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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  บริษทั

สามารถรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกั (Main Contractor) 

ภาพรวมของงานท่ีบริษทัใหบ้ริการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

• งานเสาเขม็เจาะ (Bored Pile , Barrett Pile) 

• งานกาํแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 

• งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 

• งานก่อสร้างโยธา ซ่ึงรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 

• งานบริการทดสอบต่างๆ 

 

 

2.1.1 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) 

งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากส่วนสาํคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เหมาะสาํหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน

อ่อนแต่จาํเป็นตอ้งใชเ้สาเขม็เพ่ือรองรับนํ้ าหนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่สะดวกในการใช้

เสาเข็มตอก  นอกจากน้ีเสาเข็มเจาะสามารถทาํให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํ้ าหนกัอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีระดบัความสูงมากๆ 

โดยไม่ก่อให้ดินเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้างขา้งเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเ้สาเข็มตอก  การใชเ้สาเข็มเจาะยงั

สามารถลดขนาดของฐานรากใหเ้ลก็กวา่กรณีใชเ้สาเข็มตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี

ใชเ้สาเขม็ตอก  รูปแบบเสาเขม็เจาะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภาพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีการสาํรวจสภาพใตดิ้นก่อน จึงจะสามารถออกแบบ

เสาเขม็เจาะใหเ้หมาะกบัสภาพใตดิ้นขณะเดียวกนัก็สามารถรับนํ้ าหนกับรรทุกของโครงสร้างไดต้ามท่ีกาํหนด  
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เสาเขม็เจาะ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเขม็ ดงัน้ี 

1. เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  

เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  คือเสาเขม็ท่ีสามารถรับนํ้ าหนกัตั้งแต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 

350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูก่บัสภาพพ้ืนท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  เหมาะกบังานโครงสร้างท่ีมีระดบัความ

สูงไม่เกิน 10ชั้น  ถา้ตอ้งการใหส้ามารถรองรับนํ้ าหนกัไดม้ากข้ึน  จะตอ้งเพ่ิมจาํนวนเสาเข็มมากข้ึน  ทาํให้ตอ้งใชพ้ื้นท่ีฐานรากมาก

ข้ึนตามลาํดบั  ในการก่อสร้างเขม็เจาะขนาดเล็ก บริษทัใชเ้คร่ืองเจาะแบบกา้นหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนาดเล็ก และระบบสาม

ขา (Tripod Rig) ซ่ึงมีขนาดท่ีกะทดัรัด 

การใชเ้ขม็เจาะขนาดเลก็มีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหวา่งการก่อสร้างนอ้ยมาก อีก

ทั้งเคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกะทดัรัดทาํใหเ้คล่ือนยา้ยไดง่้ายและสามารถทาํงานไดใ้กลต้วัอาคารมากหรืออาจทาํงานภายในตวัอาคาร

ได ้

2. เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่  

เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ คือเสาเขม็ท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสามารถก่อสร้างไดถึ้ง

ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษทัสามารถก่อสร้างให้มีความยาวไดม้ากกวา่ 60 เมตร และรับนํ้ าหนกัไดเ้กิน 1,500 ตนั

ต่อตน้ เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกระดบัความสูง  การท่ีเสาเขม็มีความยาวมาก จะทาํให้แรงเสียดทานรอบเสาเข็มช่วยรับ

นํ้ าหนกัไดส่้วนหน่ึง นอกจากแรงแบกทานรองรับท่ีใตป้ลายเสาเขม็ซ่ึงรับนํ้ าหนกัส่วนใหญ่เอาไว ้ ขนาดของเสาเข็มจะข้ึนอยูก่บัแรง

รับนํ้ าหนักของส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้ ในกรณีงานโครงสร้างท่ีตอ้งรองรับนํ้ าหนักมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะ

ไดเ้ปรียบเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และเสาเขม็ตอก เน่ืองจากเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีฐานรากนอ้ยกวา่เสาเขม็เจาะขนาดเลก็และ

เสาเขม็ตอก 

เทคโนโลยีในการทาํเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักาํแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสามารถช่วยร่น

ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสูงท่ีมีหอ้งใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยการนาํเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top - 

Down Construction)  โดยผูก่้อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จาํเป็นตอ้งรอใหง้านก่อสร้างใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบน

ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเสาเหลก็ขนาดใหญ่ไวท่ี้หวัเสาเขม็ใหป้ลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิม

ไว ้ซ่ึงเสาเหลก็ดงักล่าวจะสามารถรองรับนํ้ าหนกัอาคารเหนือดินไดค้วามสูงระดบัหน่ึง  ทาํให้ผูก่้อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้าง

อาคารต่อไปไดเ้ลยหลงัจากท่ีงานเสาเขม็และงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขุดดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ตอ้งรองานขุดดินฐาน

รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษทัรับทาํส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กดว้ย

เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นงานท่ีใชเ้สาเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว  

เพ่ือใหคุ้ม้กบัค่าใชจ่้ายในการเปิดหน่วยงาน 

2.1.2  งานกาํแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล ์(Diaphragm Wall)  

กาํแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล ์คืองานโครงสร้างใตดิ้นอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  เป็นเทคนิคการทาํ

กาํแพงกนัดินท่ีไม่ตอ้งใช ้Sheet Pile  สามารถกนันํ้ าใตดิ้นไดดี้  และสามารถดดัแปลงมาใชก้บัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใตดิ้น

และโครงสร้างระบบ Top-down  ไดดี้    กาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภทหน่ึงท่ีบริษทั

นาํมาใช ้ซ่ึงทาํให้สามารถขุดเจาะลงไปในพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างหนาแน่น และพ้ืนท่ีซ่ึงคบัแคบในระดบัท่ีลึกมาก การก่อสร้าง

สามารถก่อสร้าง กาํแพงกนัดินซ่ึงมีความหนาตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างข้ึนโดยเสริมเหลก็และเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขุด

ไวล่้วงหนา้ดว้ยวธีิการเทคอนกรีตใตน้ํ้ า (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกาํแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
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ตวัอาคารดา้นบนโครงสร้างชั้นใตดิ้นท่ีอาคารต่างๆมีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลึก

สูงสุดเฉล่ียประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น แต่การใชเ้ทคโนโลยี Diaphragm Wall ทาํให้สามารถก่อสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กกวา่ 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั

เป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือการสร้างชั้นใตดิ้นอาคารโรงแรมแกรนดไ์ชน่า บริเวณหวัมุมส่ีแยกราชวงศ ์

2.1.3 งานก่อสร้างโยธา 

 

   

นอกจากงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน  บริษทัยงัใหบ้ริการงานก่อสร้างฐานรากอ่ืนๆ และงานโครงสร้างใตดิ้นแบบครบ

วงจร รวมถึง  

•    งานปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น งานฉีดซีเมนต ์(Jet Grouting)  งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD เป็นงาน

ฐานรากท่ีใชว้ิธีการปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน เพ่ือป้องกนัการทรุดตวัของดิน

ในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํ้ าเปล่าภายใตแ้รงดนัสูงมากลงไปตามแกนเพ่ือกดัเซาะชั้นดินให้เกิด

ช่องวา่งข้ึนในชั้นดินรูปทรงกลมตามขนาดท่ีออกแบบไวแ้ลว้อดัฉีดนํ้ าปูนลงไปแทนท่ีช่องวา่งดงักล่าว การก่อสร้าง Jet 

Grouting อาจก่อสร้างเป็นตน้ หรือเป็นกลุ่มก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวิธีการออกแบบ ส่วนงาน Deep Cement-Soil Mixing เป็นการ

ฉีดนํ้ าปูนภายใตแ้รงดนัตํ่าลงไปตามแกนของกา้นเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดึงข้ึนในชั้นดินเพ่ือคลุกเคลา้นํ้ าปูนใหเ้ขา้กบัชั้น

ดินอ่อนเพ่ือทาํให้แข็งตวัข้ึนการก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นตน้เด่ียวหรือเป็นกลุ่มไดเ้ช่นกนั สาํหรับงาน PVD เป็นการนาํ

ท่อแผน่ไยสงัเคราะห์กดฝังลงไปในชั้นดินอ่อน แลว้ปล่อยท้ิงไวเ้พ่ือให้นํ้ าในเน้ือดินอ่อนถูกดูดซึมและไหลผ่านท่อแผ่น

ใยสงัเคราะห์ข้ึนสู่ผิวดิน ทาํใหดิ้นสูญเสียนํ้ าและยบุตวัลงจนแน่นข้ึน ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างข้ึนบนผิวดินในภายหลงัจึง

ไม่เกิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชั้นดินอ่อนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บการปรับปรุงคุณภาพ  

•    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดับความสูงไม่มากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ตอ้งใช้ระยะ

เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดุตกแต่งทั้งภาย ใน และภายนอก 

•    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคล์อดถนนทางแยก 

• งานก่อสร้างฐานรากชั้นใตดิ้น เป็นการก่อสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารซ่ึงจะดาํเนินการหลงัจากไดท้าํการก่อสร้างเสาเข็ม

เจาะแลว้เสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใชเ้ข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกาํแพงกนัดิน 
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(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทาํการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํ้ ายนั เพ่ือขุดดินให้ไดต้ามความลึกตามแบบ

กาํหนด จากนั้นทาํการหล่อคอนกรีตฐานราก, พ้ืน, กาํแพง, เสา พร้อมทั้งทาํการร้ือถอนระบบคํ้ายนัชัว่คราวโดยปกติแลว้

จะดาํเนินการก่อสร้างจนถึงพ้ืนชั้น 1 หรือระดบัดินเดิม 

2.1.4 งานบริการทดสอบต่างๆ  

เช่น งานบริการทดสอบความสมบูรณ์ (Integrity Test) งานบริการตรวจสอบการขุดเจาะ (Drilling Monitoring) งานบริการ

ทดสอบความสามารถในการรับนํ้ าหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวดัค่าจากอุปกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี 

(Geotechnical Instrumentation) 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  

1. แยกตามสายผลติภณัฑ์เป็นดงันี ้

 สายผลติภัณฑ์ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดนิ (รับงาน

เฉพาะค่าแรง) 

456 30% 908 69% 832 

 

44% 

งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดนิ (รับงาน

รวมวสัดุ) 

888 58% 282 22% 927 49% 

รวมงานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดนิ 1,344 88% 1,190 91% 1,759 93% 

งานโครงสร้างและโยธา 179 12% 107 8% 31 2% 

งานต่างประเทศ - - 11 1% 97 5% 

          รวมรายได้จากการบริการ 1,523 100% 1,308 100% 1,887 100% 

 

2. แยกตามแหล่งรายได้เป็นดงันี ้

 2555 2556 2557 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

1. งานราชการ 645 42 755 58 671 36 

2. งานเอกชน 878 58 553 42 1,216 64 

รวม 1,523 100 1,308 100 1,887 100 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2557 จากงานวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างของธนาคารกรุงไทย จาํกัด

(มหาชน) ณ เดือน ธนัวาคม 2557 

 สรุปภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม้ ภาวะธุรกิจก่อสร้างอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้เน่ืองจากรัฐบาลไดเ้ร่งรัดงบประมาณรายจ่าย

เพ่ือการลงทุน ซ่ึงนอกจากจะทาํใหก้ารก่อสร้างภาครัฐขยายตวัข้ึนแลว้ มีส่วนสาํคญัในการกระตุน้ให้การก่อสร้างภาคเอชนฟ้ืน

ตวัข้ึนจากความเช่ือมัน่ในสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจ ภาคเอกชนมีการขยายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นภูมิภาค

