บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “วินเทจ”) จดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2535 ในนามบริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท เริ่มกอตั้งโดย นา
ยโสรัจ โรจนเบญจกุล และนายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟา
และสื่อสารประกอบอาคาร ในป 2547 บริษัทเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด พรอมเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เปน 20 ลานบาท ภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาวบริษัทไดขยายธุรกิจไปสูธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบ
ปรับอากาศในป 2549 และไดขยายธุรกิจไปสูธุรกิจใหบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในป 2540
บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551
ปจจุบันบริษัทดําเนินงานหลักในดานการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical
Engineering Contractor) อยางเต็มรูปแบบสําหรับอาคารทุกประเภทอาทิเชน อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย
อาคารพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนยการคา โรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทจัดเปนบริษัทรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายครอบคลุมงานรับเหมาทั้งที่เกี่ยวของกับภาครัฐ
และภาคเอกชน
บริษัทเนนการใหบริการลูกคาในระดับดีเยี่ยม โดยจะใหความสําคัญตอการสงมอบงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือไดและเปน
ธรรมตอลูกคา ดวยปรัชญาการทํางานที่มุงมั่นที่จะสงมอบใหอยางถูกตองในครั้งแรกและครั้งเดียว “We build it right
the first time” นอกจากนี้ เพื่อเปนการยกระดับการบริหารเชิงคุณภาพของฝายดําเนินงานโดยรวม บริษัทไดจัดทํา
ระบบ ISO 9001 และไดรับการรับรองในเดือนพฤศจิกายน ป 2551
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
ป
ป 2535

ป 2540
ป 2547

ป 2550

ป 2551

เหตุการณสําคัญ
– กอตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟาและ
ระบบสื่อสารประกอบอาคาร ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยมีหุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
10,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
– บริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จํากัด เริ่มขยายขอบเขตงานไปยังธุร กิจใหบ ริก ารบํารุงรัก ษาระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร
– เปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 พรอมทั้งขยาย
ขอบเขตงานไปยังธุรกิจติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร และธุรกิจติดตั้ง
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศประกอบอาคาร
– มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท เปน 20 ลานบาทโดยมีหุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200,000
หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
– วันที่ 5 เมษายน 2550 บริษัทรับโอนหุนของ บริษัท วินเทจ เมนทิแนนซ เซอรวิส จํากัด จากนา
ยโสรัจ โรจนเบญจกุล ทําใหบริษัทถือหุน บริษัท วินเทจ เมนทิแนนซ เซอรวิส จํากัด รอยละ
99.99 และไดโอนธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารไปยัง บริษัท วินเทจ
เมนทิแนนซ เซอรวิส จํากัด
– บริษัทปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจใหมโดยโอนธุรกิจบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
มาที่บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด และจดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัท วินเทจ เมนทิแนนซ
เซอรวิส จํากัด เมื่อ 7 ธันวาคม 2550 เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน
– ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2551เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2551 มี ม ติ ใ ห บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ป

ป 2552
ป 2553

เหตุการณสําคัญ
– แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตชื่อ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
– แปลงมูล คาหุนที่ตราไวจากเดิม หุนละ 100 บาท เปนมูล คาหุนละ 1 บาท โดยภายหลังการ
แปลงมู ล ค า หุ น บริ ษั ท จะมี หุ น สามั ญ ที่ ชํ า ระแล ว จํ า นวน 20 ล านหุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ นละ
1 บาท
– เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 40 ล า นหุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท ทํ า ให บ ริ ษั ท มี ทุ น
จดทะเบียนเพิ่มจาก 20 ลานบาท เปน 60 ลานบาท
– บริษัทไดเรียกชําระทุนจดทะเบียนเพิ่มจากผูถือหุนเดิมจํานวน 15 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาทในเดือนกันยายน ทําให ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น
35 ลานบาท
– บริษัทไดเรียกชําระทุนจดทะเบียนเพิ่มจากผูถือหุนเดิมจํานวน 10 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาทในเดือนมีนาคม ทําใหมีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 45 ลานบาท
– ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2553 เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2553 มี ม ติ ใ ห บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
– ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 15 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนสามัญจดทะเบียน
ที่ยังมิไดออกจําหนาย จึงทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนลดจาก 60 ลานบาท เปน 45 ลานบาท
– เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 35 ล า นหุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท ทํ า ให บ ริ ษั ท มี ทุ น จด
ทะเบียนเพิ่มจาก 45 ลานบาท เปน 80 ลานบาท
– จัดสรรหุนเพิ่มทุนโดย
– เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 15 ลานหุน
– เสนอขายใหแก ประชาชนทั่วไปจํานวน 18 ลานหุน ซึ่งการเสนอขายใหเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไปนั้นรวมถึงการเสนอขายใหกับผูมีอุปการคุณของบริษัทดวย
– เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจํานวน 2 ลานหุน
– บริษัทไดเรียกชําระทุนจดทะเบียนเพิ่มจากผูถือหุนเดิมจํานวน 15 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาทในเดือนมีนาคม ทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 60
ลานบาท
– ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 บริษัทไดจัดตั้งหนวยภาษี กิจการรวมคา รวมกับบริษัท ประดับวงศ
จํากัด โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนอยูที่รอยละ 50 โดยใชชื่อหนวยภาษี “กิจการรวมคาประดับ
วงศ และวินเทจวิศวกรรม”
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย

2.2.1 โครงสรางกลุมบริษัท

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม
จํากัด (มหาชน)
50%
กิจการรวมคาประดับวงศ และวินเทจวิศวกรรม
บริษัทเปนผูดําเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและใหบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคาร โดยในอดีต บริษัทไมมีการดําเนินธุรกิจอื่นผานบริษัทยอยหรือบริษัทรวมซึ่งเปนผลจากการปรับ
โครงสรางกลุม
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 บริษัทไดจัดตั้งหนวยภาษี “กิจการรวมคาประดับวงศ และวินเทจ
วิศวกรรม” รวมกับบริษัท ประดับวงศ จํากัด (ไมใชบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท) โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนอยูที่
รอยละ 50 เพื่อเปนผูรับเหมาหลักในโครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการ
รับเหมาผานกิจการรวมคาดังกลาวจะทําให บริษัทมีผลงานในการทํางานโดยตรงในสวนงานภาครัฐ
แนวทางการดําเนินธุรกิจของกิจการรวมคา
แตเดิม บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเปนผูรับเหมาวิศวกรรมประกอบอาคาร จะไมสามารถเขาประมูลงานภาครัฐได
โดยตรง เนื่องจากบริษัทไมมีผลงานสวนงานโครงสราง ทําใหไมสามารถเขาประมูลงานเปนผูรับเหมาหลักได (ดู
รายละเอียดสวน 3.1.2 การสรรหางาน) ดังนั้นการจัดตั้งรูปแบบกิจการรวมคา จะทําใหบริษัทสามารถหาพารทเนอร
เพื่อเขารวมประมูลเปนผูรับเหมาหลักได เพราะจะสามารถใชผลงานของพารทเนอรในการนับรวมเปนผลงานในการ
เขาประมูลงานภาครัฐของบริษัท
ภายหลังการเขารวมประมูลและบริษัทชนะการประมูล และดําเนินการแลวเสร็จจะทําใหบริษัทไดรับการนับรวม
ผลงานในสัดสวนการลงทุนในกิจการรวมคา ซึ่งจะทําใหบริษัทมีผลงานเพียงพอที่จะทําใหบริษัทเขาประมูลงานใน
ภาครัฐได ซึ่งการเปนผูรับเหมาหลักจะทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนมากขึ้น เพราะบริษัทเปนผูควบคุมโครงการ
ทั้งหมด(แตเดิมบริษัทเปนผูรับเหมาชวงในสวนงานราชการ ซึ่งตองทํางานภายใตสัญญาของผูรับเหมาหลัก จึงทําให
บริษัทไดกําไรในอัตราที่นอยลง) แนวทางกิจการรวมคาจะเพิ่มศักยภาพในการเปนผูรับเหมาหลักใหกับริษัท
บริษัทจึงมีนโยบายที่จะใชโครงสรางกิจการรวมคาเปนชองทางที่จะทําใหสามารถเขาประมูลงานในภาครัฐโดยตรง
โดยบริษัทจะเลือกผูรับเหมาโครงสรางที่มีความนาเชื่อถือเขาดําเนินการประมูลรวมกันในลักษณะพารทเนอร ที่จด
ทะเบียนรวมกันเปนหนวยภาษีกิจการรวมคา หากชนะการประมูลกิจการรวมคาก็จะวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมา
งานวิศวกรรมประกอบอาคาร(ซึ่งบริษัทก็จะไดรับผลกําไรตามปกติที่เปนผูรับเหมางานวิศวกรรมประกอบอาคาร)
และวาจางใหพารทเนอรเปนผูรับเหมางานโครงสราง โดยบริษัทจะเขาไปควบคุมดูแลงานในสวนบัญชีและการเงิน
เพื่อใหไดมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และหากงานกอสรางแลวเสร็จ บริษัทก็จะทําการเลิก
กิจการรวมคาและแบงผลกําไรกับบริษัทพารทเนอร (เปนผลกําไรคงเหลือหลังจากการวาจางผูรับเหมาชวง ซึ่งจะมี
สัดสวนนอย เนื่องจากกําไรสวนใหญจะอยูในสวนของการเปนผูรับหมาชวงแลว)
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน กิจการรวมคาดังกลาว เปนผูรับเหมากอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีมูลคา
โครงการในปจจุบัน 273 ลานบาท โดยกิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นนี้จะวาจางบริษัท ประดับวงศ จํากัด ใหดําเนินการ
กอสรางอาคารมูลคาทั้งสิ้น 187 ลานบาท และวาจางบริษัท ในการติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมูลคาทั้งสิ้น
86 ลานบาท โดยสัญญากิจการรวมคานี้จะเปนอันสิ้นสุด เมื่อคูสัญญาไดรวมปฏิบัติงานในโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งบริษัท
คาดวาโครงการนี้จะเริ่มในไตรมาสที่ 3 ป 2553 และแลวเสร็จใน ไตรมาสที่ 4 ป 2554
2.2.2 ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมเปนหลัก โดยสามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้
1. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical Electrical and Plumbing Contractor, MEP)
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (“ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ”) เปนธุรกิจหลักของ
บริษัท โดยในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีรายไดผานธุรกิจดังกลาวในอัตรารอยละ 82.88 ของ
รายไดรวม ซึ่งบริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ขนาดกลางที่มีเปาหมายประมูลงานขนาดกลางโดย
มูลคาโครงการรับเหมาสวนใหญอยูระหวาง 30 - 300 ลานบาท (อยางไรก็ดีบริษัทอาจจะเขารวมประมูลโครงการที่
มู ล ค า ต่ํ า กว า 30 ล า นบาท เพื่ อ รั ก ษาสายสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า แต ทั้ ง นี้ ง านดั ง กล า วไม ถื อ เป น เป า หมายหลั ก )
ครอบคลุมลูกคาในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการ โดยบริษัทแบง
ขอบเขตงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ออกเปน 3 สวนหลักไดแก
1.1 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร (Electrical system and Communication system)
