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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  บริษทั

สามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผูรั้บเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) 
ภาพรวมของงานท่ีบริษทัใหบ้ริการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Pile , Barrett Pile) 
 งานกาํแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 
 งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 
 งานก่อสร้างโยธา ซ่ึงรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 
 งานบริการทดสอบต่างๆ 

 
2.1.1 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) 

งานเสาเขม็เจาะเป็นงานฐานรากส่วนสาํคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เหมาะสาํหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน
อ่อนแต่จาํเป็นตอ้งใชเ้สาเขม็เพ่ือรองรับนํ้าหนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่สะดวกในการใช้
เสาเขม็ตอก  นอกจากน้ีเสาเขม็เจาะสามารถทาํใหมี้ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํ้าหนกัอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีระดบัความสูงมากๆ 
โดยไม่ก่อใหดิ้นเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้างขา้งเคียงใหเ้กิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเ้สาเขม็ตอก  การใชเ้สาเขม็เจาะยงั
สามารถลดขนาดของฐานรากใหเ้ลก็กวา่กรณีใชเ้สาเขม็ตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี
ใชเ้สาเขม็ตอก  รูปแบบเสาเขม็เจาะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภาพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีการสาํรวจสภาพใตดิ้นก่อน จึงจะสามารถออกแบบ
เสาเขม็เจาะใหเ้หมาะกบัสภาพใตดิ้นขณะเดียวกนักส็ามารถรับนํ้าหนกับรรทุกของโครงสร้างไดต้ามท่ีกาํหนด 

 
เสาเขม็เจาะ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเขม็ ดงัน้ี 
1. เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเข็มท่ีสามารถรับนํ้ าหนกัตั้งแต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  เหมาะกบังานโครงสร้างท่ีมีระดบัความ
สูงไม่เกิน 10ชั้น  ถา้ตอ้งการให้สามารถรองรับนํ้าหนกัไดม้ากข้ึน  จะตอ้งเพ่ิมจาํนวนเสาเขม็มากข้ึน  ทาํให้ตอ้งใชพ้ื้นท่ีฐานรากมาก
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ข้ึนตามลาํดบั  ในการก่อสร้างเขม็เจาะขนาดเล็ก บริษทัใชเ้คร่ืองเจาะแบบกา้นหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนาดเลก็ และระบบสาม
ขา (Tripod Rig) ซ่ึงมีขนาดท่ีกะทดัรัด 

การใชเ้ขม็เจาะขนาดเล็กมีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหวา่งการก่อสร้างนอ้ยมาก อีก
ทั้งเคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกะทดัรัดทาํให้เคล่ือนยา้ยไดง่้ายและสามารถทาํงานไดใ้กลต้วัอาคารมากหรืออาจทาํงานภายในตวัอาคาร
ได ้

2. เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่  
เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ คือเสาเขม็ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางมากกว่า 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสามารถก่อสร้างไดถึ้ง

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษทัสามารถก่อสร้างให้มีความยาวไดม้ากกว่า 60 เมตร และรับนํ้ าหนกัไดเ้กิน 1,500 ตนั
ต่อตน้ เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกระดบัความสูง  การท่ีเสาเขม็มีความยาวมาก จะทาํให้แรงเสียดทานรอบเสาเขม็ช่วยรับ
นํ้าหนกัไดส่้วนหน่ึง นอกจากแรงแบกทานรองรับท่ีใตป้ลายเสาเขม็ซ่ึงรับนํ้าหนกัส่วนใหญ่เอาไว ้ ขนาดของเสาเขม็จะข้ึนอยูก่บัแรง
รับนํ้ าหนักของส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้ ในกรณีงานโครงสร้างท่ีตอ้งรองรับนํ้ าหนักมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะ
ไดเ้ปรียบเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และเสาเขม็ตอก เน่ืองจากเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีฐานรากนอ้ยกวา่เสาเขม็เจาะขนาดเลก็และ
เสาเขม็ตอก 

เทคโนโลยีในการทาํเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักาํแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสามารถช่วยร่น
ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสูงท่ีมีหอ้งใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยการนาํเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top - 
Down Construction)  โดยผูก่้อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จาํเป็นตอ้งรอใหง้านก่อสร้างใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบน
ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเสาเหลก็ขนาดใหญ่ไวท่ี้หวัเสาเขม็ใหป้ลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิม
ไว ้ซ่ึงเสาเหลก็ดงักล่าวจะสามารถรองรับนํ้ าหนกัอาคารเหนือดินไดค้วามสูงระดบัหน่ึง  ทาํใหผู้ก่้อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้าง
อาคารต่อไปไดเ้ลยหลงัจากท่ีงานเสาเขม็และงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ตอ้งรองานขดุดินฐาน
รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษทัรับทาํส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กดว้ย
เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นงานท่ีใชเ้สาเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอยา่งเดียว  
เพ่ือใหคุ้ม้กบัค่าใชจ่้ายในการเปิดหน่วยงาน 

2.1.2  งานกาํแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล ์(Diaphragm Wall)  
กาํแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองานโครงสร้างใตดิ้นอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  เป็นเทคนิคการทาํ

กาํแพงกนัดินท่ีไม่ตอ้งใช ้Sheet Pile  สามารถกนันํ้ าใตดิ้นไดดี้  และสามารถดดัแปลงมาใชก้บัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใตดิ้น
และโครงสร้างระบบ Top-down  ไดดี้    กาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภทหน่ึงท่ีบริษทั
นาํมาใช ้ซ่ึงทาํให้สามารถขดุเจาะลงไปในพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างหนาแน่น และพื้นท่ีซ่ึงคบัแคบในระดบัท่ีลึกมาก การก่อสร้าง
สามารถก่อสร้าง กาํแพงกนัดินซ่ึงมีความหนาตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างข้ึนโดยเสริมเหลก็และเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุ
ไวล้่วงหนา้ดว้ยวิธีการเทคอนกรีตใตน้ํ้า (Tremie Concrete) เพื่อก่อเป็นกาํแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
ตวัอาคารดา้นบนโครงสร้างชั้นใตดิ้นท่ีอาคารต่างๆมีอยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลึก
สูงสุดเฉล่ียประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น แต่การใชเ้ทคโนโลยี Diaphragm Wall ทาํให้สามารถก่อสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กกวา่ 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั
เป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือการสร้างชั้นใตดิ้นอาคารโรงแรมแกรนดไ์ชน่า บริเวณหวัมุมส่ีแยกราชวงศ ์
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2.1.3 งานก่อสร้างโยธา 

