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5. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

5.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
ธุรกิจของบริษัท สามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะของผลติภณัฑ์และประเภทงานท่ีทํา ดงันี ้

5.1.1 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles) 
งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากสว่นสําคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพืน้ฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชัน้

ดินออ่นแตจํ่าเป็นต้องใช้เสาเข็มเพ่ือรองรับนํา้หนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแข็งแรง หรือใช้กบับริเวณพืน้ท่ีท่ีไม่สะดวกใน
การใช้เสาเข็มตอก  นอกจากนีเ้สาเข็มเจาะสามารถทําให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํา้หนักอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างท่ีมีระดบั
ความสงูมากๆ โดยไม่ก่อให้ดินเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัสิ่งก่อสร้างข้างเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใช้เสาเข็มตอก  
การใช้เสาเข็มเจาะยังสามารถลดขนาดของฐานรากให้เล็กกว่ากรณีใช้เสาเข็มตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  
แรงสัน่สะเทือนท่ีเกิดขึน้กบักรณีท่ีใช้เสาเข็มตอก  รูปแบบเสาเข็มเจาะท่ีใช้จะขึน้อยู่กบัสภาพใต้ดิน  ดงันัน้จะต้องมีการสํารวจ
สภาพใต้ดินก่อน จึงจะสามารถออกแบบเสาเข็มเจาะให้เหมาะกบัสภาพใต้ดินขณะเดียวกนัก็สามารถรับนํา้หนกับรรทกุของ
โครงสร้างได้ตามท่ีกําหนด  

เสาเข็มเจาะ สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเข็ม ดงันี ้
1. เสาเข็มเจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเข็มท่ีสามารถรับนํา้หนกัตัง้แต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลาง 350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ขึน้อยู่กบัสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  
เหมาะกบังานโครงสร้างท่ีมีระดบัความสงูไม่เกิน 10ชัน้  ถ้าต้องการให้สามารถรองรับนํา้หนกัได้มากขึน้  จะต้อง
เพิ่มจํานวนเสาเข็มมากขึน้  ทําให้ต้องใช้พืน้ท่ีฐานรากมากขึน้ตามลําดบั  ในการก่อสร้างเข็มเจาะขนาดเลก็ บริษัท
ใช้เคร่ืองเจาะแบบก้านหมนุ (Rotary Drilling Rig) ขนาดเล็ก และระบบสามขา (Tripod Rig) ซึ่งมีขนาดท่ี
กระทดัรัด 

การใช้เข็มเจาะขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบคือ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหว่างการ
ก่อสร้างน้อยมาก อีกทัง้เคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกระทดัรัดทําให้เคล่ือนย้ายได้ง่ายและสามารถทํางานได้ใกล้ตวั
อาคารมากหรืออาจทํางานภายในตวัอาคารได้ 
2. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ คือเสาเข็มท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 600 มิลลิเมตร ปัจจุบันบริษัท
สามารถก่อสร้างได้ถึงขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษัทสามารถก่อสร้างให้มีความยาวได้มากกว่า 
60 เมตร และรับนํา้หนกัได้เกิน 1,500 ตนัต่อต้น เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทกุระดบัความสงู  การท่ี
เสาเข็มมีความยาวมาก จะทําให้แรงเสียดทานรอบเสาเข็มช่วยรับนํา้หนกัได้สว่นหนึ่ง นอกจากแรงแบกทานรองรับ
ท่ีใต้ปลายเสาเข็มซึ่งรับนํา้หนกัส่วนใหญ่เอาไว้  ขนาดของเสาเข็มจะขึน้อยู่กับแรงรับนํา้หนกัของสิ่งปลกูสร้างท่ี
ได้รับการออกแบบไว้  ในกรณีงานโครงสร้างท่ีต้องรองรับนํา้หนกัมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะได้เปรียบเสาเข็ม
เจาะขนาดเลก็และเสาเข็มตอก เน่ืองจากเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะใช้พืน้ท่ีฐานรากน้อยกว่าเสาเข็มเจาะขนาดเลก็
และเสาเข็มตอก 

เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักําแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษัท จะ
สามารถช่วยร่นระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสงูท่ีมีห้องใต้ดินลึกให้สัน้ลงได้ โดยการนําเทคนิคการก่อสร้าง
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ระบบก่อสร้างจากบนลงลา่ง (Top - Down Construction)  โดยผู้ ก่อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จําเป็นต้องรอให้งาน
ก่อสร้างใต้ดินเสร็จสิน้ก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบนดินได้  บริษัทจะก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตัง้
เสาเหลก็ขนาดใหญ่ไว้ท่ีหวัเสาเข็มให้ปลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิมไว้ ซึง่เสาเหลก็ดงักลา่วจะสามารถรองรับ
นํา้หนักอาคารเหนือดินได้ความสูงระดับหนึ่ง  ทําให้ผู้ ก่อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้างอาคารต่อไปได้เลย
หลงัจากท่ีงานเสาเข็มและงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ต้องรองานขดุดินฐาน
รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษัทรับทําส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็ม
เจาะขนาดเล็กด้วยเช่นกัน  แต่มีเง่ือนไขว่าต้องเป็นงานท่ีใช้เสาเข็มตัง้แต่ 300 ต้นขึน้ไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะ
เสาเข็มเจาะขนาดเลก็เพียงอยา่งเดียว  เพ่ือให้คุ้มกบัคา่ใช้จ่ายในการเปิดหน่วยงาน 

5.1.2 งานกําแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล์ (Diaphragm Wall)  
กําแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองานโครงสร้างใต้ดินอีกประเภทหนึง่ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั  เป็นเทคนิคการทํา

