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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัด ำเนินธุรกิจเป็นผูรั้บก่อสร้ำงงำนฐำนรำกและงำนโยธำทัว่ไป โดยรับงำนทั้งจำกภำครำชกำรและภำคเอกชน  บริษทั

สำมำรถรับงำนโดยตรงจำกเจ้ำของโครงกำรหรือรับงำนช่วงต่อ (Sub-contract) จำกผูรั้บเหมำก่อสร้ำงหลัก (Main Contractor) 
ภำพรวมของงำนท่ีบริษทัใหบ้ริกำรสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 งำนเสำเขม็เจำะ (Bored Pile , Barrett Pile) 
 งำนก ำแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 
 งำนปรับปรุงคุณภำพดิน (Soil Improvement) 
 งำนก่อสร้ำงโยธำ ซ่ึงรวมถึงงำนฐำนรำกต่ำงๆ และงำนก่อสร้ำงอำคำร 
 งำนบริกำรทดสอบต่ำงๆ 

 

 
 

2.1.1 งำนเสำเขม็เจำะ (Bored Piles) 
งำนเสำเข็มเจำะเป็นงำนฐำนรำกส่วนส ำคญัในกำรก่อสร้ำงอำคำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  เหมำะส ำหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน

อ่อนแต่จ ำเป็นตอ้งใชเ้สำเขม็เพ่ือรองรับน ้ำหนกัของโครงสร้ำงเพ่ือควำมมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่สะดวกในกำรใช้
เสำเข็มตอก  นอกจำกน้ีเสำเข็มเจำะสำมำรถท ำให้มีขนำดใหญ่เพ่ือรองรับน ้ ำหนกัอำคำรหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีระดบัควำมสูงมำกๆ 
โดยไม่ก่อให้ดินเกิดกำรเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้ำงขำ้งเคียงให้เกิดควำมเสียหำยเหมือนกรณีใชเ้สำเข็มตอก  กำรใชเ้สำเข็มเจำะยงั
สำมำรถลดขนำดของฐำนรำกให้เลก็กวำ่กรณีใชเ้สำเขม็ตอก  และสำมำรถลดมลภำวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี
ใชเ้สำเขม็ตอก  รูปแบบเสำเขม็เจำะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภำพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีกำรส ำรวจสภำพใตดิ้นก่อน จึงจะสำมำรถออกแบบ
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เส ำเข็ม เจำะให้ เหมำะกับสภำพใต้ดินขณะเดียวกันก็ส ำมำรถ รับน ้ ำหนักบรรทุกของโครงส ร้ำงได้ตำม ท่ี ก ำหนด 

 
เสำเขม็เจำะ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตำมขนำดของเสำเขม็ ดงัน้ี 

1. เสำเขม็เจำะขนำดเลก็  
เสำเขม็เจำะขนำดเลก็  คือเสำเขม็ท่ีสำมำรถรับน ้ ำหนกัตั้งแต่ 30 ตนัจนถึงประมำณ 150 ตนั โดยมีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 

350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอำจเจำะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูก่บัสภำพพ้ืนท่ีก่อสร้ำงแต่ละแห่ง  เหมำะกบังำนโครงสร้ำงท่ีมีระดบัควำม
สูงไม่เกิน 10ชั้น  ถำ้ตอ้งกำรให้สำมำรถรองรับน ้ ำหนกัไดม้ำกข้ึน  จะตอ้งเพ่ิมจ ำนวนเสำเขม็มำกข้ึน  ท ำให้ตอ้งใชพ้ื้นท่ีฐำนรำกมำก
ข้ึนตำมล ำดบั  ในกำรก่อสร้ำงเข็มเจำะขนำดเล็ก บริษทัใชเ้คร่ืองเจำะแบบกำ้นหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนำดเลก็ และระบบสำม
ขำ (Tripod Rig) ซ่ึงมีขนำดท่ีกะทดัรัด 

กำรใชเ้ขม็เจำะขนำดเลก็มีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหวำ่งกำรก่อสร้ำงนอ้ยมำก อีก
ทั้งเคร่ืองมือต่ำงๆมีขนำดท่ีกะทดัรัดท ำใหเ้คล่ือนยำ้ยไดง่้ำยและสำมำรถท ำงำนไดใ้กลต้วัอำคำรมำกหรืออำจท ำงำนภำยในตวัอำคำร
ได ้

2. เสำเขม็เจำะขนำดใหญ่  
เสำเขม็เจำะขนำดใหญ่ คือเสำเขม็ท่ีมีขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำงมำกกวำ่ 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสำมำรถก่อสร้ำงไดถึ้ง

ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 2,000 มิลลิเมตร  บริษทัสำมำรถก่อสร้ำงให้มีควำมยำวไดม้ำกกวำ่ 60 เมตร และรับน ้ ำหนกัไดเ้กิน 1,500 ตนั
ต่อตน้ เหมำะกบังำนโครงสร้ำงขนำดใหญ่ทุกระดบัควำมสูง  กำรท่ีเสำเขม็มีควำมยำวมำก จะท ำใหแ้รงเสียดทำนรอบเสำเขม็ช่วยรับ
น ้ำหนกัไดส่้วนหน่ึง นอกจำกแรงแบกทำนรองรับท่ีใตป้ลำยเสำเขม็ซ่ึงรับน ้ำหนกัส่วนใหญ่เอำไว ้ ขนำดของเสำเขม็จะข้ึนอยูก่บัแรง
รับน ้ ำหนักของส่ิงปลูกสร้ำงท่ีไดรั้บกำรออกแบบไว ้ ในกรณีงำนโครงสร้ำงท่ีตอ้งรองรับน ้ ำหนักมำก เสำเข็มเจำะขนำดใหญ่จะ
ไดเ้ปรียบเสำเขม็เจำะขนำดเลก็และเสำเขม็ตอก เน่ืองจำกเสำเขม็เจำะขนำดใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีฐำนรำกนอ้ยกวำ่เสำเขม็เจำะขนำดเลก็และ
เสำเขม็ตอก 

เทคโนโลยีในกำรท ำเข็มเจำะขนำดใหญ่ร่วมกบัก ำแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสำมำรถช่วยร่น
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงของอำคำรสูงท่ีมีห้องใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยกำรน ำเทคนิคกำรก่อสร้ำงระบบก่อสร้ำงจำกบนลงล่ำง (Top - 
Down Construction)  โดยผูก่้อสร้ำงโครงสร้ำงบนดินไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้งำนก่อสร้ำงใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงำนโครงสร้ำงบน
ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้ำงเสำเขม็เจำะขนำดใหญ่พร้อมติดตั้งเสำเหลก็ขนำดใหญ่ไวท่ี้หวัเสำเขม็ใหป้ลำยเสำเหลก็โผล่ถึงระดบัดินเดิม
ไว ้ซ่ึงเสำเหลก็ดงักล่ำวจะสำมำรถรองรับน ้ ำหนกัอำคำรเหนือดินไดค้วำมสูงระดบัหน่ึง  ท ำให้ผูก่้อสร้ำงสำมำรถเร่ิมงำนโครงสร้ำง
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อำคำรต่อไปไดเ้ลยหลงัจำกท่ีงำนเสำเขม็และงำน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังำนขุดดินก่อสร้ำงฐำนรำก โดยไม่ตอ้งรองำนขุดดินฐำน
รำกก่อน  ปัจจุบนังำนท่ีบริษทัรับท ำส่วนใหญ่จะเป็นงำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงำนเสำเข็มเจำะขนำดเล็กดว้ย
เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่ำตอ้งเป็นงำนท่ีใชเ้สำเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงำนเฉพำะเสำเข็มเจำะขนำดเล็กเพียงอย่ำงเดียว  
เพ่ือใหคุ้ม้กบัค่ำใชจ่้ำยในกำรเปิดหน่วยงำน 

 
 

 
 
2.1.2  งำนก ำแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล ์(Diaphragm Wall)  

ก ำแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองำนโครงสร้ำงใตดิ้นอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  เป็นเทคนิคกำรท ำ
ก ำแพงกนัดินท่ีไม่ตอ้งใช ้Sheet Pile  สำมำรถกนัน ้ ำใตดิ้นไดดี้  และสำมำรถดดัแปลงมำใชก้บัเทคนิคกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงใตดิ้น
และโครงสร้ำงระบบ Top-down  ไดดี้    ก ำแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคกำรก่อสร้ำงฐำนรำกประเภทหน่ึงท่ีบริษทั
น ำมำใช ้ซ่ึงท ำให้สำมำรถขุดเจำะลงไปในพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงมีส่ิงก่อสร้ำงหนำแน่น และพ้ืนท่ีซ่ึงคบัแคบในระดบัท่ีลึกมำก กำรก่อสร้ำง
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สำมำรถก่อสร้ำง ก ำแพงกนัดินซ่ึงมีควำมหนำตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้ำงข้ึนโดยเสริมเหลก็และเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุ
ไวล่้วงหนำ้ดว้ยวธีิกำรเทคอนกรีตใตน้ ้ ำ (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นก ำแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่ำงๆ ตำมท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
ตวัอำคำรดำ้นบนโครงสร้ำงชั้นใตดิ้นท่ีอำคำรต่ำงๆมีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้ำงโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีควำมลึก
สูงสุดเฉล่ียประมำณ 2 ชั้นเท่ำนั้น แต่กำรใชเ้ทคโนโลยี Diaphragm Wall ท ำให้สำมำรถก่อสร้ำงชั้นใตดิ้นไดลึ้กกวำ่ 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั
เป็นรำยแรกท่ีสำมำรถสร้ำงชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือกำรสร้ำงชั้นใตดิ้นอำคำรโรงแรมแกรนดไ์ชน่ำ บริเวณหวัมุมส่ีแยกรำชวงศ ์