ต่าง ๆ ท่ีเป็นหัวเมืองใหญ่ รองรับการเติบโตของเมืองและการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ งการก่อสร้างนิคม

อุตสาหกรรมกอปรกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีการขยายตวั อตัราดอกเบ้ียทรงตวัในระดบัตํ่า ส่งผลให้นักลงทุนมีความ

เช่ือมัน่มากข้ึนพร้อมท่ีจะพยายามการลงทุนการก่อสร้าง อย่างไรก็ดี แมแ้นวโน้มการตลาดในระยะยาวมีทิศทางท่ีดี แต่การ

ดาํเนินธุรกิจจะเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ อาทิ ราคาวสัดุก่อสร้าง และค่าจา้งแรงงานท่ีโนม้สูงข้ึน รวมทั้งการขาดแคลนแรงงาน 

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรับเพ่ิมค่าก่อสร้าง 

 

เคร่ืองช้ีท่ีสาํคญั 2555 2556 2557 2558e 2559e 

การก่อสร้างภาคเอกชน (ลา้นบาท) 476,406 501,646 494,050 521,000 573,0000 

    อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 12.1 5.3 -1.5 5.5 10.0 

การก่อสร้างภาครัฐบาล (ลา้นบาท) 435,972 433,037 431,160 468,000 529,000 

    อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 13.6 -0.7 -0.4 8.5 13.0 

การก่อสร้างรวมทัว่ประเทศ (ลา้นบาท) 912,378 934,683 925,210 997,400 1,102,000 

    อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 12.8 2.4 -1.0 7.8 10.5 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Table 13 : Gross Fixed Capital Formation at Current Market Prices) 

หมายเหตุ : e = ประมาณการโดยฝ่ายวิจยัความเส่ียงธุรกิจ บมจ.ธนาคากรรุงไทย 

 

 ปี 2557 การก่อสร้างหดตวัต่อเน่ือง ทั้งจากปัญหาเสถียรภาพรัฐบาลและปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้การลงทุนก่อสร้าง

สะดุด โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐ ทั้งในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 ภาพรวมการลงทุนก่อสร้าง (Gross Fixed Capital 

Formation at Current Market Prices) หดตวัลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.6 โดยการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ และ

ภาคเอกชน หดตวัลงร้อยละ 3.7 และ 3.6 ตามลาํดบั โครงการภาครัฐไม่มีความคืบหน้าและบางโครงการถูกยกเลิก ขณะท่ี

ภาคเอกชนขาดความมัน่ใจจึงลดการลงทุน ส่งผลให้ภาพรวมงานก่อสร้างอาคารทั้งของภาครัฐและเอกชนหดตวัลงร้อยละ 3.9 

ส่วนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ (งานวิศวกรรมโยธา) และงานก่อสร้างเฉพาะงานหดตวัลงร้อยละ 3.2 อย่างไรก็ดีผลจากการเร่ง

เบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนภาครัฐในช่วง Q4/2557 มีส่วนทาํใหภ้าคก่อสร้างฟ้ืนตวัข้ึน แต่ภาพรวมการลงทุนก่อสร้างตลอดปี 

2557 มีมูลค่าเพียง 925,210 ลา้นบาท หดตวัจากปี 2556 ประมาณ 1.0% ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าจา้งท่ีปรับตวั

สูงข้ึน 

 ปี 2558-2559 ปัจจัยบวกดา้นเสถียรภาพรัฐบาลและโครงการก่อสร้างภาครัฐ ทั้งดา้นคมนาคมขนส่ง และโครงสร้าง

พ้ืนฐานอ่ืน ๆ คาดวา่จะสนบัสนุนใหมี้การใชจ่้ายงบประมาณในการก่อสร้างในปี 2558 เพ่ิมสูงข้ึน โดยคาดวา่จะส่งผลดีต่อความ

เช่ือมัน่ภาคเอกชน และช่วยให้ภาพรวมการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนขยายตวัประมาณร้อยละ 8.5 และ 5.5 ตามลาํดับ 
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โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐท่ีเร่ิมฟ้ืนมาตั้งแต่ Q4/2557 โครงการภาคเอกชนท่ีชะลอการลงทุนในช่วงตน้ปี 2557 จะกลบัเขา้มา

ลงทุนใหม่ รวมทั้งโครงการลงทุนภาครัฐท่ีเป็นโครงการลงทุนปกติและโครงการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ 2558 และ

งบประมาณท่ีคา้งในปี 2557 เขา้มากระตุน้เศรษฐกิจ ขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพจะเร่ิมเขา้ไปรับงานในกลุ่มประเทศ 

CLMV มากข้ึน เน่ืองจากมีโอกาสและความได้เปรียบคู่แข่งจากประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเซียนหลายประการ อาทิ ฝีมือ

แรงงาน วสัดุก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง คาดว่า ในปี 2558 การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมจะมี

มูลค่าประมาณ 9.97 แสนลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 7.8 โดยการก่อสร้างภาครัฐจะขยายตวั 8.5% และภาคเอกชน

ขยายตวั 5.5% ส่งผลบวกต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานก่อสร้างขนาดใหญ่ (วิศวกรรมโยธา เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ 

ท่าเรือ สาธารณูปโภคต่างๆ) งานก่อสร้างอาคาร และการก่อสร้างเฉพาะงาน อาทิงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบท่อ งานร้ือถอน 

งานเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง และงานตกแต่งอาคาร เป็นตน้ และหากมีการเลือกตั้งในปี 2559 คาดวา่รัฐบาลใหม่จะเดินหนา้ลงทุน

ภาครัฐและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลใหก้ารก่อสร้างภาครัฐและเอกชนขยายตวัร้อยละ 13.0 และ 10.0 ตามลาํดบั  

2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  

•    บริษทัจะเน้นการรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสาํคญัต่อความแข็งแรง

