแบบเปนบุคคลแรกที่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ

กอสรางตางๆที่จะมีขึ้นในประเทศไทย  จากประสบการณอันยาวนาน และการมสีายสมัพันธกับผูออกแบบ  ทําให

ผูออกแบบกอสรางโครงการใหมๆ  มักจะขอขอมูลหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางฐานรากจากบริษัท

เพื่อใชในการออกแบบโครงสรางของตนที่ดูแลอยู  บริษัทจึงมักจะทราบกอนวาจะมีโครงการกอสรางใหมโครงการ

ใดบาง  และบริษัทก็มกัจะไดรับเชิญเขารวมเสนอราคางานกอสรางตางๆเกือบทั้งหมด  บริษัทจึงไดรับงานทําตลอดทั้ง

ป 

•    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาบคุลากร และพัฒนาความรูใหกับบุคลากร ทําใหมีทีมงานทีม่คีวามเชี่ยวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลติภณัฑในรูปแบบใหมๆ และพัฒนากระบวนการทํางานใหสามารถลดการสูญเสยี  ขณะเดียวกันก็เกดิ

ประสิทธิผลสูงสดุในการทํางาน บริษัทไดใหทนุกับพนักงานของบริษัทเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั ในสาขาวิศวกรรมปฐพี ปจจุบันไดจบการศกึษาแลวและกลับมารวมงานกับทางบริษัทตอไป และบริษัท 

ไดมอบทุนการศกึษาใหกับสถาบนั AIT เพื่อเปนการศกึษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบ
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ทุนการศกึษาระดับปริญญาโทใหกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมอบทุนการศึกษา

ใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

•    บริษัทสามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสมัพันธที่ดีกบัสถาบันการเงิน  เนื่องจากการรับงานรับเหมากอสรางมี

ความจําเปนตองมีเงินค้ําประกนังานตางๆ หลายขั้นตอนจนกวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและสงมอบงาน  มี

ผูรับเหมากอสรางหลายรายตองประสบปญหากับสถาบันการเงินในการขอวงเงินค้ําประกันเพื่อประมูลงานตางๆ  แต

ดวยนโยบายในการดํารงสถานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับการปฏิบัติที่ดีตอสถาบันการเงิน  ทําใหบริษัทสามารถลด

อุปสรรคในเรื่องการขอวงเงินใหเพียงพอตอการรบังานของบริษัท 

•    บริษัทมีความพรอมดานเครื่องจักร  ตลอดจนมีนโยบายเรื่องการบํารุงรักษาอยางเขมงวด และมีการพัฒนาอยู

ตลอดเวลาเพื่อใหสามารถรับงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับบริษัทมกีารวางแผนในการบริหาร

เครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหบริษัทอยูในสภาพพรอมที่จะรบังานไดหลายงานในเวลาเดียวกัน  ซึ่งจะทําให

บริษัทสามารถใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

•    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาสิง่แวดลอมและความปลอดภยัตอผูปฏิบัติหนาที่และบุคคลภายนอก เชน มีการตดิตั้ง

กําแพงกันฝุนและกันเสียงตลอดระยะเวลากอสราง  มีการบํารุงรักษาเครื่องจกัรอยางดี เพื่อลดการเกดิเสยีงรบกวน

ขณะปฏิบัติงาน  และมีเครื่องลางลอรถยนตอัตโนมตัิเพื่อลางลอรถบรรทุกวัสดุอุปกรณกอสรางกอนที่จะออกนอก

บริเวณกอสรางทําใหลดปญหาเรื่องฝุนละอองเศษดินและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวถนนใกลบริเวณสถานที่กอสราง 

•    การหาแหลงตลาดใหมตามการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย ภายในประเทศมีการขยายตัวไมแนนอนซึ่งข้ึนอยู

กับสภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการที่จะทําใหกลุมบริษัทมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะพึ่งเพียงแตตลาด

ภายในประเทศอยางเดียวจะเปนไปไดยาก กลุมบริษัทจึงมองและศึกษาถึงตลาดตางประเทศมาชวยรองรับ ในระหวาง

