บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ 2 ส ว นหลั ก ได แ ก ธุ ร กิ จ รั บ เหมาติ ด ตั้ ง ระบบวิ ศ วกรรมประกอบอาคาร และธุ ร กิ จ ให บ ริ ก าร
บํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

3.1

ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (“ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ")

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ขนาดกลางที่มีความสามารถในการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคารทั้ง 3 ระบบหลัก ไดแก 1) ระบบวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร 2) ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล และ 3)
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ตารางแสดงมูลคางานของบริษัทแยกตามประเภทของงาน
หนวย: ลานบาท
สําหรับสิ้นป 31 ธันวาคม
บริการ
1) ระบบวิศวกรรมไฟฟา และระบบสื่อสาร
2) ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล
3) ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
รวม

2550
รายได
รอยละ
184.76
56.55
59.03
18.07
82.90
25.38
326.69
100.00

2551
รายได
รอยละ
122.29
59.09
51.22
24.74
33.47
16.17
206.98
100.00

2552
รายได
รอยละ
195.80
67.85
61.91
21.45
30.88
10.70
288.59
100.00

สําหรับ 12 เดือน
สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2553
รายได
รอยละ
213.70
71.77
58.80
19.75
25.25
8.48
297.75
100.00

1) งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร
งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสารเปนงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยปกติผูวาจางจึงมักวาจางงานทั้งสอง ระบบ
พรอมกัน โดยในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 มีรายไดจากสวนงานทั้งสองคิดเปนสัดสวนรอยละ 71.77 ของรายได
จากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ ขอบเขตงานในสวนนี้แบงเปน
สวนงานระบบไฟฟา
1. งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟายอย (Power Substation & High Voltage System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาและสถานียอยที่นํากระแสไฟฟาแรงดันสูง (High Voltage system) จากระบบไฟฟาภายนอก เพื่อแปลง
ใหเปนระบบไฟฟาแรงดันต่ําที่ใชในอาคาร (Low Voltage system) ซึ่งจะรวมถึงการวางระบบสายไฟฟาแรงสูงที่
เชื่อมตอระบบไฟฟาภายนอกกับระบบควบคุมไฟฟา (Switch Gear) นอกจากนี้ยังรวมถึงงานติดตั้งเครื่องกําเนิด
ไฟฟา (Generator set)
2. งานระบบจายไฟฟาและระบบแสงสวาง (Low Voltage Distribution and Lighting) ไดแก การจัดหาและติดตั้งตูจาย
ไฟฟา (Main Board) ตูแยกไฟฟาในแตละชั้น สายไฟฟาหลัก สายไฟฟายอย โคมไฟฟา และอุปกรณเปดปดและจาย
ไฟฟา
3. งานระบบไฟฟาสํารองและไฟฟาฉุกเฉินกรณีระบบไฟฟาขัดของ (Emergency Power System) ไดแก การจัดหาและ
ติดตั้งระบบแสงสวางไฟฟาฉุกเฉิน ระบบจายไฟฟาฉุกเฉิน และอุปกรณจายไฟฟาสํารอง (Generator Set)
4. งานระบบสายลอฟา (Lighting Protection System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งสายลอไฟฟา สายนําไฟฟา และ
ระบบนําไฟฟา (Ground System)
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
สวนงานระบบวิศวกรรมสื่อสาร
1. งานระบบโทรศัพทและโทรศัพทไรสาย (Telephone System and Wireless Telephone System) ไดแก การจัดหา
และติดตั้งสายสื่อสาร ตูแยกสื่อสาร อุปกรณควบคุมระบบสื่อสารและระบบรับสัญญาณหลัก
2. งานระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งระบบกลองวงจรปด ศูนยควบคุม และ
โครงขายสายนําสัญญาณ
3. งานระบบเสียงและระบบภาพในอาคาร (Sound & MATV System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งระบบการกระจาย
เสียงและภาพในอาคาร
4. งานระบบเชื่อมโยงเครือขายใยแกว (Fiber Optic System and Computer network) ไดแก การจัดหาและติดตั้ง
ระบบโครงขายใยแกวระบบการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
5. งานระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ (Building Automation system) ไดแก การจัดหาและติดตั้งสายไฟฟาและอุปกรณ
ควบคุมอาคารอัจฉริยะ
6. งานระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งเครือขายสัญญาณเตือนภัย และ
อุปกรณตรวจจับและสงสัญญาณเตือนภัย
2) งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล
ในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีรายไดจากสวนงานระบบประปาและระบบสุขาภิบาลคิดเปนสัดสวนรอยละ
19.75 ของรายไดจากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ทั้งหมด โดยขอบเขตของงานในสวนนี้แบงออกไดเปนดังนี้
1. งานระบบทอดับเพลิงและควบคุม (Fire Protection System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งทอดับเพลิง ระบบดับเพลิง
แบบหัวฉีด (Sprinkler System) อุปกรณดับเพลิง (Fire Extinguish Equipment) ระบบจายน้ําดับเพลิง(Fire Pump
and Control) ระบบสารสะอาดดับเพลิง (FM 200 System and Vesda System) และระบบดับเพลิงดวย
คารบอนไดออกไซด (CO2 System)
2. งานระบบลําเลียงน้ําดี ( Cold Water System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งทอลําเลียงน้ําและอุปกรณจายน้ํา (Cold
Water Pump)
3. งานระบบผลิตไอน้ําและน้ํารอน (Stream Boiler and Hot Water System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งระบบหมอตม
น้ํา และระบบจายน้ํารอน
4. งานระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย (Drainages and Treatment System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งระบบลําเลียง
น้ําเสีย (Waste Water Drainage System) ระบบลําเลียงน้ําฝน (Rain Water Drainage System) และระบบบําบัด
น้ําเสีย (Waste Water Treatment) การติดตั้งทั้งหมดจะรวมถึงการติดตั้งทอน้ํา ระบบจายน้ํา (Pumping) และการ
ติดตั้งสุขภัณฑดวย
5. งานระบบจายน้ําและระบายน้ําในสระวายน้ํา (Swimming Pool System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งอุปกรณลําเลียง
น้ํา ระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียในสระวายน้ํา
3) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีรายไดจากสวนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 8.48 ของรายไดจากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ทั้งหมด โดยขอบเขตของงานในสวนนี้แบงออกไดเปนดังนี้
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1. งานระบบปรับอาคารในอาคาร (Air Conditioning System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศทั้ง 3 ชนิด
ไดแก ระบบปรับอากาศชนิดรวม (Chilled Water Cooling System) ระบบปรับอากาศชนิดกลุม (Package Air
Cooling System) และระบบปรับอากาศแยกสวน (Spilt Type Air Conditioning System) ซึ่งจะรวมถึงการติดตัง้ วาง
ระบบทอลมเย็น (Duct) ระบบทอระบายความรอน ตัวทําความเย็นชนิดใชน้ํายา (Condenser ) ตัวทําความเย็นชนิด
ใชน้ําหรือลมระบายความรอน (Chiller) หอระบายความรอน (Cooling Tower) และเครื่องจายลมเย็น (Fan Coil
System)
2. งานระบบระบายอากาศ (Exhaust and Ventilation) ไดแก การจัดหาและติดตั้งระบบระบายอากาศในอาคาร
3. งานระบบปรับอากาศในหองสะอาด (Clean Room’s Air Conditional and Ventilation) ไดแก การจัดหาและติดตั้ง
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศในหองที่ตองการความสะอาดเปนพิเศษที่ใชในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส
และอุตสาหกรรมอื่นๆ
4. งานระบบปรับอากาศในหองทําความเย็น (Cooled Room System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศในหองเย็น
5. งานระบบปรับอากาศในบันไดหนีไฟ (Stair Pressurized System) ไดแก การจัดหาและติดตั้งอุปกรณอัดอากาศใน
บันไดหนีไฟ
ตารางแสดงประสบการณการทํางานของบริษัทแยกตามปที่ประมูลงานได ตั้งแตป 2548-2553
ชื่อโครงการ

1 THRU ทองหลอ
2 อาคาร 4/2 ม.รังสิต มหาลัย
รังสิต
3 The River
4 สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร
5 The Royce Private
6 อาคาร หอพักนักเรียนโครงการ2
โรงเรียนสาธิต ม.รังสิต
7 Sukhumvit Park Residence
8 อาคารเอนกประสงค ม.ราชภัฎ
ราชนครินทร
9 IT MUSUEM
10 อาคารสํานักงาน ธกส. (งาน
เพิม่ )
11 ครุภัณฑคณะสาธารณสุขศาสตร
มหิดล
12 หอประชุมและโรงยิม
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
13 Four Point by Sheraton BKK

ปทเี่ ริ่ม
งาน

ระบบไฟฟา
และสื่อสาร

2553
2553

65,033,878
44,144,788

38,640,653
20,297,892

ระบบปรับ
อากาศและ
ระบายอากาศ
23,895,562
21,635,542

2553
2553
2553
2553

28,929,367
11,837,253

79,063,390
12,570,633
6,012,602

55,826,000
5,514,632

79,063,390
55,826,000
41,500,000
23,364,486

2553
2553

11,201,230

5,114,831

4,483,940
11,311,100

20,800,000
11,311,100

2553
2553

11,000,000
10,172,662

-

-

11,000,000
10,172,662

2553

8,524,071

-

-

8,524,071

2553

-

-

6,542,912

6,542,912

2553

898,977

898,977

-

1,797,953
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ระบบประปา
และสุขาภิบาล

รวมมูลคา
โครงการ
127,570,093
86,078,222

บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ

ปทเี่ ริ่ม
งาน

14 พระราชวังสราญรมย (งานเพิ่ม)
15 KFC สาขาเคหะรมเลา
16 The Cove Condominium (งาน
เพิม่ - หองครัว)
17 Home Pro บางนา (งานเพิ่ม –
ปรับปรุงหองน้ํา)
18 Office ชั่วคราว PICO
รวมป 2553
1 พระราชวังสราญรมย
2 โฮมโปร นครปฐม
3 อาคารเอนกประสงค ม.ราชภัฎ
ราชนครินทร
4 โฮมโปร ราชพฤกษ
5 อาคารสํานักงานขาย และหอง
ตัวอยาง โครงการ The Wave
6 ระบบแจงเพลิงไหมอาคารเรียน
มาแตรเดอี
7 งานเพิ่มระบบดับเพลิง
หางสรรพสินคา Ampo ชั้น 4
8 งานเพิ่มระบบแจงเพลิงไหม
หางสรรพสินคา Ampo ชั้น 4
9 งานเพิ่มระบบสุขาภิบาล
โครงการ The Station
10 งานเพิ่ม โฮมโปร รังสิต
11 งานยายกลองวงจรปด
หางสรรพสินคา Ampo
12 งานเพิ่มโรงอาหาร NOK
บางประอิน
รวมป 2552
1 อาคารสํานักงาน ธกส.
2 The Cove Condominium
3 IMPALA HOTEL
4 โฮมโปร ปากชอง (เขาใหญ)
5 โฮมโปร กระบี่
6 Ampo Resident
7 อาคารเรียน ม. มหิดล
8 โฮมโปร ราชพฤกษ

2553
2553
2553

794,410
655,069
223,665

2553

-

2553
2552
2552
2552

ระบบไฟฟา
และสื่อสาร

ระบบประปา
และสุขาภิบาล

ระบบปรับ
อากาศและ
ระบายอากาศ
794,410
160,972
223,665
223,665

รวมมูลคา
โครงการ
1,588,820
816,041
670,995

553,429

-

553,429

154,866
193,570,235 164,331,454
49,000,000 18,500,000
18,572,646 14,442,715
14,585,504
2,164,496

129,433,352
15,246,035
-

154,866
487,335,041
67,500,000
48,261,396
16,750,000

2552
2552

6,244,107
2,057,336

2,674,042
1,136,834

2,535,069
331,694

11,453,219
3,525,864

2552

1,850,000

-

-

1,850,000

2552

-

686,591

-

686,591

2552

-

124,185

-

124,185

2552

-

100,000

-

100,000

2552
2552

12,952

51,682
-

-

51,682
12,952

2552

11,550

-

-

11,550

2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551

92,334,095
173,000,000
96,378,779
70,000,000
19,911,474
9,556,804
8,396,821
13,500,000
6,202,049

39,880,545
43,763,763
12,175,000
5,843,570
7,090,747
1,873,536

18,112,799
15,932,224
10,398,062
4,990,703
2,269,442
969,070

150,327,439
173,000,000
156,074,766
70,000,000
42,484,536
20,391,077
17,757,009
13,500,000
9,044,655
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ชื่อโครงการ

ปทเี่ ริ่ม
งาน

ระบบไฟฟา
และสื่อสาร

9 หางสรรพสินคา แอมโปมอลล
อยุธยา
10 โรงอาหาร NOK บางปะอิน
11 พิพธิ ภัณฑ อัตะชีวประวัติ
12 ศูนยราชการเชียงใหมแจงวัฒนะ
13 โฮมโปร รังสิต
14 Ampo Mall MK สุกี้
15 งานเพิ่มโฮมโปร วังนอย
16 งานเพิ่มโฮมโปร แจงวัฒนะ
17 โฮมโปร บางนา (Food Village)
18 งานเพิ่มโฮมโปร นางนา
19 โฮมโปร หัวหิน (งานรื้อถอน)
20 โฮมโปร รามคําแหง
รวมป 2551
1 โครงการ The Station (สาทรบางรัก)
2 Millennium Resort Phuket (จัง
ซีลอน)
3 อาคาร U-Center 2 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
4 โฮมโปร อยุธยา
5 พิพธิ ภัณฑศูนยการเรียนรู
แหงชาติ
6 The Park (เหมราช)
7 อาคารโรงงาน Panbiophile
8 โฮมโปร บางนา
9 สนามบินสุวรรณภูมิ
10 โรงงานอาหารแชแข็ง
รวมป 2550
1 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน
2 หางสรรพสินคา แอมโปมอลล
อยุธยา
3 หอพักสหกรณ สวทช.
4 โฮมโปร วังนอย อยุธยา
5 อาคาร C-MIC TOWER
6 พิพธิ ภัณฑ ร.5

