บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1! ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
3.1.1!งานรับเหมากอสราง
(ก) งานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ
บริษัทฯดําเนินธุรกิจรับเหมาชวงงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ โดยทีผ่ า นมาบริษทั ฯทําการรับเหมาชวง
จากเจาของโครงการและจากผูร บั เหมาหลักซึง่ เปนบริษทั รับเหมากอสรางขนาดใหญ โดยงานกอสรางทีบ่ ริษทั ฯดําเนินการรับเหมา
ชวงจะเปนงานโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีไ่ มตอ งอาศัยเทคโนโลยีการกอสรางทีซ่ บั ซอน เชน งานทางหลวง ทางรถไฟ และ
บอบําบัดนํ้าเสีย เปนตน ซึง่ บริษทั ฯจะรับเหมาชวงเฉพาะบางสวนของโครงการเทานัน้ บริษทั ฯมีผลงานของการรับเหมาชวงงาน
กอสรางของหนวยงานภาครัฐตามตารางดานลางนี้
ตารางที่ 4 ตัวอยางผลงานกอสรางของบริษัทฯ
ตารางที่ 4.1 ผลงานในการรับเหมากอสรางงานของหนวยงานภาครัฐ
ลักษณะของงานกอสราง
ลักษณะของ
ชือ่ ผูว า จาง
การรับเหมา
งานกอสรางทางรถไฟรางคูส ายใตตลิง่
ชัน – นครปฐม

ผูร บั เหมาชวง

กิจการรวมคา
เอ เอส แอสโซซิเอท
เท็คเค็น

งานกอสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ลานนาเพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ ว
จ.เชียงราย

ผูร บั เหมาชวง

บจ. ภูริทรัพย

มูลคางาน
ไมรวม VAT
(ลานบาท)
96.50

6.88

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
27-ก.ค.-43
ถึง
25-ต.ค.-45
1 ก.พ. 2545 –
20 ส.ค. 2545

นอกจากนี้การรับเหมาชวงงานกอสรางในลักษณะของผูร บั เหมารายเดียวแลว
บริษทั ฯยังไดรว มมือกันกับ
บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ในกลุม เดียวกัน ทําการรับเหมาชวงงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐใน
ลักษณะของคอนซอรเตียม (Consortium) ดวย โดยมีรายละเอียดตามตารางดานลางนี้

สวนที่ 2 – หนาที่ 1

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
แบบ 69-1
ตารางที่ 4.2 ผลงานในการรับเหมากอสรางงานของหนวยงานภาครัฐ (รับงานในลักษณะของคอนซอรเตียม)
โครงการในอดีต
ลักษณะของ
ชือ่ ผูว า จาง
มูลคารวม มูลคาของสัญญา
ระยะเวลา
การรับเหมา
ของสัญญา
ในสวนทีเ่ ปน
ดําเนินงาน
ไมรวม VAT
ของบริษัทฯ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
งานออกแบบรวมกอสราง
ผูร บั เหมา กิจการรวมคา
627.10
133.07
11-ส.ค.-42
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย
ชวง
NVPSKG
(คิดเปนอัตรา
ถึง
โครงการจัดการนําเสี
้ ย เขต
รอยละ 21.22)
30-เม.ย.-46
ควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ในสวนของ
SC – 26 (East Bank Area BEast Collection System)
หมายเหตุ เจาของโครงการสําหรับงานกอสรางดังกลาวคือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน
โดยในการรวมมือกันในลักษณะของคอนซอรเตียมดังกลาว บริษัทฯรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุหลักประภททอ ที่ใชสาหรั
ํ บ
การกอสรางบอบําบัดนํ้าเสียตามสัญญารับเหมาชวง ในขณะที่บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด ทําหนาทีใ่ นการ
ดําเนินการกอสราง
(ข) งานของภาคเอกชน
บริษัทฯรับเหมากอสรางงานของภาคเอกชนในลักษณะของผูร บั เหมาหลักเปนสวนใหญ โดยโครงการกอสราง
ที่บริษัทฯมีประสบการณ ไดแก งานถนน งานกอสรางทอระบายนํ้า และงานกอสรางบอบําบัดนํ้าเสียของกลุมบมจ. อมตะ คอรปอ
เรชั่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับงานกอสรางอาคารรวมถึงงานซึง่ เกีย่ วของกับการกอสราง เชน งานปรับปรุงพืน้ ที่ เปนตน ใหกบั
ภาคเอกชนอื่นๆ ดวย โดยบริษทั ฯมีตวั อยางผลงานกอสรางทีส่ ําคัญตามตารางทีแ่ สดงไวดา นลางนี้

สวนที่ 2 – หนาที่ 2

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.3 ตัวอยางผลงานกอสรางของบริษัทฯในสวนของลูกคาภาคเอกชน
ลําดับ
โครงการในอดีต
ลักษณะของ
ชือ่ ผูว า จาง
ที่
การรับเหมา

1

2
3

4

5

6

7

8

มูลคา
สัญญา ไม
รวม VAT
(ลานบาท)
งานปรับปรุงพืน้ ที่ จํานวน 200 – 1 ผูร บั เหมาหลัก บมจ. อมตะ คอร
9.36
– 40 ไร ภายในโครงการนิคมอุตสาห
ปอเรชั่น
กรรมอมตะนคร
จ. ชลบุรี
งานกอสรางสาธารณูปโภค โครงการ ผูร บั เหมาหลัก บจ. ยู – โฮม
0.87
“บานกลางบุรี” จ. กรุงเทพมหานคร
งานซอมบํารุงถนนสายหลัก (P1) ใน ผูร บั เหมาหลัก บมจ. อมตะ คอร
2.80
ปอเรชั่น
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จ. ชลบุรี
งานจางเหมาซือ้ ขายดินจืดและปรับ ผูร บั เหมาหลัก บมจ. อมตะ คอร
21.94
ปอเรชั่น
ปรุงหนาดิน โครงการนิคมอุตสาห
กรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี
งานบํารุงรักษาถนนและรางระบาย
ผูร บั เหมาหลัก บจ. อมตะซิตี้
10.22
นํ้าฝนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จ. ชลบุรี
งานจางเหมาซือ้ ขายดินจืดและปรับ ผูร บั เหมาหลัก บมจ. อมตะ คอร
11.39
ปรุงหนาดิน โครงการนิคมอุตสาห
ปอเรชั่น
กรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี
โครงการกอสรางโรงเรียนนานาชาติ ผูร บั เหมาหลัก
บจ.สยามอิน
14.15
สยาม จ.ปทุมธานี
เตอร เนชัน่ แนล
เอ็ดยูเคชัน่
(2002)
โครงการกอสรางทีพ่ กั นักศึกษา
ผูร บั เหมาหลัก คุณวิจติ รา รัตน
165.22
วิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เพียร
จ. กรุงเทพมหานคร

แบบ 69-1

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1 ก.ค. 2543 –
31 ต.ค. 2543

1 ส.ค. 2543 –
29 ก.ย. 2543
2 ก.ค. 2544 –
31 ก.ค. 2544
1 ก.ย. 2544 –
30 พ.ย. 2544
1 มี.ค. 2545 –
31 พ.ค. 2545
1 มี.ค. 2546 –
27 มี.ค. 2546
18 ก.ค. 254630 มิ.ย. 2547

