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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) 
 งานก่อสร้างโยธา ซ่ึงรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 
 งานบริการทดสอบต่างๆ 

 
 

2.1.1 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) 
งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากส่วนสําคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน

อ่อนแต่จาํเป็นตอ้งใชเ้สาเขม็เพื่อรองรับนํ้าหนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพื้นท่ีท่ีไม่สะดวกในการใช้
เสาเข็มตอก  นอกจากน้ีเสาเข็มเจาะสามารถทาํให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํ้ าหนกัอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีระดบัความสูงมากๆ 
โดยไม่ก่อให้ดินเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้างขา้งเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเ้สาเข็มตอก  การใชเ้สาเข็มเจาะยงั
สามารถลดขนาดของฐานรากใหเ้ลก็กวา่กรณีใชเ้สาเขม็ตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี
ใชเ้สาเขม็ตอก  รูปแบบเสาเขม็เจาะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภาพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีการสาํรวจสภาพใตดิ้นก่อน จึงจะสามารถออกแบบ
เสาเขม็เจาะใหเ้หมาะกบัสภาพใตดิ้นขณะเดียวกนักส็ามารถรับนํ้าหนกับรรทุกของโครงสร้างไดต้ามท่ีกาํหนด  
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เสาเขม็เจาะ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเขม็ ดงัน้ี 

1. เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเขม็ท่ีสามารถรับนํ้ าหนกัตั้งแต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 

350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  เหมาะกบังานโครงสร้างท่ีมีระดบัความ
สูงไม่เกิน 10ชั้น  ถา้ตอ้งการใหส้ามารถรองรับนํ้ าหนกัไดม้ากข้ึน  จะตอ้งเพ่ิมจาํนวนเสาเขม็มากข้ึน  ทาํใหต้อ้งใชพ้ื้นท่ีฐานรากมาก
ข้ึนตามลาํดบั  ในการก่อสร้างเขม็เจาะขนาดเล็ก บริษทัใชเ้คร่ืองเจาะแบบกา้นหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนาดเลก็ และระบบสาม
ขา (Tripod Rig) ซ่ึงมีขนาดท่ีกะทดัรัด 

การใชเ้ขม็เจาะขนาดเลก็มีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหว่างการก่อสร้างนอ้ยมาก อีก
ทั้งเคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกะทดัรัดทาํใหเ้คล่ือนยา้ยไดง่้ายและสามารถทาํงานไดใ้กลต้วัอาคารมากหรืออาจทาํงานภายในตวัอาคาร
ได ้

2. เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่  
เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ คือเสาเขม็ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสามารถก่อสร้างไดถึ้ง

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษทัสามารถก่อสร้างใหมี้ความยาวไดม้ากกวา่ 60 เมตร และรับนํ้าหนกัไดเ้กิน 1,500 ตนั
ต่อตน้ เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกระดบัความสูง  การท่ีเสาเขม็มีความยาวมาก จะทาํใหแ้รงเสียดทานรอบเสาเขม็ช่วยรับ
นํ้าหนกัไดส่้วนหน่ึง นอกจากแรงแบกทานรองรับท่ีใตป้ลายเสาเขม็ซ่ึงรับนํ้าหนกัส่วนใหญ่เอาไว ้ ขนาดของเสาเขม็จะข้ึนอยูก่บัแรง
รับนํ้ าหนกัของส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้ ในกรณีงานโครงสร้างท่ีตอ้งรองรับนํ้ าหนกัมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะ
ไดเ้ปรียบเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และเสาเขม็ตอก เน่ืองจากเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีฐานรากนอ้ยกวา่เสาเขม็เจาะขนาดเลก็และ
เสาเขม็ตอก 

เทคโนโลยีในการทาํเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักาํแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสามารถช่วยร่น
ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสูงท่ีมีหอ้งใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยการนาํเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top - 
Down Construction)  โดยผูก่้อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จาํเป็นตอ้งรอใหง้านก่อสร้างใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบน
ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเสาเหลก็ขนาดใหญ่ไวท่ี้หวัเสาเขม็ใหป้ลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิม
ไว ้ซ่ึงเสาเหล็กดงักล่าวจะสามารถรองรับนํ้าหนกัอาคารเหนือดินไดค้วามสูงระดบัหน่ึง  ทาํให้ผูก่้อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้าง
อาคารต่อไปไดเ้ลยหลงัจากท่ีงานเสาเขม็และงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ตอ้งรองานขดุดินฐาน
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รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษทัรับทาํส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กดว้ย
เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นงานท่ีใชเ้สาเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว  
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 ก่อสร้างข้ึนโดยเสริมเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุ
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ไวล้่วงหนา้ดว้ยวธีิการเทคอนกรีตใตน้ํ้า (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกาํแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
ตวัอาคารดา้นบนโครงสร้างชั้นใตดิ้นท่ีอาคารต่างๆมีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลึก
สูงสุดเฉล่ียประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น แต่การใชเ้ทคโนโลย ีDiaphragm Wall ทาํใหส้ามารถก่อสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กกวา่ 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั
เป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือการสร้างชั้นใตดิ้นอาคารโรงแรมแกรนดไ์ชน่า บริเวณหวัมุมส่ีแยกราชวงศ ์