กําแพงกนัดินท่ีไม่ต้องใช้ Sheet Pile  สามารถกนันํา้ใต้ดินได้ดี  และสามารถดดัแปลงมาใช้กบัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้าง
ใต้ดินและโครงสร้างระบบ Top-down  ได้ดี    กําแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภท
หนึ่งท่ีบริษัทนํามาใช้ ซึ่งทําให้สามารถขุดเจาะลงไปในพืน้ท่ีเมืองซึ่งมีสิ่งก่อสร้างหนาแน่น และพืน้ท่ีซึ่งคบัแคบในระดบัท่ีลึก
มาก การก่อสร้างสามารถก่อสร้าง กําแพงกนัดินซึ่งมีความหนาตัง้แต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างขึน้โดยเสริมเหล็กและเท
คอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุไว้ล่วงหน้าด้วยวิธีการเทคอนกรีตใต้นํา้ (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกําแพงซึง่มีรูปทรงและ
มิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไว้เพ่ือรองรับตวัอาคารด้านบนโครงสร้างชัน้ใต้ดินท่ีอาคารต่างๆมีอยู่ในปัจจบุนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้าง
โดยใช้เทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลกึสงูสดุเฉล่ียประมาณ 2 ชัน้เท่านัน้ แต่การใช้เทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําให้
สามารถก่อสร้างชัน้ใต้ดินได้ลกึกว่า 3 ชัน้ ซึ่งบริษัทเป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชัน้ใต้ดินได้ลกึถึง 6 ชัน้ คือการสร้างชัน้ใต้ดิน
อาคารโรงแรมแกรนด์ไชน่า บริเวณหวัมมุส่ีแยกราชวงศ์ 

5.1.3 งานก่อสร้างโยธา 
นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน  บริษัทยงัให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอ่ืนๆ และงานโครงสร้างใต้ดินแบบ

ครบวงจร รวมถงึ  

    งานปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น งานฉีดซีเมนต์ (Jet Grouting)  งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD 
เป็นงานฐานรากท่ีใช้วิธีการปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภาพมากขึน้ เพ่ือป้องกันการ
ทรุดตวัของดินในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํา้เปลา่ภายใต้แรงดนัสงูมากลงไปตามแกนเพ่ือกดั
เซาะชัน้ดินให้เกิดช่องว่างขึน้ในชัน้ดินรูปทรงกลมตามขนาดท่ีออกแบบไว้แล้วอดัฉีดนํา้ปูนลงไปแทนท่ีช่องว่าง
ดงักล่าว การก่อสร้าง Jet Grouting อาจก่อสร้างเป็นต้น หรือเป็นกลุ่มก็ได้ขึน้อยู่กบัวิธีการออกแบบ ส่วนงาน 
Deep Cement-Soil Mixing เป็นการฉีดนํา้ปนูภายใต้แรงดนัต่ําลงไปตามแกนของก้านเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดงึ
ขึน้ในชัน้ดินเพ่ือคลกุเคล้านํา้ปนูให้เข้ากบัชัน้ดินอ่อนเพ่ือทําให้แข็งตวัขึน้การก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นต้นเด่ียวหรือ
เป็นกลุ่มได้เช่นกนั สําหรับงาน PVD เป็นการนําท่อแผ่นไยสงัเคราะห์กดฝังลงไปในชัน้ดินอ่อน แล้วปล่อยทิง้ไว้
เพ่ือให้นํา้ในเนือ้ดินออ่นถกูดดูซมึและไหลผา่นทอ่แผน่ใยสงัเคราะห์ขึน้สูผิ่วดิน ทําให้ดินสญูเสียนํา้และยบุตวัลงจน
แน่นขึน้ ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างขึน้บนผิวดินในภายหลงัจึงไม่เกิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชัน้ดิน
ออ่นทัว่ไปท่ีไมไ่ด้รับการปรับปรุงคณุภาพ  
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    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัความสงูไม่มากนกั เน่ืองจากงานอาคารสงู ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดตุกแตง่ทัง้ภาย ใน และภายนอก 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอโุมงค์ลอดถนนทางแยก 

 งานก่อสร้างฐานรากชัน้ใต้ดิน เป็นการก่อสร้างชัน้ใต้ดินของอาคารซ่ืงจะดําเนินการหลงัจากได้ทําการก่อสร้าง
เสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบด้วย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใช้เข็มเหลก็พืด (Sheet Pile) หรือ
กําแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) จากนัน้จะทําการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํา้ยนั เพ่ือขดุดินให้ได้ตาม
ความลกึตามแบบกําหนด จากนัน้ทําการหลอ่คอนกรีตฐานราก, พืน้, กําแพง, เสา พร้อมทัง้ทําการรือ้ถอนระบบคํา้
ยนัชัว่คราวโดยปกติแล้วจะดําเนินการก่อสร้างจนถงึพืน้ชัน้ 1 หรือระดบัดินเดิม 

5.1.4 งานบริการทดสอบต่างๆ เช่น งานบริการทดสอบความสมบรูณ์ (Integrity Test)  งานบริการตรวจสอบการขดุเจาะ 
(Drilling Monitoring)  งานบริการทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนกัของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงาน
ตรวจวดัคา่จากอปุกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Instrumentation) 

5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

5.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  

    บริษัทจะเน้นการรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสําคญัต่อความ
แข็งแรงของสิ่งปลกูสร้าง  เม่ือการดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างแล้วเสร็จ  หากมีสิ่งท่ีจะต้องแก้ไขงานฐานราก 
สืบเน่ืองจากงานก่อสร้างฐานรากท่ีไมไ่ด้คณุภาพตามท่ีกําหนด ซึง่อาจเป็นผลให้ฐานรากไม่สามารถรองรับนํา้หนกั
บรรทกุของโครงสร้างได้ จะเป็นเหตท่ีุยุ่งยากและสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายในการแก้ไขมากหรือในบางกรณีอาจแก้ไข
ไมไ่ด้เลย  ดงันัน้บริษัทจงึเน้นการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง  เพ่ือให้ได้งาน
ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  อนัจะเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ ท่ีรับงานก่อสร้างโครงสร้างต่อจากงาน
ของบริษัท 

    บริษัทดําเนินนโยบายสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้างทัง้ภาคราชการและ
ภาคเอกชน รวมทัง้ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงาน  เน่ืองจากผู้ออกแบบเป็นบคุคลแรกท่ีทราบเก่ียวกบัรายละเอียด
ของโครงการก่อสร้างต่างๆท่ีจะมีขึน้ในประเทศไทย  จากประสบการณ์อันยาวนาน และการมีสายสัมพันธ์กับ
ผู้ ออกแบบ  ทําให้ผู้ ออกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มักจะขอข้อมูลหรือขอคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบ
โครงสร้างฐานรากจากบริษัทเพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างของตนท่ีดแูลอยู่  บริษัทจึงมกัจะทราบก่อนว่าจะมี
โครงการก่อสร้างใหม่โครงการใดบ้าง  และบริษัทก็มักจะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้างต่างๆเกือบ
ทัง้หมด  บริษัทจงึได้รับงานทําตลอดทัง้ปี 

