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4. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

4.1 ความเป็นมา  การเปลี่ยนแปลง และพฒันาการที่สําคญั 

ปี 2517 - จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทจํากัด ภายใต้ช่ือ “บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS 

COMPANY LIMITED)” เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2517  ด้วยทนุจดทะเบียน 3 ล้านบาท (เรียกชําระ 1.5 ล้านบาท)  

มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยกลุม่วิศวกรท่ีทํางานให้กบัหน่วยงานราชการและเอกชนที่เล็งเห็นศกัยภาพ

ของธรุกิจเสาเข็มเจาะ ซึง่งานในช่วงแรกจะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ทัง้นีบ้ริษัทเป็นผู้ประกอบการไทยราย

แรกท่ีนําเทคโนโลยีเสาเข็มเจาะแบบ 3 ขา เข้ามาใช้ในประเทศไทย 

ปี 2523 - ร่วมทนุกบั Stent Foundations Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงด้านเข็มเจาะขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษ 

จดัตัง้บริษัทช่ือ Stent Seafco Ltd. ด้วยทนุจดทะเบียน 3 ล้านบาท  โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  51 เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในรับงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่สําหรับอาคารสูงและโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่  

ในขณะที่บริษัทจะรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเท่านัน้  ซึง่ต่อมาบริษัทร่วมทนุดงักลา่วได้เปลี่ยนช่ือเป็น 

Balfour Beatty Thai Ltd. และขยายงานก่อสร้างอาคารสงูและงานโยธาอื่นๆ  

ปี 2530 - ขายเงนิลงทนุใน Balfour Beatty Thai Ltd. ให้แก่ Stent Foundations  อย่างไรก็ตามบริษัทได้ซือ้เคร่ืองจกัรด้วย   

วิธีการผ่อนชําระและรับโอนพนักงานของบริษัทร่วมทุนทัง้หมดมาเป็นพนักงานของบริษัท ส่งผลให้บริษัท

สามารถรับงานทัง้เสาเขม็เจาะขนาดเลก็และขนาดใหญ่ได้เอง  

ปี 2532 - บริษัทได้ทําข้อตกลงกบั Soletanche Bachy Group ของประเทศฝร่ังเศสที่มีช่ือเสียงด้านความเช่ียวชาญงาน

ก่อสร้างกําแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall (D-Wall) ซึง่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยบริษัทจะรับหน้าท่ี

ในการหาและรับงานโครงการต่างๆ  ในขณะที่ Soletanche จะรับหน้าท่ีเป็นผู้ รับช่วงก่อสร้างงานกําแพง D- 

Wall  ซึง่ในเวลาต่อมาทัง้ 2 บริษัทต่างแยกรับงานด้วยตนเอง โดยอาจจะมีการร่วมงานในโครงการใหญ่เป็นครัง้

คราว 

ปี 2534 

 

 

- ลงทนุในบริษัท ซีฟโก้ เอน็เตอร์ไพร้ซ์ จํากดั จํานวน 6,900 หุ้นในราคาหุ้นละ 1,000  บาท (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  

 1,000 บาท) หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 23 (ทนุชําระแล้ว 30 ล้านบาท) เพ่ือดําเนินธรุกิจให้เช่าเคร่ืองจกัร อาคาร 

 ชดุ และท่ีดิน   

- บริษัทลงทนุในบริษัท อี.ดี.อี. จํากดั จํานวน 980 หุ้นในราคาหุ้นละ 1,000 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000   

  บาท) หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.50 (ทนุชําระแล้ว 4 ล้านบาท) เพ่ือ ดําเนินธรุกิจรับจ้างทดสอบเสาเขม็   

ปี 2537 - จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือภาษาองักฤษจาก SOUTHEAST ASIA FOUNDATIONS COMPANY LIMITED เป็น  

  SEAFCO COMPANY LIMITED 

- ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมอยา่งตอ่เน่ือง จนกระทัง่มีทนุชําระแล้วเท่ากบั 120  

  ล้านบาท และเปลี่ยนมลูคา่ตามบญัชีจากหุ้นละ 1,000 บาท เป็น หุ้นละ 100 บาท 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