 

 
 

 
2.1.3 งำนก่อสร้ำงโยธำ 

   
นอกจำกงำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดิน  บริษทัยงัให้บริกำรงำนก่อสร้ำงฐำนรำกอ่ืนๆ และงำนโครงสร้ำงใตดิ้นแบบครบ

วงจร รวมถึง  
    งำนปรับปรุงโครงสร้ำงดิน เช่น งำนฉีดซีเมนต์ (Jet Grouting)  งำน Deep Cement-Soil Mixing และงำน PVD เป็นงำน

ฐำนรำกท่ีใชว้ิธีกำรปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทำงวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภำพมำกข้ึน เพ่ือป้องกนักำรทรุดตวัของดิน
ในระยะยำว  งำน Jet grouting เป็นกำรเป่ำฉีดน ้ ำเปล่ำภำยใตแ้รงดันสูงมำกลงไปตำมแกนเพ่ือกัดเซำะชั้นดินให้เกิด
ช่องวำ่งข้ึนในชั้นดินรูปทรงกลมตำมขนำดท่ีออกแบบไวแ้ลว้อดัฉีดน ้ ำปูนลงไปแทนท่ีช่องวำ่งดงักล่ำว กำรก่อสร้ำง Jet 
Grouting อำจก่อสร้ำงเป็นตน้ หรือเป็นกลุ่มก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวิธีกำรออกแบบ ส่วนงำน Deep Cement-Soil Mixing เป็นกำร
ฉีดน ้ำปูนภำยใตแ้รงดนัต ่ำลงไปตำมแกนของกำ้นเจำะขณะท่ีเจำะลงหรือดึงข้ึนในชั้นดินเพ่ือคลุกเคลำ้น ้ำปูนใหเ้ขำ้กบัชั้น
ดินอ่อนเพ่ือท ำให้แข็งตวัข้ึนกำรก่อสร้ำงอำจก่อสร้ำงเป็นตน้เด่ียวหรือเป็นกลุ่มไดเ้ช่นกนั ส ำหรับงำน PVD เป็นกำรน ำ
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ท่อแผน่ไยสังเครำะห์กดฝังลงไปในชั้นดินอ่อน แลว้ปล่อยท้ิงไวเ้พ่ือให้น ้ ำในเน้ือดินอ่อนถูกดูดซึมและไหลผำ่นท่อแผน่
ใยสังเครำะห์ข้ึนสู่ผิวดิน ท ำใหดิ้นสูญเสียน ้ำและยบุตวัลงจนแน่นข้ึน ถนนหรือลำนท่ีก่อสร้ำงข้ึนบนผิวดินในภำยหลงัจึง
ไม่เกิดกำรทรุดตวัลงมำก เหมือนกำรก่อสร้ำงบนชั้นดินอ่อนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บกำรปรับปรุงคุณภำพ  

    งำนก่อสร้ำงอำคำร  จะเน้นอำคำรท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีมีระดับควำมสูงไม่มำกนัก เน่ืองจำกงำนอำคำรสูง ต้องใช้ระยะ
เวลำนำนในกำรก่อสร้ำง อำจเกิดควำมเส่ียงเร่ืองควำมผนัผวนของรำคำวสัดุตกแต่งทั้งภำย ใน และภำยนอก 

    งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น งำนถนนและงำนสะพำน งำนอุโมงคล์อดถนนทำงแยก 
 งำนก่อสร้ำงฐำนรำกชั้นใตดิ้น เป็นกำรก่อสร้ำงชั้นใตดิ้นของอำคำรซ่ึงจะด ำเนินกำรหลงัจำกไดท้ ำกำรก่อสร้ำงเสำเข็ม

เจำะแลว้เสร็จ วิธีกำรก่อสร้ำงจะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัดินพงั อำจใชเ้ข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรือก ำแพงกนัดิน 
(Diaphragm Wall) จำกนั้นจะท ำกำรก่อสร้ำงสะพำนชั่วครำวและระบบค ้ ำยนั เพ่ือขุดดินให้ไดต้ำมควำมลึกตำมแบบ
ก ำหนด จำกนั้นท ำกำรหล่อคอนกรีตฐำนรำก, พ้ืน, ก ำแพง, เสำ พร้อมทั้งท ำกำรร้ือถอนระบบค ้ำยนัชัว่ครำวโดยปกติแลว้
จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงจนถึงพ้ืนชั้น 1 หรือระดบัดินเดิม 
2.1.4 งำนบริกำรทดสอบต่ำงๆ  

เช่น งำนบริกำรทดสอบควำมสมบูรณ์ (Integrity Test) งำนบริกำรตรวจสอบกำรขุดเจำะ (Drilling Monitoring) งำนบริกำร
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนักของเสำเข็ม (Pile Load Test) และงำนตรวจวัดค่ำจำกอุปกรณ์ทำงวิศวกรรมปฐพี 
(Geotechnical Instrumentation) 

 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  

1. แยกตามสายผลติภัณฑ์เป็นดงันี ้

 สายผลติภัณฑ์ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

งานเสาเข็มเจาะและก าแพงกนัดิน (รับงาน
เฉพาะค่าแรง) 

644 35% 535 29% 832 
 

44% 

งานเสาเข็มเจาะและก าแพงกนัดิน (รับงาน
รวมวสัดุ) 

1,194 64% 1,212 65% 927 49% 

รวมงานเสาเข็มเจาะและก าแพงกนัดนิ 1,838 99% 1,747 94% 1,759 93% 

งานโครงสร้างและโยธา 5 - 6 - 31 2% 

งานต่างประเทศ 20 1% 103 6% 97 5% 

          รวมรายได้จากการบริการ 1,863 100% 1,856 100% 1,887 100% 
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2. แยกตามแหล่งรายได้เป็นดงันี ้

 2559 2558 2557 

 ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

1. งานราชการ 313 17% 396 21% 671 36% 

2. งานเอกชน 1,550 83% 1,460 79% 1,216 64% 

รวม 1,863 100% 1,856 100% 1,887 100% 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
สรุปภำวะอุตสำหกรรมและแนวโนม้ ภำวะธุรกิจอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้แมภ้ำพรวมกำรก่อสร้ำงในช่วงท่ีผำ่นมำเป็นไปในเชิงบวก 

แต่น ้ ำหนกักำรเติบโตส่วนใหญ่เกิดข้ึนในกลุ่มกำรก่อสร้ำงของภำครัฐ โดยเฉพำะงำนวิศวกรรมโยธำ เช่น สร้ำงถนน รถไฟฟ้ำ งำน
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ เน่ืองจำกกำครัฐมีกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนสูง แต่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงภำคเอกชนพบวำ่ยงัฟ้ืนตวัอยำ่งเปรำะบำง ตำม
ภำวะซบเซำของภำคอสังหำฯ อย่ำงไรก็ดี คำดว่ำภำวะเศรษฐกิจและก ำลงัซ้ือจะปรับตวัดีข้ึน รัฐบำลยงัคงเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบ
ลงทุนในระดบัสูงเช่นเดียวกบัช่วงท่ีผ่ำนมำ กอปรกบัรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีคำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนไม่มำก และพ.ร.บ.ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้ำงปี 2561 จะช่วยสนบัสนุนใหต้ลำดรับเหมำก่อสร้ำงภำคเอกชนเติบโตข้ึนอีกคร้ัง รวมทั้งเป้ำหมำยกำรเปิดประมูลงำนก่อสร้ำงของ
ภำครัฐ โดยเฉำพะโครงกำรลงทุนดำ้นคมนำคม ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนุนผูรั้บเหมำงำนก่อสร้ำงภำครัฐซ่ึงเป็นกลุ่มลูกหน้ีท่ีมี
คุณภำพของธนำคำร 

เคร่ืองช้ีทีส่ าคัญ 2556 2557 2558 2559 2560e 2561e 
1. กำรก่อสร้ำงภำคเอกชน(ลำ้นบำท) 372,965 360,654 361,712 365,618 374,760 387,870 
      อตัรำกำรเปล่ียนแปลง (%) 4.1 -3.3 0.3 1.1 2.5 3.5 
2. กำรก่อสร้ำงภำครัฐบำล (ลำ้นบำท) 318,684 316,665 419,712 478,293 526,120 565,580 
       อตัรำกำรเปล่ียนแปลง (%) -4.1 -0.6 32.5 14.0 10.0 7.5 
 รวม 1+2 (ลำ้นบำท) 691,649 677,319 781,424 843,911 900,880 953,450 
       อตัรำกำรเปล่ียนแปลง (%) 0.1 -2.1 15.4 8.0 6.8 5.8 

ท่ีมำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (Gross Fixed Capital Formation Chain Volume measures 2002) 
หมำยเหตุ :  e = ประมำณกำรโดยฝ่ำยวิจยัควำมเส่ียงธุรกิจ บมจ.กรุงไทย 