    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กับบุคลากร ทําให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพัฒนากระบวนการทํางานให้สามารถลดการสูญเสีย  
ขณะเดียวกนัก็เกิดประสิทธิผลสงูสดุในการทํางาน บริษัทได้ส่งพนกังานเข้าอบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานรวมทัง้ได้ร่วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาสง่พนกังานเข้ารับทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโท ท่ีสถาบนัแห่งนี ้และบริษัท ได้
มอบทนุการศึกษาให้กบัสถาบนั AIT เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบ
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ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมอบ
ทนุการศกึษาให้กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรนานาชาติ) 

    บริษัทสามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมา
ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องมีเงินคํา้ประกนังานต่างๆ หลายขัน้ตอนจนกว่าจะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่ง
มอบงาน  มีผู้ รับเหมาก่อสร้างหลายรายต้องประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํา้ประกนัเพ่ือประมลู
งานต่างๆ  แต่ด้วยนโยบายในการดํารงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัการปฏิบติัท่ีดีต่อสถาบนัการเงิน  ทําให้
บริษัทสามารถลดอปุสรรคในเร่ืองการขอวงเงินให้เพียงพอตอ่การรับงานของบริษัท 

    บริษัทมีความพร้อมด้านเคร่ืองจักร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบํารุงรักษาอย่างเข้มงวด และมีการพฒันาอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถรับงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนในการ
บริหารเคร่ืองจกัรอย่างมีประสิทธิภาพ  ทําให้บริษัทอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะรับงานได้หลายงานในเวลาเดียวกนั  ซึ่ง
จะทําให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

    บริษัทดําเนินนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัต่อผู้ปฏิบติัหน้าท่ีและบคุคลภายนอก เช่น มีการติดตัง้
กําแพงกนัฝุ่ นและกนัเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรอย่างดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวน
ขณะปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองล้างล้อรถยนต์อตัโนมติัเพ่ือล้างล้อรถบรรทกุวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอก
บริเวณก่อสร้างทําให้ลดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและสิง่สกปรกบนพืน้ผิวถนนใกล้บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซึ่ง
ขึน้อยู่กับสภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทําให้กลุ่มบริษัทมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะพึ่ง
เพียงแตต่ลาดภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปได้ยาก กลุม่บริษัทจงึมองและศกึษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วย
รองรับโดยเฉพาะในเขตอาเซียน  

5.2.2 กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
ลกัษณะงานของบริษัทสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานักงาน 

อาคารชดุ โรงแรม ศนูย์สรรพสินค้า เป็นต้น และงานภาครัฐบาล อนัได้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น งานฐานราก
อาคารราชการ  งานฐานรากโครงการก่อสร้างพืน้ฐาน เช่น ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และ
รถไฟฟ้าใต้ดิน  เป็นต้น  อยา่งไรก็ตามบริษัทไมไ่ด้เน้นรับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหนึง่อยา่งใด  

5.2.3 คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
      บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัคณุภาพและบริการให้เป็นท่ีพอใจของลกูค้า ทําการส่งมอบงานทนักําหนด โดยมีการ
จดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนท่ีจะเร่ิมเข้างาน มีการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าบนพืน้ฐานของความซ่ือตรง
และผลประโยชน์ร่วมกนั ทําให้ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากลกูค้า 

5.2.4 การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชนและหน่วยงานราชการ 
  บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัชมุชนใกล้เคียงท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปปฏิบติังานโดยมาตรการควบคมุวดัปริมาณเสียงและ
ความสัน่สะเทือนไม่ให้เกินกําหนดข้อบงัคบัของหน่วยงานราชการ และมีการสํารวจบ้านของชมุชนใกล้เคียง โดยบริษัทได้จดั
จ้างผู้ ท่ีชํานาญเข้าสํารวจก่อนการเร่ิมงาน และปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบของหน่วยงานราชการโดยเคร่งครัด 
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5.2.5 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดินซึง่เป็นสว่นสําคญัในการวางรากฐานสําหรับการก่อสร้างอาคาร

และโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่จะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศของทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยจําแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนย์สรรพสินค้า และงาน
โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับ ทางยกระดบั อโุมงค์ลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใต้ดิน เน่ืองจากการรับเหมางานฐาน
รากประเภทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และกําแพงกันดินต้องอาศัยเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทํางานท่ี
ยาวนานถึง 37 ปี โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีความเช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุ้นเคยของดินในประเทศ
ไทยมากกว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง และความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ รับเหมาหลกั ผู้ออกแบบ 
ลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของโครงการ และผู้จดัจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง จึงได้รับความเช่ือถือจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทําให้บริษัทฯ สามารถ
ประมลูงานแข่งขนักบัคูแ่ข่งท่ีมีอยูใ่นตลาดมีเพียงไมก่ี่รายได้ 

ท่ีมาจากฝ่ายธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้สรุปสภาวะอตุสาหกรรมก่อสร้างไว้ดงันี ้
“ ปี 2554 ธุรกิจก่อสร้างชะลอตวัลง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี ปัญหาอทุกภยัได้สร้างความเสียหายแก่ท่ี

อยูอ่าศยัและโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ ในวงกว้างในพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล เส้นทางคมนาคมขนสง่ถกู
ตดัขาดไม่สามารถลําเลียงวสัดกุ่อสร้างมาใช้ในงานก่อสร้างได้ ทําให้งานก่อสร้างต่าง ๆ ต้องหยดุชะงกัลง สง่ผลให้มลูค่าการ
ก่อสร้างรวมทัง้ประเทศเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 1.5 โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐหดตวัลงสงูถึงร้อยละ 8.9 กอปรกบัราคาสินค้า
วสัดกุ่อสร้างอตัราดอกเบีย้ นํา้มนัเชือ้เพลิง และค่าจ้างแรงงาน ปรับสงูขึน้จากปี 2553 ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาในการดําเนินธุรกิจ 

ปี 2555-2556 ธุรกิจก่อสร้างกระเตือ้งขึน้ จากแรงผลกัดนัสําคญัในการลงทนุภาครัฐร่วมกบัภาคเอกชน บูรณะฟืน้ฟู
โครงสร้างพืน้ฐานและท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีท่ีผ่านมา รวมทัง้การวาง
โครงสร้างบริหารจดัการนํา้เพ่ือป้องกนันํา้ท่วมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนีโ้ครงการลงทนุขนาดใหญ่คาดว่าจะมี
การเร่งรัดดําเนินการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนในเขตกทม.และปริมณฑล รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสงู 
โครงการท่าเรือนํา้ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสวุรรณภูมิระยะท่ี 2 ส่งผลให้มลูค่าการ
ก่อสร้างรวมทัง้ประเทศขยายตวัร้อยละ 8.4 และ 9.8 ตามลําดบั อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยงัคงเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ 
อาทิ ราคานํา้มนัเชือ้เพลงิ วสัดกุ่อสร้าง และค่าจ้างแรงงานท่ีแนวโน้มสงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับเพิ่ม
คา่ก่อสร้าง” 

จากผลวิจยัของธนาคารกรุงไทยจะเห็นว่าตลาดอตุสาหกรรมก่อสร้างในปี 2556 จะยงัขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 2555 
เกิดจากแรงผลกัดนัทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนโดย Backlog ในปี 2555 มีอยู่จํานวน 1,568.06 ล้านบาท โดยในปี 2554 มีอยู่
จํานวน 1,102 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.29 ในปี 2556 บริษัทจะขยายตลาดไปประเทศพม่า ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้ส่ง
ผู้บริหารไปศึกษาตลาดท่ีประเทศพม่าแล้วเห็นว่าเป็นตลาดใหม่ท่ีน่าจะเข้าไปทําการตลาด เพราะอาคารสงูมีจํานวนไม่มาก
เหมือนกบักรุงเทพมหานครเม่ือประมาณ 20 ปีก่อน โดยคาดว่าตลาดทางด้านอาคารสงูจะต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว เม่ือมีการ
เปิดประเทศของพมา่ซึง่จะเป็นตลาดใหมท่ี่ดี 

5.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
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5.3.1 กําลงัการผลิต 
งานรับเหมาทําฐานรากโครงการก่อสร้างต้องอาศัยเคร่ืองจักรและความชํานาญของวิศวกรและผู้ ควบคุมงานใน

ปริมาณท่ีต่างๆ กันขึน้กับประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชัดเจนถึงกําลงัการผลิตของบริษัท  อย่างไรก็ตาม
สามารถสรุปเป็นปัจจยัสําคญัท่ีเป็นเคร่ืองกําหนดกําลงัการผลติของบริษัท ดงันี ้

    ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร และจํานวนเคร่ืองจกัรแตล่ะประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษัทประกอบด้วยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 23 ชดุ เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกําแพง D-

Wall จํานวน 17 ชดุ และเคร่ืองจกัรสําหรับงานปรับปรุงคณุภาพดิน 2 ชดุ ท่ีได้รับการดแูลตรวจสภาพและปรับแต่ง
ตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเข็มเจาะได้ถึง 23 หน่วยงาน งานกําแพง D-Wall ได้ถึงจํานวนประมาณ 17 
หน่วยงานและงานปรับปรุงคณุภาพดิน จํานวน 2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได้   นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีโรงงานซ่อม
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  ซึ่งใหญ่พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนได้พร้อมกนัครัง้ละ 7 คนั  ทําให้เคร่ืองจกัรของบริษัท
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

    จํานวนวิศวกร 
 บริษัทมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทํางานร่วมกบับริษัทมาเป็นเวลานาน

โดยเฉล่ียแล้วมีอายงุานประมาณ 12 ปี ซึง่สามารถจําแนกประเภทวิศวกรตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ดงันี ้

 
วิศวกร 

จํานวน (คน) 
ปี 2554 ปี 2555 

1. วิศวกรระดบัผู้จดัการโครงการ 5 5 
2. วิศวกรงานออกแบบด้านธรณีเทคนิค 2 1 
3. วิศวกรระดบัผู้ควบคมุงานสนาม 40 37 

รวมทัง้สิน้ 47 43 

จํานวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักลา่วข้างต้น  ทําให้บริษัทสามารถรับงานได้ครัง้ละ 23 งานในเวลา
เดียวกนั   

    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 
บริษัทจําเป็นต้องมีวงเงินคํา้ประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดย
ปกติการรับงานของบริษัทจะต้องมีการออกหนงัสือคํา้ประกนั 3 ประเภท ดงันี ้

1. หนงัสือคํา้ประกนัการประมลู (Bid Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูคา่สญัญา 
2. หนงัสือคํา้ประกนัสญัญา (Performance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมลูค่าสญัญา เพ่ือเป็น

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

การคํา้ประกนัผลงานตอ่ไปอีก 1-2 ปี หลงัสง่มอบงาน 

นอกจากนี ้บางงานอาจมีการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า  ดงันัน้บริษัทจะต้องมีการออกหนงัสือคํา้ประกนัว่าบริษัทได้รับ
เงินลว่งหน้าในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีบริษัทต้องออกในการรับงานหนึ่งๆ คิด
เป็นมลูค่าร้อยละ 10 – 20 ของมลูค่างาน ดงันัน้วงเงินคํา้ประกนัท่ีบริษัทมีกบัสถาบนัการเงินต่างๆ จึงนบัได้ว่าเป็นปัจจยัท่ี
กําหนดถึงความสามารถในการรับงานของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํา้ประกนัไม่เพียงพอในการรับ
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งาน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีวงเงินคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 6 แห่ง จํานวน 1,100 ล้านบาท ซึง่เพียงพอ
ให้บริษัทสามารถรับงานได้ประมาณ 3,500 ล้านบาทตอ่ปี 

 
5.3.2 ขัน้ตอนการรับงาน  และขัน้ตอนการทํางาน  

อนมุติั 

การรับงานแบบเหมาช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและสาํรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศกึษาแบบและสาํรวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาตอ่เจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู เจรจาตอ่รองราคา 

เจรจาตอ่รองราคา ลงนามในสญัญาจ้าง 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรท่ีต้องใช้ในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสําหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอตอ่ผู้ จ้าง