1 ส.ค. 2546 –
30 มิ.ย. 2547

นอกจากนี้ บริษทั ฯยังมีงานทีอ่ ยูใ นระหวางการดําเนินงานกอสรางในสวนของงานกอสรางโครงการของภาคเอกชน
ดังมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

สวนที่ 2 – หนาที่ 3

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

ตารางที่ 4.4 งานโครงการกอสรางทีอ่ ยูใ นระหวางการดําเนินงานของลูกคาภาคเอกชน
ชื่อโครงการ
ลักษณะงาน
ผูว า จาง

1. โครงการกอสรางทีพ่ กั อาศัยโครง
การสะพานพระราม 5

2. โครงการกอสรางบานเดีย่ ว
เพอรเฟค การเดน รามคําแหง
164
3. โครงการโรงแรมคอนราด ภูเก็ต
รีสอรท แอนด สปา

4. โครงการบานพักตากอากาศริม
ทะเล พัทยา จ.ชลบุรี
5. โรงแรมสุรวิ งศ รอยัล สวีท โฮเทล

บานเดีย่ ว 2 ชั้น
จํานวน 254 หลัง
งานรัว้ รอบโครงการ
(ผนังรัว้ อิฐศิลาแดง)
บานเดีย่ วจํานวน 6 หลัง

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี
(กรุงเทพ)
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี
(กรุงเทพ)
บมจ. พร็อพเพอรตเ้ี พอรเฟค

บานเดีย่ วจํานวน 6 หลัง บมจ. พร็อพเพอรตเ้ี พอรเฟค
หองพักเดีย่ ว (Luxury บจ. สตาร แอนด สกาย
Villa) จํานวน 23 อาคาร
และ หองพักรวม
(Cluster Villa) จํานวน 4
อาคาร
การจัดหาวัสดุ
บจ. เออีเอช
กอสรางอาคารโรงแรม
คสล. สูง 8 ชั้น จ.
เชียงใหม

บจ. สุรวิ งศ รอยัล สวีท
โฮเทล

มูลคา
โครงการ
(ลานบาท)
334.49
11.92
6.88
7.10
120.44

ระยะเวลาดําเนินการ รอยละของงานที่ รอยละของงานที่ รอยละของงานที่
แลวเสร็จใน คาดวาจะแลวเสร็จใน คาดวาจะแลวเสร็จใน
ป 2546 (%)
ป 2547 (%)
ป 2548 (%)
30 ต.ค. 46 –
0.15
11.15
88.70
30 มิ.ย. 48
1 ธ.ค. 46 –
4.20
95.80
31 พ.ค. 47
16 พ.ย. 46 –
8.00
92.00
15 เม.ย. 47
20 ม.ค. 47 –
100.00
19 มิ.ย. 47
1 พ.ค.47 –
0.00%
26.05%
73.95%
30 มิ.ย. 48

45.00

ก.ย. 47 – ก.พ. 48

0.00 %

53.53%

46.47%

33.50

23 ส.ค. 47 –
22 มิ.ย. 48

0.00%

40.30%

59.70%

สวนที่ 2 – หนาที่ 4

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ

6. งานชอมทางหลวง จ.พิษณุโลก

ลักษณะงาน

แบบ 69-1

ผูว า จาง

มูลคา
โครงการ
(ลานบาท)
0.17

ระยะเวลาดําเนินการ รอยละของงานที่ รอยละของงานที่ รอยละของงานที่
แลวเสร็จใน คาดวาจะแลวเสร็จใน คาดวาจะแลวเสร็จใน
ป 2546 (%)
ป 2547 (%)
ป 2548 (%)
10 ก.ย. 47 0.00%
100.00%
0.00%
30 ก.ย. 47

งานซอมผิวทางและไหล
กรมทางหลวง
ทาง ทางหลวงหมายเลข
1115
7. งานชอมทางหลวง จ.พิษณุโลก
งานซอมผิวทางและไหล
กรมทางหลวง
0.14
10 ก.ย. 47 0.00%
100.00%
0.00%
ทาง ทางหลวงหมายเลข
30 ก.ย. 47
1314
รวม
559.64
หมายเหตุ: โครงการบานพักตากอากาศริมทะเลพัทยา จ.ชลบุรี (หมายเลข 4) สัญญามีการเจรจาจนเปนทีส่ น้ิ สุดแลวและอยูใ นการรอใหลกู คาลงนาม แตลกู คาไดใหบริษทั เริม่ ดําเนินการกอสรางแลว

สวนที่ 2 – หนาที่ 5

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

3.1.2!งานซื้อขายวัสดุกอสราง
งานซื้อขายวัสดุกอสรางเปนรูปแบบหนึง่ ของงานรับเหมา โดยเจาของโครงการหรือผูรับเหมาหลักสามารถ
แบงการใหรับเหมาชวงออกเปน
การใหรบั เหมาชวงเฉพาะการจัดหาวัสดุกอ สรางทีจ่ ําเปนตองใชสําหรับการกอสรางใน
โครงการและการใหรับเหมาชวงเฉพาะการจัดหาแรงงานและดําเนินการกอสราง ซึง่ ผูรับเหมาชวงในการจัดหาวัสดุกอ สราง
จะทําการประเมินจํานวนวัสดุท่ีตองใชในการกอสรางซึง่ รวมถึงวัสดุกอ สรางทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะทีจ่ ําเปนตองมีการผลิตขึน้
ใหมโดยผูผลิตวัสดุกอสราง เชน ทอระบายนําที
้ ่มีขนาดตามที่กําหนดโดยเจาของโครงการหรือเสาเข็ม และวัสดุกอ สราง
ทั่วๆไป
โดยบริษัทฯในฐานะผูร บั เหมาชวงเฉพาะงานจัดหาวัสดุกอ สรางจะดําเนินการประสานงานกับผูร บั เหมาชวงผู
ดําเนินการกอสรางเพื่อที่จะกําหนดปริมาณของวัสดุกอ สรางและกําหนดชวงเวลาทีต่ อ งใช โดยบริษทั ฯจะจัดหาวัสดุกอ สราง
จากผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่เคยติดตอดวยในอดีตเพื่อใหมีอํานาจการตอรองทางดานราคาและทําใหสามารถกําหนดระยะ
เวลาการสงมอบไดตรงตามเวลาที่ตองการ
และบริษทั ฯจะเริม่ ดําเนินการสัง่ ซือ้ กับผูผ ลิตหรือผูจ ดั จําหนายวัสดุกอ สราง
เฉพาะในระยะเวลาที่จํ าเปนตองใชวัสดุกอสรางเหลานั้นเทานั้นโดยไมมีการสั่งซื้อเพื่อเปนสินคาคงคลังเพื่อใหสามารถ
กําหนดราคาวัสดุกอสรางที่แนนอนและสามารถกําหนดอัตราสวนกําไรขัน้ ตน (Gross Margin) ทีเ่ หมาะสมได บริษัทฯมีงาน
รับเหมาชวงในการจัดหาวัสดุกอ สรางดังมีรายละเอียดของโครงการตามตารางดานลางนี้
ตารางที่ 4.5 ผลงานรับเหมาซือ้ ขายวัสดุกอ สรางของบริษทั ฯ
ชื่อโครงการ
ลักษณะของ
ชือ่ ผูว า จาง
การรับเหมา (ผูรับเหมาหลัก)
งานซื้อ-ขายวัสดุสําหรับงานแอสฟลทตคิ
คอนกรีต โครงการกอสรางทางสาย
พิษณุโลก – อุตรดิตถ ตอน 1