 
ปี 2559 ผลจำกกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนในปีงบประมำณ 2559 สูงถึง 3.65 แสนลำ้นำบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ 2558 ร้อยละ 

35.1 สนบัสนุนให้กำรก่อสร้ำงภำครัฐในปี 2559 ขยำยตวัร้อยละ 14.0 โดยภำพรวมกำรลงทุนก่อสร้ำงภำครัฐมีสัดส่วนร้อยละ 56.7 
ของมูลค่ำกำรลงทุนภำคก่อสร้ำงทั้งระบบ ขณะท่ีกำรลงทุนก่อสร้ำงภำคเอกชนยงัคงฟ้ืนตวัอยำ่งเปรำะบำง เน่ืองจำกไดรั้บผลกระทบ
จำกภำวะซบเซำของธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์และภำระหน้ีภำคครัวเรือน โดยหน่วยเปิดขำยของท่ีอยูอ่ำศยัแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ยงัคง
หดตวัอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งพ้ืนท่ีรับอนุญำตก่อสร้ำงทัว่ประเทศ และท่ีอยู่อำศยัสร้ำงเสร็จจดทะเบียนใหม่ ก็หดตวัลงไปในทิศทำง
เดียวกนั ส่งผลให้กำรก่อสร้ำงภำคเอกชนขบำยตวัเพียงร้อยละ 1.1 ขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงท่ีจด
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ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยย์งัคงเพ่ิมข้ึน นอกจำกน้ี อตัรำดอกเบ้ียท่ีทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่ำ รวมทั้งรำคำวสัดุก่อสร้ำงท่ีโนม้ลดลง ช่วย
สนบัสนุนใหภ้ำพรวมกำรลงทุนภำคก่อสร้ำงในปี 2559 ขยำยตวัประมำณร้อยละ 8.0 

ปี 2560 - 2561 ในปีงบประมำณ 2560 รัฐบำลก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 548.391 ลำ้นบำท โดยมีเป้ำหมำยเบิกจ่ำยใน
ระดบัเดียวกบัปีงบประมำณก่อนหนำ้ท่ีระดบั 87% หรือประมำณ 477.519 ลำ้นบำท ท ำให้กำรก่อสร้ำงภำครัฐยงัคงขยำยตวัต่อเน่ือง 
โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ (งำนวิศวกรรมโยธำ เช่น ถนน สะพำน ทำงรถไฟ ท่ำเรือ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มท่ีมีคุณภำพของธนำคำรและท่ีผำ่นมำธนำคำรพำณิชยท์ั้งระบบไดข้ยำยสินเช่ือลูกคำ้กลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึนมำก โดยรัฐบำลไดเ้ปิดโอกำส
ใหผุ้รั้เบหมำรำยกลำงและรำยเลก็มีส่วนในกำรประมูลโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐดว้ย ซ่ึงตำมแผนกำรลงทุนดำ้นคมนำคมปี 2559 
ต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2560 ม ำจนวน 56 โครงกำร วงเงินลงทุนรวม 2.29 ลำ้นลำ้นบำท คำดวำ่ภำวะเศรษฐกิจและก ำลงัซ้ือในปี 2560 จะ
ปรับตวัดีข้ึน ส่งผลให้ภำคอสังหำฯฟ้ืนตวั กอปรกบัรำคำวสัดุก่อสร้ำงในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ท่ีคำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนไม่มำก และ
พ.ร.บ.ภำษีท่ีดีและส่ิงปลูกสร้ำงปี 2561 จะช่วยสนับสนุนให้ตลำดรับเหมำก่อสร้ำงภำคเอกชนเติบโตข้ึนอีกคร้ัง โดยเฉพำะงำน
ก่อสร้ำงอำคำรและกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำน (อำทิ งำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ระบบท่อ งำนร้ือถอน งำนเตรียมสถำนท่ีก่อสร้ำง และงำน
ตกแต่งอำคำรป ซ่ึงจะท ำใหผู้รั้เบหมำมีควำมตอ้งกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน นอกจำกน้ี กลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีมีศกัยภำพจะเร่ิมเขำ้ไป
รับงำนในกลุ่มประเทศ CLMV มำกข้ึน เน่ืองจำกมีโอกำสและมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่ง ซ่ึงคำดว่ำในปี 2560-2561 ภำพรวมกำรลงทุน
ภำคก่อสร้ำงจะเติบโตประมำณร้อยละ 6.8 และ 5.8 ตำมล ำดบั 

ปัจจัยสนับสนุนธุรกจิ 

 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนภำครัฐในปีงบประมำณ 2560 ท่ีร้อยละ 87 ของงบลงทุนรวม (5.48 แสนลำ้น) หรือ
ประมำณ 4.77 แสนลำ้น จะสนบัสนุนธุรกิจรับเหมำกำรก่อสร้ำงภำครัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหน้ีท่ีมีคุณภำพของธนำคำร 

 ในปี 2559 กระทรวงคมนำคมไดข้บัเคล่ือนกำรลงทุนในแผนปฏิบติักำร (Action plan) ดำ้นคมนำคมขนส่งระยะท่ี 1 
จ ำนวน 20 โครงกำร มูลค่ำลงทุน 1.40 ลำ้นลำ้นบำท และตำม Action plan ระยะท่ี 2 ปี 2560 อีกจ ำนวน 36 โครงกำร มูลค่ำลงทุนรวม 
0.89 แสนลำ้นบำท ท ำให้ภำพรวมแผนลงทุนดำ้นคมนำคมปี 2559 ต่อเน่ืองปี 2560 มีถึง 56 โครงกำร วงเงินลงทุนรวม 2.29 ลำ้นลำ้น
บำท ช่วยสนบัสุนงำนวศิวกรรมโยธำหรืองำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ 

 วตัถุดิบส่วนใหญ่ (ปูนซิเมนต ์ไมอ้ดั ไมแ้ปรรูป อิฐ หิน ทรำย) มำจำกแหล่งผลิตภำยในประเทศ ท ำให้มีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรก่อสร้ำง อีกทั้งรำคำวดัสุก่อสร้ำงในปี 2559 โนม้ลดลงอยำ่งต่อเน่ือง และคำดวำ่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รำคำจะเพ่ิมข้ึน
ไม่มำก ส่งผลดีต่อธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 

 พ.ร.บ.ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงฉบบัใหม่ ปี 2561 จะท ำใหผู้ถื้อครองท่ีดินเปล่ำท่ีมีศกัยภำพหนัมำก่อสร้ำงบำ้นหรือ
พฒันำโครงกำรมำกข้ึน 

 รัฐบำลปรับปรุงระเบียบกำรประกวดรำคำโดยเปิดโอกำส ใหบ้ริษทัรับเหมำรำยกลำงและรำยยอ่ย (SMEs) มีส่วนร่วม
ประมูลในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐ จำกเดิมท่ีมีเฉพำะผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงโครงกำรขนำดใหญ่ได ้

 กำรเปิด AEC มีส่วนสนบัสุนใหผู้รั้บเหมำท่ีมีศกัยภำพ เขำ้ไปรับงำนในประเทศเพ่ือนบำ้น โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำงใน
กลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชำ สปป.ลำว พม่ำ  เวียดนำม) ท่ีมีแนวโน้มเติบโต เน่ืองจำกมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งในดำ้นฝีมือแรงงำน 
วสัดุก่อสร้ำง กำรออกแบบและควบุคมงำนก่อสร้ำง 
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 ช่ือเสียงและประสบกำรร์ของผูป้ระกอบกำร (เฉล่ีย 9.5 ปี) วิศวกร ตลอดจนคุณภำพของผลงำนและบริกำรในอดีต 
จะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลูกคำ้ โดยเฉพำะกำรเป็นผูรั้บเหมำก่อสร้ำงท่ีไดรั้บกำรจดทะเบียนเป็นผูรั้บเหมำประเภทชั้น 1 และ/
หรือชั้นพิเศษ กบัหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวสิำหกิจ จะท ำใหมี้โอกำสไดรั้บงำนก่อสร้ำงมำกข้ึน 

 กำรพฒันำใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในงำนก่อสร้ำงจะช่วยประหยดัเวลำ และลดตน้ทุนกำรก่อสร้ำงลง (วสัดุและรงงำน) 
ขณะเดียวกนัยงัช่วยใหผ้ลงำนมีประสิทธิภำพสูงข้ึน 

ปัจจัยเส่ียงของธุรกจิ 

 แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัของธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์นปี 2560 ยงัมีควำมเปรำะบำง เน่ืองจำกยงัมีจ ำนวนเหลือขำยสะสม
อยู่มำก ทั้ งท่ีอยู่อำศยัแนวสูงและแนวรำบ และคำดว่ำก ำลงัซ้ือจะฟ้ืนตวัอย่ำงช้ำ ๆ ส่งผลกระทบต่อกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีอยู่อำศยั
ภำคเอกชน ตลอดจนธุรกิจรับสร้ำงบำ้นรำยยอ่ย 

 แมปั้ญหำขำดแคลนแรงงำนไร้ฝีมือในภำคก่อสร้ำง เร่ิมคล่ีคลำยลงจำกกำรใชแ้รงงำนจำกต่ำงชำติ แต่ผูป้ระกอบกำร
มีตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนสูงข้ึนจำกนโยบำยปรับข้ึนค่ำจำ้งขั้นต ่ำ 5-10 บำท/วนั ในพ้ืนท่ี 69 จงัหวดั ในปี 2560 ทั้งในส่วนของแรงงำน
ต่ำงดำ้ยและแรงงำนไทย 