ป 2550 กลุมบริษัทไดมีการขยายตัวไปรับงานที่ประเทศสิงคโปร โดยรวมลงทุนกับบริษัทภายในประเทศสิงคโปรเพื่อ

เขามารับงานกําแพงกันดิน และในปตอๆ ไปกลุมบริษัทก็จะขยายตลาดไปในกลุมประเทศในเอเซีย เชน เวียดนาม 

กัมพูชา ดไูบ เปนตน ในปที่ผานมามโีครงการขนาดใหญเกิดขึน้ในประเทศ เชน งานรถไฟฟาสีตาง ๆ บริษัทจึงยังไม

ขยายงานไปตางประเทศ 

5.2.2 กลุมลกูคาเปาหมาย  การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ลักษณะงานของบริษัทสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เชน งานฐานรากอาคารสํานกังาน  อาคารชดุ  

โรงแรม  ศูนยสรรพสินคา เปนตน และงานภาครัฐบาล  อันไดแกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เชนงานฐานรากอาคารราชการ  

งานฐานรากโครงการกอสรางพื้นฐาน เชน ทางยกระดับ อุโมงคลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟาใตดิน  เปนตน  

อยางไรก็ตามบรษิัทไมไดเนนรับเฉพาะงานภาครฐับาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยางหนึ่งอยางใด  

5.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาวะธุรกิจใหบริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินซึ่งเปนสวนสําคัญในการวางรากฐานสําหรับการกอสรางอาคารและ

โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางในประเทศของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยจําแนกเปนงานกอสรางฐานรากสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยสรรพสินคา และงานโครงสราง

พื้นฐานสําหรับ ทางยกระดับ อุโมงคลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟาใตดิน เนื่องจากการรับเหมางานฐานรากประเภท
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เสาเข็มเจาะขนาดใหญและกําแพงกันดินตองอาศัยเครื่องจักรขนาดใหญ จากประสบการณในการทํางานที่ยาวนานถึง 33 ป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งมคีวามเชี่ยวชาญในงานฐานรากจากประสบการณและความคุนเคยของดินในประเทศไทยมากกวา

ผูประกอบการจากตางประเทศ ฐานะทางการเงินที่มั่นคง และความสมัพันธอันดีกับผูรับเหมาหลัก ผูออกแบบ ลูกคาที่เปนเจาของ

โครงการ และผูจัดจําหนายวสัดกุอสราง จึงไดรับความเชื่อถือจากบุคคลที่เกีย่วของ ทําใหบริษัทฯ สามารถประมูลงานแขงขันกับ

คูแขงที่มีอยูในตลาดมีเพยีงไมกี่รายได 

ในป 2553 ในสวนของอุตสาหกรรมกอสราง ในภาคเอกชนยังไมฟนตัว การลงทุนในภาคเอกชนในการกอสรางอาคารสงูมี

จํานวนงานที่ออกสูตลาดกอสรางมีจํานวนไมมาก เนื่องจากเหตทุางการเมืองทําใหเกิดสภาวะการแขงขันที่สูง ทําใหงานที่รับเขามา

ของภาคเอกชนมีกําไรไมมาก แตในสวนงานของภาครัฐมีงานโครงการรถไฟฟาสายสตีาง ๆ เขามาสูตลาดกอสรางเปนจํานวนมาก 

งานในสวนนี้เปนแคเพียงผูรับเหมาชวง (Sub Contract) ในสวนที่มีกําไรที่สูงกวางานที่รับในภาคเอกชน บริษทัจึงไดขยายงานไป

รับงานโยธาจากภาครัฐเพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มรายไดจากสวนที่ขาดหายไปของงานภาคเอกชน ซ่ึงงานที่รับมาในสวนนี้มกีําไรไมสงู 

อัตราสวนรายไดของภาคเอกชนมีรอยละ 57 และในสวนภาครฐัเทากับรอยละ 43 จึงสงผลใหผลประกอบการโดยรวมลดลงจากป 

2552 

ในป 2554 ในสวนของภาคอตุสาหกรรมกอสราง นาจะดีขึ้นกวาป 2552 เนื่องจากภาครัฐไดเกดิโครงการเมกกะโปรเจค 

เฉพาะโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสมีวง, สีน้ําเงิน และสีอ่ืน ๆ ออกมา และบริษัทยังม ี Backlog เหลืออยูประมาณ 1,254 