 

 
 

 
2.1.3 งานก่อสร้างโยธา 

   
นอกจากงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน  บริษทัยงัใหบ้ริการงานก่อสร้างฐานรากอ่ืนๆ และงานโครงสร้างใตดิ้นแบบครบ

วงจร รวมถึง  
    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัความสูงไม่มากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ต้องใช้ระยะ

เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดุตกแต่งทั้งภาย ใน และภายนอก 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคล์อดถนนทางแยก 
 งานก่อสร้างฐานรากชั้นใตดิ้น เป็นการก่อสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารซ่ึงจะดาํเนินการหลงัจากไดท้าํการก่อสร้างเสาเข็ม

เจาะแลว้เสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใชเ้ขม็เหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกาํแพงกนัดิน 
(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทาํการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํ้ายนั เพ่ือขุดดินให้ไดต้ามความลึกตามแบบ
กาํหนด จากนั้นทาํการหล่อคอนกรีตฐานราก, พ้ืน, กาํแพง, เสา พร้อมทั้งทาํการร้ือถอนระบบคํ้ายนัชัว่คราวโดยปกติแลว้
จะดาํเนินการก่อสร้างจนถึงพ้ืนชั้น 1 หรือระดบัดินเดิม 
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2.1.4 งานบริการทดสอบต่างๆ  

เช่น งานบริการทดสอบความสมบูรณ์ (Integrity Test) งานบริการตรวจสอบการขดุเจาะ (Drilling Monitoring) งานบริการ
ทดสอบความสามารถในการรับนํ้ าหนกัของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวดัค่าจากอุปกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี 
(Geotechnical Instrumentation) 

 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  

1. แยกตามสายผลติภณัฑ์เป็นดังนี ้

 สายผลติภัณฑ์ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงาน
เฉพาะค่าแรง) 

700 38% 
644 35% 535 29% 

งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงาน
รวมวสัดุ) 

1,063 58% 
1,194 64% 1,212 65% 

รวมงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดนิ 1,763 97% 1,838 99% 1,747 94% 

งานโครงสร้างและโยธา 7.04 - 5 - 6 - 

งานต่างประเทศ 48.01 3% 20 1% 103 6% 

          รวมรายได้จากการบริการ 1,818 100% 1,863 100% 1,856 100% 

 
2. แยกตามแหล่งรายได้เป็นดงันี ้

 2560 2559 2558 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

1. งานราชการ 663 36% 313 17% 396 21% 

2. งานเอกชน 1,155 64% 1,550 83% 1,460 79% 

รวม 1,818 100% 1,863 100% 1,856 100% 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
สรุปภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม ภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แม้ว่าภาพรวมการก่อสร้างในช่วงท่ีผ่านมาจะลดลง 

เน่ืองจากปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ และภาวะซบเซาของภาคอสังหาริมทรัพย  ์แต่แนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพฒันาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รวมทั้ง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างปี 
2561 จะช่วยสนบัสนุนใหต้ลาดรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชนเติบโตข้ึนอีกคร้ัง โดยเฉพาะการเปิดประมูลงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560 

13 

 
ดา้นคมนาคมขนส่ง ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนับสนุนผูรั้บเหมางานก่อสร้างภาครัฐซ่ึงเป็นกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพของธนาคาร แต่
ภาวะการแข่งขนั แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของราคาวตัถุดิบและอตัราดอกเบ้ีย จะเป็นปัจจยักดดนัธุรกิจในอนาคต 

เคร่ืองช้ีทีสํ่าคญั 2557 2558 2559 2560e 2561e 2562e 
1. การก่อสร้างภาคเอกชน(ลา้นบาท) 360,654 361,712 365,618 364,150 369,500 378,700 
      อตัราการเปล่ียนแปลง (%) -3.3 0.3 1.1 -0.4 1.5 2.5 
2. การก่อสร้างภาครัฐบาล (ลา้นบาท) 316,665 419,712 478,293 471,650 485,800 502,800 
       อตัราการเปล่ียนแปลง (%) -0.6 32.5 14.0 -1.4 3.0 3.5 
 รวม 1+2 (ลา้นบาท) 677,319 781,424 843,911 835,800 855,300 881,500 
       อตัราการเปล่ียนแปลง (%) -2.1 15.4 8.0 -1.0 2.3 3.1 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (Gross Fixed Capital Formation Chain Volume measures 2002) 
หมายเหตุ :  e = ประมาณการโดยฝ่ายวจิยัความเส่ียงธุรกิจ บมจ.กรุงไทย 

 
ปี 2560 การเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ 2560 มีความล่าชา้และทาํไดต้ํ่ากว่าเป้าหมาย ส่งผลให้การก่อสร้างภาครัฐในปี 

