บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ธุรกิจของบริษัท สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ตามลักษณะของผลิตภัณฑและประเภทงานที่ทํา ดังนี้

3.1.1 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles)
งานเสาเข็มเจาะเปนงานฐานรากสวนสําคัญในการกอสรางอาคารและโครงสรางพื้นฐาน เหมาะสําหรับบริเวณที่มีชั้นดิน
ออนแตจําเปนตองใชเสาเข็มเพื่อรองรับน้ําหนักของโครงสรางเพื่อความมั่นคงแข็งแรง หรือใชกับบริเวณพื้นที่ที่ไมสะดวกในการใช
เสาเข็มตอก นอกจากนี้เสาเข็มเจาะสามารถทําใหมีขนาดใหญเพื่อรองรับน้ําหนักอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่มีระดับความสูงมากๆ
โดยไมกอใหดินเกิดการเคลื่อนตัวไปดันสิ่งกอสรางขางเคียงใหเกิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเสาเข็มตอก การใชเสาเข็มเจาะยัง
สามารถลดขนาดของฐานรากใหเล็กกวากรณีใชเสาเข็มตอก และสามารถลดมลภาวะเรื่องเสียง แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับกรณี
ที่ใชเสาเข็มตอก รูปแบบเสาเข็มเจาะที่ใชจะขึ้นอยูกับสภาพใตดิน ดังนั้นจะตองมีการสํารวจสภาพใตดินกอน จึงจะสามารถ
ออกแบบเสาเข็มเจาะใหเหมาะกับสภาพใตดินขณะเดียวกันก็สามารถรับน้ําหนักบรรทุกของโครงสรางไดตามที่กําหนด
เสาเข็มเจาะ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเข็ม ดังนี้
1.
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก คือเสาเข็มที่สามารถรับน้ําหนักตั้งแต 30 ตันจนถึงประมาณ 150 ตัน โดยมีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่กอสรางแตละแหง เหมาะกับ
งานโครงสรางที่มีระดับความสูงไมเกิน 10ชั้น ถาตองการใหสามารถรองรับน้ําหนักไดมากขึ้น จะตองเพิ่มจํานวน
เสาเข็มมากขึ้น ทําใหตองใชพื้นที่ฐานรากมากขึ้นตามลําดับ ในการกอสรางเข็มเจาะขนาดเล็ก บริษัทใชเครื่องเจาะ
แบบกานหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนาดเล็ก และระบบสามขา (Tripod Rig) ซึ่งมีขนาดที่กระทัดรัด
การใชเข็มเจาะขนาดเล็กมีขอไดเปรียบคือ กอใหเกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหวางการกอสราง
นอยมาก อีกทั้งเครื่องมือตางๆมีขนาดที่กระทัดรัดทําใหเคลื่อนยายไดงายและสามารถทํางานไดใกลตัวอาคารมากหรือ
อาจทํางานภายในตัวอาคารได
2.
เสาเข็มเจาะขนาดใหญ
เสาเข็มเจาะขนาดใหญ คือเสาเข็มที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 600 มิลลิเมตร ปจจุบันบริษัทสามารถ
กอสรางไดถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2,000 มิลลิเมตร บริษัทสามารถกอสรางใหมีความยาวไดมากกวา 60 เมตร และ
รับน้ําหนักไดเกิน 1,500 ตันตอตน เหมาะกับงานโครงสรางขนาดใหญทุกระดับความสูง การที่เสาเข็มมีความยาวมาก
จะทําใหแรงเสียดทานรอบเสาเข็มชวยรับน้ําหนักไดสวนหนึ่ง
นอกจากแรงแบกทานรองรับที่ใตปลายเสาเข็มซึ่งรับ
น้ําหนักสวนใหญเอาไว ขนาดของเสาเข็มจะขึ้นอยูกับแรงรับน้ําหนักของสิ่งปลูกสรางที่ไดรับการออกแบบไว ในกรณี
งานโครงสรางที่ตองรองรับน้ําหนักมาก
เสาเข็มเจาะขนาดใหญจะไดเปรียบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก
เนื่องจากเสาเข็มเจาะขนาดใหญจะใชพื้นที่ฐานรากนอยกวาเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก
เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญรวมกับกําแพงกันดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษัท จะสามารถ
ชวยรนระยะเวลาการกอสรางของอาคารสูงที่มีหองใตดินลึกใหสั้นลงได โดยการนําเทคนิคการกอสรางระบบกอสราง
จากบนลงลาง (Top - Down Construction) โดยผูกอสรางโครงสรางบนดินไมจําเปนตองรอใหงานกอสรางใตดินเสร็จ
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3.1.2 งานกําแพงกันดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล (Diaphragm Wall)
กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม วอลล คืองานโครงสรางใตดินอีกประเภทหนึ่งที่เปนที่นิยมในปจจุบัน เปนเทคนิคการทํา