ผูร บั เหมา
ชวง

บจ. ประยูรวิศว
การชาง

มูลคาสัญญา
ไมรวม VAT
(ลานบาท)
198.19

ระยะเวลาของ
สัญญารับเหมา
ชวง
27 ส.ค. 2545 –
17 ก.ย. 2546

3.1.3!งานทีป่ รึกษาโครงการ
งานที่ปรึกษาโครงการ คือ บริการทีเ่ กีย่ วของกับการรับเหมากอสรางในลักษณะใดลักษณะหนึง่ โดยบริษทั ฯ
จะใหบริการกับผูรับเหมาบางรายทีม่ วี ศิ วกรไมเพียงพอสําหรับควบคุมโครงการกอสรางทีช่ นะการประกวดราคาแลว และ
บริษัทฯจะสงวิศวกรของบริษทั ฯเองไปชวยผูร บั เหมารายดังกลาวในการควบคุมการกอสราง
หรืออาจจะเปนกรณีทผ่ี รู บั
เหมาจากตางประเทศที่จะเขาประกวดราคาสําหรับงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ซึง่ หนวยงานภาครัฐ
ดังกลาวระบุเปนเงื่อนไขวาผูเ ขารวมประกวดราคาจะตองเปนผูร บั เหมาทีม่ ใี บอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐนัน้ ๆ
โดย
บริษัทฯจะรับหนาที่ในการเปนผูติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ หรืออาจจะทําสัญญาใหบริษทั ฯจัดสงวิศวกรไป
ชวยทําหนาที่เปนผูป ระสานงานและเปนผูช ว ยควบคุมการกอสรางของโครงการ โดยขอบเขตของงานและอัตราคาธรรม
เนียมที่ปรึกษาจะขึ้นอยูกบั การเจรจาตอรองระหวางทัง้ สองฝาย บริษทั ฯ มีงานทีป่ รึกษาโครงการตามรายละเอียดในตาราง
ดานลางนี้
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ตารางที่ 4.6 ผลงานทีป่ รึกษาโครงการของบริษทั ฯ
ชื่อโครงการ
ชือ่ เจาของ ชื่อผูวาจาง
โครงการ

แบบ 69-1
มูลคารวมของ
สัญญาไมรวม
VAT
(ลานบาท)

มูลคาของ
ระยะเวลา
สัญญาใน
ดําเนินงาน
สวนทีเ่ ปน
ของบริษัทฯ
(ลานบาท)
งานออกแบบรวมกอสรางทอรวบ กรุงเทพ กิจการรวมคา
747.57
7.85
30 มี.ค. 2544 –
รวมนํ้าเสียและบอพัก MH, IPC
มหานคร
เอ เอฟ เอส
(คิดเปน
24 เม.ย. 2546
สวนที่เหลือ โครงการบําบัดนํ้า
อัตรารอยละ
เสียรวมระยะที่ 1 (สวนที่ 2)
1.05)
หมายเหตุ งานดังกลาวเปนงานทีบ่ ริษทั ฯไดรว มกับบจ. โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล และบริษทั Skanska Lundby AB ใน
ลักษณะของกิจการรวมคา เอ เอฟ เอส ซึง่ บริษทั ฯมีสดั สวนการลงทุนรอยละ 0.05 และทําหนาทีเ่ ปนทีป่ รึกษาทําหนาทีใ่ น
การประสานงานกับเจาของโครงการ ภายหลังจากเสร็จโครงการ จํานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯไดรับจริงมีมลู คาเทากับ 7.19 ลาน
บาทเนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงสัดสวนการทํางาน
3.2! การตลาดหรือภาวะการแขงขัน
3.2.1 ภาพรวมและแนวโนมของอุตสาหกรรม
ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดมกี ารคาดการณภาพรวมและแนวโนมของอุตสาหกรรมกอสรางไววา
ขณะนี้
สภาวะอุตสาหกรรมกอสรางของประเทศไทยอยูใ นระยะเริม่ ฟน ตัว หลังจากไดรบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ จากวิกฤตเศรษฐกิจ
ในป 2540 โดยระบุวา ในป 2545 ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ดานการกอสรางมีการขยายตัวรอยละ 6.0
ซึ่งเปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนครัง้ แรกนับตัง้ แตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สอดคลองกับการลงทุนในดานการกอสรางทีข่ ยายตัว
รอยละ 4.4 โดยการกอสรางภาคเอกชนเติบโตขึน้ ถึงรอยละ 20.1 อันเปนผลมาจากการขยายตัวอยางตอเนือ่ งของการกอ
สรางที่อยูอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย แตการกอสรางภาครัฐลดลงรอยละ 5.5 เนือ่ งจากรัฐลดงบประมาณรายจายดาน
การลงทุนลง
ทางศูนยวิจัยฯไดวิเคราะหถงึ แนวโนมการลงทุนดานการกอสรางวา ทางดานอุปสงค (Demand) ความ
ตองการในการขยายการลงทุนมีสงู ไมวา จะเปนโครงการทีอ่ ยูอ าศัย พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม สวนในดานอุปทาน
(Supply) ยังมีปจจัยที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจหลายประการดวยกัน ซึง่ อาจสงผลตอการเติบโตของการกอสรางในชวงป 2546
โดยแนวโนมการลงทุนในการกอสรางยังคงเติบโตอยางตอเนือ่ ง และมีความตองการลงทุนมาจากประเภทที่อยูอาศัย คิด
เปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 50 ของการลงทุนในการกอสรางภาคเอกชนทัง้ หมด สําหรับการกอสรางทีไ่ มใชทอ่ี ยูอ าศัยและ
การกอสรางดานอุตสาหกรรม การลงทุนมีแนวโนมปรับตัวดีขน้ึ
อยางไรก็ตาม แมวา ความตองการลงทุนในการกอสรางภาคเอกชนจะมีอยูส งู แตอปุ สรรคทางดาน อุป
ทานอาจฉุดกิจกรรมการกอสรางใหลา ชาลงไป โดยปจจัยดานลบเหลานี้ ไดแก ตนทุนการกอสรางทีส่ งู ซึง่ เปนผลมาจาก
ราคาวัสดุกอสรางที่ปรับตัวสูงขึน้ ปญหาตนทุนคาขนสงทีส่ งู ขึน้ ในขณะทีก่ ําลังการขนสงลดลง สืบเนือ่ งจากการทีภ่ าครัฐเขม
งวดกับนํ้าหนักบรรทุกของรถบรรทุก และปญหาการขาดแลนผูร บั เหมาทีม่ ศี กั ยภาพ เนือ่ งจากผูป ระกอบการสวนหนึง่ ใน
ธุรกิจนี้ยังมีปญหาทางดานการเงิน โดยสินเชือ่ ทีใ่ หแกธรุ กิจกอสรางมีหนีท้ ไ่ี มกอ ใหเกิดรายไดตอ สินเชือ่ รวมคิดเปนสัดสวน
สูงสุดในบรรดาธุรกิจทุกประเภท โดยตัวเลข ณ เดือน พฤศจิกายน 2545 มีสดั สวนรอยละ 22.28 ของสินเชื่อรวม
ทางศูนยวิจัยฯยังไดคาดการณแนวโนมของการลงทุนดานการกอสรางโดยรวมของป 2546 วาจะมีมูล
คาประมาณ 486,000 ลานบาทเพิม่ ขึน้ รอยละ 6 จาก 457,046 ลานบาทในป 2545 ขณะที่ป 2547 จะมีแนวโนมขยายตัวสูง
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แบบ 69-1