ลานบาท ณ สิ้นป 2553 และงานกอสรางในชวงเดือน มกราคม ถึงกมุภาพันธ ของป 2554 มีงานเพิ่มข้ึนมากกวาชวงเดียวกันของป 

2553 ซ่ึงเปนสัญญาณที่ดีในภาคเอกชน แตในสวนนี้กย็ังคงข้ึนอยูวาจะมีเหตุทางการเมืองเหมอืนเชนป 2553 หรือไมดวย 

5.3 การจัดหาผลติภณัฑหรือบริการ 

5.3.1 กําลังการผลิต 

งานรับเหมาทําฐานรากโครงการกอสรางตองอาศัยเครื่องจักรและความชํานาญของวิศวกรและผูควบคมุงานในปริมาณที่

ตางๆ กันขึ้นกับประเภทโครงสรางของงาน  จึงไมสามารถระบุชัดเจนถึงกําลังการผลติของบริษัท  อยางไรกต็ามสามารถสรปุเปน

ปจจัยสําคัญที่เปนเครื่องกําหนดกําลังการผลติของบริษัท ดังนี้ 

•    ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และจํานวนเครื่องจักรแตละประเภท 

 เครื่องจักรของบริษัทประกอบดวยเครื่องเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 23 ชุด เครื่องมือสําหรับกอสรางกําแพง D-Wall 

จํานวน 17 ชุด และเครื่องจักรสําหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ทีไ่ดรับการดูแลตรวจสภาพและปรับแตง

ตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเข็มเจาะไดถงึ 23 หนวยงาน งานกําแพง D-Wall ไดถึงจํานวนประมาณ 17 

หนวยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 2 หนวยงานในขณะเดียวกันได   นอกจากนี้บริษัทยังมีโรงงานซอม

เครื่องจักรและอุปกรณ  ซ่ึงใหญพอที่จะสามารถซอมรถเครนไดพรอมกันครั้งละ 7 คัน  ทําใหเครื่องจักรของบริษัทอยูใน

สภาพพรอมที่จะรับงานอยูเสมอ 

•    จํานวนวิศวกร 
 บริษัทมีวิศวกรทีม่ีความเชีย่วชาญในงานออกแบบและกอสรางฐานรากและทํางานรวมกับบริษทัมาเปนเวลานานโดย

เฉลีย่แลวมีอายงุานประมาณ 12 ป ซึ่งสามารถจําแนกประเภทวิศวกรตามหนาที่ที่รับผิดชอบไดดังนี ้
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วิศวกร 

จํานวน (คน) 

ป 2552 ป 2553 

1. วิศวกรระดับผูจดัการโครงการ 7 8 

2. วิศวกรงานออกแบบดานธรณีเทคนิค 7 7 

3. วิศวกรระดับผูควบคุมงานสนาม 41 42 

รวมทั้งสิ้น 55 57 

จํานวนและความเชี่ยวชาญของวิศวกรดังกลาวขางตน  ทําใหบริษัทสามารถรับงานไดครั้งละ 23 งานในเวลาเดียวกัน   

•    วงเงินกับสถาบันการเงิน 

บริษัทจําเปนตองมีวงเงินค้ําประกันกับทางสถาบนัการเงินเชนเดียวกับผูประกอบการรับเหมากอสรางทั่วๆไป  โดยปกติ

การรับงานของบริษัทจะตองมีการออกหนังสือค้าํประกัน 3 ประเภท ดังนี้ 

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

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

ประกันการทํางานที่บริษัทตองใหไวกับลกูคาตลอดอายุของโครงการ 

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

ค้ําประกันผลงานตอไปอีก 1-2 ป หลังสงมอบงาน 

นอกจากนี้ บางงานอาจมีการรบัเงินคาจางลวงหนา  ดังนั้นบริษัทจะตองมีการออกหนังสือค้ําประกันวาบริษัทไดรับเงิน

ลวงหนาในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนังสอืค้ําประกนัที่บริษัทตองออกในการรับงานหนึ่งๆ คิดเปนมลูคา

