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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจเป็ นผูร้ ับก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ ไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน บริ ษทั
สามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรื อรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor)
ภาพรวมของงานที่บริ ษทั ให้บริ การสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile , Barrett Pile)
 งานกําแพงกันดิน (Diaphragm Wall)
 งานปรับปรุ งคุณภาพดิน (Soil Improvement)
 งานก่อสร้างโยธา ซึ่ งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร
 งานบริ การทดสอบต่างๆ

2.1.1 งานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles)
งานเสาเข็มเจาะเป็ นงานฐานรากส่ วนสําคัญในการก่ อสร้ างอาคารและโครงสร้ างพื้นฐาน เหมาะสําหรั บบริ เวณที่มีช้ นั ดิ น
อ่อนแต่จาํ เป็ นต้องใช้เสาเข็มเพื่อรองรับนํ้าหนักของโครงสร้างเพื่อความมัน่ คงแข็งแรง หรื อใช้กบั บริ เวณพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการใช้
เสาเข็มตอก นอกจากนี้ เสาเข็มเจาะสามารถทําให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับนํ้าหนักอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้ างที่มีระดับความสู งมากๆ
โดยไม่ก่อให้ดินเกิ ดการเคลื่อนตัวไปดันสิ่ งก่อสร้ างข้างเคียงให้เกิดความเสี ยหายเหมือนกรณี ใช้เสาเข็มตอก การใช้เสาเข็มเจาะยัง
สามารถลดขนาดของฐานรากให้เล็กกว่ากรณี ใช้เสาเข็มตอก และสามารถลดมลภาวะเรื่ องเสี ยง แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับกรณี ที่
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ใช้เสาเข็มตอก รู ปแบบเสาเข็มเจาะที่ใช้จะขึ้นอยูก่ บั สภาพใต้ดิน ดังนั้นจะต้องมีการสํารวจสภาพใต้ดินก่อน จึงจะสามารถออกแบบ
เสาเข็มเจาะให้เหมาะกับสภาพใต้ดินขณะเดียวกันก็สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกของโครงสร้างได้ตามที่กาํ หนด
เสาเข็มเจาะ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเข็ม ดังนี้
1. เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก คือเสาเข็มที่สามารถรับนํ้าหนักตั้งแต่ 30 ตันจนถึงประมาณ 150 ตัน โดยมีขนาเส้นผ่านศูนย์กลาง
350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ขึ้นอยูก่ บั สภาพพื้นที่ก่อสร้างแต่ละแห่ ง เหมาะกับงานโครงสร้างที่มีระดับความ
สู งไม่เกิน 10ชั้น ถ้าต้องการให้สามารถรองรับนํ้าหนักได้มากขึ้น จะต้องเพิ่มจํานวนเสาเข็มมากขึ้น ทําให้ตอ้ งใช้พ้นื ที่ฐานรากมาก
ขึ้นตามลําดับ ในการก่อสร้างเข็มเจาะขนาดเล็ก บริ ษทั ใช้เครื่ องเจาะแบบก้านหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนาดเล็ก และระบบสาม
ขา (Tripod Rig) ซึ่ งมีขนาดที่กะทัดรัด
การใช้เข็มเจาะขนาดเล็กมีขอ้ ได้เปรี ยบคือ ก่อให้เกิดเสี ยงรบกวนและแรงสัน่ สะเทือนในระหว่างการก่อสร้างน้อยมาก อีก
ทั้งเครื่ องมือต่างๆมีขนาดที่กะทัดรัดทําให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสามารถทํางานได้ใกล้ตวั อาคารมากหรื ออาจทํางานภายในตัวอาคาร
ได้
2. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่
เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ คือเสาเข็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 600 มิลลิเมตร ปั จจุบนั บริ ษทั สามารถก่อสร้างได้ถึง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,000 มิลลิเมตร บริ ษทั สามารถก่อสร้างให้มีความยาวได้มากกว่า 60 เมตร และรับนํ้าหนักได้เกิน 1,500 ตัน
ต่อต้น เหมาะกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกระดับความสู ง การที่เสาเข็มมีความยาวมาก จะทําให้แรงเสี ยดทานรอบเสาเข็มช่วยรับ
นํ้าหนักได้ส่วนหนึ่ง นอกจากแรงแบกทานรองรับที่ใต้ปลายเสาเข็มซึ่ งรับนํ้าหนักส่ วนใหญ่เอาไว้ ขนาดของเสาเข็มจะขึ้นอยูก่ บั แรง
รั บนํ้าหนักของสิ่ งปลูกสร้ างที่ได้รับการออกแบบไว้ ในกรณี งานโครงสร้ างที่ ตอ้ งรองรับนํ้าหนักมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะ
ได้เปรี ยบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและเสาเข็มตอก เนื่องจากเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะใช้พ้นื ที่ฐานรากน้อยกว่าเสาเข็มเจาะขนาดเล็กและ
เสาเข็มตอก
เทคโนโลยีในการทําเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกับกําแพงกันดิ นระบบ (Diaphragm Wall) ของบริ ษทั จะสามารถช่วยร่ น
ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสู งที่มีหอ้ งใต้ดินลึกให้ส้ นั ลงได้ โดยการนําเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top Down Construction) โดยผูก้ ่อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จาํ เป็ นต้องรอให้งานก่อสร้างใต้ดินเสร็ จสิ้ นก่อนจึงจะเริ่ มงานโครงสร้างบน
ดินได้ บริ ษทั จะก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเสาเหล็กขนาดใหญ่ไว้ที่หวั เสาเข็มให้ปลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดับดินเดิม
ไว้ ซึ่ งเสาเหล็กดังกล่าวจะสามารถรองรับนํ้าหนักอาคารเหนือดินได้ความสู งระดับหนึ่ง ทําให้ผกู ้ ่อสร้างสามารถเริ่ มงานโครงสร้าง
อาคารต่อไปได้เลยหลังจากที่งานเสาเข็มและงาน D-Wall เสร็ จ พร้อมๆกับงานขุดดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ตอ้ งรองานขุดดินฐาน
รากก่ อน ปั จจุบนั งานที่บริ ษทั รับทําส่ วนใหญ่จะเป็ นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กด้วย
เช่ นกัน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็ นงานที่ใช้เสาเข็มตั้งแต่ 300 ต้นขึ้นไปในกรณี ที่รับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอย่างเดี ยว
เพื่อให้คุม้ กับค่าใช้จ่ายในการเปิ ดหน่วยงาน
2.1.2 งานกําแพงกันดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล์ (Diaphragm Wall)
กําแพงกันดิ นชนิ ดไดอะแฟรม วอลล์ คืองานโครงสร้ างใต้ดินอีกประเภทหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั เป็ นเทคนิ คการทํา
กําแพงกันดินที่ไม่ตอ้ งใช้ Sheet Pile สามารถกันนํ้าใต้ดินได้ดี และสามารถดัดแปลงมาใช้กบั เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
และโครงสร้างระบบ Top-down ได้ดี กําแพงกันดินชนิด Diaphragm Wall เป็ นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภทหนึ่งที่บริ ษทั
นํามาใช้ ซึ่ งทําให้สามารถขุดเจาะลงไปในพื้นที่เมืองซึ่ งมีสิ่งก่อสร้างหนาแน่น และพื้นที่ซ่ ึ งคับแคบในระดับที่ลึกมาก การก่อสร้าง