ขึ้นเปนประมาณ 542,000 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 11 อยางไรก็ตาม มูลคาทางเศรษฐกิจในสาขานีย้ งั อยูใ นระดับตํ่ากวา
ชวงกอนหนาวิกฤตเศรษฐกิจทีม่ มี ลู คาสูงถึง 700,000-900,000 ลานบาทตอป
ภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางสําหรับงานของหนวยงานภาครัฐ
สภาวะอุตสาหกรรมกอสรางสําหรับงานของหนวยงานภาครัฐนั้นจะขึ้นอยูกับปริมาณของโครงการกอ
สรางตางๆ ซึ่งหนวยงานภาครัฐแตละแหงไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งงบประมาณการกอสรางโครงการ
สาธารณูปโภคตางๆ สําหรับป 2543 ถึงป 2549 จะมีรายละเอียดตามกราฟดานลางนี้
งบประมาณการลงทุนดานโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในแตละสาขา
สําหรับงบประมาณการในชวงป 2543 ถึงป 2549
164,899

สาขาขนสงทางอากาศ
สาขาขนสงทางบก

161,949

สาขาพลังงาน

161,017
84,185

สาขาชลประทาน
40,456

สาขาสื่อสารโทรคมนาคม
สาขาสาธารณูปการ

19,039

สาขาขนสงทางนํ้า

12,619
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จากกราฟงบประมาณการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานของหนวยงานภาครัฐ ซึง่ รวบรวม
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสําหรับงบประมาณการในชวงป 2543 ถึงป 2549 นัน้
แสดงใหเห็นวารัฐบาลไดจัดกลุมโครงการตางๆ เปนโครงการทีค่ วรผลักดันใหแลวเสร็จจํานวนทัง้ หมด 34 โครงการ ซึ่งมี
จํานวนวงเงินลงทุนทั้งสิ้นเทากับ 389,640 ลานบาท โดยโครงการเหลานีเ้ ปนโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลวโดยคณะรัฐมนตรี
และบางโครงการอยูในระหวางการกอสราง ซึง่ จะเห็นไดวา สาขาของการกอสรางสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีไ่ ดรบั อนุมตั งิ บ
ประมาณการลงทุนเปนจํานวนที่สูงที่สุด คือ สาขาขนสงทางอากาศ ซึง่ ไดรบั อนุมตั งิ บประมาณเทากับ 164,899 ลานบาท
โดยงบประมาณสวนใหญสําหรับสาขาขนสงทางอากาศนีจ้ ะเปนงบประมาณสําหรับการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ สวน
สาขาของการกอสรางโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีไ่ ดรบั อนุมตั งิ บประมาณรองลงมา คือ สาขาการขนสงทางบก โดยได
รับอนุมัติงบประมาณเทากับ 161,949 ลานบาท และโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั งิ บประมาณนัน้ ประกอบดวย โครงการของกรม
ทางหลวง โครงการของการรถไฟแหงประเทศไทย และโครงการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย สวนสาขาของโครง
การกอสรางสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีไ่ ดรบั อนุมตั งิ บประมาณถัดลงมา คือ สาขาพลังงาน สาขาชลประทาน สาขาสื่อสาร
คมนาคม สาขาสาธารณูปการ และสาขาขนสงทางนํ้า ตามลําดับ
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ภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางของภาคเอกชน
ในสวนของภาคเอกชน สภาวะอุตสาหกรรมกอสรางภาคเอกชนจะขึน้ อยูก บั แผนการในการกอสราง
อาคารสํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย อาคารเรียน โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา หรือโรงแรม รวมถึงโครงการหมู
บานจัดสรรตางๆ เปนสวนใหญ โดยปริมาณการกอสรางของภาคเอกชนจะผันแปรตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ
นโยบายการลงทุนของภาคเอกชนแตละแหง โดยหากพิจารณาจากกราฟแสดงผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประ
จําป ในอดีตตั้งแตป 2540 ถึง 2546 และตารางแสดงพืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลทัว่ ประเทศขางลางจะเห็นวา
อุตสาหกรรมกอสรางมีแนวโนมของการปรับตัวดีขึ้นในป 2544 ป 2545และป 2546 หลังจากทีป่ ระสบกับภาวะหดตัวในชวง
ป 2540 ถึงป 2543 ซึง่ เปนชวงของการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและยังมีผลตอเนือ่ งไปจนถึงป 2543 โดย
เฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมกอสรางภาคเอกชนประเภทที่อยูอาศัยซึ่งมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 73.5 ของพื้นที่รับอนุญาตกอ
สรางโดยรวม
ล า นบาท

รายได ป ระชาชาติ ณ ราคาตลาดป จ จุ บั น สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมก อ สร า ง
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตารางที่ 5 พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลทั่วประเทศ
พื้นทีร่ บั อนุญาต
2541
2542
2543
2544
กอสรางในเขต
(000)
(000)
(000) % (000) %
%
%
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
เทศบาลตาม
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
ประเภทธุรกิจ
ที่อยูอาศัย
4,569 -60.4
3,805
-1.7 4,872 28.0 6,393 30.8
พาณิชยกรรม
1,902 -77.6
2,057
8.2 1,869 -9.2 1,702 -9.6
อุตสาหกรรมและอืน่ ๆ
971 -43.4
769 -20.8
846 10.0
864 3.4
รวมทั้งประเทศ
7,442 -65.8
6,631 -10.9 7,587 14.4 8,959 17.8
หมายเหตุ : ตัวเลขอัตราสวนรอยละแสดงอัตราขยายตัวเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปทผ่ี า นมา
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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2545P
(000)
%
ตาราง
เมตร
10,215 59.8
2,255 32.5
1,421 64.5
13,891 55.1