- 9 - 

 

ปี 2540 

 

 

 

- เปิดหน่วยงานวิจยัและพฒันา (R&D) เพ่ือทําการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะโดยใช้

เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพิ่มกําลงัในการรับนํา้หนกับรรทุกให้สูงมากขึน้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุน ด้วยการนําวสัดุโพลี

เมอร์มาใช้ในการขุดเจาะแทนการใช้ผงดินเบ็นโทไนท์ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างลงได้และลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้อย่างมากด้วย  และมีการพัฒนาเข็มรูปแบบต่างๆ  และวิธีการเจาะ  เพ่ือให้

เหมาะกบังานโครงสร้างประเภทต่างๆ 

ปี 2543 - บริษัทได้ทําสญัญาร่วมค้ากบับริษัท ประยรูชยั (1984) จํากดั ด้วยเงินลงทนุ 0.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 80 ของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า เพ่ือดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการทางลอดกลับรถยนต์

บริเวณถนนพฒันาการกบักรุงเทพมหานคร 

ปี 2546 - บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ คือบริษัท ซีฟโก้ เอน็เตอร์ไพร้ซ์  จํากดั และบริษัท       

  อี.ดี.อี. จํากดั เน่ืองจากไม่ได้เป็นธรุกิจหลกัของบริษัท 

- บริษัทได้ลงทนุในบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั จํานวน 99,940 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้    

  หุ้นละ 10 บาท) หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.94 ของทนุชําระแล้ว 1 ล้านบาท เพื่อดําเนินธรุกิจรับเหมา 

  ก่อสร้างทัว่ไป 

ปี 2547 - บริษัทเปล่ียนมลูคา่ตามบญัชีจากหุ้นละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และมีการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมอีก 90  

  ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท  สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเป็น 210 ล้านบาท และชําระแล้ว 160 ล้านบาท 

-  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัเม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

- บริษัทลดทนุจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 210 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท และเพิ่มทนุ จํานวน 55 ล้านบาท ใน

ราคาหุ้นละ  1 บาท ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 50 ล้านหุ้น และสว่นที่เหลือ 5 ล้านหุ้น สํารองไว้เพื่อการรับรองการใช้

สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังาน 

-  ออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท 5 ล้านหนว่ย เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2547 

ปี 2548 - เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 เป็นวนัใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญท่ีขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญัใน ครัง้ท่ี 1 นี ้

ปี 2549 - เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2549 เป็นวนัใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการ และ

พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 2 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิทธิ เป็นหุ้นสามญัในครัง้ท่ี 2 นี ้

- เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2549 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ขายให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท ครัง้ท่ี 3 ผลของการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 20 ราย จํานวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในครัง้นี ้1,518,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู่ 3,482,000 

หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใช้สทิธิครัง้นี ้1,518,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือ

รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จํานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จํานวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท 
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ปี 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2554 

 

 

 

ปี 2555 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 4 ผลของการใช้สิทธิจํานวน 121 ราย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในครัง้นี ้

2,002,000 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการ

ใช้สิทธิครัง้นี ้2,002,000 หุ้น จํานวนคงเหลือของหุ้นสามญัที่จดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 1,480,000 

หุ้น จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จํานวนเงินรวม 10,010,000 

บาท 

- เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2550 บริษัทได้ลงนามร่วมลงทนุกบั RYOBI KISO (S) PTE.LTD.จดัตัง้ SEAFCO – 

RYOBI PTE.LTD. ขึน้ท่ีประเทศสิงค์โปร์ โดยมีสดัสว่นในการลงทนุในนาม บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ถืออยู่

ในอตัราร้อยละ 47.50 RYOBI KISO (S) PTE.LTD. ถืออยู่ในอตัรา 47.50 และอีกร้อยละ 5 ในนาม LSM 

SEAFCO – RYOBI PTE.LTD. จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลในประเทศสิงค์โปร์ เม่ือวนัที่ 8 มิถนุายน 2550 โดยมี

วตัถปุระสงค์ในการรับงานก่อสร้างกําแพงกนัดินท่ีประเทศสงิค์โปร์ 

- เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 ได้ร่วมจัดตัง้กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมค้าในนาม บริษัท 