2560 ลดลงประมาณ 1.4% ขณะท่ีการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนไดรั้บผลกระทบจากภาวะซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทั้งพ้ืนท่ีรับ
อนุญาตก่อสร้างทัว่ประเทศ และท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ก็หดตวัลงไปในทิศทางเดียวกนั ส่งผลให้ภาพรวมการก่อสร้าง
ภาคเอกชนหดตวัลง 0.4% สะทอ้นผลประกอบการของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัยพล์ดลงทั้งดา้นยอดขาย
และกาํไรสุทธิ โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2560 มีสัดส่วนผูป้ระกอบการท่ีขาดทุน (Loss Ratio) สูงถึง 31.6% เพ่ิมข้ึนจากช่วง
เดียวกนัของปี 2559 ท่ีมีสัดส่วน  10.5% ผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของราคาวสัดุก่อสร้าง และการจดัระเบียบ
แรงงานต่างดา้ว 

ปี 2561-2562 โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมในปี 2561 และแผนปฏิบติัการดา้นคมนาคมเพ่ือรองรับการพฒันา
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในช่วง 5 ปี (ปี 2560-2564) รวมทั้งโครงการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีรับงานโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
ผูรั้บเหมาช่วงและ Supply Chain ท่ีเก่ียวเน่ือง ทั้งน้ี การประมูลงานภาครัฐจะทาํให้ผูรั้บเหมามีความตอ้งการสินเช่ือเพ่ิมข้ึน ทั้งวงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงาน หนงัสือคํ้าประกนัสัญญาฯ และ Project Finance ซ่ึงสินเช่ือกลุ่มน้ีมีสัดส่วน NPL ตํ่า ผลจากการ
เบิกจ่ายงบลงทุนเพ่ือขบัเคล่ือนโครงการลงทุนสาํคญั ๆ คาดวา่จะช่วยใหก้ารก่อสร้างภาครัฐฟ้ืนตวัข้ึนประมาณร้อยละ 3.0-3.5 สาํหรับ
งานก่อสร้างภาคเอกชน เม่ือ Supply ส่วนเกินในภาค Real Estate เร่ิมลดลง และแผนการการเปิดโครงการใหม่ในทาํเลสาํคญัๆ อาทิ 
แนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ จะช่วยหนุใหก้ารก่อสร้างภาคเอกชนฟ้ืนตวัข้ึนประมาณร้อยละ 1.5-2.5 แมว้า่ยงัมีปัจจยัเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
ราคานํ้ามนั และราคาวสัดุก่อสร้าง ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน 

 
ปัจจยัสนับสนุนธุรกจิ 

 ในปี 2561 กระทรวงคมนาคมกาํหนดงบลงทุนขบัเคล่ือนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 3.09 แสนลา้นบาท (ทางบก 
1.52 แสนลา้นบาท ทางราง 9.62 หม่ืนลา้นบาท ทางนํ้า 7,323 ลา้นบาท และทางอากาศ 5.35 หม่ืนลา้นบาท) นอกจากน้ียงัมีแผนปฏิบติั
การดา้นคมนาคมรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) จาํนวน 103 โครงการระหวา่งปี 2560-2564 (5 ปี) วงเงินรวม
กวา่ 7.45 แสนลา้นบาท รวมทั้งโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
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 พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบบัใหม่ ปี 2561 จะทาํใหผู้ถื้อครองท่ีดินเปล่าท่ีมีศกัยภาพหนัมาก่อสร้างบา้นหรือพฒันา
โครงการมากข้ึน 

 งานก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV ท่ีมีแนวโนม้เติบโต โดยผูรั้บเหมาไทยมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในดา้นฝีมือแรงงาน 
วสัดุก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

 ช่ือเสียงและประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ (เฉล่ีย 10 ปี) วิศวกร ตลอดจนคุณภาพของผลงานและบริการในอดีต จะช่วย
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ โดยเฉพาะการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูรั้บเหมาประเภทชั้น 1 และ/หรือชั้น
พิเศษกบัหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ จะทาํใหมี้โอกาสไดรั้บงานก่อสร้างมากข้ึน 

 การพฒันาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานก่อสร้างจะช่วยประหยดัเวลาและลดต้นทุนการก่อสร้างลง (วสัดุและแรงงาน) 
ขณะเดียวกนัยงัช่วยใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 
ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิ 

 แนวโนม้การฟ้ืนตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 2561 ยงัมีความเปราะบาง เน่ืองจากยงัมีจาํนวนเหลือขายสะสมอยูม่าก 
 ราคาวตัถุดิบทุกประเภทมีแนวโนม้ปรับเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งเหลก็ ไมอ้ดั ไมแ้ปรรูป อิฐ หิน สี ทราย ผลิตภณัฑค์อนกรีต และปูนซิ

เมนต ์
 อตัราดอกเบ้ียมีโอกาสปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
 พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ส. 2560 ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 ส.ค. 2560 กาํหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงข้ึนกรณีเกิดการทุจริต 

แมจ้ะเพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบติังานมากข้ึน แต่มีส่วนทาํให้การประกวดราคามีความล่าชา้ เพราะตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบการ
ประกวดราคาใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ 

 สถาบนัการเงินยงัคงเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือ โดยเฉพาะงานรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน เน่ืองจากหน้ี NPL และหน้ีท่ี
กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) มีแนวดนม้เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการบางกลุ่มโดยเฉพาะผูรั้บเหมารายยอ่ย
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดย้าก  

ท่ีมา : ทีม Business Risk and Macro Research  บมจ.ธนาคากรุงไทย  
 

2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  
    บริษทัจะเนน้การรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสําคญัต่อความแข็งแรง

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

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

    เป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซ่ึงเป็นลูกคา้รายท่ีสาํคญัของบริษทั 
    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กบับุคลากร ทาํให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานให้สามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกนัก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน บริษทัไดส่้งพนกังานเขา้อบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาส่ง
พนกังานเขา้รับทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีสถาบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บั
สถาบนั AIT เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท
ใหก้บัสถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และมอบทุนการศึกษาให้กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในระดบัปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 

    บริษทัสามารถดาํรงสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี
ความจาํเป็นตอ้งมีเงินคํ้ าประกนังานต่างๆ หลายขั้นตอนจนกว่าจะดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบงาน  มี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลายรายตอ้งประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงานต่างๆ  แต่ดว้ย
นโยบายในการดาํรงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัการปฏิบติัท่ีดีต่อสถาบนัการเงิน  ทาํให้บริษทัสามารถลด
อุปสรรคในเร่ืองการขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อการรับงานของบริษทั 

    บริษทัมีความพร้อมดา้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบาํรุงรักษาอยา่งเขม้งวด และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา
เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกบับริษทัมีการวางแผนในการบริหารเคร่ืองจกัรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ทาํให้บริษทัอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะรับงานไดห้ลายงานในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีและบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตั้งกาํแพง
กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างดี เพ่ือลดการเกิดเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลา้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ
ก่อสร้างทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพื้นผิวถนนใกลบ้ริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

    ในสภาพปัจจุบนัธุรกิจก่อสร้างจะขาดบุคคลในระดบัวชิาชีพ (ปวส. และปวช.) เขา้มาทาํงานในอุตสาหกรรม บริษทัจึงได้
ร่วมมือกบัทางวิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลยัการอาชีพสวา่งแดนดิน จดัส่งนกัศึกษาเขา้มาฝึกงานในระดบัช่างฝีมือ
กบัทางบริษทั เพ่ือส่งเสริมวชิาชีพและยงัสามารถคดันกัศึกษาท่ีดีเขา้มาร่วมงานกบับริษทัดว้ย 

   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั
สภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะพึ่งเพียงแต่ตลาด
ภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปไดย้าก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะใน
เขตอาเซียน ซ่ึงปัจจุบนัไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศเมียนมาร์ และในปี 2561 บริษทัจะขยายไปท่ีประเทศกมัพชูา รวมทั้ง
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งานภายในประเทศตามต่างจงัหวดั ซ่ึงไม่ใช่ตลาดของบริษทั บริษทัจะหาพนัธมิตรตามต่างจงัหวดัเพ่ือหางานเสาเขม็เจาะ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดดว้ย 

    พฒันาเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ บริษทัมีหน่วยงานวิจยัและพฒันาข้ึนภายในองคก์ร 
ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงานดา้นวิชาการท่ีเผยแพร่ไปในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างดา้นงานวิศวกรรมปฐมพีไปทัว่โลก ในปี 
2558 บริษทัครบรอบการก่อตั้งบริษทัเป็นเวลา 40 ปี บริษทัฯ ไดร้วบรวมบทความผลงานดา้นวิชาการท่ีนาํไปเผยแพร่ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศรวมเป็นรูปเล่ม และแจกใหแ้ก่สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพ่ือนาํไปใชศึ้กษาต่อไป 

 
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 
อยา่งไรกต็ามบริษทัไม่ไดเ้นน้รับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเคร่ืองจกัร
ในแต่ละช่วงของการรับงาน 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 

2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเขม็เจาะและงานกาํแพงกนัดินซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการวางรากฐานสาํหรับการก่อสร้างอาคารและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยจาํแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสาํหรับอาคารสาํนกังาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ และงานโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับ 
ทางยกระดบั อุโมงคล์อดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เน่ืองจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่
และกาํแพงกนัดินตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทาํงานท่ียาวนานถึง 43 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ
เช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุน้เคยของดินในประเทศไทยมากกวา่ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทาง
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การเงินท่ีมัน่คง และความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมาหลกั ผูอ้อกแบบ ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จึง
ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้บริษทัฯ สามารถประมูลงานแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดมีเพียงไม่ก่ีรายได ้ โดย
บริษทัจะรักษาส่วนแบ่งตลาดในปี 2560 น้ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของตลาดรวม 