 

   
นอกจากงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน  บริษทัยงัให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอื่นๆ และงานโครงสร้างใตดิ้นแบบครบ

วงจร รวมถึง  
    งานปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น งานฉีดซีเมนต์ (Jet Grouting)  งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD เป็นงาน

ฐานรากท่ีใชว้ิธีการปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน เพ่ือป้องกนัการทรุดตวัของดิน
ในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํ้ าเปล่าภายใตแ้รงดันสูงมากลงไปตามแกนเพ่ือกัดเซาะชั้นดินให้เกิด
ช่องว่างข้ึนในชั้นดินรูปทรงกลมตามขนาดท่ีออกแบบไวแ้ลว้อดัฉีดนํ้ าปูนลงไปแทนท่ีช่องวา่งดงักล่าว การก่อสร้าง Jet 
Grouting อาจก่อสร้างเป็นตน้ หรือเป็นกลุ่มก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวิธีการออกแบบ ส่วนงาน Deep Cement-Soil Mixing เป็นการ
ฉีดนํ้าปูนภายใตแ้รงดนัตํ่าลงไปตามแกนของกา้นเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดึงข้ึนในชั้นดินเพ่ือคลุกเคลา้นํ้าปูนใหเ้ขา้กบัชั้น
ดินอ่อนเพ่ือทาํให้แข็งตวัข้ึนการก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นตน้เด่ียวหรือเป็นกลุ่มไดเ้ช่นกนั สําหรับงาน PVD เป็นการนาํ
ท่อแผ่นไยสังเคราะห์กดฝังลงไปในชั้นดินอ่อน แลว้ปล่อยท้ิงไวเ้พ่ือให้นํ้ าในเน้ือดินอ่อนถูกดูดซึมและไหลผ่านท่อแผ่น
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ใยสงัเคราะห์ข้ึนสู่ผิวดิน ทาํใหดิ้นสูญเสียนํ้าและยบุตวัลงจนแน่นข้ึน ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างข้ึนบนผวิดินในภายหลงัจึง
ไม่เกิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชั้นดินอ่อนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บการปรับปรุงคุณภาพ  

    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดับความสูงไม่มากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดุตกแต่งทั้งภาย ใน และภายนอก 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคล์อดถนนทางแยก 
 งานก่อสร้างฐานรากชั้นใตดิ้น เป็นการก่อสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารซ่ึงจะดาํเนินการหลงัจากไดท้าํการก่อสร้างเสาเข็ม

เจาะแลว้เสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใชเ้ข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกาํแพงกนัดิน 
(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทาํการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํ้ ายนั เพ่ือขุดดินให้ได้ตามความลึกตามแบบ
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. แยกตามสายผลติภณัฑ์เป็นดังนี ้

 สายผลติภัณฑ์ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงาน
เฉพาะค่าแรง) 

908 69% 832 
 
44% 535 29% 

งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงาน
รวมวสัดุ) 

282 22% 927 49% 1,212 65% 

รวมงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดนิ 1,190 91% 1,759 93% 1,747 94% 
งานโครงสร้างและโยธา 107 8% 31 2% 6 - 
งานต่างประเทศ 11 1% 97 5% 103 6% 
          รวมรายได้จากการบริการ 1,308 100% 1,887 100% 1,856 100% 
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2. แยกตามแหล่งรายได้เป็นดงันี ้

 2556 2557 2558 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

1. งานราชการ 755 58% 671 36% 396 21% 

2. งานเอกชน 553 42% 1,216 64% 1,460 79% 

รวม 1,308 100% 1,887 100% 1,856 100% 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2559 จากงานวิจยัของธนาคารธนชาตคาดวา่ มูลค่าการลงทุนก่อสร้างในราคาปีปัจจุบนั