ผู้ จ้างพิจารณาอนมุติั 

ไมอ่นมุติั 

สัง่ซือ้วตัถดิุบ โดยกําหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว้ 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 

ดําเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กําหนด 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกชําระเงินเป็นระยะ ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ
ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

ทําแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 

สง่มอบงานและเรียกชําระเงินงวดสดุท้าย 
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วตัถดิุบและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ 

วตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทใช้ในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหล็กเส้น และเบนโทไนท์  ซึ่ง
บริษัทสัง่ซือ้วตัถดิุบเหล่านีจ้ากผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผู้จดัจําหน่ายท่ีบริษัทติดต่อเป็นประจําเพียงไม่ก่ีราย  ซึ่ง
บริษัทเช่ือมั่นในความมีช่ือเสียงของผู้ จัดจําหน่าย  ราคาสามารถแข่งขันได้ในตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษัทอย่าง
สม่ําเสมอและตรงตามท่ีกําหนดไว้   

ปริมาณวตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทใช้ในระยะ  3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้
รายการวตัถดิุบ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 ปริมาณ 

 
ล้าน
บาท 

% ของ
มลูคา่
วตัถดิุบ
รวม 

ปริมาณ 

 
ล้าน
บาท 

% ของ
มลูคา่
วตัถดิุบ
รวม 

ปริมาณ 

 
ล้าน 
บาท 

% ของ
มลูคา่
วตัถดิุบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 148,684 
(ลบ.ม.) 

184.54 27.14 129,679 
(ลบ.ม.) 

208.78 27.37 115,320 
(ลบ.ม.) 

195.86 39.78 

เหลก็เส้น (2) 9,539 
ตนั 

186.11 27.35 8,018 
ตนั 

179.41 23.52 4,018 
ตนั 

88.63 18 

เบนโทไนต์ (1) 2,831 
ตนั 

19.67 2.89 2,866 
ตนั 

19.72 2.59 2,126 
ตนั 

14.63 2.97 

โพลิเมอร์ (1) 18 
ตนั 

3.54 0.52 24 
ตนั 

4.69 0.62 12.62 
ตนั 

2.51 0.51 

นํา้มนัดีเซล 2,696,427 
ลิตร 

66.90 18.38 2,814,858 
ลิตร 

75.43 9.89 2,431,270 
ลิตร 

66.96 13.60 

รวม  460.76 76.28  488.03 63.90  368.59 74.87 

หมายเหต ุ: (1) เบนโทไนท์และโพลิเมอร์ คือ วตัถดิุบท่ีใช้สําหรับการขดุเจาะพืน้ดินเพ่ือให้แนวดินคงรูปและง่ายตอ่การขดุเจาะ ปัจจบุนั
มีการนําโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์สาํหรับงานบางประเภท   

  (2) ในปี 2553 และ 2554 วสัดคุอนกรีตและเหลก็เส้นลดลงเน่ืองจากบางโครงการผู้ว่าจ้างเป็นผู้จดัหาให้ 

 
ท่ีผา่นมานโยบายการรับงานของบริษัทจะรับเฉพาะคา่แรงและคา่เคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยให้ลกูค้าเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่า

วตัถุดิบหลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบเหล่านีเ้ป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการ
ก่อสร้างเสาเข็มเจาะหรือกําแพง D-Wall มีระยะเวลาสัน้ ทําให้ไม่สามารถบวกกําไรจากวตัถตุ้นทนุวสัดดิุบหลกัได้มากนกั อีก
ทัง้มีความเส่ียงในเร่ืองการรับเงินคา่วตัถดิุบหลกัจากลกูค้าบางรายไม่ตรงตามกําหนดท่ีบริษัทจะต้องจ่ายชําระค่าวตัถดิุบหลกั
ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกค้ามากขึน้ ถ้าลูกค้ามี
คณุภาพดี บริษัทอาจลดความเส่ียงจากการชําระเงินลา่ช้าหรือไม่ชําระเงินได้ สําหรับลกูค้ารายดงักลา่วบริษัทก็จะรับงานชนิด
ท่ีรวมคา่วตัถดิุบด้วย เพ่ือขยายการรับงานและมีกําไรจากลกูค้าให้เพิ่มมากขึน้ 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้นแล้ว  วตัถดิุบอีกประเภทท่ีบริษัทใช้มากและเป็นวสัดสุิน้เปลืองท่ีเม่ือใช้งาน
เสร็จก็ต้องกําจดัทิง้ ได้แก่ เบนโทไนท์ (ซึง่ปัจจบุนัเปล่ียนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มากขึน้)   ปัจจบุนับริษัทใช้เบนโทไนท์ท่ีผลิตทัง้
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จากในประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตัราส่วนท่ีผลิตจากในประเทศสงูกว่าทัง้นีเ้พ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  
และคณุภาพก็เป็นท่ียอมรับ  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ริเร่ิมในการนําโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์ในงานบาง
ประเภท  Polymer เป็นวตัถดิุบนําเข้าจากต่างประเทศ  ย่อยสลายง่ายกว่าและมีคณุภาพดีกว่ามาก ถึงแม้ราคาต่อหน่วยจะ
แพงกวา่เบนโทไนท์ แตป่ริมาณทัง้หมดท่ีใช้นัน้น้อยกวา่เบนโทไนท์ จงึช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทนุรวมได้  

ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทมิได้พึง่พิงผู้จดัจําหน่ายรายใดรายหนึง่ท่ีมีสดัสว่นเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัท 
เง่ือนไขการชําระเงินและอํานาจในการตอ่รอง 

    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในการชําระเงินในการสัง่ซือ้วสัดจุากผู้จดัจําหน่าย คือ ชําระภายใน 30 - 90 วนั หลงัจากได้รับ
สนิค้า โดยผู้จดัจําหน่ายจะต้องนําของมาสง่ท่ีบริเวณก่อสร้าง 

    อํานาจในการตอ่รอง 
- บริษัทเป็นลกูค้ารายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้วสัดคุรัง้ละจํานวนมาก ทําให้ได้รับสว่นลดมากกวา่ลกูค้าทัว่ไป 
- ร้านค้าและผู้จดัจําหน่ายวสัดกุ่อสร้างมีอยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้บริษัทไม่จําเป็นต้องผกูขาดซือ้จากร้านใดร้าน