รอยละ 10 – 20 ของมูลคางาน ดังนั้นวงเงินค้ําประกันที่บริษัทมีกับสถาบันการเงินตางๆ จึงนับไดวาเปนปจจัยที่กําหนดถึง

ความสามารถในการรับงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไมเคยประสบปญหาเรื่องวงเงินค้ําประกันไมเพียงพอในการรบังาน โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีวงเงินค้ําประกันกับสถาบันการเงิน 5 แหง จํานวน 900 ลานบาท ซ่ึงเพียงพอใหบริษทัสามารถรับงานได

ประมาณ 3,500 ลานบาทตอป 
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5.3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทํางาน  

 

อนมุัต ิ

การรับงานแบบเหมา’ชวง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ไดรับแบบของโครงการ ไดรับแบบของโครงการ 

ศึกษาแบบและสํารวจพืน้ทีเ่พื่อประเมนิราคางาน ศึกษาแบบและสํารวจพืน้ทีเ่พื่อประเมนิราคางาน 

เสนอราคาใหผูรบัเหมาหลัก เสนอราคาตอเจาของโครงการ 

ผูรับเหมาหลักชนะการประมูล เจรจาตอรองราคา 

เจรจาตอรองราคา ลงนามในสัญญาจาง 

ลงนามในสญัญาจาง 

วางแผนจัดเตรียมทมีงานและเครือ่งจักรที่ตองใชในการทํางานและจัดทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสําหรับใชในการกอสรางจรงิ (Shop Drawing) เสนอตอผูจาง

ผูจางพิจารณาอนมุัต ิ

ไมอนมุัติ 

ส่ังซ้ือวัตถุดิบ โดยกําหนดการสงของใหสอดคลองกับกําหนดการทํางานที่วางแผนไว 

ขนยายเครื่องจักรและอุปกรณเขามายังโครงการ 

ดําเนนิการกอสรางตามแผนงานที่กําหนด 

สงมอบงานพรอมออกใบเรียกชําระเงินเปนระยะ ตามที่กําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ

ทดสอบผลงานเปนระยะๆ 

ทําแบบการกอสรางเหมือนจริง (As Built Drawing) สงใหผูจาง 

สงมอบงานและเรยีกชําระเงินงวดสุดทาย 



   บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

- 20 - 

 

 

5.3.3 วัตถดุิบและผูจําหนายวัตถดุิบ 

วัตถดุิบหลกัที่บริษัทใชในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ  เหล็กเสน และเบนโทไนท  ซ่ึงบริษัท

สั่งซ้ือวัตถดุิบเหลานี้จากผูจัดจําหนายภายในประเทศ  โดยมผีูจัดจําหนายที่บริษัทติดตอเปนประจําเพียงไมกี่ราย  ซึ่งบริษัทเชื่อมั่น

ในความมีชื่อเสยีงของผูจัดจําหนาย  ราคาสามารถแขงขนัไดในตลาด  และมีวัตถดุิบปอนใหแกบริษัทอยางสม่ําเสมอและตรง

ตามทีก่ําหนดไว   

ปริมาณวัตถดุิบหลักที่บริษัทใชในระยะ  3  ปที่ผานมาเปนดังนี ้
รายการวัตถุดิบ ป 2551 ป 2552 ป 2553 

 ปริมาณ 

 
ลาน

บาท 

% ของ

มูลคา

วัตถุดิบ

รวม 

ปริมาณ 

 
ลาน

บาท 

% ของ

มูลคา

วัตถุดิบ

รวม 

ปริมาณ 

 
ลาน 

บาท 

% ของ

มูลคา

วัตถุดิบ

รวม 

คอนกรีตผสมเสรจ็ 218,612 

(ลบ.ม.) 

300.79 32.17 213,939 

(ลบ.ม.) 

278.66 32.82 148,684 

(ลบ.ม.) 