จะอยูท่ี่ประมาณ 1.28 - 1.30 ลา้นลา้นบาท (มูลค่าการลงทุนก่อสร้างฯ ช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 = 0.88 ลา้นลา้นบาท) ซ่ึงงานก่อสร้าง
ภาครัฐเป็นตวัผลกัดนัท่ีสําคญั โดยมีทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐท่ีเบิกจ่ายล่าชา้จากปีก่อน, โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่อเน่ืองมา 
และโครงการท่ีเพ่ิงอนุมติัโครงการไป (โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า, โครงการรถไฟรางคู่และมอเตอร์เวย ์เป็นตน้) ซ่ึงโครงการขนาด
ใหญ่ท่ีมีการประมูลไปและคาดว่าจะเร่ิมลงมือก่อสร้างในปี 2559 ไดแ้ก่ โครงการรถไฟรางคู่สายจิระ-ขอนแก่น, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, 
มอเตอร์เวยส์ายพทัยา-มาบตาพุด และสายบางปะอิน-นครราชสีมา และท่าเรือแหลมฉบงัเฟส 3 นอกจากน้ี ภาครัฐยงัผลกัดนัใหเ้อกชน
เขา้มาร่วมทุนแบบ PPP (Public Private Partnership) ช่วยผลกัดนัให้มีการลงทุน/ก่อสร้างไดร้วดเร็วข้ึน ส่วนงานก่อสร้างภาคเอกชน
จะมีงานก่อสร้างเพ่ิมข้ึนไม่มาก และมีบทบาทต่อธุรกิจก่อสร้างนอ้ยกวา่งานก่อสร้างภาครัฐ เน่ืองจากภาคเอกชนยงัไม่ค่อยมัน่ใจใน
สภาวะเศรษฐกิจ ในขณะท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์็ชะลอตวั (โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัแนวสูงท่ียงัประสบปัญหา Over Supply)  ส่วนงาน
ก่อสร้างภาคเอกชนท่ีคาดวา่ขยายตวั ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังานและพาณิชยกรรม รวมทั้งส่ิงปลูกสร้างในจงัหวดัชายแดนท่ีไดรั้บผลบวก
จากการเปิดเสรี AEC อีกดว้ย ในดา้นตน้ทุนผูป้ระกอบการจะปรับตวัสุงข้ึนไม่มาก สาเหตุจากค่าแรงท่ีคาดวา่ทรงตวั (หรืออาจปรับข้ึน
ในช่วงปลายปี) ในขณะท่ีราคาวสัดุก่อสร้างยงัทรงตวัในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการอาจเผชิญปัญหาแรงงานขาดแคลน 
(โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้ว เพราะแรงงานต่างดา้วหันกลบัไปทาํงานท่ีประเทศตน) ทาํให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน ส่วนการ
ลงทุนก่อสร้างในต่างประเทศนั้น ผูป้ระกอบการหลายรายยงัให้ความสนใจรับงานต่างประเทศ ซ่ึงตลาดต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพสูง 
คือประเทศเพ่ือนบ้าน (โดยเฉพาะเมียนม่าร์) และเอเชียใต้ ส่วนตลาดแอฟริกา แม้มีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคจาํนวนมาก แต่
ผูป้ระกอบการไทยอาจเสียเปรียบผูป้ระกอบการจีน ท่ีไปลงทุนในแอฟริกาก่อนหนา้น้ีมาเป็นเวลานาน 

ขอ้มูลจาก Insight เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกตค์มนาคมไทย โดย Economic intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั
(มหาชน) ไดส้รุปขอ้มูลไวด้งัน้ี 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
ปัจจุบนัภาครัฐไดใ้ห้ความสาํคญักบัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนมคมเป็นอยา่งมาก สะทอ้นจากเม็ดเงินลงทุนสูงถึง

ประมาณ 2.2 ลา้นลา้นบาท Insight ฉบบัน้ีจึงนาํเสนอมุมมองโอกาสสาํหรับภาคธุรกิจท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนจากการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานใน 3 ดา้นสาํคญั ไดแ้ก่ โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง ทางอากาศ และทางนํ้า รวมถึงวเิคราะห์ผลกระทบระยะสั้นและระ
ยาวท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวา้ง 

ในช่วงระยะเวลาดาํเนินโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม แน่นอนวา่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง เป็นสอง
กลุ่มแรกท่ีจะไดอ้านิสงห์จากการพฒันาก่อนธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ยเม็ดเงินลงทุนจาํนวนมหาศาลในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
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คมนาคมขนาดใหญ่ ไม่วา่จะเป็นโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง ทางอากาศหรือทางนํ้า ทั้งในส่วนผูรั้บเหมาราย
ใหญ่ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการเหล่าน้ีมาก่อน และผูรั้บเหมารายยอ่ยท่ีมีโอกาสรับช่วงงานก่อสร้างต่อจากผูรั้บเหมา
หลกั รวมทั้งกลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้างหลกั เช่น ปูนซีเมนต์ และเหล็ก ย่อมไดรั้บผลพลอยไดจ้ากโครงการก่อสร้างท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน
เช่นกนั 

ทั้งน้ีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางรางยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการขยายตวัของเมืองและสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคบริหารตามแนวเส้นทางท่ีมีรถไฟพาดผ่าน โดยการพฒันาดงักล่าวเป็นหน่ึงในวาระสําคญัของ
ภาครัฐ เพราะนอกจากจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง ใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างนอ้ย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีตน้ทุนในการ
ขนส่งท่ีตํ่าแล้ว ยงัจะช่วยสร้างความเป็นเมือง (urbanization) ส่งผลให้พ้ืนท่ีเหล่าน้ีมีการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 
ยกตวัอยา่งเช่น ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งทั้งประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต 
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อีกทั้ง ยงันาํไปสู่การจา้งงานท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งในส่วนการเดินรถและธุรกิจรายรอบแนวรถไฟ โดย
แมว้่าการพฒันาระบบขนส่งทางราง ส่วนใหญ่จะใชเ้ม็ดเงินลงทุนสูงและไดผ้ลกาํไรจากค่าโดยสารนอ้ย แต่ทั้งน้ี หากมีการพฒันา
เมืองโดยผสมผสานระหวา่งการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละการขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) จะทาํใหเ้ป็น
ท่ีดินบริเวณท่ีมีแนวรถไฟตดัผา่นเกิดการพฒันาและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมไดสู้งยิง่ข้ึน 

สาํหรับการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางอากาศนั้น จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นปัจจยั
ส่งเสริมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ทั้งการขนส่งทางอากาศ การซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน และการท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บผลพลอยไดต้ามมา โดยอี
ไอซี ประเมินวา่ จากแผนงานภาครัฐท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสนามบินหลกัทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต นอกจากจะ
ช่วยอาํนวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารแลว้ ยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนการสร้างโอกาสให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
อีกเป็นจาํนวนมากทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างท่ีจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงในช่วงระยะเวลาพฒันาสนามบินแลว้ ยงั
มีธุรกิจการบินและซ่อมเคร่ืองบินท่ีจะสามารถควา้โอกาสจากปริมาณเท่ียวบินท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงธุรกิจท่องเท่ียวธุรกิจนนัทนาการ
ท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี ยงัรวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศ
ยาน และธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน ซ่ึงมีโอกาสไดรั้บประโยชนต์ามมาหลงัการพฒันาสนามบินแลว้เสร็จ 