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

3.2.2 ลักษณะลูกคา
ลูกคาในธุรกิจรับเหมากอสรางสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ใหญๆ คือ กลุม งานของหนวยงานภาค
รัฐและกลุมงานของภาคเอกชน เนือ่ งจากบริษทั ฯเปนผูร บั เหมากอสรางขนาดกลางทีม่ เี งินทุน เครือ่ งจักรและบุคลากรที่
จํากัด การเขาประกวดราคาเปนผูร บั เหมาหลักสําหรับงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐทีม่ มี ลู คาโครงการทีส่ งู บริษทั ฯจะ
สามารถเขารวมประกวดราคาในลักษณะของกิจการรวมคาหรือคอนเซอรเตียมเทานัน้ การจัดหางานกอสรางโครงการของ
หนวยงานภาครัฐที่ผานมา บริษทั ฯจะเปนผูร บั เหมาชวงของบริษทั รับเหมากอสรางขนาดใหญซง่ึ ชนะการประกวดราคางาน
โครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐอีกทอดหนึง่
โดยในปจจุบนั ผูร บั เหมากอสรางขนาดใหญของหนวยงานภาครัฐจะ
ประกอบดวย บริษทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน), บริษทั วิจติ รภัณฑกอ สราง จํากัด, บริษัทสี่แสงการโยธา จํากัด, บริษทั
ประยูรวิศวการชาง จํากัด, บริษทั อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน), บริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนดคอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน), และบริษทั เนาวรัตน พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เปนตน
แมวาที่ผานมาบริษทั ฯไดรบั เหมาชวงโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐเปนหลัก ซึง่ โครงการกอ
สรางดังกลาวมีมูลคาสูงเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ทําใหรายไดของบริษทั ฯในแตละปจะพึง่ พิงกับลูกคาจํานวน 1 ราย
ซึ่งที่มีมูลคาประมาณรอยละ 30 ของรายไดรวม ในป 2546 บริษทั ฯมีรายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางสําหรับงานแอส
ฟลทติคคอนกรีต โครงการกอสรางทางสาย พิษณุโลก – อุตรดิตถ ตอน 1 เปนหลัก บริษทั ฯเปนผูร บั เหมาชวงของ บริษทั
ประยูรวิศวการชาง จํากัด ทําใหรายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางในป 2546 มีมูลคาประมาณรอยละ 68 ของรายไดรวม
สําหรับการรับเหมากอสรางภาคเอกชนนั้น ลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนเจาของโครงการกอสราง
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูป ระกอบการธุรกิจบานจัดสรรประเภททีอ่ ยูอ าศัยซึง่ มีแนวโนมขยายสูง ซึง่ โดยปกติแลวผู
ประกอบการธุรกิจบานจัดสรรดังกลาวจะมีผูรับเหมากอสรางที่เคยมีการมอบหมายใหทําการกอสรางโครงการบานจัดสรร
ของตนอยูเ ปนประจําอยูแลว เชน กลุมบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี จะมอบหมายใหบริษัท พรีบิลท จํากัด เปนผูร บั เหมา
กอสรางโครงการบานจัดสรรของตน แตเนือ่ งจากภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในปจจุบนั มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึน้
อยางตอเนื่อง ทําใหบริษทั ผูประกอบการบานจัดสรรจะตองทําการวาจางผูรบั เหมารายอื่นๆ เพือ่ ใหทําการกอสรางโครงการ
บานจัดสรรใหทนั ตอการสงมอบใหกบั ลูกคา จึงถึอเปนโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ ในการรับงานจากโครงการบานจัดสรร
ตางๆไดมากขึ้น หากอางอิงถึงขอมูลของฝายวิจัย บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึง่ คาดหมายวาแนวโนมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในชวงครึ่งปหลังของป 2546 จะมีการขยายตัวตอเนือ่ ง โดยจะมีการเปดโครงการใหมกวา 40 โครงการ
รวมกวา 11,000 หนวยในทุกทําเลทีต่ ง้ั กระจายตัวอยูใ นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ดังมีรายละเอียดตามตา
รางดานลางนี้
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ตารางที่ 6 โครงการบานจัดสรรทีจ่ ะเปดขายในชวงครึง่ หลังของป 2546
ผูป ระกอบการ
จํานวนหนวยของบานเดี่ยว/
ทาวนเฮาสที่เปดใหม
1. ควอลิตี้ เฮาส
250
2. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท
535
3. แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี
530
4. พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค
2,221
5. แลนด แอนด เฮาส
3,689
6. ศุภาลัย
124
7. สัมมากร
280
8. แสนสิริ
2,112
9.เอเชีย่ น พร็อพเพอรต้ี
526
10. ปริญสิริ 2000
706
11. วังทอง
500
รวม
11,473
ที่มา : ฝายวิจัย บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
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จํานวน
โครงการ
2
3
2
5
10
1
1
4
3
6
3
40