2551

2,844,203

-

ระบบปรับ
อากาศและ
ระบายอากาศ
-

2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2550

2,100,000
1,000,000
327,957
206,132
54,000
403,478,219
54,830,651

613,000
412,034
306,000
255,920
123,568
63,250
72,520,388
32,558,714

34,559,501
7,520,634

2,100,000
1,000,000
613,000
412,034
327,957
306,000
255,920
206,132
123,568
63,250
54,000
510,558,108
94,910,000

2550

45,272,054

13,258,233

21,243,610

79,773,897

2550

20,371,118

11,887,003

7,241,878

39,500,000

2550
2550

10,839,930
16,470,399

880,771
-

8,179,299
-

19,900,000
16,470,399

2550
2550
2550
2550
2550
2549
2549

8,310,222
1,898,392
837,227
1,470,000
241,813
160,541,806
110,881,555
70,499,594

511,928
59,096,650
42,812,819
23,817,715

437,212
44,622,635
45,053,754
51,463,368

8,310,222
1,898,392
1,786,368
1,470,000
241,813
264,261,090
198,748,128
145,780,677

2549
2549
2549
2548

15,287,882
10,074,352
11,166,812
10,767,913

6,952,774
8,533,462
-

4,430,949
261,320
-

26,671,604
18,869,134
11,166,812
10,767,913
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ระบบประปา
และสุขาภิบาล

รวมมูลคา
โครงการ
2,844,203

บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ

7 อาคารทดสอบ การดับเพลิง
สนามบิน สุวรรณภูมิ
8 อาคารจามจุรีแสควร
9 โรงแรมฮิลตัน
10 อาคาร Control Building
สนามบินสุวรรณภูมิ
11 โรงอาหาร MDT
รวมป 2548-2549
รวมป 2548-2553

ปทเี่ ริ่ม
งาน

ระบบไฟฟา
และสื่อสาร

2549

4,798,970

2548
2549
2549

1,115,729
2,044,222
1,022,075

2549

ระบบประปา
และสุขาภิบาล

ระบบปรับ
อากาศและ
ระบายอากาศ
-

รวมมูลคา
โครงการ
4,798,970

464,887
-

743,819
-

2,324,435
2,044,222
1,022,075

828,111
238,487,214 82,581,657
1,092,760,783 420,245,893

101,953,210
325,878,493

828,111
423,022,082
1,838,885,170
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ที่อยูระหวางการดําเนินงานและรอเขาดําเนินงาน
จํานวน 15 โครงการ โดยเปนมูลคาในสวนที่ยังไมรับรูรายไดรวม 495.50 ลานบาท
รายละเอียดโครงการที่บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสารที่อยูระหวางการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

THRU ทองหลอ
อาคาร 4/2 ม.รังสิต มหาลัยรังสิต
Impala Hotel*
The River
สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร
The Royce Private
อาคารสํานักงาน ธกส. (งานเพิ่ม)
อาคาร หอพักนักเรียนโครงการ 2
โรงเรียนสาธิต ม.รังสิต
Sukhumvit Park Residence
พระราชวังสราญรมย
อาคารเอนกประสงค ม.ราชภัฏราช
นครินทร
อาคารเอนกประสงค ม.ราชภัฏราช
นครินทร 2
IT MUSUEM
หอประชุมและโรงยิม มหาวิทยาลัยอีส
เทิรนเอเชีย
The Cove Condominium (งานเพิ่ม –
หองครัว)
รวม

หมายเหตุ:

1)
2)

ปทเี่ ริ่มงาน

ปที่คาดวา
จะเสร็จ

รวมมูลคา
โครงการ

2553
2553
2551
2553
2553
2553
2553
2553

2555
2554
2554
2555
2555
2555
2554
2554

127,570,093
86,543,786
70,000,000
79,063,390
55,826,000
41,500,000
10,172,662
23,364,486

มูลคาโครงการที่
ยังไมรับรูเ ปน
รายได
123,783,968
82,866,592
65,865,805
59,687,721
51,604,456
38,743,647
1,485,998
23,003,612

2553
2552
2552

2554
2554
2554

20,800,000
67,500,000
16,750,000

19,421,132
2,569,204
7,863,997

2553

2554

11,311,100

9,227,004

2553
2553

2554
2554

11,000,000
6,542,912

8,676,329
248,717

2553

2554

670,995

455,312

628,615,424

495,503,492

ปที่คาดวาจะเสร็จประมาณการโดยวิศวกร
มูลคาโครงการที่เหลือของโครงการ Impala Hotel อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผูรับเหมาหลักไมประสงคดําเนินการ
ตอ เจาของโครงการจึงเปลี่ยนผูรับเหมาหลักรายใหม แตยังคงใหบริษัทเสนอราคาผานผูรับหมารายใหมสําหรับงาน
กอสรางในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ และบริษัทเชื่อวามีโอกาสไดรับเลือกสูง เนื่องจากเปนผูดําเนินการกอสรางแตแรก ทํา
ใหมีขอไดเปรียบในการทํางาน
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
3.1.2 การสรรหางานรับเหมา การตรวจสอบสถานะของผูวาจาง และการประมูลงาน
การสรรหางาน
ตั้งแตป 2550 ถึง 2553 บริษัทไดรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ลงทุนโดยภาคเอกชนเปนหลักถึงรอยละ
78.94 ของมูลคารายไดจากการรับเหมาทั้งหมดของบริษัท
ตารางแสดงสัดสวนรายไดงานรับเหมาของบริษัทแยกตามประเภทเจาของโครงการ
12 เดือนสิ้นสุด
2550
2551
2552
31 ธ.ค. 2553
ประเภทเจาของโครงการ
310,615,312
191,584,156
215,334,876
166,589,203
ภาคเอกชน
16,076,428
15,397,928
73,250,466
131,159,357
ภาครัฐ
326,691,740
206,982,084
288,585,342
297,748,559
รายไดรวม
ที่ผานมา บริษัทใหความสําคัญในสวนของงานจากภาคเอกชนเปนอยางมาก และมีเปาหมายที่จะกระจายการรับงาน
อาคารใหกวางและหลากหลาย เชน อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
คาปลีก และโรงแรม เปนตน เพื่อกระจายสัดสวนรายไดและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุมประเภทอาคารในธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งเปนพิเศษ
สําหรับการรับงานในสวนของภาครัฐ โดยทั่วไปหนวยงานภาครัฐจะเชิญผูรับเหมากอสรางอาคาร (Main Contractor) เปน
ผูเขารวมประมูลงานและเปนผูรับผิดชอบหลักในการรับเหมากอสรางทั้งหมด และผูรับเหมากอสรางจะเปนผูเรียกประมูล
เพื่อหาผูรับเหมาชวงเพื่อเขามาดําเนินการในสวนติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ซึ่งมักจะแยกประมูลในแตละระบบงาน เชน
ระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและระบบปรับอากาศ เพื่อใหไดผูรับเหมาที่เชี่ยวชาญและลดความเสี่ยง
ในการบริหารโครงการ แตในบางกรณีก็อาจเลือกผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ รายเดียวสําหรับทุกระบบงานก็ได
ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ รวมถึงบริษัท จึงมักไมไดรับเหมาตรงกับภาครัฐแตเปนการ
รับเหมาชวงตอจากผูรับเหมาหลักอีกทอดหนึ่ง
ในระหวางป 2550 ถึง 2553 บริษัทมีการกระจายสัดสวนรายไดแยกตามประเภทอาคารดังแสดงในตาราง โดยมีรายได
จากรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ในสวนอาคารสํานักงาน มากที่สุด คือรอยละ 29.26
ตารางแสดงสัดสวนรายไดงานรับเหมาของบริษัทแยกตามประเภทของอาคารระหวางป 2550-2553
ประเภทอาคาร
สํานักงาน
คอนโดมิเนียม / อพารทเมนท
อาคารคาปลีก
โรงแรม
โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม
รายไดรวมป 2550-2553

รายไดที่รบั รู
327,699,539
323,451,157
322,969,955
139,312,163
4,221,544
2,353,367
1,120,007,725

รอยละ
29.26
28.88
28.84
12.44
0.38
0.21
100.00

อยางไรก็ดี ในระยะ 3 ปขางหนา บริษัทยังคงมีเปาหมายที่จะปรับสัดสวนรายไดตามประเภทอาคาร โดยจะมีสัดสวน
รายไดจากอาคารสํานักงานประมาณรอยละ 25-30 อาคารคอนโดมิเนียม / อพารทเมนทรอยละ 25-30 อาคารคาปลีกรอย
ละ 25-30 และอื่นๆ อีกรอยละ 10-25 อนึ่ง เปาหมายดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทจะ
ปรับปรุงเปาหมายดังกลาวในทุกๆ ปเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ในการสรรหางานรั บ เหมาติด ตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบดว ย 3 วิธีห ลัก ไดแ ก 1) การประมูลงาน
(Competitive Bidding) 2) การเจรจาโดยตรงกับเจาของงานหรือผูบริหารโครงการ (Negotiation Deal) และ 3) การจาง
เหมาพรอมออกแบบ (Turnkey)
1) การประมูลงาน เปนกระบวนการสรรหาผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยที่เจาของงานจะเปนผู
คัดเลือกผูรับเหมาโดยตรงหรือผานผูบริหารโครงการ โดยกระบวนการลักษณะนี้เจาของงานจะตองวาจางผูออกแบบ
เพื่อออกแบบอาคารใหแลวเสร็จกอนจึงเปดการประมูลใหผูรับเหมาแตละรายทําการเสนอราคาเพือ่ คัดเลือกผูร บั เหมา
ตอไป
สําหรับงานเอกชนสวนใหญ ผูบริหารโครงการมักจะใชวิธีบริหารโครงการโดยการแยกสัญญา (Separated Contract)
คือผูรับเหมาแตละราย ไมวาจะเปนผูรับเหมางานโครงสราง งานเสาเข็ม และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจะ
ประมูลงานตรงกับผูบริหารโครงการหรือเจาของโครงการ และหากไดรับงานผูรับเหมาแตละรายจะทําสัญญาโดยตรง
กับเจาของงาน โดยทั่วไปผูที่เขารวมประมูลจะไดรับเชิญจากผูบริหารโครงการ โดยจะเลือกจากผูรับเหมาที่ผูบริหาร
โครงการรูจัก มีชื่อเสียงดี มีประสบการณทํางานสูงและมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง ทําใหบริษัทที่มีคุณสมบัติดังกลาว
ที่ดีและเปนที่รูจักจะไดโอกาสในการเขารวมประมูลมากกวา
สําหรับงานราชการโดยสวนใหญจะใชวิธีการบริหารโครงการโดยใชสัญญาเดียว (Single Contract) คือหนวยงาน
ราชการจะทําสัญญาตรงกับผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) ซึ่งสวนใหญจะเปนผูรับเหมางานโครงสราง และเมื่อ
ผูรับเหมาหลักไดรับงานแลวก็จะจัดใหมีการประมูลเลือกผูรับเหมาชวง (Subcontractor) เพื่อมารับผิดชอบงานใน
สวนอื่นๆ ที่ตนไมมีความชํานาญ รวมถึงงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารดวย ดังนั้น บริษัทซึ่งเปนผูรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ จึงจะเขาประมูลในภายหลังเมื่อผูรับเหมาหลักไดรับงานแลว แตในทางปฏิบัติ บริษัทอาจมี
สวนเกี่ยวของในขั้นตอนการประมูลระหวางผูรับเหมาหลักกับหนวยงานราชการ โดยผูรับเหมาหลักมักจะขอให
ผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ตนคุนเคยและใหความเชื่อถือ เขามาชวยในการประมาณการและ
เสนอราคาในสวนงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ซึ่งบริษัทผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโดย
สวนใหญก็ยินดีใหความชวยเหลือ เนื่องจากตองมีความสัมพันธที่ดีกับผูรับเหมาหลักและตองการรูขอมูลแบบโดย
ละเอียดกอนผูเหมาชวงรายอื่นๆ ที่จะเขารวมประมูลภายหลัง เพื่อใหตนสามารถประมูลราคาไดแมนยํากวา อีกทั้ง
ผูรับเหมาหลักมีแนวโนมที่จะใหงานแกผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่เขามาชวยในการคํานวณ
ราคาประมูลกอน หากการเสนอราคาใกลเคียงกัน หรืออาจเรียกตอรองกับผูรับเหมารายดังกลาวกอนรายอื่นๆ
โดยสวนใหญมากกวารอยละ 90 ของงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทั้งหมดที่บริษัทไดมา เปน
การไดมาโดยวิธีการเขารวมประมูล
2) การเจรจาโดยตรงกับเจาของงานหรือผูบริหารโครงการ ซึ่งโดยปกติเจาของงานมักจะใชกับงานที่มีมูลคาไมสูงนัก
หรือใชกับผูรับเหมาที่คุนเคยเปนอยางดี ซึ่งบริษัทไดรับงานโดยวิธีนี้เปนสวนนอย
3) การจางเหมาพรอมออกแบบ เปนการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่เจาของโครงการจะวาจางให
บริษัทออกแบบและรับเหมาติดตั้งพรอมกันในคราวเดียว ซึ่งเจาของโครงการอาจใชวิธีเจรจาตกลงหรือเปดประมูลก็
ได วิธีดังกลาวไมคอยเปนที่นิยมใชในการสรรหาผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยทีผ่ า นมา บริษทั
เคยรับงานผานวิธีการสรรหาดังกลาวเพียง 1-2 โครงการ
บริษัทไมไดพึ่งพิงเจาของโครงการหรือผูรับเหมาหลักรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ แตบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับผูรับเหมา
หลักและเจาของโครงการ 3-4 ราย เนื่องจากมีประสบการณทํางานรวมกับกลุมดังกลาวเปนเวลานานและมีผลงานที่เปนที่
พึงพอใจกับลูกคากลุมดังกลาวทั้งในดานคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และการรักษาเวลาในกอสราง ทําใหบริษัทไดรับงาน
จากกลุมบริษัทดังกลาวบอยครั้งกวาที่ไดรับจากกลุมอื่นๆ อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในเชิงรายไดแลว ในชวง 3 ปที่ผาน
มา บริษัทมีรายไดจากการรับเหมางานกับกลุมที่ทําดวยกันประจําดังกลาวที่อัตรารอยละ 54.01 ของมูลคางานทั้งหมด
ของบริษัทระหวางชวงเวลาดังกลาว
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ตารางแสดงสัดสวนรายไดสะสมของบริษัทแยกตามความสัมพันธกับลูกคาระหวางป 2550-2553
ประเภทลูกคา