ในขณะเดียวกนั การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางนํ้ าและการเช่ือมต่อระหวา่งท่าเรือและการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ จะเป็นอีก
หน่ึงกุญแจสําคญัในการลดตน้ทุนการขนส่งของผูป้ระกอบการอย่างมีนยัสําคญั รวมถึงช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น 
ธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือ และธุรกิจคลงัสินคา้ เป็นตน้ โดยแผนงานพฒันาท่าเทียบเรือชายฝ่ังและศูนยก์ารขนส่งตูสิ้นคา้ทางรถไฟท่ี
ท่าเรือแหลมฉบงั รวมถึงเข่ือนป้องกนัตล่ิงพงัในแม่นํ้ าป่าสกั จะนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นการขนส่งและเศรษฐกิจ โดยใน
ดา้นหน่ึง คือความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะทาํให้การเช่ือมต่อระหว่างท่าเรือและการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัสําคญั และอีกดา้นหน่ึงคือจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ
สําคญัธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ า เช่น ธุรกิจซ่อมเรือจะไดป้ระโยชน์จากปริมาณเรือท่ีจะเขา้มาเทียบท่ามากข้ึน 
ธุรกิจคลงัสินคา้ท่ีจะรองรับจาํนวนสินคา้นาํเขา้ส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบงัท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน และธุรกิจนาํเขา้/ส่งออกท่ีจะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีลดลงและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการส่งสินคา้ 

นอกจากโอกาสทางธุรกิจท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ในระยะยาว โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมเหล่าน้ียงัจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นวงกวา้ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาค พลงังาน แรงงาน เทคโนโลยี และการเป็น
ศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในวง
กวา้ง ไม่ว่าจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจทั้งจากโครงการลงทุนภาครัฐและโครงการลงทุนภาคเอกชนท่ีจะเกิดข้ึนตามมา การใช้
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พลงังานไฟฟ้าสําหรับโครงการรถไฟฟ้าและความตอ้งการนํ้ ามนัสําเร็จรูปสําหรับอากาศยายและเรือ ท่ีจะมีแนวโน้มสูงข้ึนใน
ประเทศการพฒันาสู่สังคมเมืองทาํให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคบริหารท่ีมีรายไดสู้งกว่าซ่ึงอาจทาํให้การขาด
แคลนแรงงานในภาคเกษตรรุนแรงยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนัความสลบัซับซ้อนของระบบคมนาคมในประเทศก่อให้เกิดโอกาสการ
ลงทุนในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อจดัระเบียบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้เช่ือมต่ออย่างราบร่ืนมากข้ึนและสุดทา้ย ยงั
สร้างโอกาสใหไ้ทยกา้วไปเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคไดใ้นอนาคต 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมจะเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหก้บัภาคเอชนอีกมากมาย ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเหล่าน้ีทั้งทางตรงและทางออ้มจะตอ้งเตรียมตวัให้
พร้อมกบัปรากฎการณ์ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน โดยอาจเร่ิมจากการติดตามความคืบหนา้ของโครงการต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งวาง
แผลกลยทุธ์การดาํเนินงานและพฒันาศกัยภาพองคก์รให้เหมาะสมกบัการลงทุนโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสทาง
ธุรกิจในการปฏิรูปโครงสร้างคมนาคมคร้ังยิง่ใหญ่คร้ังน้ี 

 

2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  
    บริษทัจะเน้นการรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสําคญัต่อความแข็งแรง

ของส่ิงปลูกสร้าง  เม่ือการดาํเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างแลว้เสร็จ  หากมีส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขงานฐานราก สืบเน่ืองจาก
งานก่อสร้างฐานรากท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจเป็นผลให้ฐานรากไม่สามารถรองรับนํ้ าหนักบรรทุกของ
โครงสร้างได ้จะเป็นเหตุท่ียุ่งยากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขมากหรือในบางกรณีอาจแกไ้ขไม่ไดเ้ลย  ดงันั้น
บริษทัจึงเน้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง  เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด  อนัจะเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูท่ี้รับงานก่อสร้างโครงสร้างต่อจากงานของบริษทั 

    บริษทัดาํเนินนโยบายสร้างสายสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างทั้งภาคราชการและภาคเอกชน 
รวมทั้งผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงาน  เน่ืองจากผูอ้อกแบบเป็นบุคคลแรกท่ีทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการ
ก่อสร้างต่างๆท่ีจะมีข้ึนในประเทศไทย  จากประสบการณ์อนัยาวนาน และการมีสายสัมพนัธ์กับผูอ้อกแบบ  ทาํให้
ผูอ้อกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มกัจะขอขอ้มูลหรือขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการออกแบบโครงสร้างฐานรากจากบริษทั
เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างของตนท่ีดูแลอยู่  บริษทัจึงมกัจะทราบก่อนว่าจะมีโครงการก่อสร้างใหม่โครงการ
ใดบา้ง  และบริษทักม็กัจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเสนอราคางานก่อสร้างต่างๆเกือบทั้งหมด  บริษทัจึงไดรั้บงานทาํตลอดทั้งปี 

    เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซ่ึงเป็นลูกคา้รายท่ีสาํคญัของบริษทั 
    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กบับุคลากร ทาํให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานให้สามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกันก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน บริษทัไดส่้งพนกังานเขา้อบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาส่ง
พนกังานเขา้รับทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีสถาบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บั
สถาบนั AIT เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท
ให้กบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และมอบทุนการศึกษาใหก้บัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 
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    บริษทัสามารถดาํรงสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี
ความจาํเป็นตอ้งมีเงินคํ้ าประกันงานต่างๆ หลายขั้นตอนจนกว่าจะดาํเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน  มี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลายรายตอ้งประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงานต่างๆ  แต่ดว้ย
นโยบายในการดาํรงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกับการปฏิบัติท่ีดีต่อสถาบันการเงิน  ทาํให้บริษทัสามารถลด
อุปสรรคในเร่ืองการขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อการรับงานของบริษทั 