 ในระยะยำวอตัรำดอกเบ้ียมีโอกำสตวัสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนกำรด ำเนินธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 
 ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงมักแข่งขันกันตัดรำคำค่ำก่อสร้ำง เพ่ือให้ได้งำนและท ำกำรก่อสร้ำง โดยละเลยกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัรวมถึงกฎหมำยต่ำงๆ อำจจะเป็นผลกระทบให้มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนใหแ้ลว้เสร็จตำมสัญญำ หรือ
เกิดควำเมสียหำยจำกเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดได ้

 งำนก่อสร้ำงโครงกำรระบบสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่ ส่วนใหญ่มำจกำสัญญำก่อสร้ำงท่ีท ำกบัรัฐบำล หำกขำดกำร
ท ำประชำพิจำรณ์ อำจถูกตรวจสอบโดยสำธำรณชน และฝ่ำยกำรเมืองมำกกวำ่ปกติ ท ำให้ผูป้ระกอบกำรตอ้งจดัสรรทรัพยำกรบุคคล
และเงินทุนหมุนเวยีนจ ำนวนมำกใหแ้ก่โครงกำรดงักล่ำว 

ท่ีมำ : ธนำคำกรุงไทย ฝ่ำยวิจัยควำมเส่ียงธุรกิจ กลุ่มบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง 
 

2.2.1 กลยทุธ์กำรแข่งขนั  
    บริษทัจะเน้นกำรรักษำคุณภำพของงำน เน่ืองจำกงำนฐำนรำกเป็นงำนโครงสร้ำงหลกัท่ีมีควำมส ำคญัต่อควำมแข็งแรง

ของส่ิงปลูกสร้ำง  เม่ือกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงแลว้เสร็จ  หำกมีส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขงำนฐำนรำก สืบเน่ืองจำก
งำนก่อสร้ำงฐำนรำกท่ีไม่ได้คุณภำพตำมท่ีก ำหนด ซ่ึงอำจเป็นผลให้ฐำนรำกไม่สำมำรถรองรับน ้ ำหนักบรรทุกของ
โครงสร้ำงได ้จะเป็นเหตุท่ียุง่ยำกและส้ินเปลืองค่ำใชจ่้ำยในกำรแกไ้ขมำกหรือในบำงกรณีอำจแกไ้ขไม่ไดเ้ลย  ดงันั้น
บริษทัจึงเน้นกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของงำนตลอดกระบวนกำรก่อสร้ำง  เพ่ือให้ไดง้ำนท่ีมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนด  อนัจะเป็นท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกผูท่ี้รับงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงต่อจำกงำนของบริษทั 

    บริษทัด ำเนินนโยบำยสร้ำงสำยสัมพนัธ์กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรก่อสร้ำงทั้ งภำครำชกำรและภำคเอกชน 
รวมทั้ งผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงำน  เน่ืองจำกผูอ้อกแบบเป็นบุคคลแรกท่ีทรำบเก่ียวกับรำยละเอียดของโครงกำร
ก่อสร้ำงต่ำงๆท่ีจะมีข้ึนในประเทศไทย  จำกประสบกำรณ์อนัยำวนำน และกำรมีสำยสัมพนัธ์กับผูอ้อกแบบ  ท ำให้
ผูอ้อกแบบก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ๆ มกัจะขอขอ้มูลหรือขอค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรออกแบบโครงสร้ำงฐำนรำกจำกบริษทั
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เพ่ือใชใ้นกำรออกแบบโครงสร้ำงของตนท่ีดูแลอยู่  บริษทัจึงมกัจะทรำบก่อนว่ำจะมีโครงกำรก่อสร้ำงใหม่โครงกำร
ใดบำ้ง  และบริษทักม็กัจะไดรั้บเชิญเขำ้ร่วมเสนอรำคำงำนก่อสร้ำงต่ำงๆเกือบทั้งหมด  บริษทัจึงไดรั้บงำนท ำตลอดทั้งปี 

    เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยใหญ่ ซ่ึงเป็นลูกคำ้รำยท่ีส ำคญัของบริษทั 
    บริษทัด ำเนินนโยบำยรักษำบุคลำกร และพฒันำควำมรู้ให้กบับุคลำกร ท ำให้มีทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และสำมำรถ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันำกระบวนกำรท ำงำนให้สำมำรถลดกำรสูญเสีย  ขณะเดียวกันก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในกำรท ำงำน บริษทัไดส่้งพนกังำนเขำ้อบรมทำงวิชำกำรต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ของพนกังำนรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจำรณำส่ง
พนกังำนเขำ้รับทุนกำรศึกษำในระดบัปริญญำโทและปริญญำเอก ท่ีสถำบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนกำรศึกษำใหก้บั
สถำบนั AIT เพ่ือเป็นกำรศึกษำต่อในระดบัปริญญำโท สำขำวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนกำรศึกษำระดบัปริญญำโท
ให้กบัสถำบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั และมอบทุนกำรศึกษำให้กบัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ในระดบัปริญญำโท สำขำวิศวกรรมโยธำ(หลกัสูตรนำนำชำติ) 

    บริษทัสำมำรถด ำรงสถำนะทำงกำรเงินและสำยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถำบนักำรเงิน  เน่ืองจำกกำรรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งมีเงินค ้ ำประกันงำนต่ำงๆ หลำยขั้นตอนจนกว่ำจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จและส่งมอบงำน  มี
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงหลำยรำยตอ้งประสบปัญหำกบัสถำบนักำรเงินในกำรขอวงเงินค ้ำประกนัเพ่ือประมูลงำนต่ำงๆ  แต่ดว้ย
นโยบำยในกำรด ำรงสถำนะทำงกำรเงินท่ีดี ประกอบกับกำรปฏิบัติท่ีดีต่อสถำบันกำรเงิน  ท ำให้บริษัทสำมำรถลด
อุปสรรคในเร่ืองกำรขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อกำรรับงำนของบริษทั 

    บริษทัมีควำมพร้อมดำ้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบำยเร่ืองกำรบ ำรุงรักษำอยำ่งเขม้งวด และมีกำรพฒันำอยูต่ลอดเวลำ
เพ่ือใหส้ำมำรถรับงำนไดห้ลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ  ประกอบกบับริษทัมีกำรวำงแผนในกำรบริหำรเคร่ืองจกัรอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ  ท ำให้บริษทัอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะรับงำนไดห้ลำยงำนในเวลำเดียวกนั  ซ่ึงจะท ำให้บริษทัสำมำรถใช้
ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

    บริษทัด ำเนินนโยบำยรักษำส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีและบุคคลภำยนอก เช่น มีกำรติดตั้งก ำแพง
กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง  มีกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรอย่ำงดี เพ่ือลดกำรเกิดเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบติังำน  และมีเคร่ืองลำ้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลำ้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ
ก่อสร้ำงท ำใหล้ดปัญหำเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพ้ืนผิวถนนใกลบ้ริเวณสถำนท่ีก่อสร้ำง 

   กำรหำแหล่งตลำดใหม่ตำมกำรขยำยตวัของตลำดอสังหำริมทรัพย ์ภำยในประเทศมีกำรขยำยตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั
สภำวะของเศรษฐกิจ และกำรเมือง ในกำรท่ีจะท ำให้กลุ่มบริษัทมีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงจะพ่ึงเพียงแต่ตลำด
ภำยในประเทศอยำ่งเดียวจะเป็นไปไดย้ำก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษำถึงตลำดต่ำงประเทศมำช่วยรองรับโดยเฉพำะใน
เขตอำเซียน ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ยำยตลำดไปยงัประเทศเมียนมำร์ และในปี 2561 บริษทัจะขยำยไปท่ีประเทศกมัพูชำ รวมทั้ง
งำนภำยในประเทศตำมต่ำงจงัหวดั ซ่ึงไม่ใช่ตลำดของบริษทั บริษทัจะหำพนัธมิตรตำมต่ำงจงัหวดัเพ่ือหำงำนเสำเขม็เจำะ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรตลำดดว้ย 

    พฒันำเทคโนโลยีและองคค์วำมรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ บริษทัมีหน่วยงำนวิจยัและพฒันำข้ึนภำยในองคก์ร 
ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงำนดำ้นวิชำกำรท่ีเผยแพร่ไปในวงกำรอุตสำหกรรมก่อสร้ำงดำ้นงำนวิศวกรรมปฐมพีไปทัว่โลก ในปี 
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2558 บริษทัครบรอบกำรก่อตั้งบริษทัเป็นเวลำ 40 ปี บริษทัฯ ไดร้วบรวมบทควำมผลงำนดำ้นวิชำกำรท่ีน ำไปเผยแพร่ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศรวมเป็นรูปเล่ม และแจกใหแ้ก่สถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ เพ่ือน ำไปใชศึ้กษำต่อไป 

 
 