กําแพงกันดินที่ไมตองใช Sheet Pile สามารถกันน้ําใตดินไดดี และสามารถดัดแปลงมาใชกับเทคนิคการกอสรางโครงสรางใตดิน
และโครงสรางระบบ Top-down ไดดี กําแพงกันดินชนิด Diaphragm Wall เปนเทคนิคการกอสรางฐานรากประเภทหนึ่งที่บริษัท
นํามาใช ซึ่งทําใหสามารถขุดเจาะลงไปในพื้นที่เมืองซึ่งมีสิ่งกอสรางหนาแนน และพื้นที่ซึ่งคับแคบในระดับที่ลึกมาก การกอสราง
สามารถกอสราง กําแพงกันดินซึ่งมีความหนาตั้งแต 0.6 ถึง 1.5 เมตร กอสรางขึ้นโดยเสริมเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในรองดินที่
ขุดไวลวงหนาดวยวิธีการเทคอนกรีตใตน้ํา (Tremie Concrete) เพื่อกอเปนกําแพงซึ่งมีรูปทรงและมิติตางๆ ตามที่ออกแบบไวเพื่อ
รองรับตัวอาคารดานบนโครงสรางชั้นใตดินที่อาคารตางๆมีอยูในปจจุบัน สวนใหญที่กอสรางโดยใชเทคโนโลยี Sheet pile จะมี
ความลึกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 2 ชั้นเทานั้น แตการใชเทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําใหสามารถกอสรางชั้นใตดินไดลึกกวา 3 ชั้น
ซึ่งบริษัทเปนรายแรกที่สามารถสรางชั้นใตดินไดลึกถึง 6 ชั้น คือการสรางชั้นใตดินอาคารโรงแรมแกรนดไชนา บริเวณหัวมุมสี่แยก
ราชวงศ
3.1.3 งานกอสรางโยธา
นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน บริษัทยังใหบริการงานกอสรางฐานรากอื่นๆ และงานโครงสรางใตดินแบบครบ
วงจร รวมถึง
• งานปรับปรุงโครงสรางดิน เชน งานฉีดซีเมนต (Jet Grouting) งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD เปน
งานฐานรากที่ใชวิธีการปรับปรุงใหดินออนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อปองกันการทรุดตัวของ
ดินในระยะยาว งาน Jet grouting เปนการเปาฉีดน้ําเปลาภายใตแรงดันสูงมากลงไปตามแกนเพื่อกัดเซาะชั้นดินให
เกิดชองวางขึ้นในชั้นดินรูปทรงกลมตามขนาดที่ออกแบบไวแลวอัดฉีดน้ําปูนลงไปแทนที่ชองวางดังกลาว การกอสราง
Jet Grouting อาจกอสรางเปนตน หรือเปนกลุมก็ไดขึ้นอยูกับวิธีการออกแบบ สวนงาน Deep Cement-Soil Mixing
เปนการฉีดน้ําปูนภายใตแรงดันต่ําลงไปตามแกนของกานเจาะขณะที่เจาะลงหรือดึงขึ้นในชั้นดินเพื่อคลุกเคลาน้ําปูนให
เขากับชั้นดินออนเพื่อทําใหแข็งตัวขึ้นการกอสรางอาจกอสรางเปนตนเดี่ยวหรือเปนกลุมไดเชนกัน สําหรับงาน PVD
เปนการนําทอแผนไยสังเคราะหกดฝงลงไปในชั้นดินออน แลวปลอยทิ้งไวเพื่อใหน้ําในเนื้อดินออนถูกดูดซึมและไหล
ผานทอแผนใยสังเคราะหขึ้นสูผิวดิน ทําใหดินสูญเสียน้ําและยุบตัวลงจนแนนขึ้น ถนนหรือลานที่กอสรางขึ้นบนผิวดิน
ในภายหลังจึงไมเกิดการทรุดตัวลงมาก เหมือนการกอสรางบนชั้นดินออนทั่วไปที่ไมไดรับการปรับปรุงคุณภาพ
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• งานกอสรางอาคาร จะเนนอาคารที่มีขนาดใหญที่มีระดับความสูงไมมากนัก เนื่องจากงานอาคารสูง ตองใชระยะ
เวลานานในการกอสราง อาจเกิดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาวัสดุตกแตงทั้งภาย ใน และภายนอก
• งานกอสรางฐานรากชั้นใตดิน เปนการกอสรางชั้นใตดินของอาคารซื่งจะดําเนินการหลังจากไดทําการกอสรางเสาเข็ม
เจาะแลวเสร็จ วิธีการกอสรางจะประกอบดวย ระบบปองกันดินพัง อาจใชเข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกําแพงกันดิน
(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทําการกอสรางสะพานชั่วคราวและระบบค้ํายัน เพื่อขุดดินใหไดตามความลึกตามแบบ
กําหนด จากนั้นทําการหลอคอนกรีตฐานราก, พื้น, กําแพง, เสา พรอมทั้งทําการรื้อถอนระบบค้ํายันชั่วคราวโดยปกติ
แลวจะดําเนินการกอสรางจนถึงพื้นชั้น 1 หรือระดับดินเดิม
3.1.4 งานบริการทดสอบตางๆ เชน งานบริการทดสอบความสมบูรณ (Integrity Test) งานบริการตรวจสอบการขุดเจาะ
(Drilling Monitoring) งานบริการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวัด
คาจากอุปกรณทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Instrumentation)