หนึง่โดยเฉพาะ จงึสามารถเฉล่ียการซือ้วสัดไุด้ 
- การท่ีบริษัทติดต่อกบัร้านค้าและผู้จดัจําหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชําระหนีไ้ม่เคยมีปัญหา แม้

ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจไมดี่ ทําให้ได้รับเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 

 บริษัทได้ทํา Supply chain ผา่นทางธนาคารในการซือ้วตัถดิุบบางรายการ 
ราคาเฉล่ียวตัถดิุบหลกัในปี 2553 – 2555 

วตัถดิุบ 2553 2554 2555 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลกูบาศก์เมตร) 1,241.18 1,609.95 1,698.45 
เหลก็เส้น (บาทตอ่กิโลกรัม) 19.51 22.38 22.06 
เบนโทไนท์  แบบผง (บาทตอ่กิโลกรัม) 6.95 6.87 6.88 
โพลีเมอร์  (บาทตอ่กิโลกรัม) 197.36 196.92 198.67 
นํา้มนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 24.81 26.80 27.54 

ปัจจบุนับริษัทมิได้มีการนําเข้าวตัถดิุบจากต่างประเทศ โดยจะซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศและตวัแทนจําหน่ายจาก
ต่างประเทศในประเทศ  อย่างไรก็ตามบริษัทยงัมีความจําเป็นต้องนําเข้าอะไหล่เคร่ืองจักรบางประเภทซึ่งไม่มีจําหน่ายใน
ประเทศ  

 
5.3.3 ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

การดําเนินงานของบริษัทมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้อยู่
อาศยับริษัทใกล้เคียงกบัโครงการก่อสร้างบ้าง  ทัง้นีปั้ญหาท่ีพบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นต้น  ซึ่งบริษัทได้
ดําเนินการตา่งๆเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักลา่ว ดงันี ้

    บริษัทจะจดัให้มีการติดตัง้กําแพงกนัฝุ่ นและเสียงล้อมรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผู้
อยูอ่าศยับริเวณใกล้เคียง 

    บริษัทมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแตง่เคร่ืองจกัรอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือให้เคร่ืองจกัรเดินเคร่ืองได้ล่ืนไม่ก่อให้เกิด
เสียงดงัมากจนเกินไปขณะทํางาน 



   บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 	 หน้า 23� 	
	 	

    บริษัทมีเคร่ืองล้างล้อรถยนต์อัตโนมัติ  เพ่ือใช้ล้างล้อรถยนต์บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะวิ่งออกจากบริเวณ
ก่อสร้างเพ่ือให้ล้อรถสะอาด  ไมทํ่าให้พืน้ถนนปนเปือ้นเศษดินและหิน 

    บริษัทมีนโยบายดําเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของ
กรุงเทพฯ ซึง่ระบไุว้ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํางานเร่งดว่นนอกเวลาท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทจะทําการขอผ่อนผนัจาก
กรุงเทพฯเพ่ือยดึเวลาการทํางานเป็นแตล่ะกรณีไป  

    บริษัทมีการสร้างมิตรสมัพนัธ์กับผู้อยู่อาศยัใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทัง้มีการชีแ้จงให้ทราบถึงเวลาและ
ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  และดําเนินการแก้ไขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง 

ทัง้นีบ้ริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

5.3.4 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) เลง็เห็นถึงความสําคญัของการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม ตลอดระยะเวลานานกว่า 
30 ปี ท่ีบริษัทได้จดัทําโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคม กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท ตัง้แต่ปี 
2550 จนถงึปัจจบุนัดงันี ้
   ปี 2555 

 ด้วยสถาบนัพลงัจิตตานภุาพ วดัธรรมมงคล ถนนสขุุมวิท 101 ร่วมกบับมจ.ซีฟโก้ เปิดสอนหลกัสตูรครูสมาธิภาค
ปกติ ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงัค์ สิรินธโร (พระธรรมมงคลญาณ) รุ่น วิสทุธิธรรม(ติงสโม) หลกัสตูร 6 เดือน ณ 
ห้องประชุมใหญ่บริษัทฯ เลขท่ี 144 ถนพระยาสเุรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 
10510 เร่ิมเรียนวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555 เวลาเรียน วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 18.00-20.30น. ให้ผู้สนใจเรียนโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-29190090-4 ต่อ 203,220,100 หรือทาง e-mail address : 
seafco@seafco.co.th โดยบริษัทใช้ห้องประชมุใหญ่เป็นห้องเรียนในเวลาเย็น จดุประสงค์การเปิดสอนหลกัสตูรครู
สมาธิดงักล่าว เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังาน, ประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่สํานกังานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพฒันาจิตใจ
ด้วยการทําสมาธิอนัเป็นการทําให้สงัคมน่าอยูแ่ละบคุคลมีเมตตาตอ่กนั 

 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) โดยนางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้ ช่วย
ผู้จดัการใหญ่ ได้มอบทนุการศึกษาให้แก่นกัศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดทนุทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัจํานวน 3 ทนุๆละ 10,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท 

 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
“บริจาคของให้แก่น้องๆ ในชมุชนหนองสมณะ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์(สาขาภาคเหนือ 1) เป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท 

 บริษัทฯ ได้มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัศึกษาท่ียากจน คณะสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั ในปีการศกึษา 2555 จํานวน 1 รายเป็นจํานวนเงิน 84,000 บาท 

   ปี 2554 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2554 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม โดยทีมงาน Seafco Spirit ได้
เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวไทย ทางทีมงานจึงได้จดัซือ้จดัหาของอปุโภคบริโภคนํามาแพ็คเป็นถงุเพ่ือ
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นําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอยุธยา ซึ่งเหล่าพนักงานก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ได้จัดรถรับ-ส่ง
ประชาชนท่ีถกูนํา้ทว่ม บริเวณใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของบริษัทด้วย 

 เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2554 ทางบริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) ได้สนบัสนนุทีวีจอแอลซีดีขนาด 24 นิว้ จํานวน 1 เคร่ือง
แก่งานจราจรสถานีตํารวจนครบาลคนันายาว ซึง่ก่อนหน้านีไ้ด้สนบัสนนุการปรับปรุงตู้ควบคมุสญัญาไฟจราจร กม.
8 รวมถงึภายในตู้ ด้วย 