3.2.3 คูแขงขันและภาวะการแขงขัน
คูแ ขงขัน
คูแขงขันในตลาดอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางของบริษทั ฯคือบรรดาบริษัทรับเหมากอสรางขนาดกลาง
และขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนมากในประเทศไทย หากนับจากจํานวนผูรับเหมาเพียงบางสวนที่จดทะเบียนกับสมาคมอุตสาห
กรรมกอสรางไทยสําหรับป 2546 จะมีจํานวนเทากับ 549 ราย นอกจากนี้ ยังมีผรู บั เหมาสวนใหญทไ่ี มไดจดทะเบียนกับ
สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย โดยผูร บั เหมากอสรางในกลุม นีป้ ระกอบดวยผูร บั เหมาทีร่ บั งานกอสรางทีม่ มี ลู คาโครงการ
ไมสูงมากและไมตองใชเทคโนโลยีที่ซับซอน มีวิศวกร เครือ่ งจักรและอุปกรณเปนจํานวนไมมาก ผูร บั เหมาในกลุม นีอ้ าจมี
ใบอนุญาตเปนผูรับเหมากอสรางของหนวยงานภาครัฐบางแหง และจะรับงานกอสรางในลักษณะของผูร บั เหมาหลัก (Main
Contractor) สําหรับการกอสรางโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก และรับงานกอสรางในลักษณะของผูร บั เหมาชวง (Sub
Contractor) สําหรับโครงการกอสรางขนาดใหญ หรืออาจจะเขารวมประกวดราคาสําหรับโครงการกอสรางขนาดใหญของ
หนวยงานภาครัฐโดยวิธีการเขารวมประกวดราคาในลักษณะของกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือแบบกลุม รวมคาหรือ
แบบคอนซอรเตียม (Consortium) กับผูร บั เหมารายอืน่ โดยมีสดั สวนของสวนแบงกําไรที่ไมสูงมากนัก
ภาวะการแขงขัน
การแขงขันของบริษัทรับเหมากอสรางทั้งที่เปนงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐซึ่งประกอบไปดวย
บรรดาผูรับเหมาที่มีใบอนุญาตของหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงานสําหรับงานกอสรางแตละประเภท เชน ถนน สะพาน
ชลประทานและงานระบบ เปนตน ภาวะการแขงขันของบรรดากลุม ผูร บั เหมาทีร่ บั งานกอสรางของหนวยงานภาครัฐเปนไป
อยางรุนแรง ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการทีร่ ฐั บาลไดปรับลดจํานวนโครงการและงบประมาณในการกอสรางโครงการสาธารณูปโภค
ตางๆ ลง ทําใหปริมาณงานกอสรางในมือของกลุม ผูร บั เหมาขนาดใหญมีจานวนลดลงด
ํ
วย ซึง่ สงผลกระทบเปนลูกโซตอ ผูร บั
เหมาขนาดกลางและขนาดเล็กทีเ่ ปนผูร บั เหมาชวงใหมโี ครงการในมือที่นอยลงดวย ทําใหผรู บั เหมาชวงหลายรายใชนโยบาย
ทางดานราคาเปนกลยุทธในการจัดหางานกอสรางเพื่อมาพยุงกิจการของตนเอง
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ในสวนของภาวะการแขงขันของงานภาคเอกชนนั้น เนื่องจากผลกระทบทางดานวิกฤตเศรษฐกิจในป
2540 ที่ทํ าใหการกอสรางภาคเอกชนประสบภาวะการหยุดชะงัก และทําใหผูรับเหมากอสรางงานของภาคเอกชนตอง
ประสบกับปญหาขาดสภาพคลองและผูร บั เหมาบางแหงตองปดกิจการลงในเวลาตอมา ผูร บั เหมาทีย่ งั สามารถรับงานโครง
สรางอาคารภาคเอกชนในปจจุบนั นัน้ เปนผูร บั เหมาเพียงไมกร่ี ายทีส่ ามารถรอดพนจากภาวะซบเซาของอุตสาหกรรม และผู
รับเหมาขนาดใหญซ่ึงเคยรับงานกอสรางของภาครัฐในอดีตและหันมารับงานของภาคเอกชน และเมื่อป 2546 จากการทีร่ ฐั
บาลมีนโนบายที่จะใหเรงสรางสนามบินสุวรรณภูมใิ หเสร็จตามหมายกําหนดการทีไ่ ดตง้ั ไว ทําใหงานกอสรางของหนวยงาน
ภาครัฐเริ่มขยายตัวสูงขึ้น บริษัทกอสรางขนาดใหญจึงมุงเนนที่จะรับงานโครงการขนาดใหญของภาครัฐ ตัวอยางเชน
บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) มีโครงการกอสรางในมือ มูลคาประมาณ 50,000 ลานบาท ซึง่ สวน
ใหญเปนโครงการของภาครัฐ เชน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ และบริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนดคอนสตรัคชัน่
จํากัด (มหาชน) มีโครงการกอสรางในมือ มูลคาประมาณ 20,000 ลานบาท ซึง่ สวนใหญเปนโครงการของภาครัฐ เชน โครง
การถนนวงแหวน เปนตน จากความเห็นของผูบ ริหารของบริษทั ฯ การเขาไปรับงานภาครัฐของบริษทั รับเหมากอสราง
ขนาดใหญดังกลาวจะเปนผลใหผูรับเหมาขนาดกลางและผูรับเหมาขนาดเล็กสามารถเขาไปรับงานของภาคเอกชนไดเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งสงผลใหสภาพการแขงขันในการประมูลงานมีความรุนแรงนอยลง อยางไรก็ดี ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจไมดี
เทาที่ควร บริษัทฯก็จะเนนรับงานขนาดกลางหรืองานรับเหมาชวงโครงการของหนวยงานภาครัฐมากกวาภาคเอกชนเพื่อ
ลดความเสีย่ งในการชําระเงินของลูกคา
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากการกอสรางงานของภาคเอกชนไมวา จะเปนการกอสรางอาคาร โรงงานอุตสาห
กรรมทั่วไป รวมถึงการกอสรางหมูบ า นจัดสรรเปนการกอสรางทีไ่ มจําเปนตองใชเทคโนโลยีที่ซับซอน ดังนัน้ การแขงขันใน
กลุมนี้จึงเปนการแขงขันของบริษัท รับเหมากอสรางจํานวนมากที่ทํ าการแขงขันกันทางดานราคาคารับเหมากอสรางเปน
หลัก และเนื่องจากการเขารับงานโครงการกอสรางของภาคเอกชนไมมขี อ จํากัดในเรือ่ งของใบอนุญาต การหางานกอสราง
สวนใหญจึงตองอาศัยผูบริหารและคณะกรรมการของผูรับเหมาซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีกับเจาของโครงการในการ
เจรจาเพือ่ ใหไดงานกอสรางเปนหลัก
3.2.4 กลยุทธการแขงขัน
(ก) การติดตามขอมูลขาวสารการประกวดราคาของโครงการกอสรางใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ บริษัทฯได
ใหความสําคัญกับการจัดหางานกอสรางอยางมากเพือ่ ใหมรี ายไดจากการกอสรางอยางตอเนือ่ ง
บริษทั ฯจึงจัดใหมฝี า ย
พัฒนาธุรกิจซึ่งมีหนาที่ในการติดตามขาวสารการประกวดราคาและผลการประกวดราคาของโครงการกอสรางตางๆ ทั้งที่
เปนโครงการกอสรางสาธารณูปโภคพืน้ ฐานของหนวยงานภาครัฐและโครงการกอสรางภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถ
ติดตอขอรับเหมาชวงจากผูรับเหมาที่ชนะการประกวดราคา หรืออาจจะเปนการเขารวมประกวดราคาดวยหากเปนโครงการ
กอสรางที่มีมูลคาไมสูงมากนักและคาดวาจะมีผลกําไร โดยบริษทั ฯจะติดตามจากขาวสารของหนวยงานนัน้ ๆ และจากการ
พบปะกับผูรับเหมารายใหญตางๆ และรักษาความสัมพันธทด่ี กี บั หนวยงานภาครัฐ ผูร บั เหมาขนาดใหญทเ่ี ปนผูร บั เหมา
หลักและบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant) เปนตน ซึง่ ตลอดเวลาทีผ่ า นมา บริษทั ฯ ไดรบั เหมาชวงงาน
กอสรางโครงการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนและไดรบั ความไววางใจในผลงานดวยดีมาตลอด
(ข) การใหบริการกอสรางที่มีประสิทธิภาพและเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ํ
บริษัทฯมีนโยบายการดําเนิน
งานที่มุงเนนการรักษาคุณภาพของงานกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานและสามารถดําเนินการกอสรางใหเสร็จตามเวลาที่
กําหนดไว โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ดํารงไวซง่ึ ชือ่ เสียงและความนาเชือ่ ถือของบริษทั ฯ และไดรบั การยอมรับจากบรรดาผูว า
จาง ซึง่ การมีผลงานกอสรางทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเสร็จตามเวลาทีก่ ําหนดจะมีผลใหบริษทั ฯไดรบั ความเชือ่ ถือจากลูกคาและได
รับความเชื่อมั่นใหเปนผูร บั เหมากอสรางสําหรับโครงการใหมของลูกคาตอไป
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(ค) การควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯมีนโยบายทีจ่ ะขยายกิจการอยางมัน่ คงและมีผลกําไรที่
เหมาะสมใหกับผูถือหุน
บริษัทฯจึงกําหนดใหมกี ารควบคุมตนทุนในการดําเนินงานใหอยูใ นระดับทีต่ ่ําควบคูไ ปกับการ
รักษาระดับคุณภาพของงานกอสราง โดยควบคุมภาระคาใชจายตางๆ เชน คาแรง คาบํารุงรักษาเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และ
รวมถึงการลดคาโสหุยของสินทรัพยอื่นๆ ทีไ่ มเกีย่ วของโดยตรงกับการดําเนินงาน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯไดใชวธิ เี ชาเครือ่ งมือ
เครื่องจักร และอุปกรณขนาดใหญบางประเภทเพือ่ ลดคาใชจา ยในการลงทุน และคาใชจา ยในการบํารุงรักษา