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 9
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556
สามารถก่อสร้าง กําแพงกันดินซึ่ งมีความหนาตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างขึ้นโดยเสริ มเหล็กและเทคอนกรี ตลงไปในร่ องดินที่ขดุ
ไว้ล่วงหน้าด้วยวิธีการเทคอนกรี ตใต้น้ าํ (Tremie Concrete) เพื่อก่อเป็ นกําแพงซึ่ งมีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้เพื่อรองรับ
ตัวอาคารด้านบนโครงสร้างชั้นใต้ดินที่อาคารต่างๆมีอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ที่ก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลึก
สู งสุ ดเฉลี่ยประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น แต่การใช้เทคโนโลยี Diaphragm Wall ทําให้สามารถก่อสร้างชั้นใต้ดินได้ลึกกว่า 3 ชั้น ซึ่ งบริ ษทั
เป็ นรายแรกที่สามารถสร้างชั้นใต้ดินได้ลึกถึง 6 ชั้น คือการสร้างชั้นใต้ดินอาคารโรงแรมแกรนด์ไชน่า บริ เวณหัวมุมสี่ แยกราชวงศ์
2.1.3 งานก่อสร้างโยธา

นอกจากงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน บริ ษทั ยังให้บริ การงานก่อสร้างฐานรากอื่นๆ และงานโครงสร้างใต้ดินแบบครบ
วงจร รวมถึง
 งานปรับปรุ งโครงสร้างดิน เช่น งานฉี ดซี เมนต์ (Jet Grouting) งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD เป็ นงาน
ฐานรากที่ใช้วิธีการปรับปรุ งให้ดินอ่อนมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อป้ องกันการทรุ ดตัวของดิน
ในระยะยาว งาน Jet grouting เป็ นการเป่ าฉี ดนํ้าเปล่าภายใต้แรงดันสู งมากลงไปตามแกนเพื่อกัดเซาะชั้นดินให้เกิ ด
ช่องว่างขึ้นในชั้นดินรู ปทรงกลมตามขนาดที่ออกแบบไว้แล้วอัดฉี ดนํ้าปูนลงไปแทนที่ช่องว่างดังกล่าว การก่อสร้าง Jet
Grouting อาจก่อสร้างเป็ นต้น หรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการออกแบบ ส่ วนงาน Deep Cement-Soil Mixing เป็ นการ
ฉี ดนํ้าปูนภายใต้แรงดันตํ่าลงไปตามแกนของก้านเจาะขณะที่เจาะลงหรื อดึงขึ้นในชั้นดินเพื่อคลุกเคล้านํ้าปูนให้เข้ากับชั้น
ดินอ่อนเพื่อทําให้แข็งตัวขึ้นการก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็ นต้นเดี่ยวหรื อเป็ นกลุ่มได้เช่นกัน สําหรับงาน PVD เป็ นการนํา
ท่อแผ่นไยสังเคราะห์กดฝังลงไปในชั้นดินอ่อน แล้วปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้น้ าํ ในเนื้ อดินอ่อนถูกดูดซึ มและไหลผ่านท่อแผ่น
ใยสังเคราะห์ข้ ึนสู่ ผวิ ดิน ทําให้ดินสูญเสี ยนํ้าและยุบตัวลงจนแน่นขึ้น ถนนหรื อลานที่ก่อสร้างขึ้นบนผิวดินในภายหลังจึง
ไม่เกิดการทรุ ดตัวลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชั้นดินอ่อนทัว่ ไปที่ไม่ได้รับการปรับปรุ งคุณภาพ
 งานก่ อสร้ า งอาคาร จะเน้นอาคารที่ มีขนาดใหญ่ ที่มี ระดับ ความสู งไม่ มากนัก เนื่ อ งจากงานอาคารสู ง ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเสี่ ยงเรื่ องความผันผวนของราคาวัสดุตกแต่งทั้งภาย ใน และภายนอก
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงค์ลอดถนนทางแยก
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 งานก่อสร้างฐานรากชั้นใต้ดิน เป็ นการก่อสร้างชั้นใต้ดินของอาคารซึ่ งจะดําเนิ นการหลังจากได้ทาํ การก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะแล้วเสร็ จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบด้วย ระบบป้ องกันดินพัง อาจใช้เข็มเหล็กพืด (Sheet Pile) หรื อกําแพงกันดิน
(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทําการก่อสร้างสะพานชัว่ คราวและระบบคํ้ายัน เพื่อขุดดินให้ได้ตามความลึกตามแบบ
กําหนด จากนั้นทําการหล่อคอนกรี ตฐานราก, พื้น, กําแพง, เสา พร้อมทั้งทําการรื้ อถอนระบบคํ้ายันชัว่ คราวโดยปกติแล้ว
จะดําเนินการก่อสร้างจนถึงพื้นชั้น 1 หรื อระดับดินเดิม
2.1.4 งานบริ การทดสอบต่างๆ
เช่น งานบริ การทดสอบความสมบูรณ์ (Integrity Test) งานบริ การตรวจสอบการขุดเจาะ (Drilling Monitoring) งานบริ การ
ทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวัดค่าจากอุปกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี
(Geotechnical Instrumentation)
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั แยกตามสายผลิตภัณฑ์เป็ นดังนี้
ผลิตภัณฑ์
ปี 2554
ปี 2555
ล้านบาท
%
ล้านบาท
รายได้ จากการรับจ้ าง
รายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 1,085.74
68.87
1,042.26
รายได้งานก่อสร้างโยธา
470.56
29.85
466.27
รายได้งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน
รายได้คา่ บริ การทดสอบเสาเข็ม
0.27
0.02
2.12
รายได้คา่ บริ การอื่นๆ
13.60
0.86
12.41
รวมรายได้ จากการรับจ้าง
1,570.16
99.59
1,523.06
รายได้อื่นๆ
6.44
0.41
18.78
รวมรายได้
1,576.60 100.00
1,541.83

