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5. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

5.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

ธรุกิจของบริษัท สามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะของผลติภณัฑ์และประเภทงานที่ทํา ดงันี ้

5.1.1 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) 

งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากส่วนสําคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพืน้ฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชัน้ดิน

ออ่นแต่จําเป็นต้องใช้เสาเข็มเพ่ือรองรับนํา้หนกัของโครงสร้างเพื่อความมัน่คงแข็งแรง หรือใช้กบับริเวณพืน้ท่ีท่ีไม่สะดวกในการใช้

เสาเข็มตอก  นอกจากนีเ้สาเข็มเจาะสามารถทําให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํา้หนกัอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างท่ีมีระดบัความสงูมากๆ 

โดยไม่ก่อให้ดินเกิดการเคลื่อนตวัไปดนัสิ่งก่อสร้างข้างเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใช้เสาเข็มตอก  การใช้เสาเข็มเจาะยงั

สามารถลดขนาดของฐานรากให้เล็กกวา่กรณีใช้เสาเข็มตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสัน่สะเทือนท่ีเกิดขึน้กบักรณี

ที่ใช้เสาเข็มตอก  รูปแบบเสาเข็มเจาะที่ใช้จะขึน้อยู่กับสภาพใต้ดิน  ดังนัน้จะต้องมีการสํารวจสภาพใต้ดินก่อน จึงจะสามารถ

ออกแบบเสาเขม็เจาะให้เหมาะกบัสภาพใต้ดินขณะเดียวกนัก็สามารถรับนํา้หนกับรรทกุของโครงสร้างได้ตามท่ีกําหนด  

เสาเขม็เจาะ สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเขม็ ดงันี ้

1. เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเข็มท่ีสามารถรับนํา้หนกัตัง้แต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาดเส้น

ผา่นศนูย์กลาง 350 ถงึ 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลกึถงึ 30 เมตร ขึน้อยู่กบัสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  เหมาะกบั

งานโครงสร้างที่มีระดับความสูงไม่เกิน 10ชัน้  ถ้าต้องการให้สามารถรองรับนํา้หนักได้มากขึน้  จะต้องเพิ่มจํานวน

เสาเข็มมากขึน้  ทําให้ต้องใช้พืน้ท่ีฐานรากมากขึน้ตามลําดบั  ในการก่อสร้างเข็มเจาะขนาดเล็ก บริษัทใช้เคร่ืองเจาะ

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

การใช้เข็มเจาะขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบคือ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสัน่สะเทือนในระหว่างการก่อสร้าง

น้อยมาก อีกทัง้เคร่ืองมือตา่งๆมีขนาดท่ีกระทดัรัดทําให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสามารถทํางานได้ใกล้ตวัอาคารมากหรือ

อาจทํางานภายในตวัอาคารได้ 

2. เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่  

เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ คือเสาเข็มที่มีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางมากกว่า 600 มิลลิเมตร ปัจจบุนับริษัทสามารถ

ก่อสร้างได้ถงึขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษัทสามารถก่อสร้างให้มีความยาวได้มากกว่า 60 เมตร และ

รับนํา้หนกัได้เกิน 1,500 ตนัตอ่ต้น เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทกุระดบัความสงู  การท่ีเสาเข็มมีความยาวมาก 

จะทําให้แรงเสียดทานรอบเสาเข็มช่วยรับนํา้หนกัได้ส่วนหนึ่ง นอกจากแรงแบกทานรองรับท่ีใต้ปลายเสาเข็มซึ่งรับ

นํา้หนกัสว่นใหญ่เอาไว้  ขนาดของเสาเข็มจะขึน้อยู่กบัแรงรับนํา้หนกัของสิ่งปลกูสร้างท่ีได้รับการออกแบบไว้  ในกรณี

งานโครงสร้างท่ีต้องรองรับนํา้หนักมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะได้เปรียบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก 

เนื่องจากเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่จะใช้พืน้ท่ีฐานรากน้อยกวา่เสาเขม็เจาะขนาดเลก็และเสาเข็มตอก 

เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักําแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษัท จะสามารถ

ช่วยร่นระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสงูท่ีมีห้องใต้ดินลกึให้สัน้ลงได้ โดยการนําเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้าง

จากบนลงลา่ง (Top - Down Construction)  โดยผู้ก่อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จําเป็นต้องรอให้งานก่อสร้างใต้ดินเสร็จ
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สิน้ก่อนจงึจะเร่ิมงานโครงสร้างบนดินได้  บริษัทจะก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตัง้เสาเหล็กขนาดใหญ่ไว้ที่

หวัเสาเข็มให้ปลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิมไว้ ซึ่งเสาเหล็กดงักล่าวจะสามารถรองรับนํา้หนกัอาคารเหนือดินได้

ความสงูระดับหนึ่ง  ทําให้ผู้ ก่อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้างอาคารต่อไปได้เลยหลงัจากที่งานเสาเข็มและงาน D-

Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ต้องรองานขดุดินฐานรากก่อน  ปัจจบุนังานท่ีบริษัทรับทําส่วน

ใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กด้วยเช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่าต้อง

เป็นงานที่ใช้เสาเข็มตัง้แต่ 300 ต้นขึน้ไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว  เพ่ือให้คุ้มกับ