ของส่ิงปลูกสร้าง  เม่ือการดาํเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างแลว้เสร็จ  หากมีส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขงานฐานราก สืบเน่ืองจาก

งานก่อสร้างฐานรากท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจเป็นผลให้ฐานรากไม่สามารถรองรับนํ้ าหนักบรรทุกของ

โครงสร้างได ้จะเป็นเหตุท่ียุง่ยากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขมากหรือในบางกรณีอาจแกไ้ขไม่ไดเ้ลย  ดงันั้น

บริษทัจึงเน้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง  เพ่ือให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด  อนัจะเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูท่ี้รับงานก่อสร้างโครงสร้างต่อจากงานของบริษทั 

•    บริษทัดาํเนินนโยบายสร้างสายสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างทั้งภาคราชการและภาคเอกชน 

รวมทั้ งผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงาน  เน่ืองจากผูอ้อกแบบเป็นบุคคลแรกท่ีทราบเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการ

ก่อสร้างต่างๆท่ีจะมีข้ึนในประเทศไทย  จากประสบการณ์อนัยาวนาน และการมีสายสัมพนัธ์กับผูอ้อกแบบ  ทาํให้

ผูอ้อกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มกัจะขอขอ้มูลหรือขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการออกแบบโครงสร้างฐานรากจากบริษทั

เพ่ือใชใ้นการออกแบบโครงสร้างของตนท่ีดูแลอยู่  บริษทัจึงมกัจะทราบก่อนว่าจะมีโครงการก่อสร้างใหม่โครงการ

ใดบา้ง  และบริษทัก็มกัจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเสนอราคางานก่อสร้างต่างๆเกือบทั้งหมด  บริษทัจึงไดรั้บงานทาํตลอดทั้งปี 

•    เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซ่ึงเป็นลูกคา้รายท่ีสาํคญัของบริษทั 

•    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กบับุคลากร ทาํให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานให้สามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกันก็เกิด

ประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน บริษทัไดส่้งพนกังานเขา้อบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของพนกังานรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาส่ง

พนักงานเขา้รับทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท ท่ีสถาบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาให้กบัสถาบนั AIT 

เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทให้กบัสถาบนั

เทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั และมอบทุนการศึกษาให้กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระดับ

ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 
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•    บริษทัสามารถดาํรงสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี

ความจาํเป็นตอ้งมีเงินคํ้ าประกันงานต่างๆ หลายขั้นตอนจนกว่าจะดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบงาน  มี

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลายรายตอ้งประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงานต่างๆ  แต่ดว้ย

นโยบายในการดาํรงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกับการปฏิบัติท่ีดีต่อสถาบันการเงิน  ทาํให้บริษทัสามารถลด

อุปสรรคในเร่ืองการขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อการรับงานของบริษทั 

•    บริษทัมีความพร้อมดา้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบาํรุงรักษาอยา่งเขม้งวด และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา

เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกบับริษทัมีการวางแผนในการบริหารเคร่ืองจกัรอยา่ง

มีประสิทธิภาพ  ทาํให้บริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานไดห้ลายงานในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

•    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีและบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตั้งกาํแพง

กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวนขณะ

ปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลา้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ

ก่อสร้างทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพ้ืนผิวถนนใกลบ้ริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

•   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั

สภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะพ่ึงเพียงแต่ตลาด

ภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปไดย้าก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะใน

เขตอาเซียน  

•    พฒันาเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ บริษทัมีหน่วยงานวิจยัและพฒันาข้ึนภายในองคก์ร 

ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงานดา้นวชิาการท่ีเผยแพร่ไปในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างดา้นงานวศิวกรรมปฐมพีไปทัว่โลก 

2.2.2 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ลกัษณะงานของบริษทัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานกังาน อาคารชุด 

โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ เป็นตน้ และงานภาครัฐบาล อนัไดแ้ก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น งานฐานรากอาคารราชการ 

งานฐานรากโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่ไดเ้นน้รับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเคร่ืองใน

แต่ละช่วงของการรับงาน และบริษทัฯมิไดพ่ึ้งพิงลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 25 ของรายไดร้วมของบริษทั 

2.2.3  คุณภาพการใหบ้ริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

      บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพและบริการใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ทาํการส่งมอบงานทนักาํหนด โดยมีการจดัเตรียม

ความพร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้งาน มีการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้บนพ้ืนฐานของความซ่ือตรงและผลประโยชน์

ร่วมกนั ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากลูกคา้ 

  2.2.4   การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและหน่วยงานราชการ 

  บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัชุมชนใกลเ้คียงท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานโดยมาตรการควบคุมวดัปริมาณเสียงและความ

สั่นสะเทือนไม่ให้เกินกาํหนดขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ และมีการสํารวจบา้นของชุมชนใกลเ้คียง โดยบริษทัไดจ้ดัจา้งผูท่ี้

ชาํนาญเขา้สาํรวจก่อนการเร่ิมงาน และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและระเบียบของหน่วยงานราชการโดยเคร่งครัด 
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2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะธุรกิจใหบ้ริการเสาเข็มเจาะและงานกาํแพงกนัดินซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการวางรากฐานสาํหรับการก่อสร้างอาคารและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยจาํแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสาํหรับอาคารสาํนกังาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ และงานโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับ 

ทางยกระดบั อุโมงคล์อดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เน่ืองจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่

และกาํแพงกนัดินตอ้งอาศยัเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทาํงานท่ียาวนานถึง 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ

เช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุน้เคยของดินในประเทศไทยมากกวา่ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทาง

การเงินท่ีมัน่คง และความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมาหลกั ผูอ้อกแบบ ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จึง

ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้บริษทัฯ สามารถประมูลงานแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลาดมีเพียงไม่ก่ีรายได ้ โดย

บริษทัจะรักษาส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 น้ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของตลาดรวม 