 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) โดยนายณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้าสํานกังาน
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทภาค
ภาษาองักฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมอบแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 
สวุรรณวิทยา ท่ีภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ทางผู้ แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั ได้ขอเข้าพบผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้องท่ีดแูลนกัศึกษาฝึกงานของทางสถาบนั เพ่ือเป็นการขอบคณุท่ีทาง
บริษัทได้รับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด และเพ่ือทราบถึงปัญหาของการฝึกงาน รวมทัง้เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดและคําแนะนําเพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัทําหลกัสตูรให้ตรงกบัความต้องการของหน่วยงานตอ่ไป 

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนสเุหร่าสามวา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึน้ เพ่ือให้นักเรียนทราบถึง
หน้าท่ีและตระหนกัถงึความรับผิดชอบ ความสําคญัของตนเองตลอดถงึความหว่งใยท่ีผู้ ใหญ่มอบให้แก่เด็ก ๆ ซึง่ทาง
บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในข้อนี ้จึงร่วมให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนในการจัด
กิจกรรม โดยได้มอบสิง่ของเป็นของขวญัให้แก่เดก็ ๆ ด้วย 

 ปี 2553 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินเพ่ือสมทบทนุสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบทุนสนับสนนุการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 160,000 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดบัปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 

 ปี 2552 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT มอบทนุการศกึษาช่ือ “ทนุการศกึษา สพุจน์ ทศันนิพนัธ์ (ซึง่เป็นผู้
ก่อตัง้บริษัท) สําหรับนักศึกษาต่างประเทศ” ซึ่งเป็นทุนต่อเน่ือง จากปี 2551 จํานวน 1 ทุน เป็นจํานวนเงิน 
268,000.00 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัแก่สถานสงเคราะห์เดก็หญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เน่ืองในวนั
เดก็แหง่ชาติ 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกบัสนบัสนนุเคร่ืองจกัรกลพร้อมเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการขดุสระกกัเก็บนํา้สําหรับ
ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กบัทางสํานกังานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 
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ปี 2551 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT คดัเลือกนกัศกึษาเพ่ือมอบทนุการศกึษาช่ือ        “ทนุการศกึษา สุ
พจน์ ทศันนิพนัธ์ สําหรับนกัศกึษาตา่งประเทศ” ซึง่เป็นการมอบทนุการศกึษาต่อเน่ืองจากปี 2550 เป็นจํานวน 1 ทนุ 
เป็นเงิน 521,500.00 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มอบทนุการศึกษา
ระดบัปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จํานวน 1 ทนุ 
เป็นจํานวนเงิน 281,000.00 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคให้กับสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือเป็นค่าจัดหาวัสดุ
อปุกรณ์เพ่ือการศกึษาเป็นจํานวนเงิน 600,000.00 บาท  

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสนบัสนนุโครงการอบรม ครัง้ท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้บริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ ให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ส่ือมวลชนกีฬา เพ่ือสนบัสนุนโครงการคณุภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ิน
ทรุกนัดาร 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนนุโครงการสง่เสริมการสร้างสรรค์ผลงานของผู้พิการ ครัง้ท่ี 5 จํานวน
เงิน 50,000 บาท ระหวา่งวนัท่ี 20-27 มกราคม 2551 ให้สมาคมคนพิการทกุชนิด จงัหวดันครปฐม 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบเงินจํานวน 30,000 บาท เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2551 สนบัสนนุโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยั ผ่านคุณมนตรี แสนวิเศษ ผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอ
ลมิปิค(สอวน.) ครัง้ท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัและอาหารเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในบ้านพกัพนกังาน บางชนั 
2 จํานวน 35 คน 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชดุ แก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนสเุหร่าสามวา ถนนหทยัราษฎร์ 
คลองสามวา กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเดก็ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัจํานวน 250 ชดุ แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี 
กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

5.4 งานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีงานท่ียงัไม่ได้สง่มอบจํานวน 19 โครงการ คิดเป็นมลูค่างานทัง้สิน้ 1,568.06 ล้าน

บาท 
สรุปงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ลําดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแล้วเสร็จ 

1. ก่อสร้างถนนพฒันาการไปสวนหลวง ร.9 โครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2556 
2. สะพานข้ามแยกถนนอ่อนนชุ โครงสร้าง ไตรมาส 1 ปี 2556 
3. MRT Blue Line Contrat 4 Park and Ride เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
4. MRT Blue Line Contrat 2 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
5. สะพาน คอร. ข้ามทางรถไฟ-บางปะอิน (สว่นท่ีทําไปแล้ว) เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 4 ปี 2556 
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ลําดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กําหนดการแล้วเสร็จ 
6. U-PLACE เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ปี 2556 
7. อาคารผู้ปราบมาร เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ปี 2556 
8. อาคารคณุยายหนึง่ไม่มีสอง เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
9. โรงแรมเมอร์เคียว มกักะสนั เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 3 ปี 2556 

10. THE CREST SUKHUMVIT 34 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2556 
11. The MRT Green Line Samutprakarn Section, Contract 1 เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 
12. โนเบิล เพลินจิต คอนโดมิเนียม เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
13. The MRT Green Line Samutprakarn Section, Contract 1

(สว่น Depot) 
เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 

14. โครงการอทุยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมทุรปราการ เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 1 ปี 2556 
15. Silk Plac Laksi เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
16. HQ Sansiri เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
17. Sirat- Ring Road Expressway เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
18. คอนโดมิเนียมพทัยา สาย 2 (พทัยากลาง) จงัหวดัชลบรีุ เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 
19. ม.หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ถ.บางนา - ตราด กม.18) เสาเข็มเจาะ ไตรมาส 2 ปี 2556 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,568.06 ล้านบาท 
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6. การวจัิยและพัฒนา 
 
ฝ่ายวศิวกรรม 

ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญของบริษัทฯ นัน้ควบคุมและกํากับดูแลโดย นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝ่ายวิศวกรรมนัน้
ประกอบไปด้วยวิศวกรปฐพีท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป จํานวน 5 คน และ เจ้าหน้าท่ีเทคนิคและวิศวกรรม จํานวน 4 
คน 
 
ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ แบง่การให้บริการออกเป็น 3 สว่นหลกัๆ คือ 