2.2.2 กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

ลกัษณะงำนของบริษทัสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ งำนภำคเอกชน เช่น งำนฐำนรำกอำคำรส ำนักงำน อำคำรชุด 
โรงแรม ศูนยส์รรพสินคำ้ เป็นตน้ และงำนภำครัฐบำล อนัไดแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เช่น งำนฐำนรำกอำคำรรำชกำร 
งำนฐำนรำกโครงกำรก่อสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น ทำงยกระดบั อุโมงค์ลอดทำงแยก รวมถึงถนน สะพำน และรถไฟฟ้ำใตดิ้น เป็นตน้ 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไม่ไดเ้นน้รับเฉพำะงำนภำครัฐบำลหรือเฉพำะภำคเอกชนอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ข้ึนอยูก่บัควำมพร้อมของเคร่ืองใน
แต่ละช่วงของกำรรับงำน และบริษทัฯมิไดพ่ึ้งพิงลูกคำ้รำยหน่ึงรำยใดท่ีมีสัดส่วนเกินร้อยละ 25 ของรำยไดร้วมของบริษทั 

2.2.3  คุณภำพกำรใหบ้ริกำรและกำรบริหำรควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 
      บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัคุณภำพและบริกำรใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคำ้ ท ำกำรส่งมอบงำนทนัก ำหนด โดยมีกำรจดัเตรียม
ควำมพร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนท่ีจะเร่ิมเขำ้งำน มีกำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้บนพ้ืนฐำนของควำมซ่ือตรงและผลประโยชน์
ร่วมกนั ท ำใหไ้ดรั้บควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ 
  2.2.4   กำรบริหำรควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและหน่วยงำนรำชกำร 
  บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัชุมชนใกลเ้คียงท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ไปปฏิบติังำนโดยมำตรกำรควบคุมวดัปริมำณเสียงและควำม
สั่นสะเทือนไม่ให้เกินก ำหนดขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำร และมีกำรส ำรวจบำ้นของชุมชนใกลเ้คียง โดยบริษทัไดจ้ดัจำ้งผูท่ี้
ช ำนำญเขำ้ส ำรวจก่อนกำรเร่ิมงำน และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรโดยเคร่งครัด 

2.2.5 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนั 
ภำวะธุรกิจให้บริกำรเสำเข็มเจำะและงำนก ำแพงกนัดินซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัในกำรวำงรำกฐำนส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรและ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซ่ึงจะแปรผนัตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำงในประเทศของทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
โดยจ ำแนกเป็นงำนก่อสร้ำงฐำนรำกส ำหรับอำคำรส ำนกังำน อำคำรชุด โรงแรม ศูนยส์รรพสินคำ้ และงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับ 
ทำงยกระดบั อุโมงคล์อดทำงแยก ถนน สะพำน และรถไฟฟ้ำใตดิ้น เน่ืองจำกกำรรับเหมำงำนฐำนรำกประเภทเสำเขม็เจำะขนำดใหญ่
และก ำแพงกนัดินตอ้งอำศยัเคร่ืองจกัรขนำดใหญ่ จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ียำวนำนถึง 40 ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีควำม
เช่ียวชำญในงำนฐำนรำกจำกประสบกำรณ์และควำมคุน้เคยของดินในประเทศไทยมำกกวำ่ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศ ฐำนะทำง
กำรเงินท่ีมัน่คง และควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมำหลกั ผูอ้อกแบบ ลูกคำ้ท่ีเป็นเจำ้ของโครงกำร และผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง จึง
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ไดรั้บควำมเช่ือถือจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท ำให้บริษทัฯ สำมำรถประมูลงำนแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลำดมีเพียงไม่ก่ีรำยได ้โดย
บริษทัจะรักษำส่วนแบ่งตลำดในปี 2560 น้ีไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 ของตลำดรวม 

 
2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ก ำลงักำรผลิต 
งำนรับเหมำท ำฐำนรำกโครงกำรก่อสร้ำงตอ้งอำศยัเคร่ืองจกัรและควำมช ำนำญของวิศวกรและผูค้วบคุมงำนในปริมำณท่ี

ต่ำงๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้ำงของงำน  จึงไม่สำมำรถระบุชดัเจนถึงก ำลงักำรผลิตของบริษทั  อยำ่งไรก็ตำมสำมำรถสรุปเป็น
ปัจจยัส ำคญัท่ีเป็นเคร่ืองก ำหนดก ำลงักำรผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

    ประสิทธิภำพของเคร่ืองจกัร และจ ำนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบดว้ยเคร่ืองเจำะงำนเสำเข็มเจำะ จ ำนวน 42 ชุด เคร่ืองมือส ำหรับก่อสร้ำงก ำแพง D-Wall 

จ ำนวน 29 ชุด และเคร่ืองจกัรส ำหรับงำนปรับปรุงคุณภำพดิน 2 ชุด ท่ีไดรั้บกำรดูแลตรวจสภำพและปรับแต่งตลอดเวลำ  จึงสำมำรถ
รับงำนเสำเขม็เจำะไดถึ้ง 42 หน่วยงำน งำนก ำแพง D-Wall ไดถึ้งจ ำนวนประมำณ 29 หน่วยงำนและงำนปรับปรุงคุณภำพดิน จ ำนวน 
2 หน่วยงำนในขณะเดียวกนัได ้  นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีโรงงำนซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะสำมำรถซ่อมรถเครนได้
พร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ท ำใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะรับงำนอยูเ่สมอ 

    จ ำนวนวิศวกร 
 บริษทัมีวิศวกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในงำนออกแบบและก่อสร้ำงฐำนรำกและท ำงำนร่วมกบับริษทัมำเป็นเวลำนำนโดยเฉล่ีย

แลว้มีอำยงุำนประมำณ 12 ปี ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกประเภทวศิวกรตำมหนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
 

 
วิศวกร 

จ ำนวน (คน) 
ปี 2558 ปี 2559 

1. วิศวกรระดบัผูจ้ดักำรโครงกำร 5 5 
2. วิศวกรงำนออกแบบดำ้นธรณีเทคนิค 2 3 
3. วิศวกรระดบัผูค้วบคุมงำนสนำม 33 52 

รวมทั้งส้ิน 40 60 
จ ำนวนและควำมเช่ียวชำญของวิศวกรดงักล่ำวขำ้งตน้  ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถรับงำนไดค้ร้ังละ 23 งำนในเวลำเดียวกนั   
 

    วงเงินกบัสถำบนักำรเงิน 
บริษทัจ ำเป็นตอ้งมีวงเงินค ้ำประกนักบัทำงสถำบนักำรเงินเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบกำรรับเหมำก่อสร้ำงทัว่ๆไป  โดยปกติ

กำรรับงำนของบริษทัจะตอ้งมีกำรออกหนงัสือค ้ำประกนั 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. หนงัสือค ้ำประกนักำรประมูล (Bid Bond) วงเงินประมำณร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำสัญญำ 
2. หนงัสือค ้ำประกนัสัญญำ (Performance Bond) วงเงินประมำณร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำสัญญำ เพ่ือเป็นกำรประกนั

กำรท ำงำนท่ีบริษทัตอ้งใหไ้วก้บัลูกคำ้ตลอดอำยขุองโครงกำร 
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3. หนังสือค ้ำประกนัผลงำน (Maintenance Bond) วงเงินประมำณร้อยละ 5-10 ของมูลค่ำสัญญำ  เพ่ือเป็นกำรค ้ ำ

ประกนัผลงำนต่อไปอีก 1-2 ปี หลงัส่งมอบงำน 
นอกจำกน้ี บำงงำนอำจมีกำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีกำรออกหนงัสือค ้ำประกนัวำ่บริษทัไดรั้บเงิน

ล่วงหน้ำในกำรท ำงำน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนังสือค ้ำประกนัท่ีบริษทัตอ้งออกในกำรรับงำนหน่ึงๆ คิดเป็นมูลค่ำ
ร้อยละ 10-20 ของมูลค่ำงำน ดังนั้ นวงเงินค ้ ำประกันท่ีบริษัทมีกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ จึงนับได้ว่ำเป็นปัจจัยท่ีก ำหนดถึง
ควำมสำมำรถในกำรรับงำนของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยประสบปัญหำเร่ืองวงเงินค ้ำประกนัไม่เพียงพอในกำรรับงำน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีวงเงินค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงิน 9 แห่ง จ ำนวน 1,710 ลำ้นบำท ซ่ึงเพียงพอใหบ้ริษทัสำมำรถรับงำนได้
ประมำณ 3,500 ลำ้นบำทต่อปี 
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2.3.2 ขั้นตอนกำรรับงำน  และขั้นตอนกำรท ำงำน  

อนมุตั ิ

การรับงานแบบเหมาช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและส ารวจพืน้ที่เพื่อประเมินราคางาน ศกึษาแบบและส ารวจพืน้ที่เพื่อประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาตอ่เจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู 
ล 

เจรจาตอ่รองราคา 
ล 

เจรจาตอ่รองราคา 
ล 

ลงนามในสญัญาจ้าง 
ล 

ลงนามในสญัญาจ้าง 
ล 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรที่ต้องใช้ในการท างานและจดัท าตารางในการท างาน 
ล 

ท าแบบส าหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอต่อผู้ จ้าง
งาน 

ล ผู้ จ้างพิจารณาอนมุตัิ 

ไม่อนมุตั ิ

สัง่ซือ้วตัถดุิบ โดยก าหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบัก าหนดการท างานที่วางแผนไว้ 
ล 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 
ล 

ด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่ก าหนด 
ล 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกช าระเงินเป็นระยะ ตามที่ก าหนดในสญัญา 
ล 

ตรวจสอบการท างานและ
ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

 

ท าแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 
ล 

สง่มอบงานและเรียกช าระเงินงวดสดุท้าย 
ล 
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วตัถุดิบและผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นงำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหลก็เส้น และเบนโทไนต ์ ซ่ึงบริษทั
สั่งซ้ือวตัถุดิบเหล่ำน้ีจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำยในประเทศ  โดยมีผูจ้ดัจ ำหน่ำยท่ีบริษทัติดต่อเป็นประจ ำเพียงไม่ก่ีรำย  ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ใน
ควำมมีช่ือเสียงของผูจ้ดัจ ำหน่ำย  รำคำสำมำรถแข่งขนัไดใ้นตลำด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอและตรงตำมท่ี
ก ำหนดไว ้  

ปริมำณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำเป็นดงัน้ี 
รำยกำรวตัถุดิบ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 ปริมำณ 
 

ลำ้น
บำท 

% ของ
มูลค่ำ
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมำณ 
 

ลำ้น
บำท 

% ของ
มูลค่ำ
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมำณ 
 

ลำ้น 
บำท 

% ของ
มูลค่ำ
วตัถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 148,369 
(ลบ.ม.) 