    บริษทัมีความพร้อมดา้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบาํรุงรักษาอยา่งเขม้งวด และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา
เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกบับริษทัมีการวางแผนในการบริหารเคร่ืองจกัรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ทาํให้บริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานไดห้ลายงานในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีและบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตั้งกาํแพง
กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลา้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ
ก่อสร้างทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพื้นผิวถนนใกลบ้ริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั
สภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษัทมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะพ่ึงเพียงแต่ตลาด
ภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปไดย้าก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะใน
เขตอาเซียน ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศเมียนมาร์ 

    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 ทางยกระดบั 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 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2558 

16 

 
2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเขม็เจาะและงานกาํแพงกนัดินซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการวางรากฐานสาํหรับการก่อสร้างอาคารและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยจาํแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสาํหรับอาคารสาํนกังาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ และงานโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับ 
ทางยกระดบั อุโมงคล์อดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เน่ืองจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่
และกาํแพงกนัดินตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทาํงานท่ียาวนานถึง 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ
เช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุน้เคยของดินในประเทศไทยมากกวา่ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คง และความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมาหลกั ผูอ้อกแบบ ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จึง
ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้บริษทัฯ สามารถประมูลงานแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดมีเพียงไม่ก่ีรายได ้โดย
บริษทัจะรักษาส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 น้ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของตลาดรวม 

 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
2.3.1 กาํลงัการผลิต 

งานรับเหมาทาํฐานรากโครงการก่อสร้างตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรและความชาํนาญของวิศวกรและผูค้วบคุมงานในปริมาณท่ี
ต่างๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชดัเจนถึงกาํลงัการผลิตของบริษทั  อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดกาํลงัการผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

    ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร และจาํนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบด้วยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จาํนวน 42 ชุด เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกาํแพง D-Wall 

จาํนวน 29 ชุด และเคร่ืองจกัรสาํหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ท่ีไดรั้บการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่งตลอดเวลา  จึงสามารถ
รับงานเสาเขม็เจาะไดถึ้ง 42 หน่วยงาน งานกาํแพง D-Wall ไดถึ้งจาํนวนประมาณ 29 หน่วยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จาํนวน 
2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได ้  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโรงงานซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนได้
พร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ทาํใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

    จาํนวนวศิวกร 
 บริษทัมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทาํงานร่วมกบับริษทัมาเป็นเวลานาโดยเฉล่ีย

แลว้มีอายงุานประมาณ 12 ปี ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทวศิวกรตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
 

วิศวกร 
จาํนวน (คน) 

ปี 2557 ปี 2558 
1. วศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ 5 5 
2. วศิวกรงานออกแบบดา้นธรณีเทคนิค 2 2 
3. วศิวกรระดบัผูค้วบคุมงานสนาม 35 33 

รวมทั้งส้ิน 42 40 
จาํนวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหบ้ริษทัสามารถรับงานไดค้ร้ังละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   

    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 
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บริษทัจาํเป็นตอ้งมีวงเงินคํ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดยปกติ

การรับงานของบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนั 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. หนงัสือคํ้าประกนัการประมูล (Bid Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสญัญา 
2. หนงัสือคํ้าประกนัสัญญา (Performance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา เพ่ือเป็นการประกนั

การทาํงานท่ีบริษทัตอ้งใหไ้วก้บัลูกคา้ตลอดอายขุองโครงการ 
3. หนังสือคํ้ าประกนัผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา  เพ่ือเป็นการคํ้ า

ประกนัผลงานต่อไปอีก 1-2 ปี หลงัส่งมอบงาน 
นอกจากน้ี บางงานอาจมีการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนัว่าบริษทัไดรั้บเงิน

ล่วงหนา้ในการทาํงาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัตอ้งออกในการรับงานหน่ึงๆ คิดเป็นมูลค่า
ร้อยละ 10-20 ของมูลค่างาน  ดังนั้ นวงเงินคํ้ าประกันท่ีบริษัทมีกับสถาบันการเงินต่างๆ จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีกําหนดถึง
ความสามารถในการรับงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํ้าประกนัไม่เพียงพอในการรับงาน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีวงเงินคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 6 แห่ง จาํนวน 1,230 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอใหบ้ริษทัสามารถรับงานได้
ประมาณ 3,500 ลา้นบาทต่อปี 
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2.3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทาํงาน  

อนมุตั ิ

การรับงานแบบเหมาช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาต่อเจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู เจรจาตอ่รองราคา 

เจรจาตอ่รองราคา ลงนามในสญัญาจ้าง 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรท่ีต้องใช้ในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสําหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอตอ่ผู้ จ้าง

ผู้ จ้างพิจารณาอนมุติั 

ไม่อนมุติั 

สัง่ซือ้วตัถดิุบ โดยกําหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว้ 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 

ดําเนินการกอ่สร้างตามแผนงานท่ีกําหนด 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกชําระเงินเป็นระยะ ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ
ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

ทําแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 

สง่มอบงานและเรียกชําระเงินงวดสดุท้าย 
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วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหลก็เส้น และเบนโทไนต ์ ซ่ึงบริษทั
สัง่ซ้ือวตัถุดิบเหล่าน้ีจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีบริษทัติดต่อเป็นประจาํเพียงไม่ก่ีราย  ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ใน
ความมีช่ือเสียงของผูจ้ดัจาํหน่าย  ราคาสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษทัอย่างสมํ่าเสมอและตรงตามท่ี
กาํหนดไว ้  

ปริมาณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 
รายการวตัถุดิบ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น 
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 58,354 
(ลบ.ม.) 

103.84 28.27 148,369 
(ลบ.ม.) 

281.17 41.32 215,799 
(ลบ.ม.) 