จํานวน
โครงการ
50
25
75

กลุมลูกคาที่บริษทั ใหบริการตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป
กลุมลูกคาที่บริษทั ใหบริการนอยกวา 3 ครั้ง
รวม

รายไดสะสม

รอยละ

788,927,007
331,080,718
1,120,007,725

70.44
29.56
100.00

ลูกคารายสําคัญที่บริษัทใหบริการตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไปในชวงเวลาป 2550 ถึง 2553 ไดแก บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมโปรเทรด จํากัด บริษัท เพชรพรอพเพอรตี้ แอนดดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ปโก (ไทย
แลนด) จํากัด (มหาชน) และ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
อนึ่งหากพิจารณาประเด็นพึ่งพิง บริษัทไมไดพึ่งพิงเจาของโครงการหรือผูรับเหมาหลักรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ โดย
ลูก ค า ที่ บ ริษั ท ให บ ริก ารมากกว า 3 ครั้ ง ขึ้ น ไป ที มี มู ลค า รวมของการให บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คิ ด เป นสั ด ส ว นรายได จ าก
ผูรับเหมารายดังกลาวตอรายไดทั้งหมดตั้งแตป 2550 ถึง 2553 เทากับรอยละ 18.74
การตรวจสอบสถานะของลูกคาผูวาจาง
บริษัทไดจัดใหมีระบบการตรวจสอบสถานะของผูวาจางกอนการเขารวมประมูลงานทุกครั้งในกรณีที่ผูวาจางเปนลูกคาราย
ใหม หากเปนลูกคารายเดิมบริษัทจะจัดใหมีการตรวจสอบสถานะทุกๆ ไตรมาส โดยมีหลักเกณฑในการตรวจสอบ 5
ประการ ไดแก ประวัติการชําระหนี้ ฐานะทางการเงิน ความนาเชื่อถือของโครงการ มูลคาและระยะเวลากอสรางของ
โครงการ และภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ในการตรวจสอบสถานะของผูวาจางขางตน บริษัทใชวิธี Qualitative method โดยการถวงน้ําหนักความสําคัญของ
หลักเกณฑในการพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ และสามารถปรับสัดสวนการถวงน้ําหนักความสําคัญได
หากคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของผูวาจางมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประวัติการชําระหนี้ - ตรวจสอบกรณีผูวาจางเปนลูกคาเดิมที่บริษัทเคยใหบริการอยูแลว โดยสอบถามถึง
ประวัติการชําระหนี้ ประวัติการผิดนัดชําระหนี้ และประวัติการตอรองงานเพิ่มหรือลดอยางไมเปนธรรม โดย
ฝายการตลาดจะตรวจสอบกับฝายบัญชี และฝายกอสรางเพื่อรวบรวมและประเมินเปนคะแนนตามมาตรฐาน
การตรวจสอบสถานะของผูวาจาง
2. ฐานะการเงิน – ฝายการตลาดจะตรวจสอบความเขมแข็งของฐานะการเงินจากงบการเงินของบริษัทผูวาจาง
โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ จะตรวจสอบชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
ของบริษัทและผูบริหาร รวมถึงตรวจสอบประวัติการชําระหนี้โดยการสอบถามจากคูคาของบริษัทเพื่อรวบรวม
และประเมินเปนคะแนนตามมาตรฐานการตรวจสอบสถานะของผูวาจาง
3. ความนาเชื่อถือโครงการ – ตรวจสอบโดยพิจารณาจากผูเกี่ยวของในโครงการ ไดแก ผูเขารวมประมูล
ผู อ อกแบบโครงการ ผู ค วบคุ ม งานโครงการ และชื่ อ เสี ย งโครงการว า เป น ที่ รู จั ก มากน อ ยอย า งไรผ า น
ฝายประมูลงาน เพื่อรวบรวมและประเมินเปนคะแนนตามมาตรฐานการตรวจสอบสถานะของผูวาจาง
4. มูลคาและระยะเวลาโครงการ – ตรวจสอบจากขอมูลของฝายประมูลงาน เพื่อรวบรวมและประเมินเปนคะแนน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบสถานะของผูวาจาง
5. ภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ - ฝายการตลาดจะเปนผูประเมินภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมของ
ผูวาจางวาจะสงผลกระทบตอฐานะการเงินของผูวาจางมากนอยเพียงใดเพื่อรวบรวมและประเมินเปนคะแนน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบสถานะของผูวาจาง
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จากผลการประเมินสถานะของผูวาจาง บริษัทจะจัดกลุมความเสี่ยงของผูวาจางเปน 5 กลุม คือ
1. กลุมความเสี่ยงต่ํามาก คือ กลุมผูวาจางที่บริษัทจะเขารวมประมูลและถือเปนงานเปาหมายหลัก คณะกรรมการ
บริหารอาจพิจารณาเขาประมูลในราคาประมูลที่มีอัตรากําไรต่ํากวาคาเฉลี่ยได
2. กลุมความเสี่ยงต่ํา คือกลุมผูวาจางที่บริษัทจะเขารวมประมูลและถือเปนงานเปาหมายรอง คณะกรรมการ
บริหารอาจพิจารณาเขาประมูลในราคาประมูลที่มีอัตรากําไรเทากับคาเฉลี่ยได
3. กลุมความเสี่ยงปานกลาง คือกลุมผูวาจางที่บริษัทจะเขารวมประมูลแตไมถือเปนงานเปาหมาย คณะกรรมการ
บริหารอาจพิจารณาเขาประมูลในราคาประมูลที่มีอัตรากําไรสูงกวาคาเฉลี่ยได
4. กลุมความเสี่ยงสูง คือกลุมผูวาจางที่บริษัทจะเขารวมประมูลแตไมถือเปนงานเปาหมาย คณะกรรมการบริหาร
อาจพิจารณาเขาประมูลในราคาประมูลที่มีอัตรากําไรสูงคาเฉลี่ยอยางมาก
5. กลุมความเสี่ยงสูงมาก คือกลุมผูวาจางที่บริษัทจะไมเขารวมประมูลไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หลังจากการตรวจสอบสถานะผูวาจางแลวเสร็จ ฝายการตลาดจะนําผลการประเมินเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ
ขอความเห็นชอบกอนการเสนอราคาประมูลทุกครั้ง
การประมูลงาน
บริษัทจะติดตอประสานงานกับลูกคาหลักกลุมตางๆ ของบริษัท เพื่อขอรับแบบกอสรางมาดําเนินการประมาณปริมาณ
ราคาวัสดุ เพื่อนําไปใชในการประมูลงาน โดยฝายประมูลงานจะทํางานควบคูไปกับฝายการตลาดในการตรวจสอบสถานะ
ของผู ว า จ า ง ซึ่ ง ราคาประมู ล ในขั้ น สุ ด ท า ยจะขึ้ น กั บ อั ต รากํ า ไรซึ่ ง แปรผั น ตามระดั บ ความเสี่ ย งของผู ว า จ า ง โดย
คณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดอัตรากําไรสุดทายภายหลังการตรวจสอบสถานะของผูวาจาง

3.1.3 การดําเนินงาน
บริษัทเปนบริษัทรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมขนาดกลางที่มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในที่รัดกุมบริษัท
หนึ่ง โดยมีการแบงฝายงานเพื่อรับผิดชอบตามสวนงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจกอสราง และมีระบบควบคุม
ภายในที่ชวยทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมและบริหารตนทุนและเวลาได
เปนอยางดี โดยมีผังโครงสรางสําหรับสายงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานของแตละฝาย ดังนี้
1) ฝายประมูล
บริษัทจัดใหมีฝายประมูลงานซึ่งมีหนาที่หลักในการประมาณปริมาณวัสดุที่ใชในการรับเหมา ราคาวัสดุ ตลอดจนการเขา
ประมูล ซึ่งมีการวางขั้นตอนการทํางานในสวนตางๆ ของกระบวนการประมูลงานไวอยางรัดกุม ดังนี้
-

สวนการตลาด มีหนาที่ติดตอประสานงานตางๆ เพื่อใหบริษัทไดสิทธิในเขารวมประมูล โดยการประชาสัมพันธบริษัท
ใหเปนที่รูจักทั้งกับเจาของโครงการ ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูควบคุมงาน

-

สวนการประมูล มีหนาที่รวบรวมเอกสารสําคัญที่จะใชในการประมูล รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของลูกคารายใหม
และรายเกาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน การเช็คสอบเครดิตของ
ลูกคาจากบุคคลตางๆ เชน คูคาของลูกคา ผูควบคุมงาน และสถาบันการเงิน เปนตน โดยการหาผลการประเมินต่ํา
กวาเกณฑ บริษัทจะปฏิเสธการเขารวมประมูล นอกจากนี้บริษัทยังใชเกณฑในการกําหนดอัตรากําไรเบื้องตนในการ
เขาประมูลดวย

-

สวนการประมาณราคา บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ในการประมาณปริมาณและราคา โดยกลุมที่ทําการประมาณ
ปริมาณจะทําการถอดปริมาณวัสดุจากแบบกอสรางซึ่งจะมีทีมงานประมาณและสอบทานกอนสรุปปริมาณ สวน
ทีมงานประมาณราคาจะทําการขอใบเสนอราคาและสอบราคาวัสดุตางๆ เพื่อใชในการประมาณราคาโดยสําหรับวัสดุ
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โดยทั่วไปจะสอบถามจากคูคาที่บริษัทมีสายสัมพันธที่ดี 2-3 ราย สําหรับสินคาเทคนิคโดยเฉพาะ ผูประมาณราคา
จะเรียกผูขายสินคารายดังกลาวมากกวา 1 รายมาเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบกอนกําหนดราคาประมูลในวัสดุนั้นๆ
โดยปกติบริษัทจะตกลงใหผูขายวัสดุแตละรายยืนราคาไวตลอดโครงการ
2) ฝายจัดซื้อ
บริษัทใชระบบการจัดซื้อจากสวนกลางผานฝายจัดซื้อเวนโดยที่หนวยงานยอย หนางานกอสรางจะไมมีหนาที่ในการ
จัดซื้อเวนแตในกรณีเรงดวนซึ่งจะตองขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายประมูลงานกอน ขั้นตอนในการจัดซื้อสรุปไดดังนี้
-

ในกรณีสินคาทั่วไป ผูจัดการโครงการมีหนาที่สงคํารองขอซื้อมาที่ฝายจัดซื้อ ฝายจัดซื้อเปนผูเลือกคูคาจากบัญชี
รายชื่อคูคาและใหนําเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบ โดยการเลือกผูจัดจําหนาย บริษัทจะพิจารณาจากราคาและเงื่อนไข
การชําระเงิน ประวัติความตรงตอเวลาในการสงสินคา และสถานะทางการเงินเปนสําคัญ

-

ในกรณีที่เปนวัสดุเฉพาะที่ตองอาศัยความรูทางดานวิศวกรรม ผูจัดการโครงการจะเปนผูขออนุมัติวัสดุจากผูควบคุม
งาน และเรียกคูคามากกวา 1 รายใหเสนอราคาเปรียบเทียบทั้งในดานคุณภาพสินคา ราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน
และฝายจัดซื้อจะเปนผูพิจารณาเลือกรายที่เหมาะสมตอไป

3) ฝายควบคุมตนทุน
บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมตนทุนอยางละเอียด โดยกอนเริ่มโครงการ ผูจัดการโครงการและคณะผูบริหารจะรวม
จัดทํางบประมาณการโครงการใหสอดคลองกับมูลคางานที่ประมูลได หลังจากนั้น ผูจัดการโครงการจะตองควบคุมการ
ดําเนินงานดังกลาวใหสอดคลองและอยูภายใตงบประมาณที่กําหนดไว โดยถือเปนเปาหมายหลักที่ใชวัดความสําเร็จของ
งานควบคูกับการควบคุมเวลากอสรางและคุณภาพงาน
ทั้งนี้ บริษัทมีการควบคุมตนทุนโดยระบบและขั้นตอนดําเนินการ ไดแก ระบบการสั่งซื้อวัสดุผานสวนกลาง การตั้งทีมงาน
ทําหนาที่ควบคุมการใชปริมาณวัสดุที่ใชในการติดตั้ง และการควบคุมการสั่งซื้อผานระบบควบคุมคอมพิวเตอรที่บริษัทได
วาจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบเปนการเฉพาะของบริษัท
-