คา่ใช้จา่ยในการเปิดหนว่ยงาน 

5.1.2 งานกําแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล์ (Diaphragm Wall)  

กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองานโครงสร้างใต้ดินอีกประเภทหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  เป็นเทคนิคการทํา

กําแพงกนัดินที่ไม่ต้องใช้ Sheet Pile  สามารถกนันํา้ใต้ดินได้ดี  และสามารถดดัแปลงมาใช้กบัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน

และโครงสร้างระบบ Top-down  ได้ดี    กําแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภทหนึ่งท่ีบริษัท

นํามาใช้ ซึง่ทําให้สามารถขดุเจาะลงไปในพืน้ท่ีเมืองซึ่งมีสิ่งก่อสร้างหนาแน่น และพืน้ที่ซึง่คบัแคบในระดบัท่ีลกึมาก การก่อสร้าง

สามารถก่อสร้าง กําแพงกนัดินซึง่มีความหนาตัง้แต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างขึน้โดยเสริมเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในร่องดินที่

ขดุไว้ลว่งหน้าด้วยวิธีการเทคอนกรีตใต้นํา้ (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกําแพงซึง่มีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไว้เพ่ือ

รองรับตวัอาคารด้านบนโครงสร้างชัน้ใต้ดินท่ีอาคารต่างๆมีอยู่ในปัจจบุนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยี Sheet pile จะมี

ความลกึสงูสดุเฉลี่ยประมาณ 2 ชัน้เท่านัน้ แต่การใช้เทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําให้สามารถก่อสร้างชัน้ใต้ดินได้ลกึกว่า 3 ชัน้ 

ซึง่บริษัทเป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชัน้ใต้ดินได้ลกึถึง 6 ชัน้ คือการสร้างชัน้ใต้ดินอาคารโรงแรมแกรนด์ไชน่า บริเวณหวัมมุสี่แยก

ราชวงศ์ 

5.1.3 งานก่อสร้างโยธา 

นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน  บริษัทยงัให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอื่นๆ และงานโครงสร้างใต้ดินแบบครบ

วงจร รวมถึง  

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

งานฐานรากที่ใช้วิธีการปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคณุสมบตัิทางวิศวกรรมที่มีเสถียรภาพมากขึน้ เพ่ือป้องกนัการทรุดตวัของ

ดินในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํา้เปล่าภายใต้แรงดนัสงูมากลงไปตามแกนเพื่อกดัเซาะชัน้ดินให้

เกิดช่องว่างขึน้ในชัน้ดินรูปทรงกลมตามขนาดที่ออกแบบไว้แล้วอดัฉีดนํา้ปนูลงไปแทนที่ช่องว่างดงักลา่ว การก่อสร้าง 

Jet Grouting อาจก่อสร้างเป็นต้น หรือเป็นกลุม่ก็ได้ขึน้อยู่กบัวิธีการออกแบบ ส่วนงาน Deep Cement-Soil Mixing 

เป็นการฉีดนํา้ปนูภายใต้แรงดนัตํ่าลงไปตามแกนของก้านเจาะขณะที่เจาะลงหรือดงึขึน้ในชัน้ดินเพ่ือคลกุเคล้านํา้ปนูให้

เข้ากับชัน้ดินอ่อนเพื่อทําให้แข็งตวัขึน้การก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นต้นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มได้เช่นกัน สําหรับงาน PVD 

เป็นการนําท่อแผ่นไยสงัเคราะห์กดฝังลงไปในชัน้ดินอ่อน แล้วปล่อยทิง้ไว้เพ่ือให้นํา้ในเนือ้ดินอ่อนถูกดดูซึมและไหล

ผ่านท่อแผ่นใยสงัเคราะห์ขึน้สู่ผิวดิน ทําให้ดินสญูเสียนํา้และยบุตวัลงจนแน่นขึน้ ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างขึน้บนผิวดิน

ในภายหลงัจงึไม่เกิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชัน้ดินออ่นทัว่ไปท่ีไม่ได้รับการปรับปรุงคณุภาพ  
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•    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารที่มีขนาดใหญ่ท่ีมีระดับความสูงไม่มากนกั เน่ืองจากงานอาคารสูง ต้องใช้ระยะ

เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเสี่ยงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดตุกแต่งทัง้ภาย ใน และภายนอก 

•    งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอโุมงค์ลอดถนนทางแยก 

• งานก่อสร้างฐานรากชัน้ใต้ดิน เป็นการก่อสร้างชัน้ใต้ดินของอาคารซื่งจะดําเนินการหลงัจากได้ทําการก่อสร้างเสาเข็ม

เจาะแล้วเสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบด้วย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใช้เข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกําแพงกนัดิน 

(Diaphragm Wall) จากนัน้จะทําการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํา้ยนั เพ่ือขดุดินให้ได้ตามความลกึตามแบบ

กําหนด จากนัน้ทําการหล่อคอนกรีตฐานราก, พืน้, กําแพง, เสา พร้อมทัง้ทําการรือ้ถอนระบบคํา้ยนัชัว่คราวโดยปกติ

แล้วจะดําเนินการก่อสร้างจนถงึพืน้ชัน้ 1 หรือระดบัดินเดิม 

5.1.4 งานบริการทดสอบต่างๆ เช่น งานบริการทดสอบความสมบรูณ์ (Integrity Test)  งานบริการตรวจสอบการขุดเจาะ 