ชยันนัท์การค้าวตัถุก่อสร้าง (2524) จํากดั มีสดัส่วนร่วมค้าอตัราร้อยละ 40 บริษัท ประยูรชยั (1984) จํากดั มี

สดัส่วนร่วมค้าอตัราร้อยละ 30 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มีสดัส่วนร่วมค้าอตัราร้อยละ 30 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการทางลอด ศรีนครินทร์ – ถนนสขุมุวิท 103 (อดุมสขุ) 

- เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 ได้ร่วมจดัตัง้กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูรชยั (1984) โดยมีสดัส่วนร่วมค้าใน

นามของ บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด มีสดัส่วนร่วมค้าอัตราร้อยละ 55 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มี

สดัสว่นร่วมค้าอตัราร้อยละ 45 เพ่ือประกอบธรุกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อประปาโครงการก่อสร้างถนน

ไมตรีจิตรและคลองเก้า 

- เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2550 เป็นวนัท่ีใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท ครัง้ท่ี 5 (ครัง้สดุท้าย) ผลของการใช้สทิธิจํานวน 130 ราย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้

นี ้จํานวน 1,480,000 หน่วย จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครัง้นีจํ้านวน 1,480,000 หุ้น ซึ่งเป็น

จํานวนหุ้นท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด จํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้

จํานวน 7,400,000.00 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2554 ได้ขายเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า Seafco-Ryobi Pte.Ltd.  ทัง้หมดให้กบัผู้ ร่วมลงทนุ

ในต่างประเทศ โดยได้รับผลกําไรจากการขายเงินลงทนุจํานวน 4.91 ล้านบาท 

- เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 ได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากัด จาก 1 ล้านบาทมาเป็น 

10.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55 

- เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 10.9 ล้านบาท ลงมา

เหลือ 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จํากดั ถือ

หุ้นร้อยละ 25 และบริษัท อลัเท็มเทค จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสงู 
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4.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ รับก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทัง้จากภาคราชการและภาคเอกชน  

บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกั (Main 

Contractor) ภาพรวมของงานที่บริษัทให้บริการสามารถสรุปด้ดงันี ้

• งานเสาเขม็เจาะ (Bored Pile) 

• งานกําแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 

• งานปรับปรุงคณุภาพดนิ (Soil Improvement) 

• งานก่อสร้างโยธา ซึง่รวมถงึงานฐานรากตา่งๆ และงานก่อสร้างอาคาร 

• งานบริการทดสอบตา่งๆ 

4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้า และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดงันี ้
ช่ือบริษัท/กิจการร่วมค้า ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ / งานประมูล 

1. บริษัท ซฟีโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 50 

ของทนุจดทะเบียนและ

เรียกชําระแล้ว 

10 ล้านบาท 

มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจรับเหมากอ่สร้างงานก่อสร้าง

อาคารสงู โดยปัจจบุนัรับงานกอ่สร้างฐานรากจํานวน 2 

โครงการ 

2. กิจการร่วมค้าซีฟโก้ ประยรูชยั * 100.00 

ของทนุจดทะเบียนและ

เรียกชําระแล้ว 

 1 ล้านบาท 

เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท และ บจ. ประยูรชยั  ซึ่ง

ร่วมกันจัดตัง้ขึน้เมื่อปี 2543 เพื่อรับงานทางลอดกลับรถ

ถนนพัฒนาการ  ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิน้แล้ว  ปัจจุบัน

ไมไ่ด้ดําเนินธุรกิจอะไร และไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมค้า

นีป้ระมลูงานอื่นอีกในอนาคต 

3. กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 30 

ของทนุจดทะเบียนและ

เรียกชําระแล้ว  

เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท กบั บริษัท ชยันนัท์การค้า 

(2524) จํากดั สดัสว่นร่วมค้าร้อยละ 40 และบริษัท ประยรู

ชัย (1984) จํากัด สดัส่วนร่วมค้าร้อยละ 30 จัดตัง้ขึน้เม่ือ

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง โครงการทางลอดศรีนครินทร์ – ถนนสขุมุวิท 103 