สําหรับการควบคุมปริมาณวัสดุที่ใชในการกอสรางโดยเฉพาะวัสดุทั่วไปที่สูญเสียหรือสูญหายไดงาย เชน สายไฟฟา
ทอไฟฟา ทอเหล็ก และอุปกรณไฟฟา บริษัทมีทีมงานควบคุมตนทุนที่จะเขาไปติดตาม สอบทานปริมาณวัสดุที่ใช
วาเปนไปตามแบบกอสรางและสอดคลองกับปริมาณที่สั่งซื้อหรือไม โดยจะทํารายงานใหกับผูจัดการโครงการและ
ผูบริหารทราบในทุกหนวยงานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

-

สําหรับกรณีการควบคุมปริมาณสินคาที่สั่งซื้อ บริษัทจะใชระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยระบบ
จะทําการเปรียบเทียบปริมาณสินคาที่สั่งซื้อกับปริมาณสินคาตามงบประมาณโครงการ หากเกินกวางบประมาณที่ตั้ง
ไว ผูจัดการโครงการก็จะไมสามารถที่จะสั่งวัสดุได เวนแตจะสามารถชี้แจงสาเหตุตอผูอํานวยการฝายควบคุมตนทุน
เพื่ออนุมัติได

4) ฝายกอสราง
ฝายกอสรางประกอบดวยหนวยงานยอยหลายหนวยงาน โดยแตละหนวยงานจะมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการและติดตอ
ประสานงานกับกลุมผูที่เกี่ยวของในโครงการ ไดแก เจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูบริหารโครงการ ผูควบคุมงาน
ผูตรวจสอบปริมาณและผูรับเหมาหลัก โดยกลุมผูที่เกี่ยวของในโครงการมีบทบาทตางๆ กัน ดังนี้
-

เจาของโครงการ : เปนผูลงทุนและเปนเจาของทรัพยสิน โดยปกติจะเปนผูวาจางผูควบคุมงาน ผูบริหารโครงการ
ผูออกแบบ ผูรับเหมาหลัก ผูรับเหมางานระบบวิศวกรรม ผูรับเหมาอื่นๆ และผูตรวจสอบปริมาณ ทั้งนี้เจาของ
โครงการที่เปนบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนประจํามักวาจางเจาหนาที่บริหารโครงการของซึ่งเปนพนักงาน
ของบริษัท เพื่อกํากับดูแลผูบริหารโครงการอีกตอหนึ่ง
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-

ผูออกแบบ : มีหนาที่ออกแบบงานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสราง และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร และ
เปนผูอนุมัติวัสดุที่ใชในการกอสรางวามีคุณสมบัติเปนไปตามแบบที่กําหนดไวหรือไม รวมถึงการปรับปรุงแกไขแบบ
ในกรณีที่จําเปน

-

ผูควบคุมงาน : มีหนาที่ควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ใชติดตั้งรวมกับผูออกแบบ รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพการติดตั้งและการทดสอบระบบ

-

ผูบริหารโครงการ : จะมีหนาที่หลักในการประสานงานกับผูควบคุมงาน ผูรับงานทุกระบบ และตัวแทนเจาของ
โครงการ มีหนาที่ในการกํากับดูแลวางแผนการกอสรางใหทันกําหนดเวลา อาจเปนบริษัทเดียวกันกับผูควบคุมงานก็
ได

-

ผูตรวจสอบปริมาณ : เปนผูที่มีหนาที่ตรวจสอบปริมาณงานที่ผูรับเหมาทุกรายขออนุมัติเบิกงวดงานกับเจาของ
โครงการ ในบางโครงการผูควบคุมงานกับผูตรวจสอบโครงการอาจเปนกลุมเดียวกัน

-

ผูรับเหมาหลัก : เปนผูรับเหมาที่รับผิดชอบการกอสรางงานโครงสรางและสถาปตยกรรมเปนหลัก ในระบบการ
กอสรางแบบสัญญาเดียวจะทําหนาที่เปนผูรับเหมาที่รับเหมาตรงกับเจาของงานเพียงรายเดียวแลวจึงจางเหมาชวง
ใหผูรับเหมารายอื่นๆ สําหรับในกรณีระบบจางเหมาแบบแยกสัญญานั้น ผูรับเหมางานเสาเข็ม งานโครงสรางและ
สถาปตยกรรม งานระบบไฟฟาและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ จะรับเหมาตรงกับเจาของ
งาน ทําใหผูรับเหมาหลักจะมีบทบาทนอยลงเปนเพียงผูชวยในการบริหารโครงการ และผูอํานวยความสะดวกหลัก
เทานั้น

สําหรับหนาที่รับผิดชอบดําเนินการของฝายกอสรางของบริษัท มีดังนี้
-

วางแผนงานในสวนงานที่บริษัทรับผิดชอบ โดยการประสานงานรวมกับผูบริหารโครงการและผูรับเหมาหลัก

-

ดําเนินการติดตั้งและควบคุมงานกอสรางในสวนงานวิศวกรรมประกอบอาคารใหเปนไปตามแผนงาน

-

คัดเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่ผูออกแบบกําหนด เพื่อเสนอขออนุมัติใชงานกับผูออกแบบและผูควบคุมงาน

-

คัดเลือกผูรับชวงจากรายชื่อคูคาและนําเสนอใหฝายบริหารตัดสินใจเลือก

-

วางแผนการสั่งซื้อ และนําเขาวัสดุที่ใชในการติดตั้ง

-

รวมในการประมาณการงบประมาณในการติดตั้งและควบคุมตนทุนใหไดตามงบประมาณ

-

เปนผูรวบรวมงานติดตั้งที่แลวเสร็จและนําเสนอขอเบิกงวดงานกับผูควบคุมงาน

-

เปนผูรวบรวมการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบติดตั้ง แบบที่กอใหเกิดงานเพิ่มและงานลดเพื่อสรุปใหผูบริหารโครงการ
รวมถึงการนําเสนอขอเพิ่มหรือขอลดงานตามความเหมาะสม

-

เปนผูแกไขแบบในกรณีที่จําเปน เพื่อเสนออนุมัติผูควบคุมงาน

ฝายกอสรางถือเปนหนวยงานที่ทํารายไดหลักใหกับบริษัท บริษัทจึงตองวาจางบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ
ดังนั้น บริษัทจึงไดวาจางวิศวกรจํานวนมากเพื่อดําเนินการในงานสวนนี้
5) ฝายการตลาด
ฝายการตลาดจะเปนผูติดตอประสานงานกับผูวาจาง ผูควบคุมงาน และผูบริหารโครงการเพื่อใหบริษัทเปนที่รูจักและ
ไดรับการเชิญเขาประมูลงาน และจะเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการตรวจสอยสถานะผูวาจาง
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3.1.4 คูคาและแหลงที่มาของวัสดุ
ในการสั่งซื้อวัสดุ บริษัทกําหนดใหฝายจัดซื้อเปนผูดําเนินการทั้งหมด โดยสวนใหญวัสดุที่ใชในการติดตั้งเปนวัสดุทั่วไป
สามารถสั่งซื้อจากผูจําหนายซึ่งมีจํานวนมากราย อยางไรก็ดี คูคาสําคัญของบริษัทสําหรับวัสดุในกลุมตางๆ มีดังนี้
-

กลุมผูขายอุปกรณไฟฟาทั่วไป : บริษัทสั่งซื้อสินคาประเภทสายไฟฟา ทอไฟฟา สวิตชไฟฟา และโคมไฟฟา โดยมี
คูคาสําคัญไดแก หางหุนสวนจํากัด เตียวฮงไพศาล บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด บริษัท ติยะไพบูลย
จํากัด บริษัท ภัทรเมธากิจ จํากัด และ บริษัท พีเอส พัฒนาการ จํากัด เปนตน

-

กลุมอุปกรณทอวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป : บริษัทสั่งซื้อสินคา เชน ทอสุขาภิบาลและทอแอร เปนตน โดยมีคูคาที่
สําคัญไดแก บริษัท ลีลาวงศ จํากัด บริษัท โรจนไพบูลย จํากัด และ บริษัท รวมกิจ จํากัด เปนตน

-

กลุมผูผลิตและขายหมอแปลงไฟฟาและตูไฟฟา : บริษัทสั่งซื้อสินคาประเภทหมอแปลงไฟฟาและตูไฟฟา โดยมีคูคา
ที่สําคัญไดแก บริษัท เอกรัฐ จํากัด บริษัท เจริญชัย จํากัด บริษัท ภัทรเมธากิจ จํากัด และ บริษัท อาซีฟา จํากัด
เปนตน

-

กลุมผูผลิตและขายเครื่องสูบและวาลว : บริษัทสั่งซื้อสินคาประเภทวาลวและเครื่องสูบตางๆ โดยมีคูคาที่สําคัญไดแก
บริษัท เมเทอรลิงค จํากัด บริษัท ไฟร วิคเตอร จํากัด และ บริษัท เคเอส ฟนิตรี้ จํากัด เปนตน

-

กลุมผูผลิตเครื่องปรับอากาศ : คูคาที่สําคัญไดแก บริษัท แคเรีย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จารดีน จํากัด และ
บริษัท ยอรค จํากัด เปนตน

ที่ผานมา บริษัทมีการกระจายการสั่งซื้อในแตละกลุมสินคา โดยจะมีคูคาสําหรับสินคาแตละประเภทมากกวา 1 รายเสมอ
เวนแตกรณีเปนสินคาเฉพาะที่ระบุตามแบบกอสรางซึ่งเปนสวนนอยทําใหที่ผานมา บริษัทไมเคยมีปญหาในการจัดหาวัสดุ
นอกจากนี้ บริษัทไมไดพึ่งพิงคูคารายใดเปนพิเศษ เห็นไดจากมูลคาการสั่งซื้อวัสดุกับคูคา 5 รายแรกอยูที่จํานวน คิดเปน
อัตรารอยละ 12.42 ของมูลคาการสั่งซื้อวัสดุทั้งหมด
สัดสวนการสั่งซื้อวัสดุของบริษทั ในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553
กลุมคูคา
กลุมคูคารายใหญอันดับที่ 1 - 5
กลุมคูคารายใหญอันดับที่ 6 - 20
กลุมคูคารายยอยอื่นๆ
รวม

รอยละเทียบกับมูลคาการสั่งซื้อวัสดุทั้งหมด
12.42
15.49
72.09
100.00

3.1.4 การตลาดและสภาวะการแขงขัน
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาของบริษัทสามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้
กลุมลูกคาโดยตรง
เปนกลุมลูกคาซึ่งเปนผูวาจางบริษัท คือกลุมเจาของโครงการและกลุมผูรับเหมาหลัก
1. กลุ ม เจ า ของโครงการ เป น กลุ ม ที่ ว า จ า งบริ ษั ท ให รั บ เหมาติ ด ตั้ ง ระบบวิ ศ วกรรมประกอบอาคาร โดยส ว นใหญ
แบงเปน
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
-

กลุมผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย เชน ผูพัฒนาคอนโดมิเนียม ไดแก บริษัท แกรนดแอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มทีอาร แอสเซ็ท เมเนจจิ้ง จํากัด บริษัท เพชรพรอพเพอรตี้ แอนดดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท
นรินทรวัน การกอสราง จํากัด

-

กลุมผูพัฒนาพื้นที่คาปลีก เชน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมโปรเทรด จํากัด
และ บริษัท ภูเก็ตสแควร จํากัด

-

กลุมโรงงานอุตสาหกรรม เชน บริษัท สยามเคลาชิกิ จํากัด และ บริษัท สาคร ฟชเชอรรี่ จํากัด

-

กลุมโรงแรม เชน กลุมทีซีซี บริษัท แกรนดแอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็มทีอาร แอสเซ็ท เมเนจจิ้ง
จํากัด

2. กลุมผูรับเหมาหลัก ซึ่งทําหนาที่รับเหมางานจากเจาของโครงการแลวทําการวาจางบริษัทรับเหมาชวงอีกทอดหนึ่ง
ไดแก บริษัทผูรับเหมางานโครงสรางทั่วไป เชน บริษัท รวมนครกอสราง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คริสเตียนี
และนี ลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ซิน เทค คอนสตรัคชั่น จํา กัด และ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากั ด
(มหาชน)
กลุมลูกคาโดยออม
เปนกลุมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาของเจาของโครงการ ไดแก กลุมบริษัทผูบริหารโครงการ กลุมบริษัท
ผูออกแบบ และกลุมบริษัทผูควบคุมงาน
-

กลุมบริษัทผูบริหารโครงการ ไดแก เดวิด แลนดอน และ เซียร (ประเทศไทย) บริษัท ไรเดอรฮันท (ประเทศไทย)
และ โปรเจค เอเชีย

-

กลุมบริษัทควบคุมงาน ไดแก โปรเจค เอเชีย บริษัท เอสอีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส จํากัด หางหุนสวนจํากัด
อี.เอส.คอนสทรัดชั่น และบริษัท พี พี ซี เอ็ม จํากัด

-

กลุมบริษัทผูออกแบบ ไดแก บริษัท ว. และสหาย ดีซายน จํากัด บริษัท บางกอกแพลนเนอร แอนด คอนซัลแทนส
จํากัด และบริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท จํากัด