%

ปี 2556
ล้านบาท
%

67.60 1,192.36
30.24
67.48
40.63
0.14
1.57
0.80
5.27
98.78 1,307.31
1.22
30.98
100.00 1,338.29

89.10
5.04
3.04
0.12
0.39
97.69
2.31
100.00

2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
 บริ ษทั จะเน้นการรักษาคุณภาพของงาน เนื่ องจากงานฐานรากเป็ นงานโครงสร้ างหลักที่มีความสําคัญต่อความแข็งแรง
ของสิ่ งปลูกสร้าง เมื่อการดําเนิ นการก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างแล้วเสร็ จ หากมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขงานฐานราก สื บเนื่ องจาก
งานก่ อสร้ างฐานรากที่ ไม่ ได้คุณภาพตามที่ กาํ หนด ซึ่ งอาจเป็ นผลให้ฐานรากไม่สามารถรองรั บ นํ้าหนักบรรทุ กของ
โครงสร้ างได้ จะเป็ นเหตุที่ยุ่งยากและสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายในการแก้ไขมากหรื อในบางกรณี อาจแก้ไขไม่ได้เลย ดังนั้น
บริ ษทั จึ งเน้นการตรวจสอบและควบคุมคุ ณภาพของงานตลอดกระบวนการก่ อสร้ าง เพื่อให้ได้งานที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด อันจะเป็ นที่ได้รับความไว้วางใจจากผูท้ ี่รับงานก่อสร้างโครงสร้างต่อจากงานของบริ ษทั
 บริ ษทั ดําเนิ นนโยบายสร้างสายสัมพันธ์กบั หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการก่ อสร้ างทั้งภาคราชการและภาคเอกชน
รวมทั้งผูอ้ อกแบบ และผูค้ วบคุ มงาน เนื่ องจากผูอ้ อกแบบเป็ นบุ คคลแรกที่ ทราบเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของโครงการ
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ก่อสร้ างต่างๆที่ จะมี ข้ ึ นในประเทศไทย จากประสบการณ์ อนั ยาวนาน และการมี สายสัมพันธ์ก บั ผูอ้ อกแบบ ทําให้
ผูอ้ อกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มักจะขอข้อมูลหรื อขอคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างฐานรากจากบริ ษทั
เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้ างของตนที่ ดูแลอยู่ บริ ษทั จึ งมักจะทราบก่ อนว่าจะมี โครงการก่ อสร้ างใหม่โครงการ
ใดบ้าง และบริ ษทั ก็มกั จะได้รับเชิญเข้าร่ วมเสนอราคางานก่อสร้างต่างๆเกือบทั้งหมด บริ ษทั จึงได้รับงานทําตลอดทั้งปี
บริ ษทั ดําเนิ นนโยบายรักษาบุคลากร และพัฒนาความรู้ ให้กบั บุคลากร ทําให้มีทีมงานที่มีความเชี่ ยวชาญ และสามารถ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ ๆ และพัฒนากระบวนการทํางานให้สามารถลดการสู ญเสี ย ขณะเดี ยวกันก็เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการทํางาน บริ ษทั ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานรวมทั้งได้ร่วมมือกับ HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพื่อพิจารณาส่ ง
พนักงานเข้ารับทุนการศึ กษาในระดับปริ ญญาโท ที่สถาบันแห่ งนี้ และบริ ษทั ได้มอบทุนการศึกษาให้กบั สถาบัน AIT
เพื่อเป็ นการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนการศึ กษาระดับปริ ญญาโทให้กบั สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง และมอบทุนการศึ กษาให้กบั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับ
ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสู ตรนานาชาติ)
บริ ษทั สามารถดํารงสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกบั สถาบันการเงิน เนื่ องจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี
ความจําเป็ นต้อ งมี เงิ นคํ้าประกันงานต่ างๆ หลายขั้นตอนจนกว่าจะดําเนิ นการก่ อสร้ างแล้วเสร็ จและส่ งมอบงาน มี
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลายรายต้องประสบปัญหากับสถาบันการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกันเพื่อประมูลงานต่างๆ แต่ดว้ ย
นโยบายในการดํา รงสถานะทางการเงิ นที่ ดี ประกอบกับการปฏิ บตั ิ ที่ดี ต่อสถาบันการเงิ น ทําให้บริ ษทั สามารถลด
อุปสรรคในเรื่ องการขอวงเงินให้เพียงพอต่อการรับงานของบริ ษทั
บริ ษทั มีความพร้อมด้านเครื่ องจักร ตลอดจนมีนโยบายเรื่ องการบํารุ งรักษาอย่างเข้มงวด และมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อให้สามารถรับงานได้หลากหลายและมีประสิ ทธิภาพ ประกอบกับบริ ษทั มีการวางแผนในการบริ หารเครื่ องจักรอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้บริ ษทั อยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะรับงานได้หลายงานในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั สามารถใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ดําเนินนโยบายรักษาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่และบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตั้งกําแพง
กัน ฝุ่ นและกัน เสี ย งตลอดระยะเวลาก่ อ สร้ า ง มี ก ารบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจัก รอย่า งดี เพื่ อ ลดการเกิ ด เสี ย งรบกวนขณะ
ปฏิบตั ิงาน และมีเครื่ องล้างล้อรถยนต์อตั โนมัติเพื่อล้างล้อรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างก่ อนที่จะออกนอกบริ เวณ
ก่อสร้างทําให้ลดปัญหาเรื่ องฝุ่ นละอองเศษดินและสิ่ งสกปรกบนพื้นผิวถนนใกล้บริ เวณสถานที่ก่อสร้าง
การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตัวของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ภายในประเทศมีการขยายตัวไม่แน่นอนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
สภาวะของเศรษฐกิ จ และการเมื อง ในการที่จ ะทําให้ก ลุ่ มบริ ษทั มี การขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งจะพึ่งเพียงแต่ ตลาด
ภายในประเทศอย่างเดียวจะเป็ นไปได้ยาก กลุ่มบริ ษทั จึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะใน
เขตอาเซี ยน
พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ให้ทนั สมัยและแข่งขันได้อยูเ่ สมอ บริ ษทั มีหน่วยงานวิจยั และพัฒนาขึ้นภายในองค์กร
ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีผลงานด้านวิชาการที่เผยแพร่ ไปในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมปฐมพีไปทัว่ โลก
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2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ลักษณะงานของบริ ษทั สามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานักงาน อาคารชุด
โรงแรม ศูนย์สรรพสิ นค้า เป็ นต้น และงานภาครัฐบาล อันได้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น งานฐานรากอาคารราชการ