 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

2.3.1 กาํลงัการผลิต 

งานรับเหมาทาํฐานรากโครงการก่อสร้างตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรและความชาํนาญของวิศวกรและผูค้วบคุมงานในปริมาณท่ี

ต่างๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชดัเจนถึงกาํลงัการผลิตของบริษทั  อยา่งไรก็ตามสามารถสรุปเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดกาํลงัการผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

•    ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร และจาํนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 

 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบดว้ยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จาํนวน 23 ชุด เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกาํแพง D-Wall 

จาํนวน 18 ชุด และเคร่ืองจกัรสาํหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ท่ีไดรั้บการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่งตลอดเวลา  จึงสามารถ

รับงานเสาเขม็เจาะไดถึ้ง 23 หน่วยงาน งานกาํแพง D-Wall ไดถึ้งจาํนวนประมาณ 18 หน่วยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จาํนวน 

2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได ้  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโรงงานซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนได้

พร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ทาํใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

•    จาํนวนวศิวกร 

 บริษทัมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทาํงานร่วมกบับริษทัมาเป็นเวลานาโดยเฉล่ีย

แลว้มีอายงุานประมาณ 12 ปี ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทวศิวกรตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบไดด้งัน้ี 

 

 

วศิวกร 

จาํนวน (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 

1. วศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ 5 5 

2. วศิวกรงานออกแบบดา้นธรณีเทคนิค 1 2 

3. วศิวกรระดบัผูค้วบคุมงานสนาม 39 35 

รวมทั้งส้ิน 45 42 

จาํนวนและความเช่ียวชาญของวศิวกรดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหบ้ริษทัสามารถรับงานไดค้ร้ังละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   
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•    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 

บริษทัจาํเป็นตอ้งมีวงเงินคํ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดยปกติ

การรับงานของบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนั 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. หนงัสือคํ้าประกนัการประมูล (Bid Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสญัญา 

2. หนงัสือคํ้าประกนัสญัญา (Performance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสญัญา เพ่ือเป็นการประกนั

การทาํงานท่ีบริษทัตอ้งใหไ้วก้บัลูกคา้ตลอดอายขุองโครงการ 

3. หนงัสือคํ้าประกนัผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา  เพ่ือเป็นการคํ้ า

ประกนัผลงานต่อไปอีก 1-2 ปี หลงัส่งมอบงาน 

นอกจากน้ี บางงานอาจมีการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนัวา่บริษทัไดรั้บเงิน

ล่วงหนา้ในการทาํงาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัตอ้งออกในการรับงานหน่ึงๆ คิดเป็นมูลค่า

ร้อยละ 10-20 ของมูลค่างาน ดังนั้ นวงเงินคํ้ าประกันท่ีบริษัทมีกับสถาบันการเงินต่างๆ จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีกําหนดถึง

ความสามารถในการรับงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํ้าประกนัไม่เพียงพอในการรับงาน โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีวงเงินคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 6 แห่ง จาํนวน 1,100 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอให้บริษทัสามารถรับงานได้

ประมาณ 3,500 ลา้นบาทต่อปี 
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2.3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทาํงาน  

อนมุตั ิ

การรับงานแบบเหมาช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาตอ่เจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู 

 

เจรจาตอ่รองราคา 

 

เจรจาตอ่รองราคา 

 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรท่ีต้องใช้ในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

 

ทําแบบสําหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอตอ่ผู้ จ้าง

 

 
ผู้ จ้างพิจารณาอนมุตัิ 

ไม่อนมุตัิ 

สัง่ซือ้วตัถดุบิ โดยกําหนดการส่งของให้สอดคล้องกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว้ 

 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 

 

ดําเนินการก่อสร้างตามแผนงานท่ีกําหนด 

 

ส่งมอบงานพร้อมออกใบเรียกชําระเงินเป็นระยะ ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

 

ตรวจสอบการทํางานและ

ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

 

ทําแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) ส่งให้ผู้ จ้าง 

 

ส่งมอบงานและเรียกชําระเงินงวดสุดท้าย 
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วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหลก็เส้น และเบนโทไนท์  ซ่ึงบริษทั

สัง่ซ้ือวตัถุดิบเหล่าน้ีจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีบริษทัติดต่อเป็นประจาํเพียงไม่ก่ีราย  ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ใน

ความมีช่ือเสียงของผูจ้ดัจาํหน่าย  ราคาสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอและตรงตามท่ี

กาํหนดไว ้  

ปริมาณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 

รายการวตัถุดิบ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 ปริมาณ 

 

ลา้น

บาท 

% ของ

มูลค่า

วตัถุดิบ

รวม 

ปริมาณ 

 

ลา้น

บาท 

% ของ

มูลค่า

วตัถุดิบ

รวม 

ปริมาณ 

 

ลา้น 

บาท 

% ของ

มูลค่า

วตัถุดิบ

รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 115,320 

(ลบ.ม.) 

195.86 39.78 58,354 

(ลบ.ม.) 

103.84 28.27 148,369 

(ลบ.ม.) 