สวนงานระบบไฟฟา (Electrical System) บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งอุปกรณไฟฟา ระบบไฟฟากําลังในสวน
อาคาร รวมถึงระบบปองกันฟาผาและสายลอฟา
สวนงานระบบสื่อสาร (Communication System) บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบ
เสียง ระบบสายสัญญาณ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนและปองกันอัคคีภัย และระบบควบคุมการทํางาน
อัตโนมัติ
1.2 งานระบบประปาและสุขาภิบาล (Plumbing System)
บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบน้ําดื่ม ระบบดับเพลิง ระบบน้ําเสีย ระบบสุขาภิบ าล และระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบ (Pumping machine) ในทุกระบบที่กลาวมาขางตน
1.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Mechanical System)
บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบทําความเย็น ระบบระบายความรอน ระบบระบายอากาศ รวมถึงระบบกระจาย
อากาศของเครื่องปรับอากาศ
สําหรับงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ จะครอบคลุมการจัดหา ติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพและระบบการ
ทํางานเปนหลัก โดยในขั้นตอนการทํางานจะรวมถึงการออกแบบระบบใหม หรือออกแบบเพื่อการปรับแกระบบ
เดิมใหเหมาะสม
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ เปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจรับเหมากอสราง โดยผูรับเหมากอสรางหลัก
(Main Contractor) จะเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางโครงสรางอาคารและสถาปตยกรรม (Structure and
Architectural work) และผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯจะรับผิดชอบติดตั้งงานระบบไฟฟาและเครือ่ งกล (MEP)
ซึ่งในการดําเนินการกอสรางเจาของงานอาจจะประมูลงานในลักษณะเปนสัญญาเดียว (Single Contract) หรือ
ประมูลแยกสัญญา (Separate Contract)
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การประมูลในลักษณะสัญญาเดียวนั้น เจาของโครงการจะประมูลเพื่อคัดเลือกผูรับเหมางานกอสรางรายหลัก
(Main Contractor) เพียงรายเดียว ซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบงานกอสรางทั้งหมดและผูรับเหมาหลักจะทําการเปด
ประมูลเลือกผูรับเหมาชวง (Subcontractors) เพื่อเขามาดําเนินการติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารตอไป ซึ่ง
สวนใหญโครงการภาครัฐจะใชการประมูลในลักษณะนี้ ดังนั้น ผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจึง
ไมไดเปนผูรับเหมาตรงกับทางหนวยงานราชการ แตจะเปนผูรับเหมาชวงที่รับงานตอจากผูรับเหมาหลักอีกทอด
หนึ่ง
การประมูลงานในลักษณะแยกสัญญา เจาของโครงการจะประมูลงานโดยแยกงานสวนตางๆ ออกจากกัน ซึ่ง
เจ า ของโครงการอาจจ า งผู บ ริ ห ารโครงการเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลและบริ ห ารเวลาและการจั ด การในการก อ สร า ง
ผูรับเหมาแตละรายจะทําสัญญาโดยตรงกับเจาของโครงการ โดยสวนใหญแลวงานในภาคเอกชนจะดําเนินการ
บริหารโครงการในลักษณะนี้
ลูกคาหลักของบริษัทประกอบดวย กลุมผูรับเหมากอสรางหลัก เจาของโครงการผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ
ผูบริหารโครงการ
2. ธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Preventive maintenance and service in building’s
engineering system)
บริษัทเปนผูใหบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (“ใหบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมฯ”) ราย
หลักรายหนึ่งของประเทศ โดยในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษา
ระบบวิศวกรรมฯ ในอัตรารอยละ 8.22 ซึ่งมีลักษณะการทําสัญญาเปนรายป และมีมูลคาโครงการ หรือมูลคา
สัญญาตั้งแต 40,000–10,000,000 บาท
งานในสวนใหบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมฯ จะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา ระบบประปา
และระบบปรับอากาศในอาคารใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ดังกลาวใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ลูกคาของบริษัทประกอบดวยลูกคาภาครัฐและเอกชน โดยทั่วไปลูกคาภาครัฐจะใชวิธีการเลือกผูรับจางโดยใช
วิธีการประมูลงานเปนหลัก
นอกจากดําเนินธุรกิจหลักดังที่กลาวมาขางตนแลว ในปลายป 2552 บริษัทไดเริ่มธุรกิจจัดจําหนายสารสกัดจาก
ธรรมชาติเพื่อใชในการปรับสภาพน้ําและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคาร ภายใตเครื่องหมายการคา
MICRO-NICE ที่ผลิตโดย บริษัท เทคโนกรีน จํากัด ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม เนื่องจากมี
สวนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ (Phytochemical Mixture) และสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ
(Biodegradable) โดยบริษัทคาดวาจะเปนสินคาที่นํามาทดแทนผลิตภัณฑเคมีที่ใชในการบําบัด ทั้งนี้ ในป 2552
ซึ่งเปนชวงเริ่มตน บริษัทยังมีรายไดจากธุรกิจนี้ไมมากนัก แตคาดวารายไดสวนนี้จะเพิ่มขึ้นในป 2553 เนื่องจาก
เปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการของบริษัท ทําใหสามารถใชฐานลูกคาและความชํานาญของบริษัทใหเปน
ประโยชนได
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2.3