งานฐานรากโครงการก่ อสร้ างพื้นฐาน เช่ น ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟ้ าใต้ดิน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่ได้เน้นรับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรื อเฉพาะภาคเอกชนอย่างหนึ่งอย่างใด
2.2.3 คุณภาพการให้บริ การและการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพและบริ การให้เป็ นที่พอใจของลูกค้า ทําการส่ งมอบงานทันกําหนด โดยมีการจัดเตรี ยม
ความพร้อมของเครื่ องจักรก่อนที่จะเริ่ มเข้างาน มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่ อตรงและผลประโยชน์
ร่ วมกัน ทําให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า
2.2.4 การบริ หารความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนและหน่วยงานราชการ
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับชุมชนใกล้เคียงที่บริ ษทั ฯ ได้เข้าไปปฏิบตั ิงานโดยมาตรการควบคุมวัดปริ มาณเสี ยงและความ
สั่นสะเทือนไม่ให้เกิ นกําหนดข้อบังคับของหน่ วยงานราชการ และมีการสํารวจบ้านของชุ มชนใกล้เคียง โดยบริ ษทั ได้จดั จ้างผูท้ ี่
ชํานาญเข้าสํารวจก่อนการเริ่ มงาน และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและระเบียบของหน่วยงานราชการโดยเคร่ งครัด
2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะธุ รกิจให้บริ การเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกันดินซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการวางรากฐานสําหรับการก่อสร้างอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งจะแปรผันตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยจําแนกเป็ นงานก่อสร้างฐานรากสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารชุด โรงแรม ศูนย์สรรพสิ นค้า และงานโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ
ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้ าใต้ดิน เนื่องจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่
และกําแพงกันดิ นต้องอาศัยเครื่ องจักรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทํางานที่ ยาวนานถึ ง 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ความ
เชี่ยวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุน้ เคยของดินในประเทศไทยมากกว่าผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทาง
การเงินที่มนั่ คง และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ ับเหมาหลัก ผูอ้ อกแบบ ลูกค้าที่เป็ นเจ้าของโครงการ และผูจ้ ดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง จึง
ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถประมูลงานแข่งขันกับคู่แข่งที่มีอยูใ่ นตลาดมีเพียงไม่กี่รายได้
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 กําลังการผลิต
งานรั บเหมาทําฐานรากโครงการก่ อสร้ างต้องอาศัยเครื่ องจักรและความชํานาญของวิศวกรและผูค้ วบคุมงานในปริ มาณที่
ต่างๆ กันขึ้นกับประเภทโครงสร้างของงาน จึงไม่สามารถระบุชดั เจนถึงกําลังการผลิตของบริ ษทั อย่างไรก็ตามสามารถสรุ ปเป็ น
ปัจจัยสําคัญที่เป็ นเครื่ องกําหนดกําลังการผลิตของบริ ษทั ดังนี้
 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร และจํานวนเครื่ องจักรแต่ละประเภท
เครื่ องจักรของบริ ษทั ประกอบด้วยเครื่ องเจาะงานเสาเข็มเจาะ จํานวน 23 ชุ ด เครื่ องมือสําหรั บก่ อสร้ างกําแพง D-Wall
จํานวน 18 ชุด และเครื่ องจักรสําหรับงานปรับปรุ งคุณภาพดิน 2 ชุด ที่ได้รับการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่งตลอดเวลา จึงสามารถ
รับงานเสาเข็มเจาะได้ถึง 23 หน่วยงาน งานกําแพง D-Wall ได้ถึงจํานวนประมาณ 18 หน่วยงานและงานปรับปรุ งคุณภาพดิน จํานวน
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2 หน่วยงานในขณะเดียวกันได้ นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีโรงงานซ่ อมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่ งใหญ่พอที่จะสามารถซ่ อมรถเครนได้
พร้อมกันครั้งละ 7 คัน ทําให้เครื่ องจักรของบริ ษทั อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะรับงานอยูเ่ สมอ
 จํานวนวิศวกร
บริ ษทั มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทํางานร่ วมกับบริ ษทั มาเป็ นเวลานาโดยเฉลี่ย
แล้วมีอายุงานประมาณ 12 ปี ซึ่ งสามารถจําแนกประเภทวิศวกรตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดงั นี้
จํานวน (คน)
วิศวกร
ปี 2555
ปี 2556
1. วิศวกรระดับผูจ้ ดั การโครงการ
5
5
2. วิศวกรงานออกแบบด้านธรณี เทคนิค
1
1
3. วิศวกรระดับผูค้ วบคุมงานสนาม
37
39
รวมทั้งสิ้ น
43
45
จํานวนและความเชี่ยวชาญของวิศวกรดังกล่าวข้างต้น ทําให้บริ ษทั สามารถรับงานได้ครั้งละ 23 งานในเวลาเดียวกัน
 วงเงินกับสถาบันการเงิน
บริ ษทั จําเป็ นต้องมีวงเงินคํ้าประกันกับทางสถาบันการเงินเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ ๆไป โดยปกติ
การรับงานของบริ ษทั จะต้องมีการออกหนังสื อคํ้าประกัน 3 ประเภท ดังนี้
1. หนังสื อคํ้าประกันการประมูล (Bid Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา
2. หนังสื อคํ้าประกันสัญญา (Performance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา เพื่อเป็ นการประกัน
การทํางานที่บริ ษทั ต้องให้ไว้กบั ลูกค้าตลอดอายุของโครงการ
3. หนังสื อคํ้าประกันผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา เพื่อเป็ นการคํ้า
ประกันผลงานต่อไปอีก 1-2 ปี หลังส่ งมอบงาน
นอกจากนี้ บางงานอาจมีการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังนั้นบริ ษทั จะต้องมีการออกหนังสื อคํ้าประกันว่าบริ ษทั ได้รับเงิน
ล่วงหน้าในการทํางาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนังสื อคํ้าประกันที่บริ ษทั ต้องออกในการรับงานหนึ่งๆ คิดเป็ นมูลค่า
ร้ อ ยละ 10-20 ของมู ล ค่ า งาน ดัง นั้น วงเงิ น คํ้า ประกัน ที่ บ ริ ษ ัท มี ก ับ สถาบัน การเงิ น ต่ า งๆ จึ ง นับ ได้ว่า เป็ นปั จ จัย ที่ ก ํา หนดถึ ง
ความสามารถในการรับงานของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่เคยประสบปั ญหาเรื่ องวงเงินคํ้าประกันไม่เพียงพอในการรับงาน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีวงเงินคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน 6 แห่ ง จํานวน 1,100 ล้านบาท ซึ่ งเพียงพอให้บริ ษทั สามารถรับงานได้
ประมาณ 3,500 ล้านบาทต่อปี
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2.3.2 ขั้นตอนการรับงาน และขั้นตอนการทํางาน
การรับงานแบบเหมาช่ วง

การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง

ได้ รับแบบของโครงการ

ได้ รับแบบของโครงการ

ศึกษาแบบและสํารวจพื ้นที่เพื่อประเมินราคางาน

ศึกษาแบบและสํารวจพื ้นที่เพื่อประเมินราคางาน

เสนอราคาให้ ผ้ รู ับเหมาหลัก

เสนอราคาต่อเจ้ าของโครงการ

ผู้รับเหมาหลักชนะการประมูล

เจรจาต่อรองราคา

เจรจาต่อรองราคา

ลงนามในสัญญาจ้ าง

ลงนามในสัญญาจ้ าง

วางแผนจัดเตรี ยมทีมงานและเครื่ องจักรที่ต้องใช้ ในการทํางานและจัดทําตารางในการทํางาน
ทําแบบสําหรับใช้ ในการก่อสร้ างจริง (Shop Drawing) เสนอต่อผู้จ้าง
ไม่อนุมตั ิ
ผู้จ้างพิจารณาอนุมตั ิ
อนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบ โดยกําหนดการส่งของให้ สอดคล้ องกับกําหนดการทํางานที่วางแผนไว้
ขนย้ ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์เข้ ามายังโครงการ
ดําเนินการก่อสร้ างตามแผนงานที่กําหนด
ส่งมอบงานพร้ อมออกใบเรี ยกชําระเงินเป็ นระยะ ตามที่กําหนดในสัญญา
ทําแบบการก่อสร้ างเหมือนจริ ง (As Built Drawing) ส่งให้ ผ้ จู ้ าง
ส่งมอบงานและเรี ยกชําระเงินงวดสุดท้ าย