281.17 41.32 

เหลก็เสน้ (2) 4,018 

ตนั 

88.63 18 2,242 

ตนั 

47.21 12.85 9,515 

ตนั 

192.23 28.25 

เบนโทไนต ์(1) 2,126 

ตนั 

14.63 2.97 3,169 

ตนั 

21.58 5.87 4,261 

ตนั 

28.92 4.25 

โพลิเมอร์ (1) 12.62 

ตนั 

2.51 0.51 29.90 

ตนั 

5.92 1.61 37.00 

ตนั 

7.31 1.07 

นํ้ามนัดีเซล 2,431,270 

ลิตร 

66.96 13.60 3,037,356 

ลิตร 

82.61 22.49 3,245,583 

ลิตร 

87.70 12.89 

รวม  368.59 74.87  261.16 71.09  597.33 87.78 

หมายเหตุ : (1) เบนโทไนตแ์ละโพลิเมอร์ คือ วตัถุดิบท่ีใชส้าํหรับการขดุเจาะพ้ืนดินเพ่ือให้แนวดินคงรูปและง่ายต่อการขดุเจาะ ปัจจุบนัมีการนาํโพลีเมอร์ 

(Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนทส์าํหรับงานบางประเภท   

  (2) ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการรับงาน ซ่ึงถา้ปีใดรับงานค่าแรงรวมวสัดุ ปริมาณการใชค้อนกรีต

ผสมเสร็จและเหลก็เส้นจะมีปริมาณมากข้ึน แต่ถา้ปีใดรับงานเฉพาะค่าแรง ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้นจะลดลง 

 

ท่ีผา่นมานโยบายการรับงานของบริษทัจะรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยใหลู้กคา้เป็นผูจ่้ายเฉพาะค่าวตัถุดิบ

หลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการก่อสร้างเสาเข็ม

เจาะหรือกาํแพง D-Wall มีระยะเวลาสั้น ทาํใหไ้ม่สามารถบวกกาํไรจากวตัถุตน้ทุนวสัดุดิบหลกัไดม้ากนกั อีกทั้งมีความเส่ียงในเร่ือง

การรับเงินค่าวตัถุดิบหลกัจากลูกคา้บางรายไม่ตรงตามกาํหนดท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบหลกัดว้ย อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้

การปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกคา้มากข้ึน ถา้ลูกคา้มีคุณภาพดี บริษทัอาจลดความเส่ียงจากการ
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ชาํระเงินล่าชา้หรือไม่ชาํระเงินได ้สาํหรับลูกคา้รายดงักล่าวบริษทัก็จะรับงานชนิดท่ีรวมค่าวตัถุดิบดว้ย เพ่ือขยายการรับงานและมี

กาํไรจากลูกคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้แลว้  วตัถุดิบอีกประเภทท่ีบริษทัใชม้ากและเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชง้านเสร็จก็

ตอ้งกาํจดัท้ิง ไดแ้ก่ เบนโทไนต ์(ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใชเ้ป็นโพลีเมอร์มากข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใชเ้บนโทไนต์ท่ีผลิตทั้งจากใน

ประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตัราส่วนท่ีผลิตจากในประเทศสูงกวา่ทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  และคุณภาพก็

เป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดริ้เร่ิมในการนาํโพลีเมอร์ (Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนตใ์นงานบางประเภท  Polymer เป็น

วตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ  ย่อยสลายง่ายกว่าและมีคุณภาพดีกว่ามาก ถึงแมร้าคาต่อหน่วยจะแพงกว่าเบนโทไนต์ ซ่ึงไม่มี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของบริษทั 

เง่ือนไขการชาํระเงินและอาํนาจในการต่อรอง 

•    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในการชาํระเงินในการสั่งซ้ือวสัดุจากผูจ้ดัจาํหน่าย คือ ชาํระภายใน 30 - 90 วนั หลงัจากไดรั้บสินคา้ 

โดยผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งนาํของมาส่งท่ีบริเวณก่อสร้าง 

•    อาํนาจในการต่อรอง 

- บริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซ้ือวสัดุคร้ังละจาํนวนมาก ทาํใหไ้ดรั้บส่วนลดมากกวา่ลูกคา้ทัว่ไป 

- ร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีอยู่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งผูกขาดซ้ือจากร้านใดร้านหน่ึง

โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉล่ียการซ้ือวสัดุได ้

- การท่ีบริษทัติดต่อกบัร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชาํระหน้ีไม่เคยมีปัญหา แมใ้นช่วงท่ี

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทาํใหไ้ดรั้บเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 

ราคาเฉล่ียวตัถุดิบหลกัในปี 2554 – 2556 

วตัถุดิบ 2555 2556 2557 

คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 1,698.45 1,779.42 1,895.00 

เหลก็เสน้ (บาทต่อกิโลกรัม) 22.06 21.06 20.20 

เบนโทไนท ์ แบบผง (บาทต่อกิโลกรัม) 6.88 6.81 6.78 

โพลีเมอร์  (บาทต่อกิโลกรัม) 198.67 198.03 197.56 

นํ้ามนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 27.54 27.20 27.02 

ปัจจุบันบริษัทมิได้มีการนําเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศและตวัแทนจําหน่ายจาก

ต่างประเทศในประเทศ  อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้อะไหล่เคร่ืองจกัรบางประเภทซ่ึงไม่มีจาํหน่ายในประเทศ  

2.3.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การดาํเนินงานของบริษทัมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผูอ้ยูอ่าศยั

บริษทัใกลเ้คียงกบัโครงการก่อสร้างบา้ง  ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการ

ต่างๆเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

•    บริษทัจะจดัให้มีการติดตั้งกาํแพงกนัฝุ่ นและเสียงลอ้มรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผูอ้ยู่

อาศยับริเวณใกลเ้คียง 
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•    บริษทัมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแต่งเคร่ืองจกัรอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือให้เคร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อให้เกิดเสียง

ดงัมากจนเกินไปขณะทาํงาน 

•    บริษทัมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติั  เพ่ือใชล้า้งลอ้รถยนตบ์รรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะวิ่งออกจากบริเวณก่อสร้าง

เพ่ือใหล้อ้รถสะอาด  ไม่ทาํใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

•    บริษทัมีนโยบายดาํเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ ซ่ึง

ระบุไวใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํงานเร่งด่วนนอกเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด บริษทัจะทาํการขอผ่อนผนัจากกรุงเทพฯเพ่ือยึด

เวลาการทาํงานเป็นแต่ละกรณีไป  

•    บริษทัมีการสร้างมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทั้งมีการช้ีแจงให้ทราบถึงเวลาและขั้นตอน

การปฏิบติังาน  และดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง 

•    บริษทัมีการพฒันากระบวนการทาํงานเพ่ือใหมี้ผลกระทบดา้นการสัน่สะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 