370.04 48.43 

เหลก็เส้น (2) 2,242 
ตนั 

47.21 12.85 9,515 
ตนั 

192.23 28.25 13,417 
ตนั 

220.85 28.90 

เบนโทไนต ์(1) 3,169 
ตนั 

21.58 5.87 4,261 
ตนั 

28.92 4.25 3,219 
ตนั 

21.38 2.79 

โพลิเมอร์ (1) 29.90 
ตนั 

5.92 1.61 37.00 
ตนั 

7.31 1.07 38 
ตนั 

7.64 1 

นํ้ามนัดีเซล 3,037,356 
ลิตร 

82.61 22.49 3,245,583 
ลิตร 

87.70 12.89 3,207,937
ลิตร 

71.25 9.33 

รวม  261.16 71.09  597.33 87.78  691.16 90.45 

หมายเหตุ : (1) เบนโทไนตแ์ละโพลิเมอร์ คือ วตัถุดิบท่ีใชส้าํหรับการขดุเจาะพื้นดินเพื่อใหแ้นวดินคงรูปและง่ายตอ่การขดุเจาะ ปัจจุบนัมีการนาํโพลีเมอร์ 
(Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนทส์าํหรับงานบางประเภท   

  (2) ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการรับงาน ซ่ึงถา้ปีใดรับงานคา่แรงรวมวสัดุมากโครงการ ปริมาณการใช้
คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้จะมีปริมาณมากข้ึน แต่ถา้ปีใดรับงานเฉพาะค่าแรงมากโครงการ ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและ
เหลก็เสน้จะลดลง 

 

ท่ีผ่านมานโยบายการรับงานของบริษทัหากเป็นไปไดจ้ะรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยให้ลูกคา้เป็นผูจ่้าย
เฉพาะค่าวตัถุดิบหลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการ
ก่อสร้างเสาเข็มเจาะหรือกาํแพง D-Wall มีระยะเวลาสั้น ทาํให้ไม่สามารถบวกกาํไรจากวตัถุตน้ทุนวสัดุดิบหลกัไดม้ากนกั อีกทั้งมี
ความเส่ียงในเร่ืองการรับเงินค่าวตัถุดิบหลกัจากลูกคา้บางรายไม่ตรงตามกาํหนดท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบหลกัดว้ย อยา่งไร
ก็ตามบริษทัไดมี้การปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกคา้มากข้ึน ถา้ลูกคา้มีคุณภาพดี บริษทัอาจลด
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ความเส่ียงจากการชาํระเงินล่าชา้หรือไม่ชาํระเงินได ้สาํหรับลูกคา้รายดงักล่าวบริษทัก็จะรับงานชนิดท่ีรวมค่าวตัถุดิบดว้ย เพ่ือขยาย
การรับงานและมีกาํไรจากลูกคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้นแลว้  วตัถุดิบอีกประเภทท่ีบริษทัใชม้ากและเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชง้านเสร็จก็
ตอ้งกาํจดัท้ิง ได้แก่ เบนโทไนต์ (ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มากข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใช้เบนโทไนต์ท่ีผลิตทั้งจากใน
ประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตัราส่วนท่ีผลิตจากในประเทศสูงกว่าทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  และคุณภาพก็
เป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดริ้เร่ิมในการนาํโพลีเมอร์ (Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนตใ์นงานบางประเภท  Polymer เป็น
วตัถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ  ย่อยสลายง่ายกว่าและมีคุณภาพดีกว่ามาก ถึงแม้ราคาต่อหน่วยจะแพงกว่าเบนโทไนต์ 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 2556 – 2558 

วตัถุดิบ 2556 2557 2558 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 1,779.42 1,895.00 1,714.72 
เหลก็เส้น (บาทต่อกิโลกรัม) 21.06 20.20 16.46 
เบนโทไนท ์ แบบผง (บาทต่อกิโลกรัม) 6.81 6.78 6.64 
โพลีเมอร์  (บาทต่อกิโลกรัม) 198.03 197.56 200 
นํ้ามนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 27.20 27.02 22.21 

ปัจจุบันบริษัทมิได้มีการนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศและตัวแทนจาํหน่ายจาก
ต่างประเทศในประเทศ  อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้อะไหล่เคร่ืองจกัรบางประเภทซ่ึงไม่มีจาํหน่ายในประเทศ  

2.3.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การดาํเนินงานของบริษทัมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนต่อผูอ้ยูอ่าศยั

บริษทัใกลเ้คียงกบัโครงการก่อสร้างบา้ง  ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการ
ต่างๆเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

    บริษทัจะจดัให้มีการติดตั้งกาํแพงกนัฝุ่ นและเสียงลอ้มรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผูอ้ยู่
อาศยับริเวณใกลเ้คียง 
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    บริษทัมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแต่งเคร่ืองจกัรอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อใหเ้กิดเสียง
ดงัมากจนเกินไปขณะทาํงาน 

    บริษทัมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติั  เพ่ือใชล้า้งลอ้รถยนต์บรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะว่ิงออกจากบริเวณก่อสร้าง
เพ่ือใหล้อ้รถสะอาด  ไม่ทาํใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

    บริษทัมีนโยบายดาํเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ ซ่ึง
ระบุไวใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํงานเร่งด่วนนอกเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด บริษทัจะทาํการขอผ่อนผนัจากกรุงเทพฯเพ่ือยึด
เวลาการทาํงานเป็นแต่ละกรณีไป  

    บริษทัมีการสร้างมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทั้งมีการช้ีแจงให้ทราบถึงเวลาและขั้นตอน
การปฏิบติังาน  และดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีการพฒันากระบวนการทาํงานเพ่ือใหมี้ผลกระทบดา้นการสั่นสะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 
    บริษทัคิดคน้และพฒันาระบบของเคร่ืองจกัรเพ่ือลดมลภาวะดา้นเสียง และจดัหาวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ย เช่น การนาํโพลีเมอร์มาใชม้ากข้ึนและลดปริมาณการใชเ้บนโทไนต ์
   บริษทัจดัฝึกอบรมแก่พนกังานท่ีเร่ิมเขา้มาทาํงานกบับริษทั ในการปฐมนิเทศให้พนกังานทราบเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติังานของบริษทั พร้อมทั้งจดัส่งพนกังานเขา้อบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบัสถาบนัต่าง ๆ 
ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 
2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 33 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานทั้งส้ิน 1,032.72 ลา้นบาท 
 
สรุปงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
1. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
2. SALADAENG ONE เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
3. THE ICONSIAM SUPERLUX RESIDENCE เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
4. PARK 24 (PHASE 2) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
5. Sirat - Outer Ring Road Expressway เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
6. Sirat-Outer Ring Road  Expressway (ชิโน-ไทย) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
7. ทางลอดจรัญสนิทวงศก์บัถนนพรานนก เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
8. ก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ ์จงัหวดัขอนแก่น เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
9. CHATRIUM PATHUMWAN เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
10. HOTEL NIKKO BANGKOK เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
11. Whizdom Connect Sukhumvit เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
12. Tonson Park View เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
13. Langsuan Village เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
14. อาคารสาํนกังานใหม่ สาํนกังบประมาณ เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
15. ก่อสร้างทางแยกต่างระดบันํ้ากระจาย เสาเขม็เจาะ ไตรมาส  ปี 2559 
16. CENTURY THE MOVIE PLAZA เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 
17. Phoenix Medical Center เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
18. อาคารพาณิชยกรรมและท่ีจอดรถ บริษทั พรีโม พอสโต 

จาํกดั 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2559 

19. The Politan Rive เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
20. เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
21. The Tree ติวานนท ์ เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
22. T1 OFFICE BUILDING เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
23. Somerset Central Sriracha เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
24. Flour Warehouse เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
25. พลสั ศรีราชา เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
26. ก่อสร้างร้านนวดเอกมยั โครงสร้าง ไตรมาส 2 ปี 2559 
27. Nowhere เอกมยั โครงสร้าง ไตรมาส 2 ปี 2559 
28. อาคารสาํนกังานและอาคารจอดรถ บจก.อยูเ่จริญวสิาหกิจ เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
29. Supreme Legend เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
30. คอนโดมิเนียม ขอนแก่น เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
31. Ari Hills เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
32. เศรษฐีวรรณ ศรีราชา เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 
33. Whizdom Ratchada-Thapra เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2559 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,032.72 ลา้นบาท 
 

2.5 การวจัิยและพฒันา 
 ฝ่ายวศิวกรรม 
 ฝ่ายวิศวกรรมซ่ึงถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญของบริษัทฯ นั้นควบคุมและดูแลโดย นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัฯ ท่ีมีช่ือเสียงในการแกปั้ญหาทางดา้นเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝ่ายวิศวกรรมนั้นประกอบ
ไปดว้ยวศิวกรปฐพีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป จาํนวน 4 คน และ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค จาํนวน 3 คน 
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ฝ่ายวศิวกรรมของบริษทัฯ แบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 

 การจดัเตรียมใบเสนอราคาทางดา้นเทคนิคและการออกแบบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคา้ 
 การวเิคราะห์และออกแบบฐานรากลึกและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของโครงสร้าง 
 บรรยายใหห้น่วยงานราชการและเจา้ของงานฟังเพ่ือช้ีแจงและใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในแต่ละโครงการ 
 การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคสาํหรับทีมงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายประมาณราคา 

 
รายการสรุปโครงการสําคญัและกจิกรรมทีฝ่่ายวิศวกรรมได้มีส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2558 

โครงการ ส่วนร่วมของฝ่ายวศิวกรรม 
หลงัสวนวลิเลจ งานออกแบบรายละเอียด งานตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้าง และ

การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
ทางด่วนศรีรัชเช่ือมต่อ ถนนกาญจนาภิเษก งานออกแบบรายละเอียด งานตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้าง และ

การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
ไอค่อน สยาม งานออกแบบรายละเอียด  และการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
ทริโทน 8 ไมล ์(ประเทศเมียนมาร์) งานออกแบบรายละเอียด  และการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 

โครงการอ่ืนๆ  งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน
ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวธีิการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 

 
 ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา 
 ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา ไดรั้บการกาํกบัดูแลโดยตรงจาก คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัซีฟโก ้จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการสร้างผลงานและช่ือเสียงให้แก่บริษทัฯ โดยการสนับสนุนด้านการวิจยัและพฒันา แก่วงการ
วิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกดว้ย หน่ึงในความสาํเร็จของฝ่ายงานวจิยัและพฒันา คือการมีส่วนร่วมในการ
ตีพิมพบ์ทความวจิยัทางวิศวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายภูมิภาคทัว่โลก 
 
 1.  การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2558 
 บริษทัฯ ตระหนกัว่าการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นส่ิงสําคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้าหมายท่ีสําคญัของฝ่าย
วิจยัและพฒันานั้นก็คือการเพ่ิมกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเพื่อนาํผลวิจยัท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม กาํแพงกนัดิน และ
วิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ การคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
จากงานวจิยัจาํนวนมากของฝ่ายวิจยัและพฒันา ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงานสัมมนาและการประชุมทางดา้นวชิาการ ท่ีจดัข้ึนโดย
สถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2558 ฝ่ายวิจยัและพฒันาไดส่้งบทความเพ่ือตีพิมพ์
ในงานประชุมวิชาการและงานสัมมนา ซ่ึงประกอบด้วยบทความท่ีตีพิมพ์ในงานประชุมระดบัประเทศและนานาชาติจาํนวน 5 
บทความ ซ่ึงแบ่งออกเป็นบทความภาษาไทยจาํนวน 2 บทความและภาษาองักฤษ 3 บทความ ดงัแสดงรายละเอียดดงัน้ี 
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งานประชุมวิชาการระดบัประเทศและนานาชาติ 
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for bored pile in Yangon. International Conference in Soft Ground Engineering, Singapore (ICSGE), pp 563-570 
Aye, Z. Z., Boonyarak, T., Prongmanee, N. and Thasnanipan, N. (2015). Diaphragm wall support deep-excavations for 

underground space in Bangkok subsoil. International Conference & Exhibition on Tunnelling & Underground Space 
(ICETUS2015) 3-5 March 2015 Kuala Lumpur. paper in CD 