184.54 27.14 

เหล็กเสน 15,370 

ตัน 

452.04 48.35 16,201 

ตัน 

299.56 35.28 9,539 

ตัน 

186.11 27.35 

เบนโทไนต 1,936 

ตัน 

12.59 1.35 1,402 

ตัน 

9.28 1.09 2,831 

ตัน 

19.67 2.89 

โพลิเมอร 36 

ตัน 

6.75 0.72 32 

ตัน 

6.12 0.72 18 

ตัน 

3.54 0.52 

นํ้ามันดีเซล 2,492,998 

ลิตร 

69.98 7.49 2,379,417 

ลิตร 

48.80 5.75 2,696,427 

ลิตร 

66.90 18.38 

รวม  842.15 90.08  642.42 75.66  460.76 76.28 

หมายเหตุ : เบนโทไนท คือ วัตถุดิบท่ีใชสําหรับการขุดเจาะพื้นดินเพื่อใหแนวดินคงรูปและงายตอการขุดเจาะ ปจจุบันมีการนาํโพลีเมอร 

(Polymer) มาใชงานแทนเบนโทไนทสําหรับงานบางประเภท   

 

ที่ผานมานโยบายการรับงานของบริษัทจะรับเฉพาะคาแรงและคาเครื่องจักรเปนหลัก  โดยใหลูกคาเปนผูจายเฉพาะคา

วัตถดุิบหลกัคือคอนกรตีผสมเสร็จและเหล็กเสน  เนื่องจากราคาของวัตถุดิบเหลานี้เปนที่ทราบกันดีในตลาด และเวลาการกอสราง

เสาเข็มเจาะหรือกําแพง D-Wall มีระยะเวลาสัน้ ทําใหไมสามารถบวกกําไรจากวัตถตุนทุนวัสดุดิบหลักไดมากนัก อีกทั้งมคีวาม

เสี่ยงในเรื่องการรับเงินคาวัตถุดบิหลักจากลกูคาบางรายไมตรงตามกําหนดที่บริษัทจะตองจายชําระคาวัตถดุิบหลักดวย อยางไรก็

ตามบริษัทไดมกีารปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความนาเช่ือถือของลูกคามากขึ้น ถาลูกคามีคณุภาพดี บริษัทอาจลด

ความเสีย่งจากการชําระเงินลาชาหรือไมชําระเงินได สําหรับลกูคารายดังกลาวบริษัทก็จะรับงานชนิดที่รวมคาวัตถดุิบดวย  เพื่อ

ขยายการรับงานและมีกําไรจากลกูคาใหเพิ่มมากขึ้น 
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นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสนแลว  วตัถดุิบอกีประเภทที่บริษัทใชมากและเปนวัสดุสิ้นเปลืองที่เมื่อใชงานเสร็จก็

ตองกําจดัทิ้ง ไดแก เบนโทไนท (ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนไปใชเปนโพลีเมอรมากขึ้น)   ปจจุบันบริษัทใชเบนโทไนทที่ผลติทั้งจากใน

ประเทศและจากตางประเทศ แตอัตราสวนที่ผลติจากในประเทศสูงกวาทั้งนี้เพือ่ลดความเสีย่งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน  และคุณภาพ

ก็เปนที่ยอมรับ  นอกจากนี้บริษัทยังไดริเริ่มในการนําโพลีเมอร (Polymer) มาใชงานแทนเบนโทไนทในงานบางประเภท  Polymer 

เปนวัตถดุิบนําเขาจากตางประเทศ  ยอยสลายงายกวาและมคีุณภาพดกีวามาก ถึงแมราคาตอหนวยจะแพงกวาเบนโทไนท แต

ปริมาณทั้งหมดที่ใชนั้นนอยกวาเบนโทไนท จึงชวยใหบริษัทสามารถลดตนทุนรวมได  

ในระยะ 3 ปที่ผานมาบริษัทมไิดพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายใดรายหนึ่งที่มีสดัสวนเกนิรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท 

 

เงื่อนไขการชําระเงนิและอํานาจในการตอรอง 

•    โดยทั่วไป เงื่อนไขในการชําระเงินในการสั่งซ้ือวัสดุจากผูจดัจําหนาย คือ ชําระภายใน 30 - 90 วัน หลังจากไดรับสินคา 

โดยผูจดัจําหนายจะตองนําของมาสงที่บริเวณกอสราง 

•    อํานาจในการตอรอง 
- บริษัทเปนลูกคารายใหญ เนื่องจากมกีารสั่งซื้อวสัดคุรั้งละจํานวนมาก ทําใหไดรับสวนลดมากกวาลูกคาทั่วไป 