3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1 กลยุทธการแขงขัน
• บริษัทจะเนนการรักษาคุณภาพของงาน เนื่องจากงานฐานรากเปนงานโครงสรางหลักที่มีความสําคัญตอความแข็งแรง
ของสิ่งปลูกสราง เมื่อการดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางแลวเสร็จ หากมีสิ่งที่จะตองแกไขงานฐานราก สืบเนื่องจาก
งานกอสรางฐานรากที่ไมไดคุณภาพตามที่กําหนด
ซึ่งอาจเปนผลใหฐานรากไมสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกของ
โครงสรางได จะเปนเหตุที่ยุงยากและสิ้นเปลืองคาใชจายในการแกไขมากหรือในบางกรณีอาจแกไขไมไดเลย ดังนั้น
บริษัทจึงเนนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานตลอดกระบวนการกอสราง
เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด อันจะเปนที่ไดรับความไววางใจจากผูที่รับงานกอสรางโครงสรางตอจากงานของบริษัท
• บริษัทดําเนินนโยบายสรางสายสัมพันธกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการกอสรางทั้งภาคราชการและภาคเอกชน
รวมทั้งผูออกแบบ และผูควบคุมงาน เนื่องจากผูออกแบบเปนบุคคลแรกที่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
กอสรางตางๆที่จะมีขึ้นในประเทศไทย จากประสบการณอันยาวนาน และการมีสายสัมพันธกับผูออกแบบ ทําให
ผูออกแบบกอสรางโครงการใหมๆ มักจะขอขอมูลหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางฐานรากจากบริษัท
เพื่อใชในการออกแบบโครงสรางของตนที่ดูแลอยู
บริษัทจึงมักจะทราบกอนวาจะมีโครงการกอสรางใหมโครงการ
ใดบาง และบริษัทก็มักจะไดรับเชิญเขารวมเสนอราคางานกอสรางตางๆเกือบทั้งหมด บริษัทจึงไดรับงานทําตลอดทั้ง
ป
• บริษัทดําเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพัฒนาความรูใหกับบุคลากร ทําใหมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑในรูปแบบใหมๆ และพัฒนากระบวนการทํางานใหสามารถลดการสูญเสีย ขณะเดียวกันก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการทํางาน บริษัทไดใหทุนกับพนักงานของบริษัทเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในสาขาวิศวกรรมปฐพี ซึ่งเมื่อศึกษาจบแลว จะกลับมารวมงานกับทางบริษัทตอไป และบริษัท ไดมอบ
ทุนการศึกษาใหกับสถาบัน AIT เพื่อเปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี และรวมกับสถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
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• บริษัทสามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงิน เนื่องจากการรับงานรับเหมากอสรางมี
ความจําเปนตองมีเงินค้ําประกันงานตางๆ หลายขั้นตอนจนกวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและสงมอบงาน มี
ผูรับเหมากอสรางหลายรายตองประสบปญหากับสถาบันการเงินในการขอวงเงินค้ําประกันเพื่อประมูลงานตางๆ แต
ดวยนโยบายในการดํารงสถานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับการปฏิบัติที่ดีตอสถาบันการเงิน ทําใหบริษัทสามารถลด
อุปสรรคในเรื่องการขอวงเงินใหเพียงพอตอการรับงานของบริษัท
• บริษัทมีความพรอมดานเครื่องจักร
ตลอดจนมีนโยบายเรื่องการบํารุงรักษาอยางเขมงวด และมีการพัฒนาอยู
ตลอดเวลาเพื่อใหสามารถรับงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนในการบริหาร
เครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทอยูในสภาพพรอมที่จะรับงานไดหลายงานในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทําให
บริษัทสามารถใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
• บริษัทดําเนินนโยบายรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตอผูปฏิบัติหนาที่และบุคคลภายนอก เชน มีการติดตั้ง
กําแพงกันฝุนและกันเสียงตลอดระยะเวลากอสราง มีการบํารุงรักษาเครื่องจักรอยางดี เพื่อลดการเกิดเสียงรบกวน
ขณะปฏิบัติงาน
และมีเครื่องลางลอรถยนตอัตโนมัติเพื่อลางลอรถบรรทุกวัสดุอุปกรณกอสรางกอนที่จะออกนอก