โครงสรางรายไดของบริษัท
หนวย: ลานบาท
สิ้นสุดป 31 ธันวาคม
งบเสมือน*

งบเสมือน

งบการเงินตรวจสอบ
(ปรับปรุง)**

สิ้นสุด 12 เดือน
31 ธันวาคม***

2550

2551

2552

2553

บริการ
มูลคา

รอยละ

มูลคา

รอยละ

มูลคา

รอยละ

มูลคา

รอยละ

งานติดตั้งระบบ
วิศวกรรม
- งานระบบวิศวกรรมไฟฟา
และระบบสื่อสาร

184.76

52.15

122.29

49.89

195.80

61.39

213.70

59.49

- งานระบบประปาและ
ระบบสุขาภิบาล

59.03

16.66

51.22

20.89

61.91

19.41

58.80

16.37

- งานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ

82.90

23.40

33.47

13.65

30.88

9.68

25.25

7.03

326.69

92.22

206.98

84.44

288.59

90.48

297.75

82.88

-

-

-

-

-

-

28.30

7.88

25.80

7.28

34.02

13.88

26.04

8.16

29.54

8.22

-

-

-

-

0.55

0.17

0.77

0.21

1.77

0.50

4.12

1.68

3.77

1.18

2.89

0.80

354.26

100.00

245.12

100.00

318.94

100.00

359.24

100.00

รวม
งานโครงสราง
งานบริหารอาคาร
ขายน้ํายาปรับสภาพน้ํา
รายไดอื่น
รายไดรวม
*
**
***

2.4

งบการเงินเสมือน เปนงบการเงินที่จัดทําขึน้ โดยผูบริหารเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบเชิงวิเคราะหกับงบการเงินตรวจสอบทีป่ รับปรุงใหมในป 2552 ภายใต
มาตรฐานการรับรูรายไดเชนเดียวกัน
งบตรวจสอบรายการปรับปรุงป 2552 ตรวจสอบรายการการปรับปรุงขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ซึ่งจัดทําโดยผูตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จํากัด (รายงานอยูในงบการเงินฉบับครึ่งปแรกของป 2553)
ผลประกอบการที่แสดงในชวง 12 เดือนสิน้ สุด 31 ธันวาคม 2553 อางอิงจากงบการเงินตรวจสอบ 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถุนายน 2553 และงบการเงินสอบ
ทานสิน้ สุด 31 ธันวาคม 2553