 การจดัเตรียมใบเสนอราคาทางด้านเทคนิคและการออกแบบเบือ้งต้นให้แก่ลกูค้า 

 การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากลกึและสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นของโครงสร้าง 

 การสนบัสนนุด้านเทคนิคสําหรับทีมงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายประมาณราคา 
 
รายการสรุปโครงการสาํคัญและกจิกรรมที่ฝ่ายวศิวกรรมได้มีส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2555 

โครงการ บริการจากฝ่ายวศิวกรรม 
โครงการมหานคร งานเตรียมรายละเอียดแบบก่อสร้างงานกําแพงกนัดิน 

ติดตัง้อปุกรณ์ทดสอบตา่งๆ และการสนบัสนนุด้าน
เทคนิค 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา่ พระราม 9 การสนบัสนนุด้านเทคนิค 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง สญัญา 2 งานเตรียมรายละเอียดแบบก่อสร้างงานกําแพงกนัดิน 

และการสนบัสนนุด้านเทคนิค 
โครงการอ่ืนๆ งานเตรียมเอกสารวิธีการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบ

ก่อสร้าง  
 
ฝ่ายงานวจัิยและพัฒนา 

ฝ่ายงานวิจยัและพฒันา ได้รับการกํากบัดแูลโดยตรงจาก นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซีฟ
โก้ จํากดั (มหาชน) และได้มีส่วนสําคญัในการสร้างผลงานและสร้างช่ือเสียงให้แก่บริษัทฯ โดยได้สนบัสนนุกิจกรรมวิจยัและ
พฒันาแก่วงการวิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกด้วย อีกหนึ่งในความสําเร็จของฝ่ายงานวิจัยและ
พฒันา คือการมีสว่นร่วมในการตีพิมพ์บทความวิจยัทางวิศวกรรม ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศในหลายภมิูภาคทัว่โลก 

1. การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2555 
บริษัทฯ ตระหนกัว่าการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นสิ่งสําคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หนึ่งในเป้าหมายท่ีสําคญัของ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนานัน้ก็คือการเพิ่มกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนําผลวิจัยท่ีดีท่ีสดุออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้ฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม 
กําแพงกันดิน และวิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ การค้นพบสิง่ใหม่ๆ  จากงานวิจยัจํานวนมากของฝ่ายวิจยัและพฒันา ได้ถกูเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานสมัมนาและการ
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ประชุมทางด้านวิชาการ ท่ีจดัขึน้โดยสถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2554 ฝ่ายวิจยัและ
พฒันาได้ส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการและงานสมัมนา ซึ่งประกอบด้วยบทความท่ีตีพิมพ์ในต่างประเทศ
จํานวน 4 บทความและ บทความเป็นภาษาไทยสง่ตีพิมพ์ภายในประเทศ จํานวน 8 บทความ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

Papers Published in International Conferences in 2012 
Name of Papers Name of Conferences / 

Seminars 
Authors 

Barrette for High-rise Buildings and 
Heavy Structures in Bangkok  Sub-soil 

Geotechnical Seminar on 
Foundation 2012, the 
Engineering Institute of 
Thailand 

Narong Thasnanipan, Zaw Zaw 
Aye, Thayanan Boonyarak, 
Phongpat  Kitpayuck,  
Nutthapon Thasnanipan 

Diaphragm Wall Support Deep 
Excavation in Bangkok 

Geotechnical Seminar on 
Foundation 2012, the 
Engineering Institute of 
Thailand 

Narong Thasnanipan, , Zaw Zaw 
Aye, Aung Win Maung 
Thayanan Boonyarak, Phongpat  
Kitpayuck, Nutthapon 
Thasnanipan 

Underpass Construction in Congestive 
Area of Bangkok 

Geotechnical Seminar on 
Foundation 2012, the 
Engineering Institute of 
Thailand 

Zaw Zaw Aye, Thayanan 
Boonyarak, Phongpat  
Kitpayuck, Sedtha 
Mahasantipiya, Nutthapon 
Thasnanipan, 

Keynote Lecture 
Climate Change and Safety of  
Underground Infrastructures 
 

International Tunnelling and 
Underground Space 
Association – Committee on 
Operational Safety and 
Underground Facilities  
(ITA COSUF) Workshop and 
General Assembly, 22 June 
2012, Rome, Italy 

Zaw Zaw Aye 
 

Special Lecture  
Deep Excavation Works for Major 
Construction Projects 

Special Seminar on 
Infrastructural Development 
Experience from Neighboring 
Country, Myanmar 
Engineering Society, Yangon, 
Myanmar 
12 July 2012  

Zaw Zaw Aye 
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Name of Papers Name of Conferences / 
Seminars 

Authors 

Special Lecture  
Deep Excavation Works for Major 
Construction Projects 

Special Seminar on Design 
and Construction of  
Tall Buildings  
Myanmar Engineering Society, 
Yangon, Myanmar 
15 September 2012  

Zaw Zaw Aye 
 

 

2. กจิกรรมพเิศษทางวชิาชีพวศิวกรรม 
นอกเหนือจากงานวิจยัภายในบริษัทและการเข้าร่วมในงานประชมุทางวิชาการแล้ว ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท ซีฟ

โก้ จํากดั (มหาชน) ยงัได้มีสว่นสนบัสนนุกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ ได้เป็นท่ีปรึกษาให้คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอโุมงค์ วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย (วสท.) สําหรับงานประชุมอุโมงค์โลกปี 2555 และการประชุมสามัญประจําปีของ
คณะกรรมการสมาคมอโุมงค์โลกครัง้ท่ี 38 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้สนบัสนนุให้นายซอว์ซอว์เอย์ เข้าร่วมการเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจดั
งานประชมุอโุมงค์โลกปี 2555 ท่ีได้จดัขึน้ท่ีศนูย์ประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 18 – 
23 พฤษภาคม 2555 ซึง่การจดังานครัง้นีถื้อว่าเป็นงานท่ีใหญ่ท่ีสดุสําหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.) 

3. งานบรรยายพเิศษจัดโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลัยต่างๆ  
นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่  และท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็นผู้บรรยายพิเศษด้านงานขุดดินลึก งาน
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก ในงานสมัมนาและงานประชมุทางวิชาการตา่งๆ ทัว่ประเทศ 
 