- รานคาและผูจัดจําหนายวัสดุกอสรางมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทไมจําเปนตองผกูขาดซื้อจากรานใดรานหนึ่ง

โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉลีย่การซื้อวัสดไุด 

- การที่บริษัทตดิตอกับรานคาและผูจัดจําหนายเปนระยะนาน และประวัติการจายชําระหนี้ไมเคยมีปญหา แมในชวง

ที่ภาวะเศรษฐกจิไมดี ทําใหไดรับเงื่อนไขที่ดีตลอดมา 

• บริษัทไดทํา Supply chain ผานทางธนาคารในการซื้อวัตถุดิบบางรายการ 

ราคาเฉลีย่วัตถดุิบหลกัในป 2551 – 2553 
วัตถุดิบ 2551 2552 2553 

คอนกรีตผสมเสรจ็ (บาท/ลูกบาศกเมตร) 1,375.90 1,302.50 1,241.18 

เหล็กเสน (บาทตอกิโลกรัม) 29.41 18.49 19.51 

เบนโทไนท  แบบผง (บาทตอกิโลกรัม) 6.50 6.62 6.95 

โพลีเมอร  (บาทตอกิโลกรัม) 188.50 190.60 197.36 

นํ้ามันดีเซล (บาทตอลิตร) 28.07 20.51 24.81 

ปจจุบันบริษัทมิไดมีการนําเขาวัตถดุิบจากตางประเทศ โดยจะซื้อจากผูผลิตภายในประเทศและตัวแทนจําหนายจาก

ตางประเทศในประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัทยังมีความจําเปนตองนําเขาอะหลั่ยเครื่องจักรบางประเภทซึ่งไมมีจาํหนายในประเทศ  

 

5.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การดําเนินงานของบริษัทมิไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรายแรงใดๆ  แตอาจจะกอใหเกิดความรําคาญตอผูอยู

อาศัยบริษัทใกลเคียงกับโครงการกอสราง  ทั้งนี้ปญหาที่พบบอย เชน ปญหาฝุน  เสียง  และการสะเทือน เปนตน  ซ่ึงบริษัทได

ดําเนินการตางๆเพื่อเปนการปองกันและลดปญหาดังกลาว ดังนี ้
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•    บริษัทจะจัดใหมีการตดิตั้งกําแพงกันฝุนและเสียงลอมรอบบรเิวณกอสราง  เพื่อปองกันฝุนและเสียงไมใหรบกวนผูอยู

อาศัยบริเวณใกลเคยีง 

•    บริษัทมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแตงเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหเครื่องจักรเดินเครื่องไดลื่นไมกอใหเกิดเสียง

ดังมากจนเกินไปขณะทํางาน 

•    บริษัทมีเครื่องลางลอรถยนตอัตโนมัติ  เพื่อใชลางลอรถยนตบรรทุกวัสดุอุปกรณกอนที่จะว่ิงออกจากบริเวณกอสราง

เพื่อใหลอรถสะอาด  ไมทําใหพืน้ถนนปนเปอนเศษดินและหิน 

•    บริษัทมีนโยบายดําเนินงานฐานรากภายในเวลาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายควบคมุอาคารการกอสรางของกรุงเทพฯ 

ซ่ึงระบุไววาสามารถเริ่มงานไดตัง้แตพระอาทิตยขึ้นจนถึงตกดิน (06.00น. –18.00น.) ทั้งนี้ในกรณีที่จําเปนตองทํางาน

เรงดวน  บริษัทจะทําการขอผอนผันจากกรุงเทพฯเพื่อยึดเวลาการทํางานเปนแตละกรณีไป  

•    บริษัทมีการสรางมิตรสัมพันธกบัผูอยูอาศยัใกลเคียงบริเวณกอสราง  พรอมทั้งมีการชี้แจงใหทราบถึงเวลาและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน  และดําเนินการแกไขโดยทันทีเมื่อมีเรื่องรองเรียนจากชาวบานในบริเวณใกลเคยีง 

ทั้งนี้บริษัทไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

5.3.5 ความรับผิดชอบตอสังคม 

 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) เลง็เห็นถึงความสําคัญของการมสีวนรวมในการพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลานานกวา 30 ป 