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษั ทมี ความตั้ง ใจในการสรางองค ก รที่ส ามารถทํ าใหลูก คาให ความเชื่ อมั่ นและไว วางใจในคุ ณภาพและความ
เที่ยงตรงในการใหบริการภายใตปรัชญา “เราสรางสินคาคุณภาพในครั้งแรก” หรือ “we build it right the first
time”
บริษัทมีวิสัยทัศน ที่เปนจะเปนองคกรดานวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่มีประสิทธิภาพและใหบริการที่สรางความพึง
พอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยมีพันธะกิจหลักในการใหบริการลูกคาอยางมืออาชีพ มีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ และ
เปนธรรมแกลูกคา
บริษัทมีเปาหมายหลัก 5 ประการคือ การใหความพึงพอใจกับลูกคาสูงสุด ปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานวิศวกรรม เปน
องคกรแหงการเรียนรู มุงมั่นพัฒนาอยางตอเนื่อง และสรางการทํางานเปนทีม
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ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ดานการเติบโตรายได : บริษัทมีเปาหมายที่จะใหรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2553 บริษัทมีเปาหมายที่
จะมีรายไดประมาณ 500 ลานบาท
ดานการกระจายรายได : บริ ษั ท มี เ ป า หมายที่ จ ะกระจายรายได ต ามประเภทของงานในส ว นของงานระบบ
วิศวกรรมไฟฟา และระบบวิศวกรรมประปารวมกับระบบวิศวกรรมปรับอากาศ ใหมีอัตราสวน 60 : 40 ในระยะเวลา
3 ปขางหนา โดยการพัฒนาบุคลากรดวยการมุงเนนในดานวิศวกรไฟฟา และมุงเนนกระจายกลุมลูกคาโดยจะไม
พึ่งพากลุมอุตสาหกรรมใดเกินกวารอยละ 30 ใน 3 ปขางหนา
ดานอัตราการทํากําไร : บริษัทตั้งเปาหมายที่คงอัตรากําไรขั้นตนที่ประมาณรอยละ 17-20 ใหไดในอนาคตโดยใช
นโยบายในการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการพัฒนาคุณภาพ : บริษัทมีเปาหมายจะใหบริการลูก คาเพื่อใหลูก คาไดรับ ความพึงพอใจสูงสุด โดยการ
ปฏิบัติงานใหเสร็จลุลวงตามแผนงานในทุกโครงการ เปนที่พึงพอใจแกลูกคาโดยปราศจากขอรองเรียนหรือตองแกไข
รวมทั้งเนนการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐาน และมีเปาหมายเพื่อที่จะขอใบรับรอง ISO 9001:2008
ดานการพัฒนาบุคลากร : บริษัทมีเปาหมายจะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพโดยเฉพาะวิศวกรและชางเทคนิคใหมี
คุณภาพเหนือกวาคูแขงในระดับเดียวกัน โดยจัดใหมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเขามารวมงานกับบริษัท
และสงเสริมใหมีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ดานการเติบโตรายได : ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจํานวน
26.04 ลานบาท แตเนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจนี้เพื่อเสริมธุรกิจหลัก ประกอบกับธุรกิจนี้มีการแขงขันกันสูงมาก
บริษัทจึงไมเนนที่จะขยายรายไดในสวนของธุรกิจนี้ เพียงแตบริษัทจะรักษาสัดสวนรายไดจากธุรกิจนี้ไวในระดับ
ปจจุบัน
ดานการพัฒนาคุณภาพ : บริษัทมีเปาหมายจะใหบริการแกลูกคาเพื่อใหไดความพึงพอใจกับลูกคาสูงสุด โดยเนน
การบํารุงรักษาเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว
ทันทวงที รวมถึงคุณภาพการบริการที่พึงพอใจโดยปราศจากขอรองเรียนจากลูกคา และเนนการปฏิบัติงานใหไดตาม
มาตรฐาน และมีเปาหมายเพื่อที่จะขอใบรับรอง ISO 9001:2008
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