บริเวณกอสรางทําใหลดปญหาเรื่องฝุนละอองเศษดินและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวถนนใกลบริเวณสถานที่กอสราง
• การหาแหลงตลาดใหมตามการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย ภายในประเทศมีการขยายตัวไมแนนอนซึ่งขึ้นอยู
กับสภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการที่จะทําใหกลุมบริษัทมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งจะพึ่งเพียงแตตลาด
ภายในประเทศอยางเดียวจะเปนไปไดยาก กลุมบริษัทจึงมองและศึกษาถึงตลาดตางประเทศมาชวยรองรับ ในระหวาง
ป 2550 กลุมบริษัทไดมีการขยายตัวไปรับงานที่ประเทศสิงคโปร โดยรวมลงทุนกับบริษัทภายในประเทศสิงคโปรเพื่อ
เขามารับงานกําแพงกันดิน และในปตอๆ ไปกลุมบริษัทก็จะขยายตลาดไปในกลุมประเทศในเอเซีย เชน เวียดนาม
กัมพูชา ดูไบ เปนตน แตในชวง 1 – 2 ป เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลกตามสหรัฐอเมริกา บริษัทก็จะชะลอการ
ลงทุนไปตางประเทศออกไปกอน
3.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ลักษณะงานของบริษัทสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เชน งานฐานรากอาคารสํานักงาน อาคารชุด
โรงแรม ศูนยสรรพสินคา เปนตน และงานภาครัฐบาล อันไดแกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เชนงานฐานรากอาคารราชการ
งานฐานรากโครงการกอสรางพื้นฐาน เชน ทางยกระดับ อุโมงคลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟาใตดิน เปนตน
อยางไรก็ตามบริษัทไมไดเนนรับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยางหนึ่งอยางใด
3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะธุรกิจใหบริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินซึ่งเปนสวนสําคัญในการวางรากฐานสําหรับการกอสรางอาคารและ
โครงสรางพื้นฐาน
ซึ่งจะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางในประเทศของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยจําแนกเปนงานกอสรางฐานรากสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยสรรพสินคา และงานโครงสราง
พื้นฐานสําหรับ ทางยกระดับ อุโมงคลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟาใตดิน เนื่องจากการรับเหมางานฐานรากประเภท
เสาเข็มเจาะขนาดใหญและกําแพงกันดินตองอาศัยเครื่องจักรขนาดใหญ จากประสบการณในการทํางานที่ยาวนานถึง 33 ป
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเชี่ยวชาญในงานฐานรากจากประสบการณและความคุนเคยของดินในประเทศไทยมากกวา
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ในป 2551 ในภาคสวนธุรกิจการกอสรางภายในประเทศประสบปญหาเกี่ยวกับการผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
เหล็กและน้ํามัน ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นมากแบบไมเคยปรากฎมากอน ประกอบกับการซื้อเหล็กนั้นจะตองใชเงินสดในการซื้อ
เพื่อใหไดสินคาในราคาและจํานวนตามที่ตองการ จึงมีผลกระทบของตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้นตามไปดวย ประกอบกับปญหา
ทางการเมืองเรื่องการปดสนามบิน ทําใหภาพการลงทุนของอสังหาริมทรัพยชะลอตัวลงเปนอยางมาก สงผลใหผลประกอบการของ
บริษัทออกมาไมดี
สวนในป 2552 ในภาคสวนของธุรกิจการกอสรางและอสังหาริมทรัพย ก็ยังไมสดใสถึงแมจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล แตอยางไร
ก็ตามบริษัทยังมี Backlog เหลืออยูประมาณ 1,400 ลานบาท ณ.สิ้นป 2551 ซึ่งเปนจํานวนที่มากที่สุดเทาที่มีมาและในภาคของ
การกอสรางไมนาจะเลวรายมากนักทั้งที่มีผลกระทบจากเงินลงทุนจากตางประเทศซึ่งประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทั่วไปหมดตาม
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะภาครัฐไดมีการสรางรถไฟฟาในหลายสาย โดยเฉพาะสายสีมวง ซึ่งไดบริษัทที่ประมูลราคาต่ําสุดแลว
ถามีการเริ่มกอสรางภายในป 2552 ก็จะชวยใหภาคการกอสรางดีขึ้นก็เปนได
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

