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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับใหคําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการกอสราง (Project Construction
Management Service) สําหรับงานกอสรางแขนงตางๆ ไดแก งานโยธา งานโครงสรางและสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟา
และสื่อสาร งานเครื่องกล งานระบบประปาสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย งานภูมิสถาปตย งานตกแตงภายใน เปนตน ซึ่ง
การใหบริการคําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการกอสราง สําหรับเจาของโครงการตั้งแตเริ่มวางแผนโครงการ การดําเนินการ
กอสราง ตอเนื่องไปถึงการใชงานและการบํารุงรักษา โดยครอบคลุมถึงงานดานตาง ๆ ดังนี้
 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
 การออกแบบโครงสราง
 การถอดแบบและคํานวณปริมาณงานตามแบบ
 การวางแผนงานหลักและแผนงานกอสราง
 การประสานงาน การออกแบบ และการทบทวนแบบ เพื่อใหการกอสรางมีประสิทธิภาพ
 งานวิศวกรรมคุณคา
 การจัดการงานกอสราง
 การประสานงานขออนุญาตจากหนวยงานราชการ
 การสํารวจปริมาณงานและประเมินราคา
 การควบคุมงานกอสราง
 การตรวจสอบและทดสอบงานระบบประกอบอาคารกอนงานกอสรางแลวเสร็จ
 การควบคุมงบประมาณ
 การจัดการและบริหารทางดานพลังงาน
 การจัดการใชงานอาคารและทรัพยสิน รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารเดิมใหมั่นคงแข็งแรงและทันสมัยยิ่งขึ้น
บริษัทเปนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรกๆ ที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จาก
ประเทศอั งกฤษ ตั้ ง แตเ ดื อ นมี น าคม 2542 และไดมี ก ารพั ฒ นาปรับปรุง ระบบคุณภาพเรื่อ ยมาจนได ใ บรับ รองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก EAQA ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 ซึ่งบริษัทไดนําระบบมาตรฐานคุณภาพมาใชกับทุก
โครงการที่บริษัทเปนผูบริห ารงานกอสรางและควบคุม งานกอสรางและไดมีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จาก
พนักงานของบริษัทโดยที่ผานมามีการอบรมและการตรวจติดตามจาก EIT-CBO และ EAQA
บริษัท ได มีก ารแต ง ตั้ง บุค ลากรรับ ผิด ชอบในการตรวจติด ตามคุ ณภาพภายในบริษัท เพื่ อใหสอดคลอ งตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 เปนประจําทุกป โดยไดมีการแบงหนวยงานรับผิดชอบในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ออกเปน 11 หนวย แบงเปนการตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษัท 1 หนวย และการตรวจติดตามคุณภาพในแตละโครงการ
จํานวน 10 หนวย
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ลักษณะการใหบริการในสวนของงานบริหารการกอสราง
การบริการของบริษัท แบงเปน 3 ชวง คือ
1. ชวงกอนการกอสราง (Pre Construction Period) : ตั้งแตใหคําแนะนํา รวมออกความเห็นตางๆ ไปจนถึงการคัดเลือก
ผูรับเหมา
2. ชวงระหวางการกอสราง (Construction Period) : ตั้งแตผูรับเหมาเริ่มงานกอสรางไปจนงานกอสรางแลวเสร็จ
3. ชวงหลังการกอสราง (Post Construction Period) : ตั้งแตตรวจสอบงานกอสราง จนสงมอบงานใหแกลูกคา
1. ชวงกอนการกอสราง (Pre construction Period)
1.1 ใหคําปรึกษาในการวางเปาหมายของโครงการ
1.2 ใหคําปรึกษาในเรื่องการจัดโครงสรางและระบบการบริหารโครงการ
1.3 จัดแผนงานเพื่อควบคุมโครงการ
1.4 ใหคําปรึกษาและรวมมือกับผูวาจางในการกําหนดมาตรการทางดานการรักษาความปลอดภัย (Safety) การ
ปองกันมลภาวะเพื่อสุขภาพ (Healthy) และผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Care) ในการกอสราง
1.5 ตรวจสอบ ทบทวน แบบกอสรางและรายการประกอบแบบ เพื่อเสนอผูวาจางและรวมกันพิจารณากับผูออกแบบ
เพื่อการประหยัดสําหรับโครงการ
1.6 กําหนดเงื่อนไขสัญญาขอตกลงระหวางผูวาจางกับผูรับจาง รวมทั้งหลักเกณฑการจายเงิน
1.7 ใหคําแนะนําขอกฎหมายเกี่ยวกับงานกอสรางโครงการ
1.8 ใหคําแนะนําทางเลือกขอวิเคราะหเปรียบเทียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการกอสรางเพื่อการตัดสินใจ
1.9 จัดการคัดเลือกผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการฯ เสนอผูวาจางพิจารณา
1.10เตรียมการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผูรับจางโดย
 จัด ทํ าเอกสารการประกวดราคาและเงื่ อนไขต า ง ๆ ตลอดจนให ขอ มู ลเสนอแนะแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบ (Specifications) ทั้งนําชมสถานที่กอสราง
 จัดใหมีการประชุมชี้แจงแบบตอบขอซักถาม