(อดุมสขุ) 

4. กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และ ประยรูชยั 

(1984) 

45 

ของทนุจดทะเบียนและ

เรียกชําระแล้ว 

 

เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท และบริษัท ประยูรชัย 

(1984) จํากัด จัดตัง้เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 เพื่อ

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อประปา 

โครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตรและคลองเก้า 

 *  บริษัทจําเป็นต้องถือหุ้นในกิจการร่วมค้าเป็นระยะเวลา อีก 2 ปีนบัจากวนัท่ีสง่มอบงาน ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญากบั 

   กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการคํา้ประกนัผลงาน หลงัจากนัน้ บริษัทจะทําการปิดกิจการของกิจการร่วมค้าตอ่ไป 
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4.4 โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัท แยกตามสายผลติภณัฑ์ 

ผลติภณัฑ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการรับจ้าง       

รายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน 793.93 42.62 766.92 52.99 1,085.74 68.87 

รายได้งานก่อสร้างโยธา 677.45 37.08 643.21 44.44 470.56 29.85 

รายได้งานฐานราก 240.32 13.15 3.45 0.24 - - 

รายได้ปรับปรุงคณุภาพดนิ 35.50 1.94 (0.56) (0.04) - - 

รายได้คา่บริการทดสอบเสาเขม็ 8.85 0.48 0.28 0.02 0.27 0.02 

รายได้คา่บริการอืน่ๆ 48.15 2.64 26.51 1.83 13.60 0.86 

                   รวมรายได้จากการรับจ้าง 1,804.23 98.76 1,439.81 99.48 1,570.16 99.59 

รายได้อื่นๆ 22.71 1.24 7.48 0.52 6.44 0.41 

รวมรายได้ 1,862.94 100.00 1,447.29 100.00 1,576.60 100.00 

 

4.5 เป้าหมายการดําเนินธรุกิจ 

บริษัทยงัคงนโยบายการเป็นผู้ นําด้านงานเสาเข็มเจาะ  กําแพงกนัดิน  และงานฐานราก  ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัทเล็งเห็น

ถึงการขยายตวัอย่างมากของงานอสงัหาริมทรัพย์และงานโครงสร้างพืน้ฐานในอนาคต ซึ่งทกุโครงการจําเป็นต้องใช้เสาเข็ม  

และงานฐานราก   

บริษัทรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคประเภท Deep Cement - Soil Mixing ซึง่เป็นงานปรับปรุงคณุภาพดิน โดยการ

ผสมซีเมนต์กับดินเพ่ือทําให้ดินท่ีอ่อนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีดียิ่งขึน้ มีเสถียรภาพมากขึน้  เหมาะกับงานโครงสร้าง

พืน้ฐานท่ีมีสภาพดินอ่อน เช่น งานสร้างถนนซึง่จะช่วยป้องกนัการทรุดตวัของดิน งานก่อสร้างเขื่อน ซึง่จะช่วยป้องกนัการเกิด

การเลื่อนไหลของดิน เป็นต้น  บริษัทคาดว่าในอนาคตงานปรับปรุงคุณภาพดินดงักล่าวจะได้รับความนิยมมากขึน้ เน่ืองจาก

สภาพดินในกรุงเทพและปริมณฑลมีลกัษณะค่อนข้างอ่อน  ประกอบกบับริษัทมีเคร่ืองจกัรและศกัยภาพที่สามารถดําเนินการ

ได้  บริษัทจงึมีนโยบายที่จะขยายงานด้านนีเ้พิ่มเติม 

นอกจากนีบ้ริษัทรับงานก่อสร้างฐานราก ซึ่งเป็นงานต่อเน่ืองจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน โดยท่ีงานใน

ประเภทนีไ้ม่จําเป็นต้องลงทนุเก่ียวกบัเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร เพราะใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรประเภทเดียวกบัท่ีบริษัทมีอยู่

แล้ว เพียงแต่สร้างทีมงานขึน้มาใหม่เทา่นัน้ รวมทัง้ขยายงานเพิ่มในการรับงาน ก่อสร้างอาคารที่ไม่สงู 