3.3.1 กําลังการผลิต
งานรับเหมาทําฐานรากโครงการกอสรางตองอาศัยเครื่องจักรและความชํานาญของวิศวกรและผูควบคุมงานในปริมาณที่
ตางๆ กันขึ้นกับประเภทโครงสรางของงาน จึงไมสามารถระบุชัดเจนถึงกําลังการผลิตของบริษัท อยางไรก็ตามสามารถสรุปเปน
ปจจัยสําคัญที่เปนเครื่องกําหนดกําลังการผลิตของบริษัท ดังนี้
• ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และจํานวนเครื่องจักรแตละประเภท
เครื่องจักรของบริษัทประกอบดวยเครื่องเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 23 ชุด เครื่องมือสําหรับกอสรางกําแพง D-Wall
จํานวน 12 ชุด และเครื่องจักรสําหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ที่ไดรับการดูแลตรวจสภาพและปรับแตง
ตลอดเวลา จึงสามารถรับงานเสาเข็มเจาะไดถึง 23 หนวยงาน งานกําแพง D-Wall ไดถึงจํานวนประมาณ 12
หนวยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 2 หนวยงานในขณะเดียวกันได นอกจากนี้บริษัทยังมีโรงงานซอม
เครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งใหญพอที่จะสามารถซอมรถเครนไดพรอมกันครั้งละ 7 คัน ทําใหเครื่องจักรของบริษัทอยูใน
สภาพพรอมที่จะรับงานอยูเสมอ
• จํานวนวิศวกร
บริษัทมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบและกอสรางฐานรากและทํางานรวมกับบริษัทมาเปนเวลานานโดย
เฉลี่ยแลวมีอายุงานประมาณ 12 ป ซึ่งสามารถจําแนกประเภทวิศวกรตามหนาที่ที่รับผิดชอบไดดังนี้
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จํานวน (คน)
วิศวกร
1. วิศวกรระดับผูจัดการโครงการ
2. วิศวกรงานออกแบบดานธรณีเทคนิค
3. วิศวกรระดับผูควบคุมงานสนาม
รวมทั้งสิ้น