 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

2.3.1 กาํลงัการผลิต 
งานรับเหมาทาํฐานรากโครงการก่อสร้างตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรและความชาํนาญของวิศวกรและผูค้วบคุมงานในปริมาณท่ี

ต่างๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชดัเจนถึงกาํลงัการผลิตของบริษทั  อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดกาํลงัการผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

    ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร และจาํนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบดว้ยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จาํนวน 60 ชุด เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกาํแพง D-Wall 

จาํนวน 50 ชุด ท่ีไดรั้บการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่งตลอดเวลา  จึงสามารถรับงานเสาเขม็เจาะไดถึ้ง 42 หน่วยงาน งานกาํแพง D-
Wall ไดถึ้งจาํนวนประมาณ 29 หน่วยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จาํนวน 2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได ้  นอกจากน้ีบริษทัยงั
มีโรงงานซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนไดพ้ร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ทาํใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

    จาํนวนวศิวกร 
 บริษทัมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทาํงานร่วมกบับริษทัมาเป็นเวลานานโดยเฉล่ีย

แลว้มีอายงุานประมาณ 12 ปี ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทวศิวกรตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
 

วิศวกร 
จาํนวน (คน) 

ปี 2559 ปี 2560 
1. วศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ 5 5 
2. วศิวกรงานออกแบบดา้นธรณีเทคนิค 3 3 
3. วศิวกรระดบัผูค้วบคุมงานสนาม 52 45 

รวมทั้งส้ิน 60 53 
จาํนวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหบ้ริษทัสามารถรับงานไดค้ร้ังละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   
 

    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 
บริษทัจาํเป็นตอ้งมีวงเงินคํ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดยปกติ

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

การทาํงานท่ีบริษทัตอ้งใหไ้วก้บัลูกคา้ตลอดอายขุองโครงการ 
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3. หนงัสือคํ้าประกนัผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา  เพ่ือเป็นการคํ้า

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 2560 บริษทัมีวงเงินคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 10  แห่ง จาํนวน 1,760 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอให้บริษทัสามารถรับงาน
ไดม้ากกวา่ 4,000 ลา้นบาทต่อปี 

2.3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทาํงาน  
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 วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

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

ปริมาณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 
รายการวตัถุดิบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น 
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 215,799 
(ลบ.ม.) 

370.04 48.43 230,414 
(ลบ.ม.) 

352.75 48.60 198,234.75 
(ลบ.ม.) 

307.43 47.72 

เหลก็เส้น (2) 13,417 
ตนั 

220.85 28.90 13,854.50 
ตนั 

217.31 29.93 13,387.32 
ตนั 

250.67 38.91 

เบนโทไนต ์(1) 3,219 
ตนั 

21.38 2.79 4,134.50 
ตนั 

27.59 3.80 3,651.75 
ตนั 

24.19 3.75 

โพลิเมอร์ (1) 38 
ตนั 

7.64 1 39.83 
ตนั 

7.9 1.09 22.45 
ตนั 

4.49 0.69 

นํ้ามนัดีเซล 3,207,937
ลิตร 

71.25 9.33 2,926,000 
ลิตร 

60.41 8.32 2,473,000 
ลิตร 

57.37 5.73 

รวม  691.16 90.45  665.96 91.74  644.15 96.80 

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

  (2) ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการรับงาน ซ่ึงถา้ปีใดรับงานคา่แรงรวมวสัดุมากโครงการ ปริมาณการใช้
คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้จะมีปริมาณมากข้ึน แต่ถา้ปีใดรับงานเฉพาะค่าแรงมากโครงการ ปริมาณการใชค้อนกรีตผสมเสร็จและ
เหลก็เสน้จะลดลง 

 

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

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้นแลว้  วตัถุดิบอีกประเภทท่ีบริษทัใชม้ากและเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชง้านเสร็จก็
ตอ้งกาํจดัท้ิง ไดแ้ก่ เบนโทไนต ์(ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใชเ้ป็นโพลีเมอร์มากข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใชเ้บนโทไนตท่ี์ผลิตทั้งจากใน
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 ทาํให้บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งผกูขาดซ้ือจากร้านใดร้านหน่ึง

โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉล่ียการซ้ือวสัดุได ้
- การท่ีบริษทัติดต่อกบัร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชาํระหน้ีไม่เคยมีปัญหา แมใ้นช่วงท่ี

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทาํใหไ้ดรั้บเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 
ราคาเฉล่ียวตัถุดิบหลกัในปี 2558 – 2560 

วตัถุดิบ 2558 2559 2560 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 1,714.72 1,530.94 1,550.85 
เหลก็เส้น (บาทต่อกิโลกรัม) 16.46 15.69 18.72 
เบนโทไนท ์ แบบผง (บาทต่อกิโลกรัม) 6.64 6.67 6.63 
โพลีเมอร์  (บาทต่อกิโลกรัม) 200 200 200 
นํ้ามนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 22.21 20.65 23.20 

ปัจจุบันบริษทัมิได้มีการนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศและตัวแทนจาํหน่ายจาก
ต่างประเทศในประเทศ  อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้อะไหล่เคร่ืองจกัรบางประเภทซ่ึงไม่มีจาํหน่ายภายในประเทศ  