281.17 41.32 215,799 
(ลบ.ม.) 

370.04 48.43 230,414 
(ลบ.ม.) 

352.75 48.60 

เหลก็เส้น (2) 9,515 
ตนั 

192.23 28.25 13,417 
ตนั 

220.85 28.90 13,854.50 
ตนั 

217.31 29.93 

เบนโทไนต ์(1) 4,261 
ตนั 

28.92 4.25 3,219 
ตนั 

21.38 2.79 4,134.50 
ตนั 

27.59 3.80 

โพลิเมอร์ (1) 37.00 
ตนั 

7.31 1.07 38 
ตนั 

7.64 1 39.83 
ตนั 

7.9 1.09 

น ้ำมนัดีเซล 3,245,583 
ลิตร 

87.70 12.89 3,207,937
ลิตร 

71.25 9.33 2,926,000 
ลิตร 

60.41 8.32 

รวม  597.33 87.78  691.16 90.45  665.96 91.74 

หมำยเหตุ : (1) เบนโทไนตแ์ละโพลิเมอร์ คือ วตัถุดิบท่ีใชส้ ำหรับกำรขดุเจำะพื้นดินเพื่อใหแ้นวดินคงรูปและง่ำยต่อกำรขดุเจำะ ปัจจุบนัมีกำรน ำโพลีเมอร์ 
(Polymer) มำใชง้ำนแทนเบนโทไนทส์ ำหรับงำนบำงประเภท   

  (2) ปริมำณกำรใชค้อนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะกำรรับงำน ซ่ึงถำ้ปีใดรับงำนค่ำแรงรวมวสัดุมำกโครงกำร ปริมำณกำรใช้
คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้นจะมีปริมำณมำกข้ึน แต่ถำ้ปีใดรับงำนเฉพำะค่ำแรงมำกโครงกำร ปริมำณกำรใชค้อนกรีตผสมเสร็จและ
เหลก็เส้นจะลดลง 

 

ท่ีผำ่นมำนโยบำยกำรรับงำนของบริษทัหำกเป็นไปไดจ้ะรับเฉพำะค่ำแรงและค่ำเคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยให้ลูกคำ้เป็นผูจ่้ำย
เฉพำะค่ำวตัถุดิบหลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น  เน่ืองจำกรำคำของวตัถุดิบเหล่ำน้ีเป็นท่ีทรำบกนัดีในตลำด และเวลำกำร
ก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะหรือก ำแพง D-Wall มีระยะเวลำสั้น ท ำให้ไม่สำมำรถบวกก ำไรจำกวตัถุตน้ทุนวสัดุดิบหลกัไดม้ำกนกั อีกทั้งมี
ควำมเส่ียงในเร่ืองกำรรับเงินค่ำวตัถุดิบหลกัจำกลูกคำ้บำงรำยไม่ตรงตำมก ำหนดท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระค่ำวตัถุดิบหลกัดว้ย อยำ่งไร
ก็ตำมบริษทัไดมี้กำรปรับนโยบำยในกำรรับงำน โดยพิจำรณำควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้มำกข้ึน ถำ้ลูกคำ้มีคุณภำพดี บริษทัอำจลด
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ควำมเส่ียงจำกกำรช ำระเงินล่ำชำ้หรือไม่ช ำระเงินได ้ส ำหรับลูกคำ้รำยดงักล่ำวบริษทัก็จะรับงำนชนิดท่ีรวมค่ำวตัถุดิบดว้ย เพ่ือขยำย
กำรรับงำนและมีก ำไรจำกลูกคำ้ใหเ้พ่ิมมำกข้ึน 

นอกจำกคอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้นแลว้  วตัถุดิบอีกประเภทท่ีบริษทัใชม้ำกและเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชง้ำนเสร็จก็
ตอ้งก ำจดัท้ิง ไดแ้ก่ เบนโทไนต์ (ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใช้เป็นโพลีเมอร์มำกข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใช้เบนโทไนต์ท่ีผลิตทั้ งจำกใน
ประเทศและจำกต่ำงประเทศ แต่อตัรำส่วนท่ีผลิตจำกในประเทศสูงกวำ่ทั้งน้ีเพ่ือลดควำมเส่ียงเร่ืองอตัรำแลกเปล่ียน  และคุณภำพก็
เป็นท่ียอมรับ นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดริ้เร่ิมในกำรน ำโพลีเมอร์ (Polymer) มำใชง้ำนแทนเบนโทไนตใ์นงำนบำงประเภท  Polymer เป็น
วตัถุดิบน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ  ย่อยสลำยง่ำยกว่ำและมีคุณภำพดีกว่ำมำก ถึงแม้รำคำต่อหน่วยจะแพงกว่ำเบนโทไนต์ ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึงท่ีมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรำยไดร้วมของบริษทั 
เง่ือนไขกำรช ำระเงินและอ ำนำจในกำรต่อรอง 
    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในกำรช ำระเงินในกำรสั่งซ้ือวสัดุจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย คือ ช ำระภำยใน 30 - 90 วนั หลงัจำกไดรั้บสินคำ้ 

โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะตอ้งน ำของมำส่งท่ีบริเวณก่อสร้ำง 
    อ  ำนำจในกำรต่อรอง 

- บริษทัเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกมีกำรสั่งซ้ือวสัดุคร้ังละจ ำนวนมำก ท ำใหไ้ดรั้บส่วนลดมำกกวำ่ลูกคำ้ทัว่ไป 
- ร้ำนคำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงมีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ท ำให้บริษทัไม่จ ำเป็นตอ้งผูกขำดซ้ือจำกร้ำนใดร้ำนหน่ึง

โดยเฉพำะ จึงสำมำรถเฉล่ียกำรซ้ือวสัดุได ้
- กำรท่ีบริษทัติดต่อกบัร้ำนคำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยเป็นระยะนำน และประวติักำรจ่ำยช ำระหน้ีไม่เคยมีปัญหำ แมใ้นช่วงท่ี

ภำวะเศรษฐกิจไม่ดี ท ำใหไ้ดรั้บเง่ือนไขท่ีดีตลอดมำ 
รำคำเฉล่ียวตัถุดิบหลกัในปี 2557 – 2559 

วตัถุดิบ 2557 2558 2559 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บำท/ลูกบำศกเ์มตร) 1,895.00 1,714.72 1,530.94 
เหลก็เส้น (บำทต่อกิโลกรัม) 20.20 16.46 15.69 
เบนโทไนท ์ แบบผง (บำทต่อกิโลกรัม) 6.78 6.64 6.67 
โพลีเมอร์  (บำทต่อกิโลกรัม) 197.56 200 200 
น ้ำมนัดีเซล (บำทต่อลิตร) 27.02 22.21 20.65 

ปัจจุบันบริษัทมิได้มีกำรน ำเข้ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ โดยจะซ้ือจำกผูผ้ลิตภำยในประเทศและตัวแทนจ ำหน่ำยจำก
ต่ำงประเทศในประเทศ  อยำ่งไรกต็ำมบริษทัยงัมีควำมจ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้อะไหล่เคร่ืองจกัรบำงประเภทซ่ึงไม่มีจ ำหน่ำยในประเทศ  

2.3.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มร้ำยแรงใดๆ  แต่อำจจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อผูอ้ยูอ่ำศยั

บริษทัใกลเ้คียงกบัโครงกำรก่อสร้ำงบำ้ง  ทั้งน้ีปัญหำท่ีพบ เช่น ปัญหำฝุ่ น  เสียง  และกำรสะเทือน เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัไดด้  ำเนินกำร
ต่ำงๆเพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดปัญหำดงักล่ำว ดงัน้ี 

    บริษทัจะจดัให้มีกำรติดตั้งก ำแพงกนัฝุ่ นและเสียงลอ้มรอบบริเวณก่อสร้ำง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผูอ้ยู่
อำศยับริเวณใกลเ้คียง 
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    บริษทัมีนโยบำยตรวจสภำพและปรับแต่งเคร่ืองจกัรอยำ่งสม ่ำเสมอ  เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อใหเ้กิดเสียง
ดงัมำกจนเกินไปขณะท ำงำน 