(Drilling Monitoring)  งานบริการทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนกัของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวดั

คา่จากอปุกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Instrumentation) 

5.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

5.2.1 กลยทุธ์การแขง่ขนั  

•    บริษัทจะเน้นการรักษาคณุภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัที่มีความสําคญัต่อความแข็งแรง

ของสิ่งปลกูสร้าง  เม่ือการดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างแล้วเสร็จ  หากมีสิ่งท่ีจะต้องแก้ไขงานฐานราก สืบเนื่องจาก

งานก่อสร้างฐานรากที่ไม่ได้คุณภาพตามท่ีกําหนด ซึ่งอาจเป็นผลให้ฐานรากไม่สามารถรองรับนํา้หนักบรรทุกของ

โครงสร้างได้ จะเป็นเหตุท่ียุ่งยากและสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายในการแก้ไขมากหรือในบางกรณีอาจแก้ไขไม่ได้เลย  ดงันัน้

บริษัทจึงเน้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง  เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด  อนัจะเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่รับงานก่อสร้างโครงสร้างต่อจากงานของบริษัท 

•    บริษัทดําเนินนโยบายสร้างสายสมัพนัธ์กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้างทัง้ภาคราชการและภาคเอกชน 

รวมทัง้ผู้ ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน  เนื่องจากผู้ ออกแบบเป็นบุคคลแรกท่ีทราบเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการ

ก่อสร้างต่างๆที่จะมีขึน้ในประเทศไทย  จากประสบการณ์อันยาวนาน และการมีสายสมัพันธ์กับผู้ออกแบบ  ทําให้

ผู้ออกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มกัจะขอข้อมลูหรือขอคําแนะนําเก่ียวกบัการออกแบบโครงสร้างฐานรากจากบริษัท

เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างของตนที่ดูแลอยู่  บริษัทจึงมักจะทราบก่อนว่าจะมีโครงการก่อสร้างใหม่โครงการ

ใดบ้าง  และบริษัทก็มกัจะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้างต่างๆเกือบทัง้หมด  บริษัทจึงได้รับงานทําตลอดทัง้

ปี 

•    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาบคุลากร และพฒันาความรู้ให้กบับคุลากร ทําให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันากระบวนการทํางานให้สามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกันก็เกิด

ประสิทธิผลสงูสุดในการทํางาน บริษัทได้ให้ทุนกบัพนกังานของบริษัทเข้าศึกษาในระดบัปริญญาเอก ที่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ในสาขาวิศวกรรมปฐพี ปัจจบุนัได้จบการศึกษาแล้วและกลบัมาร่วมงานกบัทางบริษัทต่อไป และบริษัท 

ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบนั AIT เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบ
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ทนุการศึกษาระดบัปริญญาโทให้กบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และมอบทนุการศึกษา

ให้กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรนานาชาติ) 

•    บริษัทสามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี

ความจําเป็นต้องมีเงินคํา้ประกันงานต่างๆ หลายขัน้ตอนจนกว่าจะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน  มี

ผู้ รับเหมาก่อสร้างหลายรายต้องประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํา้ประกนัเพ่ือประมลูงานต่างๆ  แต่

ด้วยนโยบายในการดํารงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัการปฏิบตัิท่ีดีต่อสถาบนัการเงิน  ทําให้บริษัทสามารถลด

อปุสรรคในเร่ืองการขอวงเงินให้เพียงพอต่อการรับงานของบริษัท 

•    บริษัทมีความพร้อมด้านเคร่ืองจักร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบํารุงรักษาอย่างเข้มงวด และมีการพัฒนาอยู่

ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถรับงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนในการบริหาร

เคร่ืองจกัรอย่างมีประสิทธิภาพ  ทําให้บริษัทอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะรับงานได้หลายงานในเวลาเดียวกัน  ซึ่งจะทําให้

บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 

•    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีและบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตัง้

กําแพงกนัฝุ่ นและกนัเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรอย่างดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวน

ขณะปฏิบตัิงาน  และมีเคร่ืองล้างล้อรถยนต์อตัโนมัติเพ่ือล้างล้อรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอก

บริเวณก่อสร้างทําให้ลดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและสิ่งสกปรกบนพืน้ผิวถนนใกล้บริเวณสถานที่ก่อสร้าง 

•   การหาแหลง่ตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แนน่อนซึง่ขึน้อยู่กบั

สภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการที่จะทําให้กลุ่มบริษัทมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะพึ่งเพียงแต่ตลาด

ภายในประเทศอย่างเดียวจะเป็นไปได้ยาก กลุ่มบริษัทจึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะ

ในเขตอาเซียน  

5.2.2 กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  การจําหนา่ยและชอ่งทางการจําหนา่ย 

ลกัษณะงานของบริษัทสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เชน่ งานฐานรากอาคารสํานกังาน  อาคารชดุ 

โรงแรม  ศนูย์สรรพสนิค้า เป็นต้น และงานภาครัฐบาล  อนัได้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่นงานฐานรากอาคารราชการ  

งานฐานรากโครงการก่อสร้างพืน้ฐาน เช่น ทางยกระดบั อุโมงค์ลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน  เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้เน้นรับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหนึง่อย่างใด  