•    บริษทัคิดคน้และพฒันาระบบของเคร่ืองจกัรเพ่ือลดมลภาวะดา้นเสียง และจดัหาวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ย เช่น การนาํโพลีเมอร์มาใชม้ากข้ึนและลดปริมาณการใชเ้บนโทไนต ์

•   บริษทัจดัฝึกอบรมแก่พนกังานท่ีเร่ิมเขา้มาทาํงานกบับริษทั ในการปฐมนิเทศให้พนกังานทราบเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติังานของบริษทั พร้อมทั้งจดัส่งพนกังานเขา้อบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบัสถาบนัต่าง ๆ 

ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 29 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานทั้งส้ิน 1,040.14 ลา้นบาท 

 

สรุปงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 

1. ก่อสร้างถนนพฒันาการไปสวนหลวง ร.9 งานถนน ไตรมาส 1 ปี 2558 

2. The MRT Green Line Samutprakarn Section, Contract 1 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

3. Sirat - Outer Ring Road Expressway เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

4. สะพานขา้มคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

5. Sirat-Outer Ring Road  Expressway (ชิโน-ไทย) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

6. ทางลอดจรัญสนิทวงศก์บัถนนพรานนก เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

7. เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินมั เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

8. ICON SIAM เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

9. Park 24 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

10. THE CLOUD CONDOMINIUM พทัยา เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

11. พระมหาเจดีย ์วดัป่ามชัฌิมาวาส จ.กาฬสินธ์ุ เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

12. GAYSORN II (อาคารสาํนกังานและศูนยก์ารคา้เกษร2) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 

13. The Key Sathorn Charoenraj เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

14. ASAKARN PLACE เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

15. The Room เจริญกรุง 30 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

16. อาคารพระผูป้ราบมาร (ตะวนัออก) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

17. สะพานขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยธุยา เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

18. The Tree Rio @ Bang Aor Station เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

19. Whizdom รัชดา เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

20. Ashton Asoke เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

21. ICON SIAM (R3) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

22. ICON SIAM (OBA) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

23. M.JATUJAK เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

24. สะพานกลบัรถ ตาลเด่ียว-ซบับอน สระบุรี เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

25. THE SAINT RESIDANCE เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

26. RAI-KHING RAW WATER INTAKE เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

27. The Tree Elegance Krungthep เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

28. Kabaraye Residence,Yangon เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2558 

29. Theparerg Factory  เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2558 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,040.14 ลา้นบาท 

 

2.5 การวจิยัและพฒันา 

ฝ่ายวศิวกรรม 

ฝ่ายวิศวกรรมซ่ึงถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญของบริษัทฯ นั้ นควบคุมและดูแลโดย นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธาน

กรรมการบริหารของบริษทัฯ ท่ีมีช่ือเสียงในการแกปั้ญหาทางดา้นเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝ่ายวิศวกรรมนั้นประกอบ

ไปดว้ยวศิวกรปฐพีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป จาํนวน 4 คน และ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค จาํนวน 5 คน 

ฝ่ายวศิวกรรมของบริษทัฯ แบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ 

• การจดัเตรียมใบเสนอราคาทางดา้นเทคนิคและการออกแบบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

• การวเิคราะห์และออกแบบฐานรากลึกและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของโครงสร้าง 

• การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคสาํหรับทีมงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายประมาณราคา 
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รายการสรุปโครงการสาํคญัและกิจกรรมท่ีฝ่ายวศิวกรรมไดมี้ส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2557 

โครงการ ส่วนร่วมของฝ่ายวศิวกรรม 

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ สญัญา 1 งานออกแบบรายละเอียด งานตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้าง 

และการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 

ทางด่วนศรีรัชเช่ือมต่อ ถนนกาญจนาภิเษก งานออกแบบรายละเอียด งานตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้าง 

และการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 

คาบาร์เอย ์(KER) งานออกแบบรายละเอียด  และการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 

ไอค่อน สยาม งานออกแบบรายละเอียด  และการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 

โครงการอ่ืนๆ  งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวธีิการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 

 

ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา 

ฝ่ายงานวิจยัและพฒันา ไดรั้บการกาํกบัดูแลโดยตรงจาก คุณณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างผลงานและช่ือเสียงให้แก่บริษทัฯ โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพฒันา แก่วงการ

วศิวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกดว้ย หน่ึงในความสาํเร็จของฝ่ายงานวจิยัและพฒันา คือการมีส่วนร่วมในการ

ตีพิมพบ์ทความวจิยัทางวศิวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายภูมิภาคทัว่โลก 

1. หนงัสือรวบรวมบทความตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2557 

หนงัสือ “ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและโครงสร้างใตดิ้นในประเทศไทย” ไดถู้กจดัทาํข้ึนในโอกาสครบรอบ 40 

ปีของบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ทางบริษทัฯ ไดร้วบรวมบทความจาํนวน 48 เร่ืองท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นงานประชุมวิชาการระดบั

นานาชาติ และ 37 บทความในงานประชุมวชิาการระดบัประเทศ ซ่ึงบทความเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์การจากงานก่อสร้าง

ในชั้นดินอ่อนกรุงเทพ และบางส่วนเป็นบทความท่ีเก่ียวกบังานในชั้นดินท่ีแตกต่างออกไปในต่างจงัหวดั นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้าํ

การวิจยัร่วมกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ เก่ียวกบังานวิศวกรรมปฐพี คอนกรีตเทคโนโลยีในงานฐานราก รวมทั้งนวตักรรมท่ีใชใ้นงาน

ก่อสร้างเสาเขม็เจาะและโครงสร้างใตดิ้น เป็นตน้ ซ่ึงบทความเหล่านั้นก็ไดถู้กรวบรวมไวใ้นหนงัสือรวบรวมบทความ ดว้ยเช่นกนั  