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  เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อให้เกิดเสียง
ดงัมากจนเกินไปขณะทาํงาน 

    บริษทัมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนตอ์ตัโนมติั  เพ่ือใชล้า้งลอ้รถยนต์บรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะว่ิงออกจากบริเวณก่อสร้าง
เพ่ือใหล้อ้รถสะอาด  ไม่ทาํใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

    บริษทัมีนโยบายดาํเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ ซ่ึง
ระบุไวใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํงานเร่งด่วนนอกเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด บริษทัจะทาํการขอผ่อนผนัจากกรุงเทพฯเพ่ือยึด
เวลาการทาํงานเป็นแต่ละกรณีไป  

    บริษทัมีการสร้างมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยู่อาศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทั้งมีการช้ีแจงให้ทราบถึงเวลาและขั้นตอน
การปฏิบติังาน  และดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีการพฒันากระบวนการทาํงานเพ่ือใหมี้ผลกระทบดา้นการสั่นสะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 
    บริษทัคิดคน้และพฒันาระบบของเคร่ืองจกัรเพ่ือลดมลภาวะดา้นเสียง และจดัหาวตัถุดิบท่ีมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ย เช่น การนาํโพลีเมอร์มาใชม้ากข้ึนและลดปริมาณการใชเ้บนโทไนต ์
    บริษทัมีการพฒันากระบวนการผลิตใหม่ๆ เพ่ือลดความสัง่สะเทือนของเสียงใหล้ดลง 
    การกาํจดัของเสีย บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาสังคมเป็นอยา่งมาก ควบคู่ไปกบัการดาํเนินการ

ดา้นมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จึง
ไดท้าํโครงการต่างๆ ท่ีบริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินการ จึงไม่มีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการลดจาํนวน
อุบติัเหตุจากการทาํงานต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น มีการทาํความสะอาดภายในโครงการ รวมถึงขา้งเคียง เช่น ถนน ตรอก
ต่างๆ ท่ีติดกบัโครงการ การจะปล่อยนํ้าท้ิงก็มีการบาํบดัอยา่งถูกตอ้ง ส่วนวสัดุต่างๆ เช่น เหล็กเส้น นํ้ามนัเคร่ือง ท่ีเหลือ
ใชก้็มีการจดัเก็บไวใ้นคลงัท่ีหนา้งานอยา่งเรียบร้อย ถา้ส่วนไหนพอใชไ้ดจ้ะนาํไปใชใ้นโครงการถดัไป ถา้ไม่ไดก้็มีการ
ขายเป็นเศษต่อไป 

   บริษทัจดัฝึกอบรมแก่พนกังานท่ีเร่ิมเขา้มาทาํงานกบับริษทั ในการปฐมนิเทศใหพ้นกังานทราบเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติังานของบริษทั พร้อมทั้งจดัส่งพนกังานเขา้อบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบัสถาบนัต่าง ๆ 

ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
 

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560* บริษทัมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 24 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานทั้งส้ิน 2,436.96 ลา้นบาท 
 
สรุปงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
1. โครงการพิเศษ จิระขอนแก่น (Main Working 

Pile) 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2561 

2. Phayathai Complex เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน
ระบบไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมาส 1 ปี 2561 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
3. Motorway route No.7  (Pattaya-Map Ta Phut 

Section 11 ) 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2561 

4. KSS Mixed - Use Development เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน
ระบบไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมาส 1 ปี 2561 

5. Knights Bridge Prime Sathorn เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2561 
6. Tipco Building Extension Project เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2561 
7. MRT Blue Line Extension เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน

ระบบไดอะแฟรมวอลล ์
ไตรมาส 1 ปี 2561 

8. Motorway route No.6 Section 18  (Bang Pa In -
Saraburi-Nakhonratchasrima ) 

เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2561 

9. เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2561 
10. Sirat - Outer Ring Road Expressway (Nort Bound 

Ramp Extension) 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2561 

11. TRR Building เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2561 
12. S47 เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน

ระบบไดอะแฟรมวอลล ์
ไตรมาส 2 ปี 2561 

13. Vanisa Building, Bangkok เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน
ระบบไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมาส 2 ปี 2561 

14. ก่อสร้าง อาคารบริการวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ว
ชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน
ระบบไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมาส 2 ปี 2561 

15. Car Park Shrewsbury International School เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน
ระบบไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมาส 2 ปี 2561 

16. The Super Tower (เขม็เทส) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2561 
17. ก่อสร้างอุโมงคร์ะบายนํ้าจากบึงหนองบอนลงสู่

แม่นํ้าเจา้พระยา 
เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน
ระบบไดอะแฟรมวอลล ์
และเสาเขม็ดิน-ซีเมนต ์