ที่บริษัทไดจัดทําโครงการพิเศษและกิจกรรมทีต่อบสนองความตองการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ตั้งแตป 2550 

จนถึงปจจุบันดังนี้ 
 ป 2553 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบเงินเพื่อสมทบทุนสรางอาคารวิศวฯ 100 ป คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 160,000 บาท 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 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 (ซ่ึงเปนผู

กอตั้งบริษัท) 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 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาช่ือ        “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 ในเดือนกมุภาพันธ ใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

สื่อมวลชนกีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนนุโครงการสงเสรมิการสรางสรรคผลงานของผูพิการ ครั้งที่ 5 จํานวนเงิน 

50,000 บาท ระหวางวันที่ 20-27 มกราคม 2551 ใหสมาคมคนพิการทุกชนดิ จังหวัดนครปฐม 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบเงินจํานวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 สนับสนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลยั ผานคุณมนตรี แสนวิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนที่จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลมิปค(สอวน.) 

ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญและอาหารเนื่องในวันเด็กแหงชาติใหแกเดก็ในบานพักพนักงาน บางชัน 2 

จํานวน 35 คน 

• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แกเดก็นักเรยีนโรงเรียนสุเหราสามวา ถนนหทยัราษฎร 

คลองสามวา กรงุเทพฯ เนื่องในวันเด็ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 

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

กรุงเทพฯ เนื่องในวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 

5.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบจํานวน 28 โครงการ คดิเปนมลูคางานทั้งสิ้น 1,254.10 ลานบาท 
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สรุปงานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ชื่อโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแลวเสรจ็ 

1. IBIS HUA-HIN เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

2. สะพานคูขามแมนํ้าตาป เฟส 2 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2554 

3. กอสรางทางลอดถ.จรัญสนิทวงศกบัถ.บรมราชชนน ี เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2554 

4. MRTA Purple Line Contract 1 Bangyai to Bangsue เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2554 

5. MRTA Bangyai to Bangsue เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2555 

6. สะพานขางทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 3309 และทางหลวง

หมายเลข 308 

เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 4 ป 2554 

7. สะพานขามแยกหลักสี่ เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

8. B GALLERY เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

9. อาคารศูนยการแพทยบางโพ เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

10. RAMA 9 SQUARE PLOT 1.2 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

11. งานกอสรางสะพานคอนกรีตอัดแรงขามทางรถไฟ และทาง

หลวงหมายเลข 3309 และทางหลวงหมายเลข 308 ตอนแยกทาง

หลวงหมายเลข 32 อ.บางปะอิน 

เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ป 2554 

12. Pyne By Sansiri เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

13. Parco Condominium เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2554 

14. SCB New Data Centre Project เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2554 

15. Hotel Indigo เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2554 

16. โครงการงานปรับปรงุ ทางแยกตางระดับอนุสรณสถานในทาง

หลวงหมายเลข 1 และ 31 ตอนดอนเมือง - รงัสิต กม.28+300 

เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ป 2554 

17. MI2 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

18. KEYNE BY SANSIRI เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

19. สถานีสูบน้าํคลองพระองคไชยานุชิต เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ป 2554 

20. UBC III  เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ป 2554 

21. EM2 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ป 2554 

22. CITY RESORT เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ป 2554 

23. ทางลอดถนนศรีนครนิทร - ถนนสขุุมวิท 103 (อุดมสุข) อุโมงคทางลอด ไตรมาส 3 ป 2554 

24. ปรับปรงุถนนพระยาสุเรนทร ตอน 2 ถนน ไตรมาส 1 ป 2554 

25. กองบัญชาการกองทัพไทย โครงสราง ไตรมาส 1 ป 2554 

26. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย โครงสราง ไตรมาส 2 ป 2554 

27. กอสรางถ.พัฒนาการ สุขุมวทิ 77-103 ถนน ไตรมาส 2 ป 2555 

28. สะพานขามแยกถ.ออนนชุ-ถ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9 โครงสราง ไตรมาส 4 ป 2554 

รวมมูลคางาน (ลานบาท) 1,254.10 ลานบาท 

 