Boonyarak, T. and Ng, C. W. W. (2015). Three-dimensional influence zone of new tunnel excavation crossing underneath 
existing tunnel. 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Fukuoka, Japan. 
Paper ID HKG-9 

ณรงค ์ทศันนิพนัธ,์ ซอว ์ซอว ์ เอย,์ ธยานนัท ์ บุณยรักษ,์ ณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ และ เสรีโรท เจีย (2558). พฒันาการงานฐานราก
และกาํแพงกนัดินในประเทศไทยและอาเซียนบางประเทศ. การบรรยายพิเศษในงานงานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุม
วศิวกรรมปฐพีแห่งชาติ คร้ังท่ี 2, กรุงเทพ 

ธยานันท์ บุณยรักษ์, ณัฐชัย โปร่งมณี , ฉัตรชัย บุญไชยโย, ซอว์ ซอว์ เอย์ และ ณัฐพล ทัศนนิพันธ์ (2558). การประเมิน
ค่าพารามิเตอร์สําหรับการออกแบบเสาเข็มเจาะระบบเปียกในชั้นดินกรุงเทพฯ.        การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 20, ชลบุรี 

 
 2.  กจิกรรมพเิศษทางวชิาชีพวศิวกรรม 
 นอกเหนือจากงานวจิยัภายในบริษทัและการเขา้ร่วมในงานประชุมทางวชิาการแลว้ ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 
(มหาชน) ยงัไดมี้ส่วนสนบัสนุนกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 คุณณรงค์ ทศันนิพนัธ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่)ไดรั้บเชิญให้เป็นวิทยากรในงานบรรยายพิเศษและผูร่้วมเสวนาในงาน
แสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพีแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 

 ไดมี้การจดัการดูงานสําหรับนิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบนั เขา้เยี่ยมชมและศึกษาการทาํงานภายในหน่วยงาน
ก่อสร้างของบริษทั อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้ชมงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีหน่วยงานหลงั
สวนวลิเลจ เป็นตน้ 

 คุณซอวซ์อวเ์อย ์(รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ไดเ้ป็นผูจ้ดังานอบรมและผูบ้รรยายพิเศษ เร่ือง งานก่อสร้างอุโมงคแ์ละขุด
ดินดินลึก ท่ีเมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า 

 ดร . ธยานันท์  บุณ ยรักษ์  (วิศวกรอาวุโส ) ได้ เป็น รับ เชิญ ให้บรรยาย  แก่นัก ศึกษามหาวิทยาลัยม หิดลและ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ดร. ธยานนัท์ บุณยรักษ ์(วิศวกรอาวุโส) ไดเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษ เร่ืองการควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
และกาํแพงกนัดิน ท่ีวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 ดร. ธยานันท์ บุณยรักษ์ (วิศวกรอาวุโส) ได้เป็นบรรยายในการอบรม งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและห้องใต้ดิน จดัโดย
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 

 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2558 

25 

 

 
 3.  งานบรรยายพเิศษจดัโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยัต่างๆ  
 คุณณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) คุณซอว ์ ซอว ์ เอย ์ และ ดร. ธยานนัท ์ บุณยรักษ ์ ไดรั้บเชิญจาก
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภายใตพ้ระบรมราชูปถมั รวมทั้งมหาวทิยาลยัต่าง ใหเ้ป็น
ผูบ้รรยายพิเศษดา้นงานขดุดินลึก งานวศิวกรรมปฐพีและงานฐานราก ในงานสมัมนาหรือประชุมวชิาการ 
 

4.  บริษทั ซีฟโก้ จาํกดั (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานสัมมนาในระดบันานาชาติ 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือวา่เป็นส่วนร่วมอยา่งมากในการงานสมัมนาในระดบันานาชาติ ซ่ึงจดัโดยวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ป็นแกนหลกัในการจดังานประชุมทางวิชาการและจดัการตีพิมพ์
บทความ จาํนวนทั้งส้ิน 1 งาน ซ่ึงเป็นงานสมัมนาในระดบันานาชาติ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ช่ืองานประชุมวิชาการ สถานทีแ่ละเวลา บทบาทของบุคลากรในซีฟโก้ 

งานแสดงเทคโนโลย ี
และการประชุมวศิวกรรมปฐพี
แห่งชาติ คร้ังที ่2 
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก วสท. 
(มีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 400 คน) 

วศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย, กรุงเทพ 
วนัท่ี 14-16 ตุลาคม 
2558 
 

บุคลากรหลกัผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ (ท่ีปรึกษา)  
คุณซอว ์ซอว ์เอย ์(ผูจ้ดังาน) 
ดร.ธยานนัท ์บุณยรักษ ์(ผูจ้ดังาน) 

 
 5.  โครงการฝึกอบรมเร่ืองงานอุโมงค์และขุดดินลกึสําหรับงานสาธารณูปโภคในเขตเมืองย่างกุ้ง จัดโดยสมาคมวิศวกรรม

เมียนมาร์ร่วมกบั มูลนิธิ ITACET 
 คุณซอว ์ซอว ์เอย ์แต่เป็นผูริ้เร่ิมโครงการและผูจ้ดังานหลกั สําหรับการฝึกอบรม 2 วนั เร่ืองงานอุโมงค์และขุดดินลึก

สาํหรับงานสาธารณูปโภคในเขตเมืองยา่งกุง้ จดัโดยสมาคมวิศวกรรมเมียนมาร์ร่วมกบั มูลนิธิ ITACET แห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
ซ่ึงจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 11 – 12 พฤษภาคม 2558 ท่ีเมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ นอกจากน้ีคุณซอว ์ซอว ์เอยย์งัเป็นผูบ้รรยายใน
หวัขอ้งานขดุดินลึกอีกดว้ย จาํนวนผูเ้ขา้อบรมในโครงการน้ีมีทั้งหมด 200 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