    บริษทัมีเคร่ืองลำ้งลอ้รถยนต์อัตโนมติั  เพ่ือใชล้ำ้งลอ้รถยนต์บรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะวิ่งออกจำกบริเวณก่อสร้ำง
เพ่ือใหล้อ้รถสะอำด  ไม่ท ำใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

    บริษทัมีนโยบำยด ำเนินงำนฐำนรำกภำยในเวลำท่ีไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรกำรก่อสร้ำงของกรุงเทพฯ ซ่ึง
ระบุไวใ้นกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำงำนเร่งด่วนนอกเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด บริษทัจะท ำกำรขอผ่อนผนัจำกกรุงเทพฯเพ่ือยึด
เวลำกำรท ำงำนเป็นแต่ละกรณีไป  

    บริษทัมีกำรสร้ำงมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยูอ่ำศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้ำง  พร้อมทั้งมีกำรช้ีแจงให้ทรำบถึงเวลำและขั้นตอน
กำรปฏิบติังำน  และด ำเนินกำรแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจำกชำวบำ้นในบริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือใหมี้ผลกระทบดำ้นกำรสั่นสะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 
    บริษทัคิดคน้และพฒันำระบบของเคร่ืองจกัรเพ่ือลดมลภำวะดำ้นเสียง และจดัหำวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ย เช่น กำรน ำโพลีเมอร์มำใชม้ำกข้ึนและลดปริมำณกำรใชเ้บนโทไนต ์
   บริษทัจดัฝึกอบรมแก่พนกังำนท่ีเร่ิมเขำ้มำท ำงำนกบับริษทั ในกำรปฐมนิเทศให้พนกังำนทรำบเก่ียวกบันโยบำยเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและกำรปฏิบติังำนของบริษทั พร้อมทั้งจดัส่งพนกังำนเขำ้อบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบัสถำบนัต่ำง ๆ 
ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพำทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

 
2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559* บริษทัมีงำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจ ำนวน 25 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำงำนทั้งส้ิน 1,070.61 ลำ้นบำท 
 
สรุปงำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

ล ำดบั ช่ือโครงกำร ประเภทงำน ก ำหนดกำรแลว้เสร็จ 
1. เดอะ มำร์เกต็ บำย แพลทินมั งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 2 ปี 2560 
2. The Tree ติวำนนท ์ งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 4 ปี 2560 
3. พลสั ศรีรำชำ งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
4. โครงกำรรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนนจิระ-

ขอนแก่น (พ้ืนท่ี 1) (Main Working Pile) 
งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 3 ปี 2560 

5. เดอะไลน์ พหลฯ-ประดิพทัธท ์ เสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
6. NOBLE BE33 เสำเขม็เจำะแบบกลม, 

แบบเหล่ียม และก ำแพง
กนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมำส 1 ปี 2560 

7. Motorway Route No.7 (Pattaya - Map ta put) เสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
8. Whizdom 101 งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
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ล ำดบั ช่ือโครงกำร ประเภทงำน ก ำหนดกำรแลว้เสร็จ 
9. อำกำศยำนสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยำยอุโมงคด์ำ้นทิศ

ใต ้
เสำเขม็เจำะ และก ำแพง
กนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมำส 1 ปี 2560 

10. The Bangkok Thonglor เสำเขม็เจำะ และก ำแพง
กนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมำส 1 ปี 2560 

11. CRAFT PLOENCHIT ก ำแพงกนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์และ
เสำเขม็เจำะแบบเหล่ียม 

ไตรมำส 1 ปี 2560 

12. ก่อสร้ำงอุโมงคร์ะบำยน ้ำจำกบึงหนองบอนลงสู่
แม่น ้ำเจำ้พระยำ 

เสำเขม็เจำะ, ก ำแพงกนั
ดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์และ
เสำเขม็ดิน-ซีเมนต ์

ไตรมำส 4 ปี 2560 

13. เออร์บำโน รำชวิถี เสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
14. ก่อสร้ำงอำคำรผูป่้วยนอก 9 ชั้น และท่ีจอดรถใต้

ดิน 
ก ำแพงกนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์และ
เสำเขม็เจำะแบบเหล่ียม 

ไตรมำส 4 ปี 2560 

15. Whizdom 101 (Pile Wall) งำนเสำเขม็กนัดิน ไตรมำส 1 ปี 2560 
16. ก่อสร้ำงทำงแยกต่ำงระดบัจุดตดัทำงหลวง

หมำยเลข 9 กบัทำงหลวงหมำยเลข 345, วงแห
วนรอบนอก  กรุงเทพมหำนครฝ่ังตะวนัตก, อ.บำง
บวัทอง นนทบุรี 

งำนเสำเขม็เจำะ 
 

ไตรมำส 2 ปี 2560 

17. อำคำรโภชนำกำรและหน่วยงำนสนบัสนุน วชิรพ
ยำบำล 

งำนเสำเขม็เจำะและ
ก ำแพงกนัดิน 

ไตรมำส 1 ปี 2560 

18. Japanese Hospital เสำเขม็เจำะแบบกลม, 
แบบเหล่ียม และก ำแพง
กนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมำส 2 ปี 2560 

19. โครงกำรทำงหลวงพิเศษ บำงปะอิน-นครรำชสีมำ 
ช่วงท่ี 6 หินกอง จงัหวดัสระบุรี 

งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 2 ปี 2560 
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ล ำดบั ช่ือโครงกำร ประเภทงำน ก ำหนดกำรแลว้เสร็จ 
20. SKY PLOENCHIT ก ำแพงกนัดินระบบ

ไดอะแฟรมวอลล ์และ
เสำเขม็เจำะแบบเหล่ียม 

ไตรมำส 3 ปี 2560 

21. KHUN BY YOO งำนเสำเขม็เจำะและ
ก ำแพงกนัดินระบบ
ไดอะแฟรมวอลล ์ 

ไตรมำส 2 ปี 2560 

22. Blossom Condo @ Fashion Beyond งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
23. Srisawad Office Building งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 1 ปี 2560 
24. โครงกำรทำงหลวงพิเศษบำงปะอินนครรำชสีมำ 

ช่วงท่ี 25 จงัหวดันครรำชสีมำ  
งำนเสำเขม็เจำะ ไตรมำส 2 ปี 2560 

25. โครงกำรอำคำรผูป่้วยนำนำชำติ โรงพยำบำล
กรุงเทพ  

เสำเขม็เจำะและก ำแพง
กนัดินระบบไดอำแฟรม
วอลล ์

ไตรมำส 3 ปี 2560 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,070.61 ลำ้นบำท 
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2.5 การวจิัยและพฒันา 
 ฝ่ายวศิวกรรม 
 ฝ่ำยวิศวกรรมซ่ึงถือว่ำเป็นแกนหลักส ำคัญของบริษัทฯ นั้ นควบคุมและดูแลโดย นำยณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธำน
กรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ท่ีมีช่ือเสียงในกำรแกปั้ญหำทำงดำ้นเทคนิคในงำนฐำนรำกลึกและงำนปฐพี ฝ่ำยวศิวกรรมนั้นประกอบ
ไปดว้ยวศิวกรปฐพีท่ีมีกำรศึกษำระดบัปริญญำโทข้ึนไป จ ำนวน 4 คน และ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยเทคนิค จ ำนวน 6 คน 
 
 ฝ่ำยวศิวกรรมของบริษทัฯ แบ่งกำรใหบ้ริกำรออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 

 กำรจดัเตรียมใบเสนอรำคำทำงดำ้นเทคนิคและกำรออกแบบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคำ้ 
 กำรวเิครำะห์และออกแบบฐำนรำกลึกและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของโครงสร้ำง 
 บรรยำยใหห้น่วยงำนรำชกำรและเจำ้ของงำนฟังเพ่ือช้ีแจงและใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในแต่ละโครงกำร 
 กำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคนิคส ำหรับทีมงำนฝ่ำยก่อสร้ำงและฝ่ำยประมำณรำคำ 

 
รายการสรุปโครงการส าคญัและกจิกรรมที่ฝ่ายวิศวกรรมได้มส่ีวนร่วมในปี พ.ศ. 2559 

โครงการ ส่วนร่วมของฝ่ายวศิวกรรม 
หลงัสวนวลิเลจ งำนออกแบบรำยละเอียด งำนตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้ำง และกำร

สนบัสนุนทำงดำ้นเทคนิค 
รถไฟทำงคู่ช่วง ชุมทำงจิระ – ขอนแก่น งำนออกแบบหลกั งำนตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้ำง และกำรสนบัสนุน

ทำงดำ้นเทคนิค 
โพลิแตนท ์อควำ งำนออกแบบรำยละเอียด  และกำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคนิค 
วิซดอม สุขมุวิท 101 งำนออกแบบรำยละเอียด  และกำรสนบัสนุนทำงดำ้นเทคนิค 

โครงกำรอ่ืนๆ  งำนเตรียมเอกสำรวธีิกำรก่อสร้ำง กำรจดัเตรียมแบบก่อสร้ำง งำนออกแบบ
และค ำนวณ และงำนน ำเสนอวธีิกำรก่อสร้ำงแก่ผูว้ำ่จำ้ง 