(ง) การเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับผูร บั เหมากอสรางตางประเทศ บริษัทฯมีนโยบายเขารวมกับผูร บั
เหมากอสรางขนาดใหญจากตางประเทศที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีในการกอสรางโครงการขนาดใหญเพื่อเขารวมการ
ประกวดราคารับเหมากอสรางโครงการของหนวยงานภาครัฐทีบ่ ริษทั ฯ มีใบอนุญาต เชน กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง หรือ กรุงเทพมหานคร เปนตน โดยการรวมเปนพันธมิตรกับบริษทั ผูร บั เหมากอสรางจากตางประเทศ ทําใหบริษทั
ฯ ไดรบั การถายทอดความรู เทคโนโลยี และวิธีการกอสรางที่ทันสมัย และทําใหบริษทั ฯมีศกั ยภาพและประสบการณในการ
รับเหมากอสรางเพิม่ ขึน้
(จ) ความยืดหยุน ในการรับงานกอสราง บริษทั ฯสามารถรับงานกอสรางโครงการของทัง้ หนวยงานภาค
รัฐและภาคเอกชน โดยมีเปาหมายหลักทีจ่ ะรับงานโครงการขนาดกลางทีม่ มี ลู คาไมเกิน 1,000 ลานบาท ทั้งในรูปแบบของ
การรับเหมาหลักและการรับเหมาชวง ในสวนของโครงการกอสรางขนาดใหญทม่ี มี ลู คาเกิน 1,000 ลานบาทขึน้ ไป บริษทั ฯ
จะรวมมือกับบริษัทผูรับเหมารายใหญรายอื่นหรือบริษัทผูรับเหมาตางชาติเขารวมประกวดราคาในรูปแบบของกิจการรวม
คา (Joint Venture) หรือในรูปแบบของกลุม รวมคาหรือแบบคอนซอรเตียม (Consortium)
(ฉ) การควบคุมและบริหารสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะควบคุมและบริหาร
ใหมีสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯอยางเพียงพอตลอดเวลา โดยมาตราการหลักทีท่ างบริษทั ฯใชในการรักษาสภาพ
คลองทางการเงิน คือ การเลือกรับงานจากผูว า จางทีม่ ฐี านะทางการเงินทีด่ ซี ง่ึ สามารถจายเงินคากอสรางใหกบั บริษทั ฯได
ตรงเวลา และบริษัทฯก็สามารถนําเงินไปชําระใหกบั ผูจ ําหนายวัสดุกอ สราง (Suppliers) ไดตรงเวลา รวมถึงการจายคาวัสดุ
กอสรางบางรายการเปนเงินสดเพื่อใหไดรบั สวนลดการคาจากผูจ ัดจําหนายทําใหมีอัตราสวนกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ และจายเงินคา
แรงใหกบั คนงานอยางตรงตามเวลา ซึ่งมีผลทําใหคนงานพอใจและเลือกทีจ่ ะทํางานใหบริษัทฯตอไปสําหรับโครงการกอ
สรางในอนาคต
3.3! การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 กําลังการผลิต
ในการดํ าเนินการกอสรางภายหลังจากไดรับเหมาชวงงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐและงานของ
ภาคเอกชน บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารโดยการจัดสรรกําลังการผลิตใหเหมาะสมกับปริมาณงานตามวิธกี ารดังตอไปนี้
(ก)วิศวกร จํ านวนวิศวกรที่บริษัทฯมีอยูเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดความสามารถในการ
รับงานกอสราง โดยบริษทั ฯไดมกี ารจัดจางวิศวกรในจํานวนทีเ่ หมาะสมตามจํานวนของโครงการกอสราง ขนาดของโครง
การกอสราง และความซับซอนของงานกอสรางทีไ่ ดรบั ในปจจุบนั บริษทั ฯมีวิศวกรที่เปนพนักงานประจําจํานวน 18 คน
ซึ่งมีความรูความสามารถ และประสบการณในการเปนวิศวกรผูค วบคุมงาน
นอกจากนี้ หากกรณีทบ่ี ริษทั ฯไดรบั งานรับเหมากอสรางเพิม่ เติมจากทีไ่ ดวางแผนไว ซึ่งอาจจะมี
ผลใหจํานวนวิศวกรมีไมเพียงพอตอปริมาณของงานกอสราง ณ ขณะนัน้ ๆ บริษัทฯยังสามารถจะจางวิศวกรจากภายนอก
มาเปนที่ปรึกษาของโครงการไดในลักษณะของลูกจางชั่วคราวได โดยสัญญาวาจางวิศวกรดังกลาวจะสิน้ สุดลงเมือ่ ดําเนิน
การกอสรางตามโครงการเสร็จสิน้ แลว
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(ข)แหลงเงินทุน บริษัทฯมีนโยบายที่จะรักษาระดับเงินทุนและแหลงเงินทุนใหเพียงพอเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในงานกอสราง โดยแหลงเงินทุนและจํานวนของเงินทุนที่บริษัทฯมีอยูจะสามารถใชเปนเครื่องมือใน
การชี้วัดความสามารถในการรับงานกอสรางของบริษัทฯ โดยในอดีตบริษทั ฯมีแหลงเงินทุนทีใ่ ชสําหรับดําเนินการกอสราง
คือ เงินสด เงินรับลวงหนาของโครงการกอสราง, วงเงินสินเชือ่ จากธนาคาร, เงินกูย มื กรรมการและเงินกูย มื จากบุคคลภาย
นอก สวนในปจจุบัน บริษัทฯมีวงเงินสินเชือ่ กับธนาคาร 2 แหง ซึง่ ประกอบไปดวยวงเงินในการออกหนังสือคํ้าประกันการ
ประมูลงานกอสรางและวงเงินที่ใชหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ ซึง่ บริษทั ฯ ไดใชบริการกับธนาคารดังกลาวมาเปนเวลา
นานแลว นอกจากนี้ สําหรับบางโครงการกอสรางผูว า จางอาจจะกําหนดใหผรู บั เหมาสามารถเบิกเงินคากอสรางลวงหนา
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในชวงแรกประมาณรอยละ 10-15 ของมูลคาโครงการกอสรางทัง้ หมดดวย ทําใหชว ยลดปญหา
ทางดานสภาพคลอง และในอนาคต หากบริษทั ฯไดรบั การวาจางกอสรางโครงการใหม ซึ่งเปนโครงการทีม่ ขี นาดใหญ และ
จําเปนที่จะตองใชแหลงเงินทุนมากขึน้ บริษทั ฯก็สามารถใชแหลงเงินทุนประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) โดย
บริษัทฯจะสามารถขอวงเงินสินเชือ่ โครงการดังกลาวจากธนาคารเปนรายโครงการ
(ค) ผูรับเหมาชวง ในกรณีที่มีงานกอสรางจํานวนหลายโครงการ มีบุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนิน
การ หรือกรณีทบ่ี ริษัทฯตองการที่จะรักษาอัตราสวนกําไรของโครงการกอสรางที่มีอยูในมือ บริษทั ฯสามารถวาจางผูร บั
เหมาชวงมาดําเนินการกอสรางในงานบางสวนอีกทอดหนึ่ง โดยวิธีการจัดหาผูรับเหมาชวงอาจจะเปนการประกวดราคา
หรือการเจรจาตอรองกับผูรับเหมาชวง โดยบริษัทฯจะกําหนดใหผูรับเหมาชวงตองทําสัญญารับเหมากอสรางกับบริษทั ฯ
และสัญญาดังกลาวจะมีลักษณะเชนเดียวกันกับสัญญาทีบ่ ริษทั ฯทํากับผูว า จาง ในการพิจารณาเลือกผูร บั เหมาชวงบริษทั ฯ
จะพิจารณาจากความนาเชือ่ ถือทางการเงิน ผลงานในอดีตของผูร บั เหมาชวง และความพรอมของเครื่องจักรอุปกรณเปน
เกณฑในการคัดเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของงานแตละโครงการ แตทั้งนี้ บริษทั ฯไมไดมกี ารพึง่ พิงผูร บั เหมาชวง
รายใดหรือผูร บั เหมาชวงกลุม ใดเปนพิเศษ
(ง) เครื่องจักรและอุปกรณ ในการรับเหมาชวงงานกอสรางปจจัยหนึง่ ทีใ่ ชในการกําหนดความสามารถ
ในการรับงานกอสรางของผูรับเหมา คือ ความพรอมของเครือ่ งจักรและอุปกรณทใ่ี ชในการกอสรางของผูร บั เหมาแตละราย
โดยผูรับเหมาที่มีเครื่องจักรและอุปกรณทพ่ี รอมจะสามารถเริม่ ทําการกอสรางไดอยางสะดวกและรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบัน บริษัท ฯใชวิธีการเชาเครื่องจักรและอุปกรณในการกอสรางจากบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการกอสรางเปนหลัก
เนือ่ งจากในชวงเวลานี้ เครื่องจักรและอุปกรณทใ่ี ชในการกอสรางดังกลาวสามารถหาเชาไดงา ย และการเชาเครือ่ งจักรและ
อุปกรณดงั กลาวยังสามารถชวยลดคาใชจา ยในการดูแลรักษา และซอมแซม สําหรับการรับงานกอสรางขนาดใหญ หากเกิด
กรณีที่บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณในการกอสรางไมเพียงพอ บริษทั ฯสามารถเลือกที่จะเขารวมกับผูร บั เหมารายอืน่ ๆ
ในการประกวดราคาและดําเนินการกอสรางงานกอสรางโครงการขนาดใหญเหลานัน้ หากในอนาคตบริษัทฯมีปริมาณงาน
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมกอสรางมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ทําใหการหาเชาเครือ่ งจักรเปนไปไดยากหรือราคาคา
เชาสูงขึ้น บริษัทฯอาจจะพิจารณาซือ้ เครือ่ งมือเครือ่ งจักรหรือทําการเชาเครือ่ งจักรเพือ่ ดําเนินการกอสราง ทั้งนี้ การตัดสิน
ใจในการซื้อหรือเชาเครือ่ งมือเครือ่ งจักรจะขึน้ อยูค วามเหมาะสมของแตละโครงการกอสรางเปนหลัก
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3.3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตามขาวสารการเปดประมูล การประกวดราคา
ของโครงการกอสรางตางๆ
ศึกษาขอมูลขั้นตนกอนตัดสินใจเขารวมประมูล ประกวดราคา
หรือเจรจา ในบางโครงการกอสราง