ไตรมาส 3 ปี 2561 

18. ก่อสร้างจดัตั้งศูนยรั์กษาผูป่้วยโรคมะเร็งดว้ย
อนุภาคโปรตรอน 

เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน
ระบบไดอะแฟรมวอลล ์

ไตรมาส 4 ปี 2561 

19. Nusa Sriracha เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 4 ปี 2561 
20. งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2562 
21. MRT Orange Line (E1-E2) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2562 
22. MRT Orange Line (E1-E2)/1 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2562 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
23. MRT Orange Line (E1-E2)/2 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2562 
24. ก่อสร้างอาคารผูป่้วยนอก 9 ชั้น และท่ีจอดรถใต้

ดิน 
เสาเขม็เจาะ,กาํแพงกนัดิน
ระบบไดอะแฟรมวอลล ์ 

รอรับมอบพ้ืนท่ี 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 2,436.96 ลา้นบาท 
 
 

2.5 การวจัิยและพฒันา 
 ฝ่ายวศิวกรรม 
 ฝ่ายวิศวกรรมซ่ึงถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญของบริษทัฯ นั้นควบคุมและดูแลโดย ดร. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธาน
กรรมการบริหารของบริษทัฯ ท่ีมีช่ือเสียงในการแกปั้ญหาทางดา้นเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝ่ายวิศวกรรมนั้นประกอบ
ไปดว้ยวศิวกรปฐพีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก จาํนวน 5 คน และ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค จาํนวน 7 คน 
 ฝ่ายวศิวกรรมของบริษทัฯ แบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 

 การจดัเตรียมใบเสนอราคาทางดา้นเทคนิคและการออกแบบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคา้ 
 การวเิคราะห์และออกแบบฐานรากลึกและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของโครงสร้าง 
 บรรยายใหห้น่วยงานราชการและเจา้ของงานฟังเพ่ือช้ีแจงและใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในแต่ละโครงการ 
 การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคสาํหรับทีมงานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายประมาณราคา 

 
รายการสรุปโครงการสําคญัและกจิกรรมทีฝ่่ายวิศวกรรมได้มีส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2560 

โครงการ ส่วนร่วมของฝ่ายวศิวกรรม 
รถไฟฟ้าสายสีสม้ สญัญา E1 และ E2 งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวธีิการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
รถไฟฟ้าสายสีชมพ ูส่วนฐานรากสถานี งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวธีิการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
รถไฟทางคู่ช่วง ชุมทางจิระ – ขอนแก่น งานออกแบบหลกั งานตรวจวดัพฤติกรรมขณะก่อสร้าง และการ

สนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
มอเตอร์เวย ์สาย 6 สญัญา 18 งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวธีิการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
โครงการอ่ืนๆ  งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบก่อสร้าง งาน

ออกแบบและคาํนวณ และงานนาํเสนอวธีิการก่อสร้างแก่ผูว้า่จา้ง 
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 ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา  
 ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา ไดรั้บการกาํกบัดูแลโดยตรงจาก ดร. ณรงค ์ทศันนิพนัธ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัซีฟโก ้จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการสร้างผลงานและช่ือเสียงใหแ้ก่บริษทัฯ โดยการสนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันา แก่วงการ
วิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกดว้ย หน่ึงในความสาํเร็จของฝ่ายงานวจิยัและพฒันา คือการมีส่วนร่วมในการ
ตีพิมพบ์ทความวจิยัทางวิศวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายภูมิภาคทัว่โลก 
 1.  การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2560 
 บริษทัฯ ตระหนกัว่าการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นส่ิงสําคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้าหมายท่ีสําคญัของฝ่าย
วิจยัและพฒันานั้นก็คือการเพ่ิมกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเพ่ือนาํผลวิจยัท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม กาํแพงกนัดิน และ
วิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ การคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
จากงานวจิยัจาํนวนมากของฝ่ายวจิยัและพฒันา ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงานสมัมนาและการประชุมทางดา้นวชิาการ ท่ีจดัข้ึนโดย
สถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2560 ฝ่ายวิจยัและพฒันาไดส่้งบทความเพ่ือตีพิมพ์
ในงานประชุมวชิาการและงานสมัมนา ซ่ึง มีบทความท่ีตีพิมพใ์นงานประชุมระดบัประเทศและนานาชาติจาํนวน 6 บทความ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นบทความภาษาไทยจาํนวน 1 บทความและภาษาองักฤษ 5 บทความ ดงัแสดงรายละเอียดดงัน้ี 

 

งานประชุมวิชาการระดบัประเทศและนานาชาติ 
Aye, Z. Z., Boonyarak, T., Thasnanipan, N. and Chea, S. (2017). Performance of Large-Diameter Bored Pile Socketed in 

Sandstone and Siltstone in Thailand. DFI-PFSF Piled Foundations & Ground Improvement Technology for the 
Modern Building and Infrastructure Sector. 21-22 March 2017, Melbourne, Australia.  