บริ ษั ท มี น โยบายสร า งสายสั ม พั น ธ กั บ กลุ ม ลู ก ค า ต า งๆ สํ า หรั บ กลุ ม ที่ เ คยทํ า งานร ว มกั บ บริ ษั ท บริ ษั ท จะเน น การ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ นาเชื่อถือ และเปนธรรมกับลูกคา เพื่อใหเปนที่ยอมรับกับกลุมลูกคา และบริษัทยังมีการสรางสาย
สัมพันธที่ดีผานตัวบุคลากรที่เกี่ยวของ
สําหรับลูกคาที่บริษัทยังไมเคยรวมงานดวย บริษัทมีแผนการตลาดในเชิงรุกโดยการนัดหมายเพื่อแนะนําบริษัทและ
นําเสนอผลงานแกลูกคาใหเปนที่รูจัก
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทจะกําหนดราคาประมูลโดยใชวิธีตนทุนบวกกําไร (Cost Plus) โดยการประมาณการตนทุนทั้งหมดของการกอสราง
และเสนอราคาโดยบวกเพิ่มอัตรากําไรตามเปาหมาย ซึ่งอัตรากําไรตามเปาหมายจะปรับเปลี่ยนได โดยพิจารณาจาก
ปจจัยหลัก 4 ประการคือ ปริมาณงานกอสรางกับทีมงานที่มีอยู ภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง และ
สถานะของผูวาจาง
ปริมาณงานกอสรางกับทีมงานที่มีอยูจะเปนปจจัยหลักที่ใชกําหนดอัตรากําไร เนื่องจากทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณถือ
เปนทรัพยสินสําคัญของบริษัท บริษัทจึงไมสามารถที่จะปรับลดพนักงานไดในภาวะที่การแขงขันสูงและเศรษฐกิจถดถอย
บริษัทจึงอาจจําเปนตองรับงานในอัตรากําไรที่ต่ํากวาเปาหมาย ในทางตรงกันขามในชวงภาวะเศรษฐกิจขยายตัวมาก
บริษัทก็ไมสามารถเพิ่มทีมงานไดอยางรวดเร็ว เพราะอาจจะไมสามารถพัฒนาวิศวกรที่มีความรูไดทันกับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะกําหนดราคาประมูลที่มีอัตรากําไรสูงกวาปกติ
ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง เชน สายไฟฟา ทอประปา ทอไฟฟา เปนตนซึ่งจะผันผวนไปตามราคาสินคาโภค
ภัณฑ ทําใหในชวงที่มีภาวะผันผวนบริษัทอาจจําเปนตองกําหนดอัตรากําไรสูงกวาเปาหมายเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงใน
กรณีที่ราคาวัสดุอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแตบริษัทไมสามารถเจรจากับคูคาใหยืนราคาตลอดการดําเนินงาน
สถานะของผูวาจางก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง บริษัทมีนโยบายในการควบคุมความเสี่ยงดานเครดิต โดยบริษัทจะทําการประเมิน
ความเสี่ยงของลูกคาใหมและเกากอนการเขาประมูล หากพบวาลูกคารายดังกลาวมีความเสี่ยงสูง บริษัทอาจจะกําหนด
อัตรากําไรสูงกวาเปาหมาย หรือสละสิทธิในการประมูล ในทางกลับกันหากบริษัทพบวาลูกคารายที่บริษัทจะเขารวม
ประมูลมีความเสี่ยงต่ํา และบริษัทมีความตองการที่ชนะประมูล บริษัทอาจพิจารณากําหนดอัตรากําไรต่ํากวาคาเฉลี่ยได
ภาวะเศรษฐกิจถือเปนปจจัยรองที่บริษัทใชพิจารณาในการกําหนดอัตรากําไร โดยหากบริษัทคาดการณวาจะมีภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย บริษัทจะวางแผนที่จะเลือกกําหนดอัตรากําไรต่ําในกลุมลูกคาที่มีฐานะการเงินแข็งแกรง มูลคา
โครงการสูงและระยะเวลาการกอสรางนาน เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคาในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางอุตสาหกรรมผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
สําหรับอุตสาหกรรมผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จะเติบโตควบคูกับอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งจะมี
รายไดเติบโตและเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับทั้งการลงทุนของรัฐ และภาคการลงทุนของเอกชน
สําหรับการลงทุนภาครัฐ อุตสาหกรรมผูรับเหมางานวิศวกรรมประกอบอาคารจะไดรับผลโดยออมจากการลงทุนของ
ภาครัฐผานงบลงทุนของหนวยงานรัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐอื่นๆ ซึ่งทั้งรัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐจะทําการวาจาง
ผูรับเหมาหลักและผูรับเหมาหลักจึงจะวาจางบริษัทผูรับเหมางานวิศวกรรมเปนผูรับเหมาชวงเพื่อดําเนินการกอสรางใน
สวนวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกลตอไป
แผนภาพแสดงความเกี่ยวเนื่องระหวางอุตสาหกรรมวิศวกรรมประกอบอาคารกับการลงทุนภาครัฐและเอกชน
การลงทุนภาครัฐ

การลงทุนภาคเอกชน

สวนการกอสราง

อสังหาริมทรัพย (Real Estate)

การลงทุนผาน
หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ

การลงทุน
กอสรางใน
หนวยงานรัฐ

ผูรับเหมากอสราง

ที่อยูอาศัย
(Residential)

พาณิชยกรรม
(Commercial)

ผูพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

ผูพัฒนาพื้นที่คาปลีก
โรงแรม และสํานักงาน

อุตสาหกรรม
และอื่นๆ
(Industrial)

โรงงาน
อุตสาหกรรม

ผูรับเหมากอสราง

ผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

สําหรับเงินลงทุนจากภาคเอกชนนั้นจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมวิศวกรรมประกอบอาคารโดยตรงเปนสวนใหญ โดย
อุตสาหกรรมวิศวกรรมประกอบอาคารจะไดผลจากการลงทุนการพัฒนาที่อยูอาศัย การพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม และ
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ผานผูพัฒนาที่พักอาศัย ผูประกอบกิจการใหเชาพื้นที่อาคาร ผูประกอบกิจการคาปลีก
ผูประกอบกิจการโรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ
การลงทุนของภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐผานหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ในระหวางป 2549 –2551 การขยายตัวของการลงทุนในภาครัฐผานหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่กอใหเกิดการขยายตัวใน
อุตสาหกรรมผูรับเหมางานวิศวกรรมประกอบอาคาร คืองบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติในหมวดสิ่งกอสราง และวงเงิน
อนุมัติใหเบิกจายสําหรับงบลงทุนที่ทําเปนโครงการ ซึ่งจะเห็นวามีการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในสวนการลงทุนของ
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
รัฐวิสาหกิจเพื่อการดําเนินงานปกติในหมวดสิ่งกอสรางที่เพิ่มขึ้นระหวางป 2549-2550 ที่รอยละ 22.01 จาก 6,131 ลาน
บาทในป 2549 เปน 7,481 ลานบาทในป 2550 และวงเงินเบิกจายที่อนุมัติสําหรับงบลงทุนที่ทําเปนโครงการที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 56.81 จาก 138,101 ลานบาทในป 2549 เปน 216,559 ลานบาทในป 2550 สําหรับวงเงินเบิกอนุมัติในป 25512552 ไดเพิ่มขึ้นพอสมควรถึงแมวางบประมาณที่อนุมัติในปจจุบันยังนอยกวางบประมาณในป 2550
ตารางวงเงินเบิกจายที่อนุมัติสําหรับงบลงทุนในป2549-2552 ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
รายการ

1. งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ (1.1) + (1.2)
1.1 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายป
1) หมวดที่ดิน
2) หมวดสิ่งกอสราง
3) หมวดเครื่องจักรอุปกรณ
4) หมวดยานพาหนะ
5) หมวดเครื่องมือเครื่องใชขนาดเล็ก
6) หมวดวิจัยและพัฒนา
7) หมวดลงทุนอืน่ ๆ
8) หมวดสํารองราคา
9) หมวดสํารองกรณีจําเปนเรงดวน
1.2 งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว
แผนตอเนื่อง
แผนใหม
2. งบลงทุนที่ทําเปนโครงการ
โครงการตอเนื่อง
โครงการใหม
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น (1) + (2)

2549

2550

70,346
27,437
165
6,131
10,261
1,457
3,531
2,045
727
3,119
42,909
41,268
1,641
138,101
104,385
33,716
208,447

67,451
28,297
531
7,481
10,458
1,487
2,525
1,365
706
3,745
39,154
36,262
2,892
216,559
196,070
20,489
284,010

อนุมัติวงเงินเบิกจาย (ลานบาท)
เพิ่มขึ้น
2551
เพิ่มขึ้น
(รอยละ)
(รอยละ)
-4.12
63,846
-5.34
3.13
25,222
-10.87
222.03
839
58.03
22.01
6,367
-14.88
1.92
9,379
-10.32
2.02
1,045
-29.71
-28.51
1,584
-37.24
7
-33.27
1,993
46.04
-2.94
646
-8.52
20.09
3,362
-10.24
-8.75
38,624
-1.35
-12.13
32,291
-10.95
76.20
6,333
119.01
56.81 152,827
-29.43
87.83 152,827
-22.06
-39.23
-100.00
36.25 216,673
-23.71

2552
74,998
29,114
967
6,437
10,824
1,172
2,226
143
2,832
839
3,675
45,884
42,070
3,814
129,098
128,187
910
204,096

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)
17.47
15.43
15.19
1.10
15.40
12.17
40.47
42.11
29.95
9.32
18.80
30.28
-39.77
-15.53
-16.12
-5.80

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จากตารางขางตน วงเงินอนุมัติในป 2552 คือจํานวนวงเงินที่ยังไมรวมโครงการที่รอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยภายหลัง
วงเงินดังกลาวไดเพิ่มเปน 237,142 ลานบาท

สําหรับการลงทุนในสวนรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณป 25521 นั้น รัฐบาลไดประกาศการลงทุนในสวนโครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคสําคัญเปนจํานวนมากคือ ไดกําหนดกรอบวงเงินการลงทุนในรัฐวิสาหกิจเปนวงเงินดําเนินการจํานวน
478,600 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุนประมาณ 237,142 ลานบาท
โดยภาพรวมงบการลงทุนภาครัฐที่ผานรัฐวิสาหกิจยังคงเติบโตตอเนื่อง เนื่องจากภาครัฐใชเปนกลไกหลักในการกระตุน
เศรษฐกิจซึ่งปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบในดานบวกตออุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมรับเหมางานวิศวกรรม
ประกอบอาคาร
การลงทุนโดยภาครัฐผานสวนงานราชการ
ในสวนงบประมาณของหนวยงานราชการในป 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,835,000 ลานบาท แตงบประมาณที่นาจะสงผลตอ
อุตสาหกรรมกอสรางจะเปนสวนงบลงทุนจํานวน 204,274 ลานบาทและงบดําเนินการจํานวน 182,313 ลานบาท รวมเปน
งบประมาณของหนวยราชการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมกอสรางประมาณ 386,587 ลานบาท ซึ่งเปนปริมาณที่สูงกวา
งบประมาณในสวนดังกลาวของปกอนที่รอยละ 12.30 และจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปจจุบัน รัฐบาลยังคงมีแนวโนม
ที่จะเพิ่มงบลงทุนและงบดําเนินการสวนราชการ เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ
1

ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกร
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแนวโนมที่สานตอโครงการลงทุนขนาดใหญ (Mega Project) ซึ่งรัฐบาลเดิมเคยกําหนดวงเงิน
งบประมาณไวที่ 1,856,252 ลานบาท ซึ่งยอมสงผลกระทบในดานบวกกับอุตสาหกรรมกอสรางรวมอุตสาหกรรมรับเหมา
งานวิศวกรรมประกอบอาคาร
การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนปจจัยหลักในการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง
และอุตสาหกรรมรับเหมาวิศวกรรมประกอบอาคาร ซึ่งการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในสวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสรางสามารถพิจารณาไดจากปริมาณการใชปูนซีเมนตในประเทศและพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล
ของภาคเอกชน
ตารางแสดงเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนระหวางป 2550-2552
เครื่องชีก้ ารลงทุน
ภาคเอกชน
ปริมาณการจําหนาย
ปูนซีเมนตในประเทศ (พัน
เมตริกตัน)
พื้นที่รบั อนุญาตกอสรางใน
เขตเทศบาล (พันตารางเมตร)
รวมทั้งประเทศ
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและอื่น ๆ

2550

เปลี่ยนแปลง

2551

เปลี่ยนแปลง

27,690

(รอยละ)
-5.03

24,834

(รอยละ)
-10.31

17,362
12,917
2,444
2,002

-11.29
-5.68
-29.84
-16.39

17,491
12,494
2,908
2,088

0.74
-3.27
19.02
4.33

2552

เปลี่ยนแปลง

24,227

(รอยละ)
-2.45

16,887
10,883
3,748
2,256

-3.45
-12.89
28.85
8.03

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย ขอมูลปรับปรุงลาสุด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553