5.2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

ภาวะธรุกิจให้บริการเสาเขม็เจาะและงานกําแพงกนัดินซึง่เป็นสว่นสําคญัในการวางรากฐานสําหรับการก่อสร้างอาคารและ

โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งจะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศของทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยจําแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสําหรับอาคารสํานกังาน อาคารชุด โรงแรม ศูนย์สรรพสินค้า และงานโครงสร้าง

พืน้ฐานสําหรับ ทางยกระดบั อุโมงค์ลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องจากการรับเหมางานฐานรากประเภท

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และกําแพงกันดินต้องอาศัยเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทํางานท่ียาวนานถึง 37 ปี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุ้ นเคยของดินในประเทศไทยมากกว่า

ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง และความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ รับเหมาหลกั ผู้ออกแบบ ลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของ
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โครงการ และผู้จดัจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง จึงได้รับความเช่ือถือจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทําให้บริษัทฯ สามารถประมลูงานแข่งขนักบั

คูแ่ขง่ท่ีมีอยู่ในตลาดมีเพียงไม่ก่ีรายได้ 

ในปี 2553 ในส่วนของอตุสาหกรรมก่อสร้าง ในภาคเอกชนยงัไม่ฟืน้ตวั การลงทนุในภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารสงูมี

จํานวนงานที่ออกสูต่ลาดก่อสร้างมีจํานวนไม่มาก เน่ืองจากเหตทุางการเมืองทําให้เกิดสภาวะการแขง่ขนัที่สงู ทําให้งานท่ีรับเข้ามา

ของภาคเอกชนมีกําไรไม่มาก แตใ่นสว่นงานของภาครัฐมีงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ เข้ามาสู่ตลาดก่อสร้างเป็นจํานวนมาก 

งานในส่วนนีเ้ป็นแค่เพียงผู้ รับเหมาช่วง (Sub Contract) ในส่วนที่มีกําไรที่สงูกว่างานท่ีรับในภาคเอกชน บริษัทจึงได้ขยายงานไป

รับงานโยธาจากภาครัฐเพิ่มมากขึน้ เพ่ือเพิ่มรายได้จากส่วนท่ีขาดหายไปของงานภาคเอกชน ซึง่งานท่ีรับมาในส่วนนีมี้กําไรไม่สูง 

อตัราสว่นรายได้ของภาคเอกชนมีร้อยละ 57 และในส่วนภาครัฐเทา่กบัร้อยละ 43 จงึส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมลดลงจากปี 

2552 

ในปี 2554 ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง น่าจะดีขึน้กว่าปี 2553 เนื่องจากภาครัฐได้เกิดโครงการเมกกะโปรเจค 

เฉพาะโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง, สีนํา้เงิน และสีอ่ืน ๆ ออกมา และบริษัทยงัมี Backlog เหลืออยู่ประมาณ 1,254 

ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 และงานก่อสร้างในช่วงเดือน มกราคม ถงึกมุภาพนัธ์ ของปี 2554 มีงานเพิ่มขึน้มากกวา่ช่วงเดียวกนัของปี 

2553 ซึง่เป็นสญัญาณท่ีดีในภาคเอกชน แต่ในสว่นนีก้็ยงัคงขึน้อยูว่า่จะมีเหตทุางการเมืองเหมือนเช่นปี 2553  

ในปี 2555 ในงานภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง น่าจะดีขึน้กว่าปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่งานก่อสร้างเร่ิมขยายตัว โดยผลมาจาก

ภาครัฐได้เกิดโครงการเมกกะโปรเจคในรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง, สีนํา้เงิน และสีอ่ืน ๆ ท่ีเร่ิมการก่อสร้างไปแล้ว จะเป็นผล

ให้มีการก่อสร้างอาคารสงูตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ โดย Backlog ในปี 2554 เป็นงานในส่วนงานเสาเข็มเจาะและ

กําแพงกนัดินอยูจํ่านวน 849.79 ล้านบาท ในปี 2553 มีอยูจํ่านวน 547.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 55.11 

5.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

5.3.1 กําลงัการผลิต 

งานรับเหมาทําฐานรากโครงการก่อสร้างต้องอาศยัเคร่ืองจกัรและความชํานาญของวิศวกรและผู้ควบคุมงานในปริมาณที่

ต่างๆ กนัขึน้กบัประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบชุดัเจนถึงกําลงัการผลิตของบริษัท  อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีเป็นเคร่ืองกําหนดกําลงัการผลิตของบริษัท ดงันี ้

•    ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร และจํานวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 

 เคร่ืองจกัรของบริษัทประกอบด้วยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 23 ชดุ เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกําแพง D-Wall 

จํานวน 17 ชุด และเคร่ืองจักรสําหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ท่ีได้รับการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่ง

ตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเข็มเจาะได้ถึง 23 หน่วยงาน งานกําแพง D-Wall ได้ถึงจํานวนประมาณ 17 

หน่วยงานและงานปรับปรุงคณุภาพดิน จํานวน 2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได้   นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีโรงงานซ่อม

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  ซึง่ใหญ่พอท่ีจะสามารถซอ่มรถเครนได้พร้อมกนัครัง้ละ 7 คนั  ทําให้เคร่ืองจกัรของบริษัทอยู่ใน

สภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยู่เสมอ 

•    จํานวนวศิวกร 
 บริษัทมีวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทํางานร่วมกบับริษัทมาเป็นเวลานานโดย

เฉลี่ยแล้วมีอายงุานประมาณ 12 ปี ซึง่สามารถจําแนกประเภทวศิวกรตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้ดงันี ้
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วิศวกร 

จํานวน (คน) 

ปี 2553 ปี 2554 

1. วิศวกรระดบัผู้จดัการโครงการ 8 5 

2. วิศวกรงานออกแบบด้านธรณีเทคนิค 7 2 

3. วิศวกรระดบัผู้ควบคมุงานสนาม 42 40 

รวมทัง้สิน้ 57 47 

จํานวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักลา่วข้างต้น  ทําให้บริษัทสามารถรับงานได้ครัง้ละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   

•    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 

บริษัทจําเป็นต้องมีวงเงินคํา้ประกนักบัทางสถาบนัการเงินเชน่เดียวกบัผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดยปกติ

การรับงานของบริษัทจะต้องมีการออกหนงัสือคํา้ประกนั 3 ประเภท ดงันี ้

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

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

ประกนัการทํางานท่ีบริษัทต้องให้ไว้กบัลกูค้าตลอดอายขุองโครงการ 

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

คํา้ประกนัผลงานต่อไปอีก 1-2 ปี หลงัสง่มอบงาน 

นอกจากนี ้บางงานอาจมีการรับเงินค่าจ้างลว่งหน้า  ดงันัน้บริษัทจะต้องมีการออกหนงัสือคํา้ประกนัว่าบริษัทได้รับเงิน

ลว่งหน้าในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีบริษัทต้องออกในการรับงานหนึง่ๆ คิดเป็นมลูค่า

ร้อยละ 10 – 20 ของมลูค่างาน ดงันัน้วงเงินคํา้ประกนัท่ีบริษัทมีกับสถาบนัการเงินต่างๆ จึงนับได้ว่าเป็นปัจจยัที่กําหนดถึง

ความสามารถในการรับงานของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํา้ประกนัไม่เพียงพอในการรับงาน โดย ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีวงเงินคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 6 แหง่ จํานวน 1,100 ล้านบาท ซึง่เพียงพอให้บริษัทสามารถรับงาน

ได้ประมาณ 3,500 ล้านบาทต่อปี 
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5.3.2 ขัน้ตอนการรับงาน  และขัน้ตอนการทํางาน  

 

อนมุตั ิ

การรับงานแบบเหมา’ช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาตอ่เจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู เจรจาตอ่รองราคา 

เจรจาตอ่รองราคา ลงนามในสญัญาจ้าง 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรท่ีต้องใช้ในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสาํหรับใช้ในการกอ่สร้างจริง (Shop Drawing) เสนอตอ่ผู้ จ้าง

ผู้ จ้างพิจารณาอนมุตั ิ

ไม่อนมุติั 

สัง่ซือ้วตัถดุิบ โดยกําหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว้ 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 

ดําเนินการกอ่สร้างตามแผนงานที่กําหนด 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกชําระเงินเป็นระยะ ตามที่กําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ

ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

ทําแบบการกอ่สร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 

สง่มอบงานและเรียกชําระเงินงวดสดุท้าย 
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5.3.3 วตัถดุิบและผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ 

วตัถดุิบหลกัที่บริษัทใช้ในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหล็กเส้น และเบนโทไนท์  ซึง่บริษัท

สัง่ซือ้วตัถดุิบเหลา่นีจ้ากผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผู้จดัจําหน่ายท่ีบริษัทติดต่อเป็นประจําเพียงไม่ก่ีราย  ซึง่บริษัทเช่ือมัน่

ในความมีช่ือเสียงของผู้จดัจําหน่าย  ราคาสามารถแข่งขนัได้ในตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษัทอย่างสม่ําเสมอและตรง

ตามท่ีกําหนดไว้   

ปริมาณวตัถดุิบหลกัท่ีบริษัทใช้ในระยะ  3  ปีท่ีผ่านมาเป็นดงันี ้
รายการวตัถดุิบ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

 ปริมาณ 

 
ล้าน

บาท 

% ของ

มลูคา่

วตัถดุบิ

รวม 

ปริมาณ 

 
ล้าน

บาท 

% ของ

มลูคา่

วตัถดุบิ

รวม 

ปริมาณ 

 
ล้าน 

บาท 

% ของ

มลูคา่

วตัถดุบิ

รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 213,939 

(ลบ.ม.) 

278.66 32.82 148,684 

(ลบ.ม.) 

184.54 27.14 129,679 

(ลบ.ม.) 