2. การจดัสมัมนาพิเศษเน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของบริษทั 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดังานสมัมนาพิเศษ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปีของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 

ณ ศูนยแ์สดงนิทรรศการไบเทค หัวขอ้สัมมนาท่ีจดัคือ “พฒันาการของฐานรากลึกและงานวิศวกรรมปฐพีในเอเชียตะวนัออก” 

ผูบ้รรยายท่ีรับเชิญมาจาก ฮ่องกง เมียนมาร์ สิงค์โปร์ และไทย โดยมีเน้ือหาการบรรยายและเสวนาครอบคลุมงานออกแบบและ

ก่อสร้างงานดา้นวศิวกรรมปฐพี นอกจากน้ียงัมีเน้ือหาบางส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมโครงสร้าง องคป์ระกอบของเน้ือหามีการ

ผสมผสานใหเ้หมาะสมแก่ผูป้ฏิบติังานดา้นปฐพีและโครงสร้าง ผูเ้ขา้ร่วมฟังการบรรยายและเสวนามีประมาณ 150 คน จากประเทศ

ไทย มาเลเซียและเมียนมาร์ 

3. การส่งบทความเขา้ตีพิมพใ์นงานประชุมวชิาการและสมัมนา ในปี 2557 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นส่ิงสาํคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้าหมายท่ีสาํคญัของฝ่ายวิจยั

และพฒันานั้นก็คือการเพ่ิมกิจกรรมการวิจัยและพฒันาเพ่ือนําผลวิจัยท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือให้บรรลุ
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เป้าหมายท่ีวางไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม กาํแพงกนัดิน และ

วธีิการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ การคน้พบส่ิงใหม่ๆ 

จากงานวจิยัจาํนวนมากของฝ่ายวจิยัและพฒันา ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงานสมัมนาและการประชุมทางดา้นวิชาการ ท่ีจดัข้ึนโดย

สถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2557 ฝ่ายวิจยัและพฒันาไดส่้งบทความเพ่ือตีพิมพ์

ในงานประชุมวชิาการและงานสมัมนา ซ่ึงประกอบดว้ยบทความท่ีตีพิมพใ์นงานประชุมระดบันานาชาติจาํนวน 6 บทความ   

4. กิจกรรมพิเศษทางวชิาชีพวศิวกรรม 

นอกเหนือจากงานวิจยัภายในบริษทัและการเขา้ร่วมในงานประชุมทางวิชาการแลว้ ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) ยงัไดมี้ส่วนสนบัสนุนกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

• คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ ไดรั้บเชิญให้เป็นวิทยากรและผูร่้วมเสวนาในงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพี

แห่งชาติ คร้ังท่ี 1 

• ไดมี้การจดัการดูงานสําหรับนิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบนั เขา้เยี่ยมชมและศึกษาการทาํงานภายในหน่วยงาน

ก่อสร้างของบริษทั อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระเจา้เกลา้ธนบุรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้ชมงานก่อสร้าง

เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีหน่วยงาน Icon Siamเป็นตน้ 

• คุณซอว ์ซอว ์เอย ์ไดเ้ป็นผูบ้รรยาย ให้แก่ผูบ้ริหารและวิศวกรของ CQHP (กองควบคุมอาคารสูง) ในเมืองยา่งกุง้ ประเทศ

เมียนมาร์ เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 

• คุณซอว ์ซอว ์เอย ์ไดเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษ เร่ือง งานฐานรากและงานขุดดินลึก แก่นักศึกษาระดบัปริญญาโท ณ สถาบนั

เทคโนโลยแีห่งยา่งกุง้ และภาควชิาธรณีวทิยาประยกุต ์มหาวทิยาลยัยา่งกุง้  

• ดร.เฉลิมพล เตชะกาํธร ไดเ้ป็นผูบ้รรยายเก่ียวกบังานเสาเขม็เจาะ ใหแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• ดร.เฉลิมพล เตชะกาํธร ไดเ้ป็นรับเชิญใหบ้รรยาย แก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล 

• ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษ เร่ืองการก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน แก่นกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ท่ีมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

5. งานบรรยายพิเศษจดัโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยัต่างๆ  

คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ ประธานบริษทั ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์และ ดร.เฉลิมพล เตชะกาํธร ไดรั้บเชิญจากคณะอนุกรรมการ

วศิวกรรมปฐพี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภายใตพ้ระบรมราชินูปถมัภ ์รวมทั้งมหาวทิยาลยัต่าง ใหเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษดา้นงาน

ขดุดินลึก งานวศิวกรรมปฐพีและงานฐานราก ในงานสมัมนาหรือประชุมวชิาการ 

6.  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดมี้ส่วนร่วมในการจดังานสมัมนาในระดบันานาชาติ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือวา่เป็นส่วนร่วมอยา่งมากในการงานสัมมนาในระดบันานาชาติ ซ่ึงจดัโดยวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ป็นแกนหลกัในการจดังานประชุมทางวชิาการและจดัการตีพิมพ์

บทความ จาํนวนทั้งส้ิน 1 งาน ซ่ึงเป็นงานสมัมนาในระดบันานาชาติ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ช่ืองานประชุมวชิาการ สถานท่ีและเวลา บทบาทของบุคลากรในซีฟโก ้

งานแสดงเทคโนโลย ี

และการประชุมวศิวกรรมปฐพี

แห่งชาติ คร้ังท่ี 1  

ไดรั้บการสนบัสนุนจาก วสท. 

(มีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 300 คน) 

วศิวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย, กรุงเทพ 

วนัท่ี 16-17 ตุลาคม 

2557 

 

บุคลากรหลกัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ (ท่ีปรึกษา)  

คุณซอว ์ซอว ์เอย ์(ผูจ้ดังาน) 

ดร.เฉลิมพล เตชะกาํธร (ผูจ้ดังาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