ป 2550
7
7
41

ป 2551
7
7
41

55

55

จํานวนและความเชี่ยวชาญของวิศวกรดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทสามารถรับงานไดครั้งละ 23 งานในเวลาเดียวกัน
• วงเงินกับสถาบันการเงิน
บริษัทจําเปนตองมีวงเงินค้ําประกันกับทางสถาบันการเงินเชนเดียวกับผูประกอบการรับเหมากอสรางทั่วๆไป โดยปกติ
การรับงานของบริษัทจะตองมีการออกหนังสือค้ําประกัน 3 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือค้ําประกันการประมูล (Bid Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา
2. หนังสือค้ําประกันสัญญา (Performance Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา เพื่อเปนการ
ประกันการทํางานที่บริษัทตองใหไวกับลูกคาตลอดอายุของโครงการ
3. หนังสือค้ําประกันผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา เพื่อเปนการ
ค้ําประกันผลงานตอไปอีก 1-2 ป หลังสงมอบงาน
นอกจากนี้ บางงานอาจมีการรับเงินคาจางลวงหนา ดังนั้นบริษัทจะตองมีการออกหนังสือค้ําประกันวาบริษัทไดรับเงิน
ลวงหนาในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนังสือค้ําประกันที่บริษัทตองออกในการรับงานหนึ่งๆ คิดเปนมูลคา
รอยละ 10 – 20 ของมูลคางาน ดังนั้นวงเงินค้ําประกันที่บริษัทมีกับสถาบันการเงินตางๆ จึงนับไดวาเปนปจจัยที่กําหนดถึง
ความสามารถในการรับงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไมเคยประสบปญหาเรื่องวงเงินค้ําประกันไมเพียงพอในการรับงาน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีวงเงินค้ําประกันกับสถาบันการเงิน 5 แหง จํานวน 900 ลานบาท ซึ่งเพียงพอใหบริษัทสามารถรับงานได
ประมาณ 3,500 ลานบาทตอป
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3.3.2

ขั้นตอนการรับงาน และขั้นตอนการทํางาน
การรับงานแบบเหมา’ชวง

การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง

ไดรับแบบของโครงการ

ไดรับแบบของโครงการ

ศึกษาแบบและสํารวจพื้นที่เพื่อประเมินราคางาน

ศึกษาแบบและสํารวจพื้นที่เพื่อประเมินราคางาน

เสนอราคาใหผูรับเหมาหลัก

เสนอราคาตอเจาของโครงการ

ผูรับเหมาหลักชนะการประมูล

เจรจาตอรองราคา

เจรจาตอรองราคา

ลงนามในสัญญาจาง

ลงนามในสัญญาจาง

วางแผนจัดเตรียมทีมงานและเครือ่ งจักรที่ตอ งใชในการทํางานและจัดทําตารางในการทํางาน
ทําแบบสําหรับใชในการกอสรางจริง (Shop Drawing) เสนอตอผูจ าง
ไมอนุมัติ
ผูจางพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
สั่งซื้อวัตถุดิบ โดยกําหนดการสงของใหสอดคลองกับกําหนดการทํางานที่วางแผนไว
ขนยายเครื่องจักรและอุปกรณเขามายังโครงการ
ดําเนินการกอสรางตามแผนงานที่กาํ หนด
สงมอบงานพรอมออกใบเรียกชําระเงินเปนระยะ ตามที่กําหนดในสัญญา
ทําแบบการกอสรางเหมือนจริง (As Built Drawing) สงใหผูจาง
สงมอบงานและเรียกชําระเงินงวดสุดทาย
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ตรวจสอบการทํางานและ
ทดสอบผลงานเปนระยะๆ