การลงทุนในการกอสรางของภาคเอกชนมี ก ารปรับ ตัวลดลงในระหวางป 2550-2552 ซึ่งสังเกตได จากปริมาณการ
จําหนายที่ลดลงของปูนซีเมนตในประเทศของภาคเอกชน ซึ่งมีอัตราการลดลงรอยละ 5.03 ในป 2550 อัตราการลดลง
รอยละ 10.31 ในป 2551 และอัตราการลดลงรอยละ 2.45 ในป 2552 ในขณะเดียวกันหากพิจารณาจากพื้นที่รับอนุญาต
กอสรางในระหวางป 2550-2552 จะสังเกตไดวาพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลก็มีอัตราการลดลงเชนกัน คือรอย
ละ -11.29 ในป 2550 ทรงตัวในป 2551 และมีอัตราการลดลงอีกรอยละ 3.45 ในป 2552 โดยหากพิจารณาแยกประเภท
อสังหาริมทรัพยจะพบวาการพัฒนาพื้นที่ในสวนที่อยูอาศัยชะลอตัวอยางตอเนื่องคือลดลงประมาณรอยละ 5.68 ในป
2550 รอยละ 3.27 ในป 2551 และรอยละ 12.89 ในป 2552 สอดคลองกับการวิเคราะหของผูบริหารบริษัทที่คาดการณวา
การชะลอตัวของการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในสวนนี้เกิดจากภาวะอุปทานสวนเกินอันเกิดจากการเก็งกําไรในราคาที่อยู
อาศัยเปนหลัก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหกําลังซื้อลดลง ในขณะที่พื้นที่พาณิชยกรรมมีการชะลอตัวในป
2550 อยางมากคือ รอยละ 29.84 และมีการปรับตัวดีขึ้นในอีก 2 ปถัดมาคือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.02 ในป 2551 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 28.85 ในป 2552 ซึ่งสาเหตุของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่รับอนุญาตกอสรางพาณิชยกรรมมาจากคา
วัสดุกอสรางที่ลดลงอยางมาก รวมทั้งหลายผูประกอบการมีความคาดหวังวาภายหลังจากที่โครงการที่ลงทุนในชวงเวลานี้
เสร็จสิ้นในอีก 1-2 ปในภายหนา ปริมาณอุปสงคของพื้นที่พาณิชยกรรมจะยังคงมีมากกวาปริมาณอุปทานเมื่อเศรษฐกิจ
เริ่มฟนตัว สําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมหลังจากมีการปรับตัวลดลงในป 2550 ก็ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 25512552 โดยเพิ่มขึ้นที่รอยละ 4.33 และรอยละ 8.03 ตามลําดับ
สําหรับการคาดการณการลงทุนของภาคเอกชนในอนาคตระหวางป 2553-2554 บริษัทคาดวาจะมีภาวะที่ชะลอตัวลง ใน
สวนการพัฒนาที่อยูอาศัยนาจะไดรับผลกระทบมากที่สุด ถึงแมวาจะมีปจจัยบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและราคา
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ตนทุนกอสรางที่ถูกลง แตในภาพรวมกําลังซื้อของผูบริโภคและความเชื่อมั่นในการบริโภคยังอยูในเกณฑต่ํา สําหรับใน
สวนพื้นที่พาณิชยกรรม บริษัทคาดการณวาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนธุรกิจโรงแรม
และพื้นที่คาปลีก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันสูง ประกอบกับคาวัสดุกอสรางที่
ยังอยูในราคาที่ต่ํา ทําใหการลงทุนในชวงเวลานี้ยังคงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุด แตสําหรับการพัฒนาพื้นที่สํานักงานมี
แนวโนมคงตัว เนื่องจากภาคการเติบโตของธุรกิจสวนใหญชะลอตัวทําใหความตองการพื้นที่สํานักงานลดลง ประกอบกับ
ในชวง 2-3 ปที่ผานมามีการพัฒนาพื้นที่สํานักงานเพิ่มขึ้นจํานวนพอสมควร ทําใหปริมาณอุปสงคและอุปทานของพื้นที่
สํานักงานอยูระดับที่สมดุลกัน ในสวนการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมมีแนวโนมจะเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปจจัยการเมือง
ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและคาวัสดุกอสรางที่ลดลง
อุตสาหกรรมรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ในป 2551 มีจํานวนผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมทั้งสิ้น 4,813 ราย และมีรายไดรวมกันเทากับ 131,315 ลานบาท ใน
ขณะเดียวกัน ผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม 50 รายแรกที่มีรายไดสูงสุดมีรายไดรวมกัน 64,355 ลานบาท2 หรือคิดเปน
รอยละ 49.00 ของรายไดรวมของผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด
จากความเห็นของผูบริหาร ถึงแมจะมีผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมกวา 4,813 รายในป 2551 ผูที่มีความสามารถใน
การแขงขันในอุตสาหกรรมมีอยูเพียง 200 กวาราย ซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย โดยที่
ผูรับเหมาที่เปนสมาชิกของสมาคมมีโอกาสไดรับงานในฐานะผูรับเหมาชวงจากผูรับเหมากอสรางขนาดใหญที่รับงานจาก
ภาครัฐมากกวาเนื่องจากมีความนาเชื่อถือเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน แตในขณะเดียวกันผูที่เขาประมูลงานในลักษณะ
เดียวกับบริษัทฯ มีอยูประมาณ 20 ราย โดยคูแขงรายสําคัญตามความคิดเห็นของผูบริหารมีดังนี้
ผูรบั เหมาระดับใหญ
1. บริษทั เพาเวอรไลนเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
ผูรบั เหมาระดับกลาง
1. บริษทั เซ็กโก จํากัด
2. บริษทั ไทคิชา (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท Jadine Engineering จํากัด
4. บริษทั บิวคอน จํากัด
5. บริษทั จี เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด
6. บริษทั เฟรส เทคโนโลยี จํากัด
7. บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
8. บริษทั ซิตี้ เพาเวอร จํากัด
9. บริษทั เอ็ม อี ซี ที จํากัด
อยางไรก็ตาม ถึงแมผูรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่มีความสามารถในการแขงขันและประมูลงานใน
ลักษณะเดียวกับบริษัทจะมีอยูเพียง 20 กวาราย การแขงขันในอุตสาหกรรมผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคารก็ยังจัดวาอยูในเกณฑที่สูง โดยเฉพาะการเขาประกวดราคากับผูรับเหมากอสรางขนาดใหญที่รับงานมาจากรัฐบาล
เนื่องจากผูรับเหมากอสรางขนาดใหญที่ไดรับใบอนุญาตใหรับงานจากรัฐบาลนั้นมีจํานวนนอยกวาผูรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารเปนจํานวนมาก
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ในสวนของภาวะการแขงขันของงานที่รับมาจากภาคเอกชน ก็ถือวามีการแขงขันที่สูงเชนกัน อีกทั้งผูรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารไมจําเปนตองเปนสมาชิกในสมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทยเพื่อที่จะหางาน อยางไรก็
ตาม คุณภาพงาน มาตรฐานงาน และประสบการณการทํางานก็ยังเปนสิ่งสําคัญในการสรางฐานลูกคารวมทั้งยังเปน
อุปสรรคแกผูรับเหมารายใหมที่จะเขามาในอุตสาหกรรมนี้
กลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจ
การดํ า เนิ น โดยที ม งานวิ ศ วกรที่ มี ป ระสบการณ ในการรั บ เหมาติ ด ตั้ ง ระบบวิ ศ วกรรมประกอบอาคาร ความรู แ ละ
ประสบการณทํางานของวิศวกรผูควบคุมและบริหารโครงการเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงาน ทั้งในดานคุณภาพ
งาน ประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุน และการบริหารระยะเวลาดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน บริษัทจึงคัดเลือก
วิศวกรและมอบหมายงานบริหารโครงการโดยพิจารณาประสบการณทํางานเปนสําคัญ ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทมีวิศวกรที่ดูแล
การปฏิบัติงานมากกวา 20 คน ที่มีประสบการณทํางานโดยเฉลี่ยตอคนมากกวา 10 ป นอกจากนี้ บริษทั ยังมีผบู ริหารสวน
ใหญเปนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในดานงานวิศวกรรมประกอบอาคารมานานกวา 20 ป
การมีระบบการควบคุมตนทุนที่ดี บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีระบบการ
ควบคุมตนทุนที่ดี โดยบริษัทมีการควบคุมตนทุนทั้งในดานการใชวัสดุและการสั่งซื้อ โดยบริษัทมีการนําคอมพิวเตอรใน
การควบคุมตนทุนและการสั่งซื้อวัสดุ โดยการเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อวัสดุกับประมาณการ ดังนั้น ในทุกขณะเวลา
ผูบริหารและผูจัดการโครงการสามารถรับทราบขอมูลในสวนตนทุนกอสรางของบริษัท เพื่อใชในการควบคุมการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ และบริษัทยังจัดใหมีทีมตรวจสอบการใชวัสดุเขาไปตรวจสอบปริมาณการใชวัสดุที่หนวยงานกอสรางเพื่อเปนการ
ควบคุมการใชวัสดุอีกขั้นหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทยังควบคุมราคาวัสดุโดยผานกระบวนการจัดซื้อสวนกลางที่มีขอบเขต
อํานาจหนาที่ในการสอบทานราคาและอนุมัติการสั่งซื้ออยางชัดเจน ทําใหบริษัทมีความเชื่อมั่นวาระบบการควบคุมตนทุน
ของบริษัทรัดกุมและมีประสิทธิภาพเปนอยางสูง
การมุงเนนคุณภาพในการใหบริการและเปนธรรมตอลูกคา บริษัทมีปรัชญาในการทํางานโดยเนนหลักการสงมอบงานที่มี
คุณภาพและเปนธรรมกับลูกคา โดยบริษัทจะเลือกใชวัสดุที่ไดมาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดโดยไมมุงหาผลกําไร
จากการลดคุณภาพวัสดุ และบริษัทมีนโยบายที่จะคํานึงประโยชนของลูกคาในระดับเดียวกับผลประโยชนของบริษัท โดย
บริษัทจะเลือกแนวทางที่ไดประโยชนทั้งบริษัทและลูกคากอนเปนอันดับแรกเสมอ
การบริหารโครงการใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทใหความสําคัญอยางสูงตอการปฏิบัติงานใหไดตามแผนงาน
ของผูวาจาง โดยบริษัทจะมีการวางแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับผูรับเหมาหลัก รวมถึงการประสานงานกับผูที่
เกี่ยวของจนสามารถที่จะบริหารงานโครงการใหแลวเสร็จตามเวลา บริษัทมีนโยบายใหความรวมมือกับเจาของโครงการ
ในการเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนงานในกรณีที่เกิดความลาชา ถึงแมวาบริษัทจะมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นและความลาชา
ดังกลาวมิไดมีสาเหตุจากบริษัท
การเขาประมูลงานกับผูวาจางที่มีฐานะการเงินเขมแข็งในราคาประมูลที่เหมาะสม บริษัทมีนโยบายในการเขาประมูลงาน
กับเจาของโครงการที่มีฐานะการเงินเขมแข็ง และมีเครดิตการคาที่ดี และบริษัทไมมีนโยบายในการตัดราคาในการประมูล
งาน โดยบริษัทจะเสนอราคาที่บริษัทมีความมั่นใจวาจะไดกําไรจากการรับเหมาเทานั้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมี
กระบวนการตรวจสอบสถานะของเจาของโครงการโดยวิธี Qualitative Method หากบริษัทเห็นวาเจาของโครงการมีฐานะ
การเงินไมเขมแข็งเพียงพอ บริษัทก็จะปฏิเสธการเขารวมประมูลงาน
การใหบริการที่ครบวงจรควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักร บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารควบคูไปกับธุรกิจบํารุงรักษาระบบ เนื่องจากธุรกิจทั้ง 2 ชนิดจะเกื้อหนุนกันทําใหบริษัทสามารถใช
ประโยชนรวมจากความรูและประสบการณทํางานในการดําเนินธุรกิจทั้ง 2 ดานพรอมๆ กัน
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3.2

ธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทเปนผูใหบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีประสบการณกวา 20 ปในการดําเนินธุรกิจ
และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยบริษัทมีจุดเดนที่บริษัทใชทีมงานบริหารที่เปนวิศวกรซึ่งเขาใจระบบวิศวกรรมใน
อาคารเปนอยางดี ประกอบกับการที่บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทําใหบริษัทมี
ความใกลชิดกับผูผลิตอุปกรณตางๆ สงผลใหเขาใจระบบการทํางานและสามารถบํารุงรักษาอุปกรณวิศวกรรมในอาคารได
เปนอยางดี
ขอบเขตงานบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่บริษัทใหบริการ ไดแก การควบคุมการทํางาน (Operation) การ
ซอมบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) การซอมแซม (Repairing) และการจัดการบริหารพลังงาน (Energy
Conservation) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) การควบคุมการทํางาน (Operation)
บริษัทควบคุมการทํางานของอุปกรณเครื่องจักร โดยทั่วไป ทั้งการเปด-ปด การดูแลการใชงานของอุปกรณเครื่องจักรใหมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบันทึกขอมูลการใชสาธารณูปโภคตางๆ เชน การใชไฟฟาและน้ําประปา
2) การซอมบํารุงรักษา (Preventive Maintenance)
โดยทั่วไป เจาของอาคารมักตองการบริการซอมบํารุงรักษาตามกําหนดโดยเฉพาะสําหรับอุปกรณเครื่องจักรที่มีขนาด
ใหญและราคาแพง เนื่องจากตนทุนในการบํารุงรักษามักจะต่ํากวาคาใชจายในการซอมแซม หากเจาของอาคารละเลยจน
ทําใหอุปกรณดังกลาวชํารุด หรือความชํารุดในอุปกรณนั้นๆ มีผลทําใหชิ้นสวนอื่นเสียหายดวย ก็จะทําใหมีคาใชจายใน
การซอมแซมที่สูงขึ้นมาก หรือในอุปกรณบางประเภทไมสามารถที่จะยอมใหมีการชํารุดเกิดขึ้นเพราะอาจจะเกิดอันตราย
กับผูใชงาน เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน
บริษัทใหบริการซอมบํารุงรักษาอุปกรณในสวนระบบไฟฟา ระบบประปาและสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ โดยบริษัท
จะจัดทีมงานที่ประกอบดวยวิศวกรและชางเทคนิคเขาประจําที่อาคารของผูวาจาง โดยที่ทีมงานดังกลาวจะเปนผูวางแผน
ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณตางๆ ใหอยูสภาพที่ดี พรอมใชงานและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใหบริการจะ
ครอบคลุมถึงคาแรงงานและวัสดุสิ้นเปลืองในการซอมบํารุง แตไมครอบคลุมถึงอะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองที่ตองเปลี่ยนตาม
อายุการใชงาน ทั้งนี้การใหบริการบํารุงรักษาจะไมครอบคลุมถึงการซอมบํารุงใหญ (Overhaul) ซึ่งจําเปนสําหรับอุปกรณ
บางประเภท เชน การบํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา บริษัทจะมีหนาที่รับผิดชอบคาแรงงาน คาสารหลอลื่น แตจะไมครอบคลุม
ถึงวาลวที่ถึงกําหนดอายุการใชงานและการซอมบํารุงใหญหลังการใชงานเปนระยะเวลานาน
3) การซอมแซม (Repairing)
บริษัทจะเปนผูซอมแซมอุปกรณในสวนงานไฟฟา สุขาภิบาลและระบบปรับอากาศ ใหมีสภาพดังเดิมในกรณีที่มีการชํารุด
อันเกิดการใชงานหรือสิ้นอายุการใชงาน โดยทีมงานของบริษัทจะตรวจวามีอุปกรณใดชํารุด และทํารายงานและเบิกวัสดุ
จากผูวาจางมาซอมแซม เชน กรณีตรวจพบวาหลอดไฟฟาในอาคารชํารุด บริษัทก็จะทําเรื่องเบิกหลอดไฟฟาเพื่อมา
เปลี่ยน โดยปกติ ในการซอมแซมจะเกิดกับอุปกรณที่มีราคาถูก กระบวนการทํางานไมซับซอน และความเสียหายจาก
การชํารุดที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอระบบการทํางานอื่นๆ หรือเปนอันตรายตอผูใชงาน
4) การจัดการบริหารพลังงาน (Energy Conservation)
บริษัทมีหนาที่ในการจัดการวิเคราะหและทํารายงานการใชพลังงานและสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อใหผูวาจางใชวิเคราะห
และตัดสินใจในการบริหารพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
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เครื่องจักรและอุปกรณที่บริษัทรับจางบํารุงรักษาและซอมแซมมีดังตอไปนี้
 ระบบไฟฟา (Electrical System) ไดแก ตูจายไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาและหลอดไฟฟา เปนตน
 ระบบประปาและทอในอาคาร (Sanitary and Pumping System) ไดแก เครื่องสูบน้ํา ทอสงน้ําดี และน้ําเสีย และ
อุปกรณสุขาภิบาลในหองน้ํา เปนตน
 ระบบแจงเหตุและดับเพลิง (Fire Alarm and Fire Protection System) ไดแก เครื่องดักควันไฟฟา หัวฉีดดับเพลิง
และระบบปมดับเพลิง เปนตน
 ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (Air Conditional and Ventilation System) ไดแก เครื่องทําความเย็น ระบบทํา
ความเย็น ทอน้ําเย็นและทอน้ํารอน เปนตน
 ระบบบําบัดน้ําเสีย (Waste Water System) ไดแก ทอน้ําเสีย ปมน้ําเสีย และระบบเติมอากาศ เปนตน
 ระบบโทรศัพท (Communication System) ไดแก เครื่องกระจายสัญญาณ และสายโทรศัพท เปนตน
ตารางแสดงจํานวนโครงการและมูลคางานซอมบํารุง
หนวย: ลานบาท
สําหรับสิ้นสุดป 31 ธันวาคม

บริการ
2550
งานบํารุงรักษาและซอมแซม

2551
25.80

สําหรับ 12 เดือน
สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2552

34.02

2553
29.54

26.04

* รายไดจากการบํารุงรักษาและซอมแซมในป 2550 ไดรวมรายการปรับปรุงเงินประกันผลงานจํานวน 580,000 บาท

รายละเอียดโครงการสําคัญที่บริษัทรับจางบํารุงรักษาและซอมแซมสําหรับชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อาคาร
ศูนยเทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ยูเนี่ยนมอลล
สถาบันเทคโนโลยี่ปญญาภิวัฒน
อาคารวานิช
บจก.แอมโปเทรด
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
อาคาร ศาลแขวงนนทบุรี
ศาลอุทธรณ
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่แหงชาติ
หอพัก สหกรณ สวทช.
อาคารซอฟแวรพารค
อาคารชิเซโด (ไทยแลนด)
ศูนยนาโนเทคโนโลยี่แหงชาติ สวทช.
อาคารวานิช 2
รวม
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รายได
14,085,283
6,166,989
1,382,827
1,375,033
1,102,804
980,100
914,110
815,189
774,216
600,000
448,598
383,756
264,118
250,882
29,543,904
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รายละเอียดโครงการสําคัญที่บริษัทรับจางบํารุงรักษาและซอมแซม ป 2552
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

อาคาร
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่แหงชาติ
ยูเนี่ยนมอลล
ศูนยพันธุวิศวกรรม สวทช.
ศูนยเทคโนโลยี่โลหะและวัสดุแหงชาติ
สถาบันพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลอาญา
หอพัก สหกรณ สวทช.
สถาบันเทคโนโลยี่ปญญาภิวัฒน
อาคารชิเซโด (ไทยแลนด)
บจก.แอมโปเทรด
ศูนยนาโนเทคโนโลยี่แหงชาติ สวทช.
อาคารซอฟแวรพารค
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ศาลอุทธรณ
อาคารคายวิทยาศาสตรถาวร
บริเวณพื้นที่รอบอุทยาน
งานเพิ่มนาโนเทค
รวม

รายได
7,695,057
6,094,455
4,044,504
2,818,105
1,694,860
728,974
600,000
599,167
415,245
275,701
260,813
225,980
217,800
184,486
93,458
79,155
9,333
26,037,091

รายละเอียดโครงการสําคัญที่บริษัทรับจางบํารุงรักษาและซอมแซม ป 2551
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15
16

อาคาร
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่แหงชาติ
หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ยูเนี่ยนมอลล
ศูนยพันธุวิศวกรรม สวทช.
ศูนยเทคโนโลยี่โลหะและวัสดุแหงชาติ
สถาบันพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลแพงกรุงเทพใต
อาคารสุขประพฤติ
ศาลอาญา
บานพักอาศัยขาราชการตุลาการ (แจงวัฒนะ)
ธนาคารแหงประเทศไทย
อาคารคายวิทยาศาสตรถาวร
อาคารชิเซโด ( ไทยแลนด)
หอพัก สหกรณ สวทช.
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รายได
7,445,237
6,133,691
5,554,421
3,830,959
2,667,738
2,106,308
1,065,000
946,333
908,876
791,664
548,680
467,290
399,400
300,000

บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ลําดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25

อาคาร

รายได
207,240
192,000
174,720
104,325
70,000
50,000
24,975
17,999
16,105
34,022,961

อาคารซอฟแวรพารค
ทีมโมบาย
สนง.จัดการทรัพยสินม.ธรรมศาสตร
ศูนยนาโนเทคโนโลยี่แหงชาติ สวทช.
สนง.ศาลอาญากรุงเทพใต (คาหมอน้ําเครื่องกําเนิดไฟฟา)
หอพักสหกรณออมทรัพย สวทช.
สนง.อํานวนการประจําศาลอุธรภาค3
บริเวณพื้นที่รอบอุทยาน
งานเพิ่มนาโนเทค ประจําเดือน สิงหาคม 2551
รวม

รายละเอียดโครงการสําคัญที่บริษัทรับจางบํารุงรักษาและซอมแซม ป 2550
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อาคาร
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่แหงชาติ
หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ธนาคารแหงประเทศไทย
ศูนยพันธุวิศวกรรม สวทช.
บานพักอาศัยขาราชการตุลาการ(แจงวัฒนะ)
ศูนยเทคโนโลยี่โลหะและวัสดุแหงชาติ
ศาลแพงกรุงเทพใต
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาลอาญา
ยูเนี่ยนมอลล
สถาบันพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
อาคารสุขประพฤติ
อาคารซอฟแวรพารค
ทีมโมบาย
หอพักสหกรณออมทรัพย สวทช.
อาคารชิเซโด (ไทยแลนด)
กระทรวงพาณิชย
รวม
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รายได
6,985,604
3,478,505
3,033,361
2,131,364
1,899,993
1,486,841
1,420,000
1,068,000
917,587
887,854
679,140
513,785
340,000
192,000
96,000
50,000
32,340
10,556
25,222,930

บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
3.2.2 การสรรหางาน
บริษัทรับจางบํารุงรักษาและซอมแซมระบบงานวิศวกรรมประกอบอาคารทั้งในสวนของงานภาครัฐและภาคเอกชน โดย
รายไดหลักของบริษัทมาจากงานในสวนของภาครัฐ ซึ่งในตั้งแตป 2550 ถึง 2553 รายไดจากภาครัฐและหนวยงาน
ราชการคิดเปนรอยละ 61.88 ของรายไดจากการรับจางบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งหมด
ตารางแสดงสัดสวนรายไดจากงานบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแยกตามประเภทผูวาจาง

ประเภทผูวาจาง
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม

2550
24,075,446
1,727,487
25,802,933

2551
26,930,807
7,092,154
34,022,961

สําหรับ 12 เดือน
สิ้นสุด 31
2552
ธันวาคม 2553
18,652,524
18,281,614
7,384,567
11,262,290
26,037,091
29,543,904

บริษัทสรรหางานโดย 2 วิธีหลัก ไดแก การประมูลงาน (Competitive Bidding) และการนําเสนอและเจรจาตอรองกับ
เจาของงานหรือผูบริหารโครงการ (Negotiation Deal) โดยงานจากภาครัฐทั้งหมดจะผานกระบวนการประมูลงาน ในขณะ
ที่งานภาคเอกชนสวนใหญนิยมใชการเจรจาตอรองโดยตรงกับเจาของงาน
3.2.3 การดําเนินงาน
บริษัทเปนผูใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่มีขั้นตอนการทํางานชัดเจนและเปนระบบ
โดยมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานที่สําคัญประกอบดวย งานเตรียมการกอนรับมอบพื้นที่ งานเตรียมการและงาน
ระหวางการบริหารพื้นที่
1) งานเตรียมการกอนรับมอบพื้นที่
1. การเขารับทราบรายละเอียด – บริษัทรับฟงบรรยายสรุปเกี่ยวกับอาคาร เพื่อประกอบการวางแผนดําเนินการ

บริหารงานตอไป
2. การสํารวจพื้นที่ - บริษัทจัดพนักงานเขาสํารวจพื้นที่และเก็บขอมูลตางๆ จากผูวาจางพรอมทั้งความตองการ

ในการดูแลผูใชอาคาร เพื่อนํามาพิจารณาวางแผนกําลังคนใหเหมาะสม
3. การจัดเตรียมเอกสาร - หลังจากไดรับการวาจาง ผูวาจางจะจัดสงรายละเอียดตางๆ สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ

กับอาคาร โดยมีบันทึกเปนลายลักษณอักษร ดังนี้
-

ขอมูลสําเนาใบเสร็จคาไฟฟา ,คาน้ําประปา

-

ขอมูลการออกแบบอาคาร เชนรายการคํานวณโครงสราง ,รายการคํานวณแบบงานระบบตางๆ

-

แบบชุดกอสรางจริง คูมือการใชงานระบบตางๆ รายนามผูขายและติดตั้งระบบตางๆ

-

สําเนาใบอนุญาตตางๆ จากทางราชการ

-

รายการอุปกรณสวนควบประกอบอาคาร ณ วันที่บริษัทจะเขาดําเนินการ

4. การขออนุมัติแผนการทํางาน - บริษัทนําเสนอและขออนุมัติแผนการทํางาน และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของใน

กรณีที่ตองมีการปรับปรุงแผนงานหรือเอกสาร บริษัทจะดําเนินการแกไขและนําเสนอใหมภายใน 7 วัน
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บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

2) งานเตรียมการ
1. การจัดพนักงานประจําหนวยงาน - บริษัทจัดพนักงานประจําอาคารตามความเหมาะสม กรณีมีการเปลี่ยน

พนักงานจะแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูวาจางเพื่อขออนุมัติลวงหนา
2. การประสานงานภายในอาคาร - บริษัทจะเปนตัวแทนของผูวาจาง ดําเนินการประสานงานกับผูใชอาคารในดาน

งานระบบอํานวยความสะดวกของอาคาร (Utility system) นอกจากนี้จะทําหนาที่ประสานงานกับผูบริหาร
อาคาร เพื่อการดําเนินการบริหารอาคารในแนวทางเดียวกัน
3. การติดตามการรับประกันผลงานของผูรับเหมาติดตั้งงานระบบ - ในชวงระหวางผูรับเหมาปรับปรุงและติดตั้ง