ติดตอหนวยงานราชการ หรือเจาของโครงการ
เพือ่ ขอซื้อแบบโครงการ หรือขอยื่นความประสงคในการเปน
ผรับเหมาของโครงการ
สํารวจสถานที่ คิดคํานวณตนทุนของโครงการ
และยืน่ ประกวดราคา หรือขอเจรจาคารับเหมากอสราง
รับงานและเซ็นสัญญารับเหมากอสราง
แตงตั้งผูจัดการโครงการ

ดําเนินการกอสรางเอง

วางแผนดําเนินงานและ
จัดเตรียมตารางงาน

จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ
จัดเตรียมแผนการเงิน

คัดเลือกผูร บั เหมาชวง

ดําเนินการกอสราง

รายงานความคืบหนา
ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

จางผูรับเหมาชวง

พบปญหาของ
งานกอสราง

ตรวจสอบพบ
จุดบกพรอง
ในการกอสราง

ผูร ับเหมาชวงดําเนินการกอสราง

ติดตามและตรวจสอบ
ไมผา นการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบความเรียบรอย

ตรวจสอบความเรียบรอยงานกอสราง
ของผูรับเหมาชวง
รับมอบงานกอสรางจากผูรับเหมาชวง

สงมอบงานและสรุปผลการดําเนินงาน
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3.3.3 ขอมูลเกีย่ วกับวัตถุดบิ
วัสดุกอสรางที่สาคั
ํ ญทีบ่ ริษทั ฯใชในการกอสรางโครงการกอสรางตางๆ มี 2 กลุม ใหญๆ ดังตอไปนี้
(ก) วัสดุกอ สรางทัว่ ไป ประกอบดวยวัสดุกอสรางที่จําเปนตองใชในงานกอสรางโยธาเกือบทุกประเภท
ไดแก หิน ดิน กรวด หินฝุน ทราย คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซิเมนต เหล็กเสน นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล เปนตน ซึง่ วัสดุกอ สราง
เหลานี้สามารถจัดหาไดงายตามทองตลาด โดยทีผ่ า นมา บริษทั ฯดําเนินการจัดซือ้ วัสดุประเภทดังกลาวทัง้ หมดภายใน
ประเทศ และจัดซื้อจากผูจําหนายวัสดุกอ สรางทีม่ กี ารติดตอกับบริษทั ฯมานานเพือ่ รักษาอํานาจการตอรองในดานราคาของ
วัสดุกอสราง โดยราคาวัสดุกอ สรางบางชนิด เชน ปูนซีเมนต นํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซล อาจจะผันผวนตามสภาวะตลาด
และอาจจะมีผลกระทบตอตนทุนการกอสรางบาง บริษทั ฯไดตระหนักถึงความเสีย่ งของการเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุกอ
สรางบางชนิดและไดมนี โยบายในการควบคุมความเสีย่ งตามทีไ่ ดระบุในปจจัยความเสีย่ งขางตนแลว
(ข) วัสดุกอสรางทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะ ซึ่งเปนวัสดุกอ สรางทีจ่ ําเปนตองใชในการกอสรางแตละโครง
การที่แตกตางกันไปขึ้นอยูก บั ประเภทของโครงการกอสราง เชน การกอสรางสะพาน หรือการกอสรางทางระบายนํ้า
เปนตน ซึ่งจะตองใชวัสดุกอสรางประเภททอระบายนําที
้ ่มีขนาดตามที่กําหนดในแบบแปลนของผูว า จาง บริษทั ฯจะทํา
สัญญาซื้อวัสดุกอสรางดังกลาวจากผูผ ลิตโดยตรง และสัญญาซือ้ วัสดุกอ สรางเหลานีเ้ ปนการทําสัญญาสําหรับแตละโครง
การ ในแตละสัญญาจะระบุราคาซือ้ ขายเปนราคาคงที่
โดยที่ผานมาบริษัทฯมิไดซื้อวัสดุกอสรางจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปนมูลคาที่สูงอยางมีนัยสําคัญและมิ
ไดมีการจัดหาวัสดุกอสรางที่มีลักษณะของการพึ่งพิงผูผลิตรายใดรายหนึง่ เปนพิเศษทัง้ ทีเ่ ปนวัสดุกอ สรางทัว่ ไปและวัสดุกอ
สรางทีล่ กั ษณะเฉพาะ
4! ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทฯมีนโยบายดําเนินการเพือ่ ปองกันผลกระทบตอสิง่ แวดลอมจากการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯไดให
ความสําคัญกับผลกระทบจากธุรกิจของบริษทั ฯทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดลอม ไมวา จะเปนผลกระทบทางดานมลพิษทางเสียง
และฝุนละออง ทีม่ ตี อ คนงานและชุมชนทีอ่ ยูอ าศัยใกลเคียงบริเวณกอสรางนัน้ ๆ เชน จัดใหมกี ารฉีดนํ้าหรือจัดการใหมีตา
ขายกัน้ เพื่อบรรเทาปญหาฝุนลุกลาม เปนตน และบริษทั ฯไดกําหนดมาตรการและขอกําหนดเพือ่ ลดผลกระทบจากมลพิษ
รวมทั้งตั้งมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยและสิง่ แวดลอมทีช่ ดั เจนเพือ่ ใหพนักงาน และผูร บั เหมาชวงยึดถือเปนแนว
ทางปฏิบัติ และภายในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษทั ฯไดปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายทีก่ ําหนดและไมมขี อ พิพาทหรือถูกฟองรอง
เกี่ยวกับสิง่ แวดลอมใดๆ ทั้งสิ้น
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