ตรวจสอบการทํางานและ
ทดสอบผลงานเป็ นระยะๆ
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วัตถุดิบและผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่บริ ษทั ใช้ในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินได้แก่ คอนกรี ตผสมเสร็ จ เหล็กเส้น และเบนโทไนท์ ซึ่ งบริ ษทั
สัง่ ซื้ อวัตถุดิบเหล่านี้จากผูจ้ ดั จําหน่ายภายในประเทศ โดยมีผจู้ ดั จําหน่ายที่บริ ษทั ติดต่อเป็ นประจําเพียงไม่กี่ราย ซึ่ งบริ ษทั เชื่อมัน่ ใน
ความมีชื่อเสี ยงของผูจ้ ดั จําหน่ าย ราคาสามารถแข่งขันได้ในตลาด และมีวตั ถุดิบป้ อนให้แก่บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอและตรงตามที่
กําหนดไว้
ปริ มาณวัตถุดิบหลักที่บริ ษทั ใช้ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นดังนี้
รายการวัตถุดิบ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปริ มาณ
ล้าน % ของ ปริ มาณ
ล้าน
% ของ
ปริ มาณ
ล้าน
% ของ
บาท มูลค่า
บาท
มูลค่า
บาท
มูลค่า
วัตถุดิบ
วัตถุดิบ
วัตถุดิบ
รวม
รวม
รวม
คอนกรี ตผสมเสร็ จ (2)
129,679 208.78 27.37 115,320 195.86 39.78
58,354
103.84 28.27
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
เหล็กเส้น (2)
8,018
179.41 23.52
4,018
88.63
18
2,242
47.21
12.85
ตัน
ตัน
ตัน
เบนโทไนต์ (1)
2,866
19.72 2.59
2,126
14.63
2.97
3,169
21.58
5.87
ตัน
ตัน
ตัน
โพลิเมอร์ (1)
24
4.69
0.62
12.62
2.51
0.51
29.90
5.92
1.61
ตัน
ตัน
ตัน
นํ้ามันดีเซล
2,814,858 75.43 9.89 2,431,270 66.96
13.60 3,037,356 82.61
22.49
ลิตร
ลิตร
ลิตร
รวม
488.03 63.90
368.59 74.87
261.16 71.09
หมายเหตุ : (1) เบนโทไนต์และโพลิเมอร์ คือ วัตถุดิบที่ใช้สาํ หรับการขุดเจาะพื้นดินเพื่อให้แนวดินคงรู ปและง่ายต่อการขุด
เจาะ ปั จจุบนั มีการนําโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนท์สาํ หรับงานบางประเภท
(2) ในปี 2554 และ 2555 วัสดุคอนกรี ตและเหล็กเส้นลดลงเนื่องจากบางโครงการผูว้ า่ จ้างเป็ นผูจ้ ดั หาให้
ที่ผา่ นมานโยบายการรับงานของบริ ษทั จะรับเฉพาะค่าแรงและค่าเครื่ องจักรเป็ นหลัก โดยให้ลูกค้าเป็ นผูจ้ ่ายเฉพาะค่าวัตถุดิบ
หลักคือคอนกรี ตผสมเสร็ จและเหล็กเส้น เนื่ องจากราคาของวัตถุดิบเหล่านี้ เป็ นที่ทราบกันดีในตลาด และเวลาการก่อสร้ างเสาเข็ม
เจาะหรื อกําแพง D-Wall มีระยะเวลาสั้น ทําให้ไม่สามารถบวกกําไรจากวัตถุตน้ ทุนวัสดุดิบหลักได้มากนัก อีกทั้งมีความเสี่ ยงในเรื่ อง
การรับเงินค่าวัตถุดิบหลักจากลูกค้าบางรายไม่ตรงตามกําหนดที่บริ ษทั จะต้องจ่ายชําระค่าวัตถุดิบหลักด้วย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มี
การปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้ามากขึ้น ถ้าลูกค้ามีคุณภาพดี บริ ษทั อาจลดความเสี่ ยงจากการ
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ชําระเงินล่าช้าหรื อไม่ชาํ ระเงินได้ สําหรับลูกค้ารายดังกล่าวบริ ษทั ก็จะรับงานชนิ ดที่รวมค่าวัตถุดิบด้วย เพื่อขยายการรับงานและมี
กําไรจากลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากคอนกรี ตผสมเสร็ จและเหล็กเส้นแล้ว วัตถุดิบอีกประเภทที่บริ ษทั ใช้มากและเป็ นวัสดุสิ้นเปลืองที่เมื่อใช้งานเสร็ จก็
ต้องกําจัดทิ้ง ได้แก่ เบนโทไนต์ (ซึ่ งปั จจุบนั เปลี่ยนไปใช้เป็ นโพลีเมอร์ มากขึ้น)
ปั จจุบนั บริ ษทั ใช้เบนโทไนต์ที่ผลิตทั้งจากใน
ประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตั ราส่ วนที่ผลิตจากในประเทศสู งกว่าทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน และคุณภาพก็
เป็ นที่ยอมรับ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ริเริ่ มในการนําโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้งานแทนเบนโทไนต์ในงานบางประเภท Polymer
เป็ นวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ ย่อยสลายง่ายกว่าและมีคุณภาพดีกว่ามาก ถึงแม้ราคาต่อหน่วยจะแพงกว่าเบนโทไนต์ แต่ปริ มาณ
ทั้งหมดที่ใช้น้ นั น้อยกว่าเบนโทไนต์ จึงช่วยให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนรวมได้
ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มิได้พ่ งึ พิงผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดรายหนึ่งที่มีสดั ส่ วนเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริ ษทั
เงื่อนไขการชําระเงินและอํานาจในการต่อรอง
 โดยทัว่ ไป เงื่อนไขในการชําระเงินในการสั่งซื้ อวัสดุจากผูจ้ ดั จําหน่าย คือ ชําระภายใน 30 - 90 วัน หลังจากได้รับสิ นค้า
โดยผูจ้ ดั จําหน่ายจะต้องนําของมาส่ งที่บริ เวณก่อสร้าง