208.78 27.37 

เหลก็เส้น (2) 16,201 

ตนั 

299.56 35.28 9,539 

ตนั 

186.11 27.35 8,018 

ตนั 

179.41 23.52 

เบนโทไนต์ (1) 1,402 

ตนั 

9.28 1.09 2,831 

ตนั 

19.67 2.89 2,866 

ตนั 

19.72 2.59 

โพลเิมอร์ (1) 32 

ตนั 

6.12 0.72 18 

ตนั 

3.54 0.52 24 

ตนั 

4.69 0.62 

นํา้มนัดีเซล 2,379,417 

ลติร 

48.80 5.75 2,696,427 

ลติร 

66.90 18.38 2,814,858 

ลติร 

75.43 9.89 

รวม  642.42 75.66  460.76 76.28  488.03 63.90 

หมายเหต ุ: (1) เบนโทไนท์และโพลเิมอร์ คอื วตัถดุบิท่ีใช้สาํหรับการขดุเจาะพืน้ดินเพื่อให้แนวดินคงรูปและง่ายตอ่การขดุเจาะ ปัจจบุนัมีการ

นําโพลเีมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์สาํหรับงานบางประเภท   

  (2) ในปี 2553 และ 2554 วสัดคุอนกรีตและเหลก็เส้นลดลงเนื่องจากบางโครงการผู้วา่จ้างเป็นผู้จดัหาให้ 

 

ที่ผ่านมานโยบายการรับงานของบริษัทจะรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจักรเป็นหลกั  โดยให้ลกูค้าเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่า

วตัถดุิบหลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถดุิบเหลา่นีเ้ป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการก่อสร้าง

เสาเข็มเจาะหรือกําแพง D-Wall มีระยะเวลาสัน้ ทําให้ไม่สามารถบวกกําไรจากวตัถตุ้นทนุวสัดุดิบหลกัได้มากนกั อีกทัง้มีความ

เสี่ยงในเร่ืองการรับเงินคา่วตัถดุิบหลกัจากลกูค้าบางรายไม่ตรงตามกําหนดที่บริษัทจะต้องจ่ายชําระค่าวตัถดุิบหลกัด้วย อย่างไรก็

ตามบริษัทได้มีการปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลกูค้ามากขึน้ ถ้าลกูค้ามีคณุภาพดี บริษัทอาจลด

ความเสี่ยงจากการชําระเงินล่าช้าหรือไม่ชําระเงินได้ สําหรับลกูค้ารายดงักล่าวบริษัทก็จะรับงานชนิดท่ีรวมค่าวตัถุดิบด้วย เพ่ือ

ขยายการรับงานและมีกําไรจากลกูค้าให้เพิ่มมากขึน้ 
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นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้นแล้ว  วตัถดุิบอีกประเภทท่ีบริษัทใช้มากและเป็นวสัดสุิน้เปลืองที่เม่ือใช้งานเสร็จก็

ต้องกําจดัทิง้ ได้แก่ เบนโทไนท์ (ซึ่งปัจจุบนัเปลี่ยนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มากขึน้)   ปัจจบุนับริษัทใช้เบนโทไนท์ท่ีผลิตทัง้จากใน

ประเทศและจากตา่งประเทศ แต่อตัราสว่นท่ีผลิตจากในประเทศสงูกว่าทัง้นีเ้พ่ือลดความเสี่ยงเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยน  และคณุภาพ

ก็เป็นท่ียอมรับ  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ริเร่ิมในการนําโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์ในงานบางประเภท  Polymer 

เป็นวตัถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ  ย่อยสลายง่ายกว่าและมีคณุภาพดีกว่ามาก ถึงแม้ราคาต่อหน่วยจะแพงกว่าเบนโทไนท์ แต่

ปริมาณทัง้หมดท่ีใช้นัน้น้อยกวา่เบนโทไนท์ จงึชว่ยให้บริษัทสามารถลดต้นทนุรวมได้  

ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทมิได้พึง่พิงผู้จดัจําหนา่ยรายใดรายหนึง่ท่ีมีสดัสว่นเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัท 

 

เง่ือนไขการชําระเงินและอํานาจในการต่อรอง 

•    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในการชําระเงินในการสัง่ซือ้วสัดจุากผู้จดัจําหน่าย คือ ชําระภายใน 30 - 90 วนั หลงัจากได้รับสินค้า 

โดยผู้จดัจําหนา่ยจะต้องนําของมาสง่ท่ีบริเวณก่อสร้าง 

•    อํานาจในการตอ่รอง 
- บริษัทเป็นลกูค้ารายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้วสัดคุรัง้ละจํานวนมาก ทําให้ได้รับสว่นลดมากกวา่ลกูค้าทัว่ไป 

- ร้านค้าและผู้จดัจําหนา่ยวสัดกุ่อสร้างมีอยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้บริษัทไม่จําเป็นต้องผกูขาดซือ้จากร้านใดร้านหนึง่

โดยเฉพาะ จงึสามารถเฉลี่ยการซือ้วสัดไุด้ 

- การที่บริษัทติดตอ่กบัร้านค้าและผู้จดัจําหนา่ยเป็นระยะนาน และประวตัิการจ่ายชําระหนีไ้ม่เคยมีปัญหา แม้ในช่วง

ท่ีภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทําให้ได้รับเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 

• บริษัทได้ทํา Supply chain ผา่นทางธนาคารในการซือ้วตัถดุิบบางรายการ 

ราคาเฉลีย่วตัถดุิบหลกัในปี 2552 – 2554 
วตัถดุบิ 2552 2553 2554 

คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลกูบาศก์เมตร) 1,302.50 1,241.18 1,609.95 