ระบบตางๆ ซึ่งยังมีภาระรับประกันผลงาน บริษัทจะตรวจสอบระยะเวลาการประกันผลงานของผูรับเหมางาน
ติดตั้งพรอมทั้งชวยในการติดตามผูรับเหมาเขามาแกไขงานตางๆ ใหสําเร็จลุลวง
4. ใหคําแนะนํามาตรการความปลอดภัย - บริษัทจะใหคําแนะนําการจัดระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภัยของผูใช

อาคาร และเขาสนับสนุนจัดเตรียมความพรอมของระบบปองกันอัคคีภัยของอาคาร เพื่อรองรับสถานการณหาก
เกิดอุบัติภัยภายในอาคาร
5. จัดเตรียมสํ านักงานประจําอาคาร - ผูวาจางตองยินยอมใหบริ ษัทใช สถานที่ภายในอาคารเพื่อใชเป นหอ ง

ทํางานในการบริหารอาคาร หองเก็บพัสดุและหองปฏิบัติการ โดยจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ
ตอพนักงานบริหารอาคาร ไดแก โตะ เกาอี้สํานักงาน ตูเก็บเอกสาร ตูเก็บพัสดุ โทรศัพท แสงสวาง ปลั๊ก และ
เครื่องปรับอากาศ
6. การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกอนรับงาน (Joint Inspection) - บริษัทจะรวมกับตัวแทนผูวาจางทําการตรวจ

สภาพอุปกรณเครื่องจักรทั้งหมดกอนรับมอบงาน การตรวจสอบดังกลาวเพื่อใหบริษัทและผูวาจางรับทราบ
สภาพของอุปกรณเครื่องจักร เพื่อประโยชนในการปรับปรุงหรือติดตามปญหาตอผูติดตั้งและผูวาจาง
7. การรั บ มอบหมายงาน - บริ ษัท จะรั บมอบงานตามสภาพความเป น จริ ง โดยอาศั ย รายงานการตรวจ (Joint

Inspection) เปนหลักฐาน บริษัทจะรับประกันการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรทุกเครื่อง หลังจากอุปกรณ
เครื่องจักรที่มีปญหาชํารุดไดรับการแกไขเปนที่เรียบรอย บริษัทอาจเสนองานซอมแซมเพิ่มเติมจากสัญญา
บริการสําหรับอุปกรณเครื่องจักรขนาดใหญในสวนที่ชํารุดกอนการรับงาน
8. การสงมอบพื้นที่ (Hand Over) - ผูวาจางตองจัดแผนงานการสงมอบงานระหวางบริษัทที่ดําเนินการอยูกับ

บริษัทดวยเอกสารคูมือการบํารุงรักษาแผนงานเปด – ปดระบบตางๆ ในอาคาร ประวัติและขอมูลการซอมแซม
เครื่องจักร คาพลังงานไฟฟาและน้ําประปา ผลวิเคราะหน้ําเสียในแตละเดือน โดยบริษัทจะจัดทําบันทึกการสง
มอบอยางเปนทางการ รวมถึงบันทึกการใชพื้นที่ จํานวนเอกสาร กุญแจและอุปกรณตางๆ ที่เปนทรัพยสินของ
ผูวาจาง
3) งานระหวางการบริหารพื้นที่
1. การควบคุมการทํางาน (Operation) - บริษัทจะจัดเจาหนาที่ชางเทคนิคและหัวหนาชางเทคนิคประจําอาคาร

เพื่อควบคุมการทํางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ดังนี้
-

เดินเครื่องและเปด-ปดอุปกรณเครื่องจักร ตลอดจนระบบประกอบอาคารใหมีการทํางานตามตารางการ
เปดใชของอาคารอยางเหมาะสมและถูกตอง

-

ดูแลควบคุมและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณเครื่องจักร ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใชงาน
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-

ทําการควบคุมปรับแตงการทํางานอุปกรณเครื่องจักร ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหไดมาซึ่งการประหยัด
พลังงานและการบริการที่เหมาะสมตอการใชงาน

-

บันทึกการใชพลังงานไฟฟา น้ําประปา ตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ

-

ตรวจสอบระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย เชน Extinguisher ตามตารางการตรวจสอบประจําเดือน ครึ่งป
และประจําป ใหพรอมสําหรับการใชงาน การดูแลควบคุมอุปกรณเครื่องจักรในระบบปองกันอัคคีภัยไมรวม
ความรับผิดชอบในการผจญเพลิงแตสามารถมีสวนเขารวมชวยเหลือในการผจญเพลิง

2. การซอมบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) - บริษัทจะเปนผูรับชอบดําเนินการวางแผนการซอมบํารุง

อุปกรณเครื่องกล ไฟฟาและสวนเครื่องปรับอากาศ ที่ระบุตามสัญญาในการซื้ออุปกรณ (Equipment list)
หลังจากสิ้นสุดสัญญารับประกันหรือพันธะผูกพันกับผูใหบริการเดิม ซึ่งจะใชวิธีตามขอปฏิบัติของผูวาจางและ
ของบริษั ท ในการบํา รุ ง รั กษาตามเข ามาจั ดการ โดยจั ด วางแผนงานซ อ มบํา รุ ง ให ค รบถว น ซึ่ง จะแบ ง การ
บํารุงรักษาเปนแผนงานประจําสัปดาห ประจําเดือน ประจําครึ่งป และประจําป ตอเครื่องจักรและชนิดของ
เครื่องจักรแตละเครื่อง ซึ่งการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของบริษัททั้งสิ้น
ยกเวน อะไหล วัสดุสิ้นเปลือง ที่ตองเปลี่ยนตามวาระการใชงานจะอยูในสวนของผูวาจาง
บริษัทจะดําเนินการตามแผนงานการตรวจวิเคราะหสภาพอุปกรณเครื่องจักร (Predictive Maintenance Plan)
ดวยเครื่องมือพิเศษทางเครื่องกลและไฟฟาเพื่อประกอบการตรวจสอบวิเคราะหสภาพอุปกรณเครื่องจักรกลและ
ไฟฟาที่สําคัญ เชน MDB และอื่นๆ เพื่อเปนประโยชนในเชิงบํารุงรักษาเชิงปองกันและความปลอดภัยทางดาน
อัคคีภัย
3. การซอมแซม (Repairing)

- การซอมแซมอุปกรณตามสัญญาใหกลับมาใชงานไดตามปกติจะอยูในความ
รับผิดชอบของบริษัท แตไมรวมถึงการซอมใหญ (Overhaul) หรือการดัดแปลงระบบใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ซึ่งบริษัทจะเสนอราคาตางหาก

4. การจัดการบริหารพลังงาน (Energy Conservation) - บริษัทจะทําการเก็บบันทึกขอมูลการใชน้ําและไฟฟา เพื่อ

เปนฐานขอมูลและการควบคุมบริหาร โดยจะสรุปเปนตารางขอมูลมาตรฐาน กราฟสถิติแสดงการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะหการใชน้ําและไฟ ตลอดจนขอแนะนําและขอมูลอันเปนประโยชนอื่นๆ เพื่อแสดงในรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานระบบเครื่องกลและไฟฟา ภายใตหัวขอ Energy Management ซึ่งบริษัทจะ
จัดสงใหแกผูวาจางทุกเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
5. การสนับสนุนและควบคุมการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ - บริษัทจะจัดการอบรมใหความรูแกผูจัดการ

แผนกปฏิบัติการ (Operation & Maintenance Manager) และผูบริหารระดับกลางโดยผูเชี่ยวชาญของบริษัท
ซึ่งมีความรู ประสบการณ ดานการบริหารงานระบบในรูปแบบ Operation เพื่อใหคําแนะนําในการบริหาร
อาคารตางๆ รวมถึงการเปนที่ปรึกษาในการซอมบํารุงตางๆ ตามที่ผูวาจางรองขอ
กลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจ
การบํารุงรักษาซอมแซมอาคารอยางมืออาชีพ บริษัทเนนการบํารุงรักษาซอมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอยางมือ
อาชีพ โดยมีแผนการดําเนินงานชัดเจนเปนระบบ มีการควบคุมการทํางานโดยวิศวกรที่มีประสบการณการทํางานโดยตรง
และมีการจัดเวรในการทํางานเปนกะเพื่อใหพนักงานไมเหนื่อยลา และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใหความสําคัญตอการประหยัดพนักงานและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร บริษัทเนนการใหบริการที่ครอบคลุมถึง
การชวยเหลือผูวาจางในการควบคุมการใชพลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพและใชคนนอยที่สุด โดย
เนนการดูแลเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีโดยการตรวจสอบการใชพลังงานของเครื่องจักรนั้นๆ อยาง
สม่ําเสมอ และจัดทํารายงานการใชพลังงานใหกับผูวาจางเพื่อใชวิเคราะหและบริหารจัดการ
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การอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในระดับดีเยี่ยม บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
โดยการจัดอบรมพนักงานเพื่อใหความรูในการบํารุงรักษาเครื่องจักรตางๆ ทั้งจากการบรรยายและสัมมนาที่จัดขึ้นภายใน
หรือจากภายนอก
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมบํารุงรักษาและซอมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เปนอุตสาหกรรมที่ประกอบไปดวยผูประกอบการ
รายใหญจํานวนหนึ่ง และผูประกอบการรายเล็กอีกหลายราย โดยในป 2551 มีจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 1,287 ราย
และมีรายไดรวมกันเทากับ 11,326 ลานบาท ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการ 50 รายแรกที่มีรายไดสูงสุดมีรายไดรวมกัน
9,344 ลานบาท3 หรือคิดเปนรอยละ 82.51 ของรายไดรวมของผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด โดยลักษณะการ
แขงขันในอุตสาหกรรม จะแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ ตามลักษณะของลูกคา: ภาครัฐ และภาคเอกชน
ลักษณะของลูกคา
ภาครัฐ
ในสวนของงานจากภาครัฐ ผูวาจางจะใหความสําคัญกับราคามากเพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณของรัฐ โดยเมื่อสิ้นสุด
สัญญาเดิม ผูวาจางจะเรียกผูประกอบการรายใหมเขามารวมประมูลงาน ซึ่งสวนใหญจะเปนผูประกอบการรายเล็กที่
ทํางานไมไดมาตรฐานเทากับรายใหญแตเสนอราคาต่ํากวามาก เพื่อเปนการกดดันใหผูรับจางรายเดิมไมปรับราคาเพิ่ม
หรือตองปรับลดราคาลง อยางไรก็ดี หากราคาประมูลต่ํามากจริงๆ ผูรับจางรายเดิม ก็อาจยอมเสียงานใหผูประกอบการ
รายเล็กไป ดวยเหตุนี้ผูประกอบการสวนใหญที่รับงานจากภาครัฐจะเปนผูประกอบรายเล็กและมีการแขงขันกันทางดาน
ของราคาสูงมาก
ภาคเอกชน
ในสวนของภาคเอกชน ก็มีการเชิญผูป ระกอบการรายใหมเขามาประมูล ราคาเพื่อกดดันราคาเชนกัน แตผูวาจางใน
ภาคเอกชนจะใหความสําคัญกับคุณภาพของการใหบริการมากกวาผูวาจางภาครัฐ นอกจากนี้ผูประกอบการรายใหญบาง
ราย อาจมีลักษณะของการผูกขาดงานในรูปแบบของการใหบริการแบบครบวงจรหรือมีเครือขายทั่วถึงทุกภูมิภาคซึ่งให
ความสะดวกแกผูวาจาง และเปนอุปสรรคตอผูประกอบการรายเล็กไมใหเขามาแทรกแซงในอุตสาหกรรม (Barrier to
Entry) โดยผูประกอบการในภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก บริษัท พรอม พรอพเพอรตี้ จํากัด บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้
จํากัด และบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน ซึ่งบริษัทเหลานี้จะใหบริการกับอาคารชุด อาคาร
พาณิชย อาคารคาปลีก และอาคารของขาราชการ เปนสวนใหญ
ปจจัยที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ
โดยสวนใหญ อุตสาหกรรมบํารุงรักษาและซอมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจะมีการแปรผันนอยเมื่อเทียบกับ
ภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากระบบตางๆ ในอาคารสาธารณะจะตองไดรับการดูแลตรวจสอบและบํารุงรักษาใหสามารถใชงาน
ไดอยางปลอดภัยตามกฎหมาย กลาวคือ ความตองการบริการในตลาด (Demand) จะคอนขางคงที่ อยางไรก็ตาม อาจจะ
มีการกดดันและตอรองในเรื่องของราคามากขึ้นในกรณีที่เศรษฐกิจอยูในสภาวะถดถอย
3
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กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ในการควบคุมอาคาร
การที่มีกฎหมายใหมๆ หรือกฎเกณฑตางๆ ที่รัดกุมมากขึ้น ก็จะทําใหมีความตองการในตลาดที่จะวาจางผูประกอบการที่
ใหบริการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานมีมากขึ้น และอาจเปนอุปสรรคตอผูประกอบการรายเล็กที่มุงเนนไปในเรื่องของ
ราคาเพียงอยางเดียว ซึ่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ไดมีการประกาศกฎกระทรวงที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคาร
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 มาตรา 32 ทวิ (3) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศดังกลาวไดครอบคลุมการตรวจสอบอาคารในสวนสําคัญตางๆ โดยมุง เนนไปที่
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย และสมรรถนะในการ
อพยพเคลื่อนยายผูใชอาคาร ซึ่งเมื่อทําการตรวจสอบแลวก็ตองสงรายงานใหพนักงานทองถิ่น โดยที่ถาหากฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติใหถูกตอง อาคารอาจถูกสั่งหยุดการใชงานไดซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายตอผูใชอาคาร
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