 
 ฝ่ายงานวจิัยและพฒันา 

 ฝ่ำยงำนวิจยัและพฒันำ ไดรั้บกำรก ำกบัดูแลโดยตรงจำก คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทัซีฟโก ้จ ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงมีส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงผลงำนและช่ือเสียงให้แก่บริษัทฯ โดยกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพฒันำ แก่วงกำร
วศิวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภำยในภูมิภำคอีกดว้ย หน่ึงในควำมส ำเร็จของฝ่ำยงำนวิจยัและพฒันำ คือกำรมีส่วนร่วมในกำร
ตีพิมพบ์ทควำมวจิยัทำงวศิวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศในหลำยภูมิภำคทัว่โลก 

1. การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2559 
บริษทัฯ ตระหนกัว่ำกำรใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นส่ิงส ำคญัของกำรแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้ำหมำยท่ีส ำคญัของฝ่ำย

วิจยัและพฒันำนั้นก็คือกำรเพ่ิมกิจกรรมกำรวิจยัและพฒันำเพ่ือน ำผลวิจยัท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ำยวิจยัและพฒันำ เพ่ือศึกษำและวิจยังำนเสำเข็มเจำะกลมและเหล่ียม ก ำแพงกนัดิน และ
วิธีกำรทดสอบงำนฐำนรำกต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนปฐพีและงำนฐำนรำกระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ กำรคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
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จำกงำนวิจยัจ ำนวนมำกของฝ่ำยวจิยัและพฒันำ ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงำนสัมมนำและกำรประชุมทำงดำ้นวชิำกำร ท่ีจดัข้ึนโดย
สถำบนัต่ำงๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2559 ฝ่ำยวิจยัและพฒันำไดส่้งบทควำมเพ่ือตีพิมพ์
ในงำนประชุมวิชำกำรและงำนสัมมนำ ซ่ึง มี 1 บทควำมไดรั้บกำรคดัเลือกและตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิศวกรรมระดบันำนำชำติ 
นอกจำกน้ียงัมีบทควำมท่ีตีพิมพใ์นงำนประชุมระดบัประเทศและนำนำชำติจ ำนวน 5 บทควำม ซ่ึงแบ่งออกเป็นบทควำมภำษำไทย
จ ำนวน 1 บทควำมและภำษำองักฤษ 4 บทควำม ดงัแสดงรำยละเอียดดงัน้ี 

 

วารสารทางวิศวกรรมระดบันานาชาติ 
Ng, C. W. W., Wang, R. and Boonyarak, T. (2016). A comparative study of the different responses of circular and horseshoe-

shaped tunnels to an advancing tunnel underneath. Géotechnique Letters 6(2):1-8 
 

งานประชุมวิชาการระดบัประเทศและนานาชาติ 
Boonyarak, T., Ng, C. W. W. and Mašín, D. (2016). Influences of Shielding of Multi-crossing Tunnels on Ground Displacement. 

Underground Construction Prague 2016, 23-25 May, Prague, Czech Republic. 
Aye, Z. Z., Boonyarak, T., Thasnanipan, N. and Chea, S. (2016). Effects of cut-and-cover tunnel construction on adjacent piles of 

an overpass in Bangkok soft clay. Accepted for publication in GeoChina (2016), 25-27 July, Shantong, China 
Ng, C. W. W., Boonyarak, T. and Kamchoom, V. (2016). State-of-the-art Research at HKUST for Engineering Applications. 3rd 

Thai Geotechnical Conference. (Keynote paper) 12-14 October, Bangkok, Thailand 
ธยำนนัท ์บุณยรักษ,์ ซอว ์ซอว ์เอย,์ ณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ และ เสรีโรท เจีย (2559). สรุปประเดน็งำนเสวนำงำนฐำนรำกลึก ปี 2558: 

กำรควบคุมคุณภำพและกำรทรุดตวัของเสำเขม็. บทควำมรับเชิญในงำนงำนแสดงเทคโนโลยแีละกำรประชุมวิศวกรรม
ปฐพีแห่งชำติ คร้ังท่ี 3, 12-14 ต.ค, กรุงเทพ 

Boonyarak, T., Aye, Z. Z., Thasnanipan, N., Supawo, S. and Chea, S. (2016). Settlement prediction of large-diameter bored pile in 
Bangkok soils. International Conference of GEOMATE. 14-16 November, Bangkok, Thailand 

 
2. กจิกรรมพเิศษทางวชิาชีพวศิวกรรม 
นอกเหนือจำกงำนวิจยัภำยในบริษทัและกำรเขำ้ร่วมในงำนประชุมทำงวิชำกำรแลว้ ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั 

(มหำชน) ยงัไดมี้ส่วนสนบัสนุนกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 คุณณรงค์ ทศันนิพนัธ์ ไดรั้บเชิญให้เป็นวิทยำกรในงำนบรรยำย Tea Talk กำรบรรยำยเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฐำนรำกเสำเข็ม

ขนำดใหญ่ในประเทศไทย 
 ไดมี้กำรจดักำรดูงำนส ำหรับนิสิต นักศึกษำจำกหลำกหลำยสถำบัน เขำ้เยี่ยมชมและศึกษำกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำน

ก่อสร้ำงของบริษทั อำทิเช่น มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เขำ้ชมงำนก่อสร้ำงเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินท่ีหน่วยงำนหลงั
สวนวิลเลจ เป็นตน้ 

 คุณซอวซ์อวเ์อย ์ไดเ้ป็นผูจ้ดังำนอบรมและผูบ้รรยำยพิเศษ ร่วมกบัสมำคมวิศวกรรมเมียนมำร์ ท่ีเมืองยำ่งกุง้ ประเทศเมียน
มำร์ 
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 ดร. ธยำนนัท ์บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นรับเชิญใหบ้รรยำย แก่นกัศึกษำมหำวทิยำลยัมหิดลและมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 ดร. ธยำนันท์ บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นผูบ้รรยำยพิเศษ เร่ืองควำมรู้เร่ืองกำรออกแบบและก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะ ท่ีวิศวกรรมสถำน

แห่งประเทศไทย 
 ดร. ธยำนนัท ์บุณยรักษ ์ไดจ้ดักำรฝึกอบรมภำยในใหก้บับริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวลอ็ปเมน้ต ์คอร์ปอเรชัน่ 

 
3. งานบรรยายพเิศษจัดโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยัต่างๆ  
คุณณรงค์ ทศันนิพนัธ์ ประธำนบริษทั คุณซอว ์ซอว ์เอย ์และ ดร. ธยำนันท์ บุณยรักษ์ ไดรั้บเชิญจำกคณะอนุกรรมกำร

วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยภำยใตพ้ระบรมรำชูปถมั รวมทั้งมหำวทิยำลยัต่ำง ใหเ้ป็นผูบ้รรยำยพิเศษดำ้นงำนขดุ
ดินลึก งำนวิศวกรรมปฐพีและงำนฐำนรำก ในงำนสัมมนำหรือประชุมวิชำกำร 
 
 4.  บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานสัมมนาในระดบันานาชาติ 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือวำ่เป็นส่วนร่วมอยำ่งมำกในกำรงำนสัมมนำในระดบันำนำชำติ ซ่ึงจดัโดยวิศวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ป็นแกนหลกัในกำรจดังำนประชุมทำงวิชำกำรและจดักำรตีพิมพ์
บทควำม จ ำนวนทั้งส้ิน 1 งำน ซ่ึงเป็นงำนสัมมนำในระดบันำนำชำติ ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

 
ช่ืองานประชุมวิชาการ สถานทีแ่ละเวลา บทบาทของบุคลากรในซีฟโก้ 

งานแสดงเทคโนโลย ี
และการประชุมวศิวกรรมปฐพี
แห่งชาติ คร้ังที่ 3 
ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก วสท. 
(มีผูเ้ขำ้ร่วมมำกกวำ่ 400 คน) 

วศิวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย, กรุงเทพ 
วนัท่ี 12-14 ตุลำคม 
2559 
 

บุคลากรหลกัผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ (ท่ีปรึกษำ)  
คุณซอว ์ซอว ์เอย ์(ผูจ้ดังำน) 
ดร.ธยำนนัท ์บุณยรักษ ์(ผูจ้ดังำน) 

 
5. โครงการวิจัยภายในจัดโดยหน่วยงานวจิัยและพฒันา 
หน่วยงำนวิจยัและพฒันำไดท้ ำโครงกำรวิจยัภำยในบริษทัฯ เพ่ือพฒันำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและเสริมศกัยภำพให้

งำนก่อสร้ำง โครงกำรเหล่ำน้ีประกอบดว้ย กำรหำค่ำตวัแปรท่ีเหมำะสมในงำนออกแบบเสำเขม็ กำรวิเครำะห์กำรทรุดตวัของเสำเขม็
ในชั้นดินอ่อน กำรทดสอบและเปรียบเทียบคุณสมบติัของสำรละลำยเบนโทไนทจ์ำกผูผ้ลิตต่ำงๆ และกำรลดแรงสั่นสะเทือนในกำร
ก่อสร้ำงเสำเขม็ เป็นตน้ 

 
ในปี 2559 จำกกำรท่ีบริษทัท ำกำรวิจยัและพฒันำกำรท ำเสำเข็มเจำะและเขียนบทควำมน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรทั้งใน

ระดบัประเทศและระดบันำนำชำติมำตลอดอยำ่งต่อเน่ือง จึงท ำให้สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั มอบ
ปริญญำวิศวกรรมศำสตร ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวศิวกรรมโยธำ ประจ ำปี 2558 ใหก้บัคุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2559 
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