 อํานาจในการต่อรอง
- บริ ษทั เป็ นลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากมีการสัง่ ซื้ อวัสดุครั้งละจํานวนมาก ทําให้ได้รับส่ วนลดมากกว่าลูกค้าทัว่ ไป
- ร้านค้าและผูจ้ ดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้างมีอยู่เป็ นจํานวนมาก ทําให้บริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องผูกขาดซื้ อจากร้านใดร้านหนึ่ ง
โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉลี่ยการซื้อวัสดุได้
- การที่บริ ษทั ติดต่อกับร้านค้าและผูจ้ ดั จําหน่ายเป็ นระยะนาน และประวัติการจ่ายชําระหนี้ไม่เคยมีปัญหา แม้ในช่วงที่
ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทําให้ได้รับเงื่อนไขที่ดีตลอดมา
 บริ ษทั ได้ทาํ Supply chain ผ่านทางธนาคารในการซื้ อวัตถุดิบบางรายการ
ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบหลักในปี 2554 – 2556
วัตถุดิบ
2554
2555
2556
คอนกรี ตผสมเสร็ จ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
1,609.95
1,698.45
1,779.42
เหล็กเส้น (บาทต่อกิโลกรัม)
22.38
22.06
21.06
เบนโทไนท์ แบบผง (บาทต่อกิโลกรัม)
6.87
6.88
6.81
โพลีเมอร์ (บาทต่อกิโลกรัม)
196.92
198.67
198.03
นํ้ามันดีเซล (บาทต่อลิตร)
26.80
27.54
27.20
ปั จ จุ บ ันบริ ษ ทั มิ ไ ด้มี ก ารนํา เข้า วัต ถุ ดิ บ จากต่ า งประเทศ โดยจะซื้ อ จากผูผ้ ลิ ต ภายในประเทศและตัว แทนจํา หน่ า ยจาก
ต่างประเทศในประเทศ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังมีความจําเป็ นต้องนําเข้าอะไหล่เครื่ องจักรบางประเภทซึ่ งไม่มีจาํ หน่ายในประเทศ
2.3.3. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การดําเนินงานของบริ ษทั มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมร้ายแรงใดๆ แต่อาจจะก่อให้เกิดเสี ยงรบกวนต่อผูอ้ ยูอ่ าศัย
บริ ษทั ใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างบ้าง ทั้งนี้ปัญหาที่พบ เช่น ปั ญหาฝุ่ น เสี ยง และการสะเทือน เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการ
ต่างๆเพื่อเป็ นการป้ องกันและลดปั ญหาดังกล่าว ดังนี้
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 บริ ษทั จะจัดให้มีการติดตั้งกําแพงกันฝุ่ นและเสี ยงล้อมรอบบริ เวณก่อสร้ าง เพื่อป้ องกันฝุ่ นและเสี ยงไม่ให้รบกวนผูอ้ ยู่
อาศัยบริ เวณใกล้เคียง
 บริ ษทั มีนโยบายตรวจสภาพและปรับแต่งเครื่ องจักรอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เครื่ องจักรเดินเครื่ องได้ลื่นไม่ก่อให้เกิดเสี ยง
ดังมากจนเกินไปขณะทํางาน
 บริ ษทั มีเครื่ องล้างล้อรถยนต์อตั โนมัติ เพื่อใช้ลา้ งล้อรถยนต์บรรทุกวัสดุ อุปกรณ์ก่อนที่จะวิ่งออกจากบริ เวณก่ อสร้ าง
เพื่อให้ลอ้ รถสะอาด ไม่ทาํ ให้พ้นื ถนนปนเปื้ อนเศษดินและหิ น
 บริ ษทั มีนโยบายดําเนินงานฐานรากภายในเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของกรุ งเทพฯ ซึ่ ง
ระบุไว้ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องทํางานเร่ งด่วนนอกเวลาที่กฎหมายกําหนด บริ ษทั จะทําการขอผ่อนผันจากกรุ งเทพฯเพื่อยึด
เวลาการทํางานเป็ นแต่ละกรณี ไป
 บริ ษทั มีการสร้ างมิตรสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยู่อาศัยใกล้เคียงบริ เวณก่อสร้ าง พร้ อมทั้งมีการชี้ แจงให้ทราบถึงเวลาและขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน และดําเนินการแก้ไขโดยทันทีเมื่อมีเรื่ องร้องเรี ยนจากชาวบ้านในบริ เวณใกล้เคียง
 บริ ษทั มีการพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อให้มีผลกระทบด้านการสั่นสะเทือนให้ลดน้อยลง
ทั้งนี้บริ ษทั ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรื อถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีงานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบจํานวน 21 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานทั้งสิ้ น 1,330.57 ล้านบาท
สรุ ปงานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อโครงการ
ก่อสร้างถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร.9
สะพาน คอร. ข้ามทางรถไฟ-บางปะอิน (ส่ วนที่รอส่ ง
มอบพื้นที่)
อาคารผูป้ ราบมาร
The MRT Green Line Samutprakarn Section,
Contract 1
The MRT Green Line Samutprakarn Section,
Contract 1(ส่ วน Depot)
Sirat- Ring Road Expressway
BITEC Phase II
สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต
Sirat- Ring Road Expressway
BLUEPORT MALL HUA HIN
ทางลอดจรัญสนิทวงศ์กบั ถนนพรานนก