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

3.3.3 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่บริษัทใชในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเสน และเบนโทไนท ซึ่งบริษัท
สั่งซื้อวัตถุดิบเหลานี้จากผูจัดจําหนายภายในประเทศ โดยมีผูจัดจําหนายที่บริษัทติดตอเปนประจําเพียงไมกี่ราย ซึ่งบริษัทเชื่อมั่น
ในความมีชื่อเสียงของผูจัดจําหนาย ราคาสามารถแขงขันไดในตลาด และมีวัตถุดิบปอนใหแกบริษัทอยางสม่ําเสมอและตรง
ตามที่กําหนดไว
ปริมาณวัตถุดิบหลักที่บริษัทใชในระยะ 3 ปที่ผานมาเปนดังนี้
รายการวัตถุดิบ
ปริมาณ

คอนกรีตผสมเสร็จ
เหล็กเสน
เบนโทไนต
โพลิเมอร
รวม

319,430
(ลบ.ม.)
25,926
ตัน
1,885
ตัน
62,76
ตัน

ป 2549
ลาน
บาท

495.31

% ของ
มูลคา
วัตถุดิบ
รวม
45.37

468.23

42.88

12.50

1.14

12.55

1.15

988.59

90.54

ปริมาณ

310,790
(ลบ.ม.)
20,194
ตัน
1,966
ตัน
38.90
ตัน

ป 2550
ลาน
บาท

442.30

% ของ
มูลคา
วัตถุดิบ
รวม
45.65

421.04

43.45

11.99

1.24

7.26

0.75

882.59

91.09

ปริมาณ

184,024
(ลบ.ม.)
14,904
ตัน
1,996
ตัน
35
ตัน

ป 2551
ลาน
บาท

300.79

% ของ
มูลคา
วัตถุดิบ
รวม
36.54

452.04

54.92

12.59

1.53

6.76

0.82

772.18

93.81

หมายเหตุ : เบนโทไนท คือ วัตถุดิบที่ใชสําหรับการขุดเจาะพื้นดินเพื่อใหแนวดินคงรูปและงายตอการขุดเจาะ ปจจุบันมีการนําโพลีเมอร
(Polymer) มาใชงานแทนเบนโทไนทสาํ หรับงานบางประเภท

ที่ผานมานโยบายการรับงานของบริษัทจะรับเฉพาะคาแรงและคาเครื่องจักรเปนหลัก
โดยใหลูกคาเปนผูจายเฉพาะคา
วัตถุดิบหลักคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน เนื่องจากราคาของวัตถุดิบเหลานี้เปนที่ทราบกันดีในตลาด และเวลาการกอสราง
เสาเข็มเจาะหรือกําแพง D-Wall มีระยะเวลาสั้น ทําใหไมสามารถบวกกําไรจากวัตถุตนทุนวัสดุดิบหลักไดมากนัก อีกทั้งมีความ
เสี่ยงในเรื่องการรับเงินคาวัตถุดิบหลักจากลูกคาบางรายไมตรงตามกําหนดที่บริษัทจะตองจายชําระคาวัตถุดิบหลักดวย อยางไรก็
ตามบริษัทไดมีการปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความนาเชื่อถือของลูกคามากขึ้น ถาลูกคามีคุณภาพดี บริษัทอาจ
ลดความเสี่ยงจากการชําระเงินลาชาหรือไมชําระเงินได สําหรับลูกคารายดังกลาวบริษัทก็จะรับงานชนิดที่รวมคาวัตถุดิบดวย เพื่อ
ขยายการรับงานและมีกําไรจากลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น
นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสนแลว วัตถุดิบอีกประเภทที่บริษัทใชมากและเปนวัสดุสิ้นเปลืองที่เมื่อใชงานเสร็จก็
ตองกําจัดทิ้ง ไดแก เบนโทไนท (ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนไปใชเปนโพลีเมอรมากขึ้น)
ปจจุบันบริษัทใชเบนโทไนทที่ผลิตทั้งจากใน
ประเทศและจากตางประเทศ แตอัตราสวนที่ผลิตจากในประเทศสูงกวาทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และคุณภาพ
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ในระยะ 3 ปที่ผานมาบริษัทมิไดพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายใดรายหนึ่งที่มีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท
เงื่อนไขการชําระเงินและอํานาจในการตอรอง
• โดยทั่วไป เงื่อนไขในการชําระเงินในการสั่งซื้อวัสดุจากผูจัดจําหนาย คือ ชําระภายใน 30 - 90 วัน หลังจากไดรับสินคา
โดยผูจัดจําหนายจะตองนําของมาสงที่บริเวณกอสราง
• อํานาจในการตอรอง
- บริษัทเปนลูกคารายใหญ เนื่องจากมีการสั่งซื้อวัสดุครั้งละจํานวนมาก ทําใหไดรับสวนลดมากกวาลูกคาทั่วไป
- รานคาและผูจัดจําหนายวัสดุกอสรางมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทไมจําเปนตองผูกขาดซื้อจากรานใดรานหนึ่ง
โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉลี่ยการซื้อวัสดุได
- การที่บริษัทติดตอกับรานคาและผูจัดจําหนายเปนระยะนาน และประวัติการจายชําระหนี้ไมเคยมีปญหา แมในชวง
ที่ภาวะเศรษฐกิจไมดี ทําใหไดรับเงื่อนไขที่ดีตลอดมา
ปญหาเรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในป 2551 ประสบปญหาเกี่ยวกับการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งแสดงใหเห็นตามตารางราคาดานลาง เห็นวาราคา
วัตถุดิบสูงขึ้นจากป 2550 เปนจํานวนมากไมวาจะเปนราคาน้ํามัน โดยเฉพาะราคาเหล็กเสน ซึ่งผันผวนเปนอยางมาก และการซื้อ
เหล็กเสนในป 2551 จะตองใชเงินสดในการซื้อ เพื่อใหไดจํานวนและขนาดตามตองการเปนสาเหตุที่ทําใหตนทุนทางดานการเงิน
สูงขึ้นดวย
ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบหลักในป 2549 – 2551
วัตถุดิบ
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเมตร)
เหล็กเสน (บาทตอกิโลกรัม)
เบนโทไนท แบบผง (บาทตอกิโลกรัม)
โพลีเมอร (บาทตอกิโลกรัม)
น้ํามันดีเซล (บาทตอลิตร)