เหลก็เส้น (บาทตอ่กิโลกรัม) 18.49 19.51 22.38 

เบนโทไนท์  แบบผง (บาทตอ่กิโลกรัม) 6.62 6.95 6.87 

โพลเีมอร์  (บาทตอ่กิโลกรัม) 190.60 197.36 196.92 

นํา้มนัดีเซล (บาทตอ่ลติร) 20.51 24.81 26.80 

ปัจจุบนับริษัทมิได้มีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศและตัวแทนจําหน่ายจาก

ตา่งประเทศในประเทศ  อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัมีความจําเป็นต้องนําเข้าอะไหลเ่คร่ืองจกัรบางประเภทซึง่ไม่มีจําหนา่ยในประเทศ  

 

5.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การดําเนินงานของบริษัทมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้ อยู่

อาศัยบริษัทใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างบ้าง  ทัง้นีปั้ญหาที่พบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นต้น  ซึ่งบริษัทได้

ดําเนินการตา่งๆเพื่อเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักลา่ว ดงันี ้
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•    บริษัทจะจดัให้มีการติดตัง้กําแพงกนัฝุ่ นและเสียงล้อมรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผู้อยู่
อาศยับริเวณใกล้เคียง 

•    บริษัทมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแตง่เคร่ืองจกัรอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือให้เคร่ืองจกัรเดินเคร่ืองได้ลื่นไม่ก่อให้เกิดเสียง

ดงัมากจนเกินไปขณะทํางาน 

•    บริษัทมีเคร่ืองล้างล้อรถยนต์อตัโนมติั  เพ่ือใช้ล้างล้อรถยนต์บรรทกุวสัดอุุปกรณ์ก่อนท่ีจะวิ่งออกจากบริเวณก่อสร้าง

เพื่อให้ล้อรถสะอาด  ไม่ทําให้พืน้ถนนปนเปือ้นเศษดินและหิน 

•    บริษัทมีนโยบายดําเนินงานฐานรากภายในเวลาที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายควบคมุอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ 

ซึง่ระบไุว้ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํางานเร่งด่วนนอกเวลาที่กฎหมายกําหนด บริษัทจะทําการขอผ่อนผนัจากกรุงเทพฯเพื่อ

ยดึเวลาการทํางานเป็นแต่ละกรณีไป  

•    บริษัทมีการสร้างมิตรสมัพนัธ์กบัผู้อยู่อาศยัใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทัง้มีการชีแ้จงให้ทราบถึงเวลาและขัน้ตอน
การปฏิบตัิงาน  และดําเนินการแก้ไขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง 

ทัง้นีบ้ริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

5.3.5 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) เลง็เห็นถึงความสําคญัของการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม ตลอดระยะเวลานานกวา่ 30 ปี 

ที่บริษัทได้จัดทําโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคม กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท ตัง้แต่ปี 2550 

จนถงึปัจจบุนัดงันี ้
   ปี 2555 

• ด้วยสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ วดัธรรมมงคล ถนนสขุุมวิท 101 ร่วมกบับมจ.ซีฟโก้ เปิดสอนหลกัสตูรครูสมาธิภาคปกติ 

ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร (พระธรรมมงคลญาณ) รุ่น วิสุทธิธรรม(ติงสโม) หลกัสูตร 6 เดือน ณ ห้อง

ประชมุใหญ่บริษัทฯ เลขท่ี 144 ถนพระยาสเุรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เร่ิม

เรียนวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555 เวลาเรียน วนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ เวลา 18.00-20.30น. ให้ผู้สนใจเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง

โทรศพัท์ หมายเลข 0-29190090-4 ต่อ 203,220,100 หรือทาง e-mail address : seafco@seafco.co.th  โดยบริษัทใช้

ห้องประชมุใหญ่เป็นท่ีห้องเรียนในเวลาเย็น 
   ปี 2554 

• เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2554 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม โดยทีมงาน Seafco Spirit ได้

เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวไทย ทางทีมงานจงึได้จดัซือ้จดัหาของอปุโภคบริโภคนํามาแพ็คเป็นถงุเพ่ือนําไป

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัในจงัหวดัอยธุยา ซึง่เหล่าพนกังานก็ได้ช่วยกนัอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ได้จดัรถรับ-สง่ประชาชนที่ถกูนํา้

ทว่ม บริเวณใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของบริษัทด้วย 

• เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2554 ทางบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ได้สนบัสนนุทีวีจอแอลซีดีขนาด 24 นิว้ จํานวน 1 เคร่ืองแก่

งานจราจรสถานีตํารวจนครบาลคันนายาว ซึ่งก่อนหน้านีไ้ด้สนับสนุนการปรับปรุงตู้ควบคุมสัญญาไฟจราจร กม.8 

รวมถงึภายในตู้ ด้วย 
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• เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) โดยนายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ ผู้ ช่วยหัวหน้าสํานักงาน

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้มอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาโท จํานวน 1 ทนุ ให้แก่นกัศกึษาปริญญาโทภาคภาษาองักฤษ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมอบแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สวุรรณวิทยา ที่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

• เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ทางผู้แทนคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ได้ขอเข้าพบผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้องท่ีดูแลนักศึกษาฝึกงานของทางสถาบัน เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ีทางบริษัทได้รับ

นกัศกึษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด และเพ่ือทราบถึงปัญหาของการฝึกงาน รวมทัง้เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและคําแนะนํา

เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัทําหลกัสตูรให้ตรงกบัความต้องการของหนว่ยงานตอ่ไป 

• เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนสเุหร่าสามวา ได้จดักิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติขึน้ เพ่ือให้นกัเรียนทราบถึงหน้าท่ีและ

ตระหนกัถึงความรับผิดชอบ ความสําคญัของตนเองตลอดถึงความห่วงใยท่ีผู้ ใหญ่มอบให้แก่เด็ก ๆ ซึง่ทางบริษัท ซีฟโก้ 

จํากดั(มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในข้อนี ้จึงร่วมให้การสนบัสนนุกบัทางโรงเรียนในการจดักิจกรรม โดยได้มอบ

สิง่ของเป็นของขวญัให้แก่เด็ก ๆ ด้วย 

 ปี 2553 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบเงินเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

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 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบทุนสนบัสนุนการศึกษา ระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 
 ปี 2552 

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

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

บาท 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เน่ืองในวนัเด็ก

แหง่ชาติ 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกบัสนบัสนุนเคร่ืองจกัรกลพร้อมเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการขุดสระกักเก็บนํา้สําหรับให้

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กบัทางสํานกังานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 
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ปี 2551 

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

ทศันนิพนัธ์ สําหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” ซึง่เป็นการมอบทนุการศึกษาต่อเน่ืองจากปี 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 พระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือเป็นค่าจดัหาวสัดอุปุกรณ์

เพื่อการศกึษาเป็นจํานวนเงิน 600,000.00 บาท  

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสนบัสนนุโครงการอบรม ครัง้ท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

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

สื่อมวลชนกีฬา เพ่ือสนบัสนนุโครงการคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทรุกนัดาร 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนนุโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของผู้พิการ ครัง้ท่ี 5 จํานวนเงิน 

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

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

วิทยาลยั ผ่านคุณมนตรี แสนวิเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีจะเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิค(สอวน.) 

ครัง้ท่ี 5 ระหวา่งวนัที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัและอาหารเนื่องในวนัเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในบ้านพกัพนกังาน บางชนั 2 

จํานวน 35 คน 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชุด แก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามวา ถนนหทยัราษฎร์ 

คลองสามวา กรุงเทพฯ เนื่องในวนัเด็ก เม่ือวนัที่ 9 มกราคม 2551 

• บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชุด แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี 

กรุงเทพฯ เนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

5.4 งานที่ยงัไม่ได้สง่มอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีงานท่ียงัไม่ได้สง่มอบจํานวน 29 โครงการ คิดเป็นมลูค่างานทัง้สิน้ 1,101.68 ล้านบาท 

สรุปงานท่ียงัไม่ได้สง่มอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแล้วเสร็จ 

1. ทางลอดศรีนครินทร์ อโุมงค์ทางลอด ไตรมาส 1 ปี 2555 

2. ปรับปรุงถนนพระยาสเุรนทร์ ตอน 2 ถนน ไตรมาส 1 ปี 2555 

3. วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ โครงสร้าง ไตรมาส 2 ปี 2555 

4. ทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กบัถ.บรมราชชนนี กําแพงกนัดิน ไตรมาส 1 ปี 2555 

5. ก่อสร้างถนนพฒันาการ สขุมุวิท 77-103 ถนน ไตรมาส 2 ปี 2556 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแล้วเสร็จ 

6. สะพานข้ามแยกถ.ออ่นนชุ-ถ.เฉลมิพระเกียรต ิร.9 สะพาน ไตรมาส 2 ปี 2555 

7. งานก่อสร้างสะพาน คอร. ข้ามทางรถไฟ ตอนแยกทางหลวง

หมายเลข 32 อ.บางปะอิน  

เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

8. MAHANAKHON AT CHONGNONSI, BANGKOK  เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

9. ลานจอดรถ วดัพระธรรมกาย เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

10. ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน

ธนบรีุ-ปากท่อ ท่ี กม.18+883 

เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

11. โรงไฟฟ้า SAC สระบรีุ งานออกแบบ ไตรมาส 1 ปี 2555 

12.  MAHANAKHON AT CHONGNONSI, BANGKOK  เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

13. BTS GREEN LINE STATION (S-9) PROJECT เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

14. BTS GREEN LINE STATION (S-10) PROJECT เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

15. BTS GREEN LINE STATION (S-11) PROJECT เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

16. GRAND RAMA 9 PLOT 1.2  เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

17. CENTRIC TIVANON STATION เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

18. อาคาร The Base แจ้งวฒันะ เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

19. The Capital เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

20. True Building เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

21. AMARA BANGKOK HOTEL เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

22. MRT Blue Line Contract 4 Park and Ride เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

23. The Colonial Kao Tao Hua Hin เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

24. THE IVY AMPIO เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

25. MRT Blue Line Contract 2 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 4 ปี 2555 

26. ศภุาลยั ปาร์ค บางแค-งามวงศ์วาน เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

27. อาคาร ค.ส.ล. 5 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้และหลงัคาดาดฟ้า 1 หลงั เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2555 

28. M PHAYATHAI เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

29. M LADPRAO เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2555 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,101.68 ล้านบาท 

 