ประเภทงาน
งานถนน
เสาเข็มเจาะ

กําหนดการแล้วเสร็ จ
ไตรมาส 2 ปี 2557
ไตรมาส 2 ปี 2557

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ

ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557

เสาเข็มเจาะ

ไตรมาส 3 ปี 2557

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ

ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 1 ปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 2 ปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557
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ลําดับ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชื่อโครงการ
อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั
ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด อ.เมือง จ.เชียงราย
ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกทางหลวงหมายเลข 4 แยก
ทุ่งพระสุ เมรุ (จ.นครปฐม)
ก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่าง
ระดับที่หนองตะโก) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
URBAND SIGNATURE @ N7
Pearl Bangkok
Australian Embassy (Test Pile)
S 93
Geneva Carpark
รวมมูลค่ างาน (ล้านบาท)

ประเภทงาน
เสาเข็มเจาะ

กําหนดการแล้วเสร็ จ
ไตรมาส 1 ปี 2557

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ

ไตรมาส 2 ปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 1 ปี 2557

เสาเข็มเจาะ

ไตรมาส 2 ปี 2557

เสาเข็มเจาะ
ไตรมาส 2 ปี 2557
เสาเข็มเจาะ
ไตรมาส 2 ปี 2557
เสาเข็มเจาะ
ไตรมาส 1 ปี 2557
เสาเข็มเจาะ
ไตรมาส 2 ปี 2557
เสาเข็มเจาะ
ไตรมาส 2 ปี 2557
1,330.57 ล้านบาท

2.5 การวิจยั และพัฒนา
ฝ่ ายงานวิจยั และพัฒนา ได้รับการกํากับดูแลโดยตรงจาก นายณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด
(มหาชน) และได้มีส่วนสําคัญในการสร้างผลงานและสร้างชื่อเสี ยงให้แก่บริ ษทั ฯ โดยได้สนับสนุนกิจกรรมวิจยั และพัฒนาแก่วงการ
วิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกด้วย อีกหนึ่งในความสําเร็ จของฝ่ ายงานวิจยั และพัฒนา คือการมีส่วนร่ วมใน
การตีพิมพ์บทความวิจยั ทางวิศวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายภูมิภาคทัว่ โลก

1. การส่ งบทความเข้ าตีพมิ พ์ในงานประชุมวิชาการและสัมมนา ในปี 2556
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเป็ นสิ่ งสําคัญของการแข่งขันในธุรกิจ หนึ่งในเป้ าหมายที่สาํ คัญของฝ่ ายวิจยั
และพัฒนานั้นก็คื อการเพิ่ม กิ จกรรมการวิจยั และพัฒนาเพื่อนําผลวิจยั ที่ ดีที่สุดออกไปสู่ อุตสาหกรรมการก่ อสร้ าง เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ วางไว้ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ตั้งฝ่ ายวิจยั และพัฒนา เพื่อศึ กษาและวิจยั งานเสาเข็มเจาะกลมและเหลี่ ยม กําแพงกันดิ น และ
วิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปฐพีและงานฐานรากระดับลึกที่เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ การค้นพบสิ่ งใหม่ๆ
จากงานวิจยั จํานวนมากของฝ่ ายวิจยั และพัฒนา ได้ถูกเผยแพร่ และตีพิมพ์ในงานสัมมนาและการประชุมทางด้านวิชาการ ที่จดั ขึ้นโดย
สถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุม
วิชาการและงานสัมมนา ซึ่ งประกอบด้วยบทความที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศจํานวน 4 บทความและ บทความเป็ นภาษาไทยส่ งตีพิมพ์
ภายในประเทศ จํานวน 2 บทความ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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Papers Published in International Conferences in 2013
Name of Papers
Name of Conferences / Seminars
Special Conference on “Promotion of
Keynote Lecture
Construction Industry in Housing
Integration of Precast, Pre-Stress &
Delivery of Myanmar”Ministry of
Cast-in-Place Elements in Construction
Construction
Department of Human Settlement &
Housing Development, 20-21 January
2013
Association of Myanmar Architects
Special CPD Talk for Architects
Housing Development Trend and Innovative (AMA) Continuing Professional
Development Courses 02/13
Construction Methods - Bangkok
9 March 2013
Experience
Special Lecture
Instrumented Pile Load Tests on DeepSeated Bored Piles and Barrettes

Special Workshop in Engineering
Institute of Thailand
Problems Associated in Construction of
Bored Pile and Diaphragm Wall in
Bangkok Sub-Soil and Prevented Measures
Special Seminar in Engineering Institute
of Thailand
Law and Contractual Requirement in
Construction Contracts

Authors / Presenters
Zaw Zaw Aye

Zaw Zaw Aye

Special Seminar on
Narong Thasnanipan,
Geotechnical Engineering,
Zaw Zaw Aye
Instrumentation & Pile Load Test,
Organized by Myanmar Engineering
Society (MES)
Committee for Quality Control of Highrise Building Projects (CQHP)
Geolab (Myanmar) Co., Ltd.
30 April 2013
Use of Concrete in Construction of Bored Narong Thasnanipan
Pile and Diaphragm Wall, Special
Workshop organized by the Engineering
Institute of Thailand, 15 June 2013
Law Related Problems and Difficulties in Narong Thasnanipan
by Construction Business, Special
Chamnan Pichepan
Seminar organized by the Council of
Engineer, 18th September 2013
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Name of Papers
Keynote Lecture
Climate Change and Impact on
Underground Structures – Severe Flooding
and Preparing for Better and Resilient
Cities

Name of Conferences / Seminars
Special Seminar on
Tunnelling and Underground Space
Utilization , Organized by
Myanmar Engineering Society (MES),
Myanmar Geoscience Society (MGS) &
International Tunnelling and
Underground Space Association (ITA),
23 October 2013

Authors / Presenters
Zaw Zaw Aye

2. งานบรรยายพิเศษจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่ างๆ
นายณรงค์ ทัศนนิ พนั ธ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศ
ไทยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็ นผูบ้ รรยายพิเศษด้านงานขุดดินลึก งานวิศวกรรมปฐพีและฐาน
ราก ในงานสัมมนาและงานประชุมทางวิชาการต่างๆ ทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ นายเฉลิมพล เตชะกําธร วิศวกรปฐพีของทางบริ ษทั ฯยัง
ได้รับเชิญให้ไปบรรยายองค์ความรู ้ดา้ นงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินให้กบั นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยมหิ ดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