2549
1,550.60
18.06
6.63
200.00
23.44

2550
1,423.20
20.85
6.10
186.67
22.89

2551
1,634.51
30.33
6.10
184.16
28

ปจจุบันบริษัทมิไดมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ
โดยจะซื้อจากผูผลิตภายในประเทศและตัวแทนจําหนายจาก
ตางประเทศในประเทศ อยางไรก็ตามบริษัทยังมีความจําเปนตองนําเขาอะหลั่ยเครื่องจักรบางประเภทซึ่งไมมีจําหนายในประเทศ
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3.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานของบริษัทมิไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรายแรงใดๆ
แตอาจจะกอใหเกิดความรําคาญตอผูอยู
อาศัยบริษัทใกลเคียงกับโครงการกอสราง ทั้งนี้ปญหาที่พบบอย เชน ปญหาฝุน เสียง และการสะเทือน เปนตน ซึ่งบริษัทได
ดําเนินการตางๆเพื่อเปนการปองกันและลดปญหาดังกลาว ดังนี้
• บริษัทจะจัดใหมีการติดตั้งกําแพงกันฝุนและเสียงลอมรอบบริเวณกอสราง เพื่อปองกันฝุนและเสียงไมใหรบกวนผูอยู
อาศัยบริเวณใกลเคียง
• บริษัทมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแตงเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเครื่องจักรเดินเครื่องไดลื่นไมกอใหเกิดเสียง
ดังมากจนเกินไปขณะทํางาน
• บริษัทมีเครื่องลางลอรถยนตอัตโนมัติ เพื่อใชลางลอรถยนตบรรทุกวัสดุอุปกรณกอนที่จะวิ่งออกจากบริเวณกอสราง
เพื่อใหลอรถสะอาด ไมทําใหพื้นถนนปนเปอนเศษดินและหิน
• บริษัทมีนโยบายดําเนินงานฐานรากภายในเวลาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการกอสรางของกรุงเทพฯ
ซึ่งระบุไววาสามารถเริ่มงานไดตั้งแตพระอาทิตยขึ้นจนถึงตกดิน (06.00น. –18.00น.) ทั้งนี้ในกรณีที่จําเปนตองทํางาน
เรงดวน บริษัทจะทําการขอผอนผันจากกรุงเทพฯเพื่อยึดเวลาการทํางานเปนแตละกรณีไป
• บริษัทมีการสรางมิตรสัมพันธกับผูอยูอาศัยใกลเคียงบริเวณกอสราง พรอมทั้งมีการชี้แจงใหทราบถึงเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และดําเนินการแกไขโดยทันทีเมื่อมีเรื่องรองเรียนจากชาวบานในบริเวณใกลเคียง
ทั้งนี้บริษัทไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
3.3.5 ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลานานกวา 30 ป
ที่บริษัทไดจัดทําโครงการพิเศษและกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ตั้งแตป 2550
จนถึงปจจุบันดังนี้
ป 2552
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาชื่อ “ทุนการศึกษา สุพจน ทัศนนิพันธ (ซึ่งเปนผู
กอตั้งบริษัท) สําหรับนักศึกษาตางประเทศ” ซึ่งเปนทุนตอเนื่อง จากป 2551 จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 268,000.00
บาท
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญแกสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับสนับสนุนเครื่องจักรกลพรอมเจาหนาที่ ดําเนินการขุดสระกักเก็บน้ําสําหรับให
ประชาชนไดใชประโยชน กับทางสํานักงานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา
ป 2551
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาชื่อ “ทุนการศึกษา สุพจน
ทัศนนิพันธ สําหรับนักศึกษาตางประเทศ” ซึ่งเปนการมอบทุนการศึกษาตอเนื่องจากป 2550 เปนจํานวน 1 ทุน เปนเงิน
521,500.00 บาท
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• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เปนจํานวนเงิน 281,000.00
บาท
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมบริจาคใหกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี เพื่อเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณ
เพื่อการศึกษาเปนจํานวนเงิน 600,000.00 บาท
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดรวมบริจาคสนับสนุนโครงการอบรม ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดบริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ ใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
สื่อมวลชนกีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการสงเสริมการสรางสรรคผลงานของผูพิการ ครั้งที่ 5 จํานวนเงิน
50,000 บาท ระหวางวันที่ 20-27 มกราคม 2551 ใหสมาคมคนพิการทุกชนิด จังหวัดนครปฐม
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบเงินจํานวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 สนับสนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ผานคุณมนตรี แสนวิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนที่จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปค(สอวน.)
ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญและอาหารเนื่องในวันเด็กแหงชาติใหแกเด็กในบานพักพนักงาน บางชัน 2
จํานวน 35 คน
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แกเด็กนักเรียนโรงเรียนสุเหราสามวา ถนนหทัยราษฎร
คลองสามวา กรุงเทพฯ เนื่องในวันเด็ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แกสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ถนนราชวิถี
กรุงเทพฯ เนื่องในวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551
ป 2550
• บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) รวมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนชื่อ “ทุนการศึกษา สุพจน ทัศนนิพันธ
สําหรับนักศึกษาตางประเทศ” โดยทางสถาบัน AIT ไดทําการคัดเลือกผูที่จะไดรับทุนการศึกษาซึ่งเปนนักศึกษาชาว
ปากีสถาน 1 ทุน เปนทุนการศึกษาจํานวน 952,000.00 บาท และตอเนื่องจากป 2549 ไดมอบทุนแกนักศึกษาชาวไทยอีก
1 ทุน จํานวน 1,904,000.00 บาท รวมเปน 2 ทุนตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานการวิจัยและทุนการศึกษา
3.4

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

บาท
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
สรุปงานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ชื่อโครงการ
1. กอสรางถนนไมตรีจิตรและถนนคลองเกา
2. ทางลอดศรีนครินทร – ถนนสุขุมวิท 103
3. กอสรางอาคารสํานักงาน รฟม. (9 ชั่น)
4. อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม
5. L & H SUKHUMVIT
6. IBIS RIVERSIDE CHAROEN NAKHON
7. IBIS HUA-HIN
8. PARK VENTURES
9. ALL SEASON HOTEL อาคารพักอาศัย
10. อาคารศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ
11. CENTRIC SCENCE RATCHAVIPA
12. HIVE SATHORN
13. ROYCE PRIVATE RESIDENCES SUKHUMVIT
14. PROM PAHOLYOTHIN 2
15. THE SILK CONDOMINIUM SOI ARI 2
16. ไดมอนด - สุขุมวิท
17. IBIS KATA
18. FLYOVER HIGHWAY NO.9
19. อาคารเรียนและปฎิบัติการนวัตกรรมสื่อสาร
20. โรงงานใหม บ.โอเรียนเต็ลคอปเปอร
21. RAYONG MARRIOTT RESORT & SPA
22. ศูนยสุขภาพ ร.พ.ขอนแกน
23. GHECO - ONE

ประเภทงาน
โครงสราง
โครงสราง
เข็มเจาะ
โครงสราง
โครงสราง
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เข็มเจาะ

รวมมูลคางาน (ลานบาท)
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กําหนดการแลวเสร็จ
ไตรมาส 1 ป 2553
ไดรมาส 4 ป 2553
ไตรมาส 2 ป 2553
ไตรมาส 4 ป 2552
ไตรมาส 3 ป 2552
ไตรมาส 3 ป 2552
ไตรมาส 3 ป 2552
ไตรมาส 2 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
ไตรมาส 1 ป 2552
1,404.73 ลานบาท