Aye, Z. Z., and Boonyarak, T. (2017). Geotechnical aspects of cut-and-cover tunnel construction under existing flyover in 
Bangkok. Southeast Asian Conference and Exhibition in Tunnelling and Underground Space 2017 
(SEACETUS2017) 18-19 April 2017, Subang Jaya, Malaysia  

Aye, Z. Z., and Boonyarak, T. (2017). Axial load response of long piles in deep alluvial soil Bangkok experience. 3rd 
International Soil-Structure Interaction Symposium, 18-20 October 2017, Izmir, Turkey 

Thasnanipan, N., Aye, Z. Z. and Boonyarak, T. (2017). Concrete bleeding in bored pile construction in Bangkok soil. 
Proceeding of PILE 2017, 26-27 September 2017, Bali, Indonesia 

Wang, R., Ng, C. W. W. and Boonyarak, T. (2017). Effect of the existing tunnel shape on crossing tunnels interaction. 
Geotechnical frontier 12-15 March 2017, Orlando, Florida. USA 

ธยานนัท ์บุณยรักษ,์ เกศแกว้เงิน มหาคชเสนียช์ยั, จอม อรรฐาเมศร์ และ ณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ (2560). ระบบงานฐานราก
โครงการรถไฟรางคู่จิระ-ขอนแก่น. บทความรับเชิญในงานงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพี
แห่งชาติ คร้ังท่ี 4, 7-8 กนัยายน, กรุงเทพ 
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 2. กจิกรรมพเิศษทางวชิาชีพวศิวกรรม 
 นอกเหนือจากงานวจิยัภายในบริษทัและการเขา้ร่วมในงานประชุมทางวชิาการแลว้ ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 
(มหาชน) ยงัไดมี้ส่วนสนบัสนุนกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 ดร. ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวิทยากรในงานบรรยาย BICES ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนการบรรยายเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจฐานรากเสาเขม็ขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

 ไดมี้การจดัการดูงานสําหรับนิสิต นกัศึกษาจากหลากหลายสถาบนั เขา้เยี่ยมชมและศึกษาการทาํงานภายในหน่วยงาน
ก่อสร้างของบริษทั อาทิเช่น มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เขา้ชมงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีหน่วยงาน Noble 
Recole และ Noble BE19 เป็นตน้ 

 คุณซอวซ์อวเ์อย ์ไดเ้ป็นผูจ้ดังานอบรมและผูบ้รรยายพิเศษ ร่วมกบัสมาคมวิศวกรรมเมียนมาร์ ท่ีเมืองยา่งกุง้ ประเทศเมียน
มาร์ 

 ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นรับเชิญใหบ้รรยาย แก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์ไดเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษ เร่ืองความรู้เร่ืองการออกแบบและก่อสร้างเสาเขม็เจาะ ท่ีวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย 
 ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์ไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในใหก้บับริษทั นารายณ์พร็อพเพอต้ี จาํกดั และ บริษทั นนัทวนั จาํกดั เป็น

ตน้ 
 
 3. งานบรรยายพเิศษจดัโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยัต่างๆ  
 ดร. ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ ประธานบริษทั คุณซอว ์ซอว ์เอย ์และ ดร. ธยานนัท ์บุณยรักษ ์ไดรั้บเชิญจากคณะอนุกรรมการ
วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภายใตพ้ระบรมราชูปถมั รวมทั้งมหาวทิยาลยัต่าง ใหเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษดา้นงานขดุ
ดินลึก งานวศิวกรรมปฐพีและงานฐานราก ในงานสมัมนาหรือประชุมวชิาการ 
 
 4.  บริษทั ซีฟโก้ จาํกดั (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานสัมมนาในระดบันานาชาติ 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือวา่เป็นส่วนร่วมอยา่งมากในการงานสมัมนาในระดบันานาชาติ ซ่ึงจดัโดยวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ป็นแกนหลกัในการจดังานประชุมทางวชิาการและจดัการตีพิมพ์
บทความ จาํนวนทั้งส้ิน 1 งาน ซ่ึงเป็นงานสมัมนาในระดบันานาชาติ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ช่ืองานประชุมวิชาการ  สถานทีแ่ละเวลา  บทบาทของบุคลากรในซีฟโก้ 

งานแสดงเทคโนโลย ี
และการประชุมวศิวกรรมปฐพี
แห่งชาติ คร้ังที ่4 
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก วสท. 
(มีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 400 คน) 

วศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย, กรุงเทพ 
วนัท่ี 7-8 กนัยายน 2560 
 

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



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560 
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 โครงการวจิยัภายในจัดโดยหน่วยงานวจิยัและพฒันา 
 หน่วยงานวิจยัและพฒันาไดท้าํโครงการวิจยัภายในบริษทัฯ เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานและเสริมศกัยภาพให้
งานก่อสร้าง โครงการเหล่าน้ีประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพคอนกรีตสาํหรับเสาเขม็เจาะ การหาค่าตวัแปรท่ีเหมาะสมในงาน
ออกแบบเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตวัของเสาเขม็ในชั้นดินอ่อน การทดสอบและเปรียบเทียบคุณสมบติัของสารละลายเบนโท
ไนทจ์ากผูผ้ลิตต่างๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