ดําเนินการวิเคราะหคุณสมบัติผูเสนอราคา
เสนอแนะขอมูลและวิธีการตอรองราคา
เสนอแนะการตัดสินคัดเลือกผูเสนอประกวดราคา
จัดทําเอกสารยืนยันการวาจาง
จัดเตรียมเอกสารสัญญาเพื่อลงนาม

2. ชวงระหวางการกอสราง (Construction Period)
2.1 ควบคุมงานกอสรางทุกระบบใหเปนไปตามแบบรูปรายการและสัญญา
2.2 พิจารณาการขออนุมัติใชวัสดุและรายการเทียบเทาจากผูรับจาง
2.3 พิจารณาอนุมัติแบบกอสรางหนางาน (Shop Drawing) ของผูรับจาง
2.4 แนะนํา เสนอแนะ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการกอสรางใหดําเนินไปอยางรวดเร็ว
2.5 ประชุมรวมกับผูวาจาง ผูรับจาง และ/หรือผูออกแบบ เพื่อติดตามงานและแกไขอุปสรรคเพื่อใหงานดําเนินไปตาม
เปาหมาย
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2.6 พิจารณาแผนงานและตรวจสอบการทํางานตามขั้นตอน รวมทั้งเรงรัดใหผูรับจางทํางานใหเปนไป ตามแผนงานที่
วางไว
2.7 ตรวจสอบใบเบิกเงินของผูรับจางใหเปนไปตามสัญญา และตรงตามผลงานที่ผูรับจางทําไดจริง
2.8 แกไขปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นขณะกอสราง เชน ขอปญหาขัดแยงในแบบ
2.9 ตีความตามรูปแบบรายการและสัญญาใหงานกอสรางดําเนินไปโดยสะดวกโดยไมเกิดผลเสียหายแกงานและผู
วาจาง
2.10สั่งหยุดการทํางานเมื่อเห็นวาจะเกิดความเสียหายตอการกอสรางหรือเมื่อเห็นวาจะเปนอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินในการกอสราง
2.11ตรวจการทดลองวัสดุตางๆ ตามที่ระบุในสัญญา
2.12สั่งปฏิเสธงานที่ไมไดมาตรฐานตามที่ระบุไว
2.13ตรวจอนุมัติและพิจารณาการดําเนินงานของผูรับจางชวง และของผูรับจางหลัก
2.14หาทางไกลเกลี่ยปญหาขอโตแยงใดๆ โดยการพิจารณาหาขอเสนอแนะและแนวทางการหาขอยุติปญหาที่เหมาะสม
และเปนธรรมแกทุกฝาย
2.15ชวยเหลือผูรับจางในดานเทคนิคตางๆ
2.16รายงานความกาวหนาของงานประจําทุกเดือน หรือทุกระยะที่เห็นวาจําเปน
2.17สรุปเหตุผล เงื่อนไข จํานวนเพิ่ม-ลด ของการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากการแกไขเปลี่ยนแปลงงานระหวาง
การกอสราง โดยเปนผูประเมินราคางานเปลี่ยนแปลงเสนอผูวาจาง
2.18จัดทําประมาณการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Flow) ซึ่งจะใชในการดําเนินงานตามโครงการเพื่อเปนขอมูลในการ
จัดทํางบประมาณการใชเงินประจําปของผูวาจาง
2.19กํากับดูแลการประสานงานของผูรับจางตางๆ
2.20ตรวจสอบและแนะนําผูวาจางเกี่ยวกับคํารองของผูรับจาง ในการขอตออายุสัญญาสําหรับงานที่เพิ่มเติม และเรื่อง
อื่นๆ ที่คลายคลึง (ถามี)
2.21ควบคุมงานกอสราง งานปองกันอุบัติเหตุ มลภาวะจากการกอสราง และการรื้อถอน และควบคุมงานรื้อถอนอาคาร
เดิม
2.22ประสานงานกับเจาหนาที่ของผูวาจางในการวางแผนและอํานวยความสะดวกในการเขาใชพื้นที่อาคาร
3. ชวงหลังการกอสราง (Post construction Period)
3.1 วางแผนงานหลังงานกอสรางแลวเสร็จ เพื่อบริหารงานหลังจากมีการเปดใชอาคารแลว ในการดูแลงานทางดาน
สถาปตยกรรม และงานระบบวิศวกรรมตางๆ ทุกระบบตามระยะเวลาในสัญญาการรับประกัน
3.2 ตรวจสอบและรายงานความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดขึ้นใหผูวาจางทราบ และกํากับดูแลใหผูรับจางจัดการแกไข
ความชํารุดบกพรองของงานนั้นใหคืนดี และควบคุมงานตลอดเวลาจนงานแกไขแลวเสร็จ พรอมสงมอบงานใหผูวา
จาง
3.3 รวบรวมและตรวจสอบแบบงานกอสรางตามจริง (As-built Drawings) ของผูรับจาง และสงมอบใหกับผูวาจาง
3.4 รวบรวมและตรวจสอบคูมือการใชงาน (Operation Manual) ของอุปกรณที่ติดตั้งในอาคาร และสงมอบใหกับผูวาจาง
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ภาพสรุปการบริหารและควบคุมการกอสราง

เจาของโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม

โรงงานอุตสาหกรรม

หางสรรพสินคา
สถานศึกษา

อาคารสํานักงาน

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน สนามบิน รถไฟฟา ทอสงกาซ
โรงพยาบาล

บริการวิศวกรที่ปรึกษา

บริหารและควบคุมงานกอสรางแทนเจาของโครงการ
ผูรับเหมา 1

ผูรับเหมา 2

ผูรับเหมา 3

ผูรับเหมา 4

ผูรับเหมา 5

ผูรับเหมา 6

จนกระทั่งงานกอสรางเสร็จสมบูรณพรอมใชงาน

บริษัทมีผูวาจางทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยคาเฉลี่ยใน 3 ปที่ผานมา (ป 2552-2554) มีสัดสวนรายไดจากการ
วาจางงานภาครัฐในสัดสวน 11.78% 16.85% และ 10.92% ของรายไดรวมจากการบริการตามลําดับ และงานภาคเอกชนใน
สัดสวน 88.22% 83.15% และ 89.08% ของรายไดรวมจากการบริการตามลําดับ โดยมีตัวอยางผลงานในอดีตที่ผานมา และ
โครงการปจจุบันที่ดําเนินงานใหคําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ
 เปนอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยดวยความสูง 350 เมตร
 ระยะเวลาการกอสรางโครงการพฤษภาคม 2538 – กันยายน 2541
อาคารใบหยก 2
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รายละเอียดโครงการ

อุโมงคคูรถไฟฟาใตดิน

 อุโมงคคูรถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทยระยะทาง 22 กิโลเมตร
 18 สถานีและพื้นที่การคา
 ระยะเวลาการกอสราง 2541 – 2546
รายละเอียดโครงการ
 พื้นที่ใชสอย 550,000 ตารางเมตร
 การควบคุมการกอสรางสวนอาคารผูโดยสาร Building, Frontage Road
and Art Works
 รองรับผูโดยสารประมาณ 45 ลานคนตอป

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายละเอียดโครงการ
 พื้นการกอสรางมากวา 140,000 ตารางเมตร
 พืน้ ที่ 8 ชั้นสําหรับรานคาระดับ premium และโรงภาพพยนต ultrapremium cinema
 โรงแรม Park Hyatt ระดับ หกดาวและ sky bar
 ที่จอดรถใตดิน 5 ชั้น
โครงการ Central Embassy

 ระยะเวลาโครงการ มีนาคม 2554 – พฤศจิกายน 2557
รายละเอียดโครงการ
 พื้นที่ดิน 7.5 ไร
 พืน้ การกอสรางประมาณ 125,000 ตารางเมตร
 ที่อยูอาศัย 60,000 ตารางเมตร
 ระยะเวลาการกอสรางโครงการมิถุนายน 2554 – กันยายน 2558

โครงการมหานคร
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 การตลาด
1) ดานงานบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลา 25 ปที่ ผานมา บริษัท ไดใ หบริก ารวิ ศวกรที่ปรึกษาเพื่อใหคํา ปรึกษาและบริห ารจั ดการ
โครงการแกเจาของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน มีโครงการที่บริษัทไดใหบริการมากกวา 100 โครงการ และในทุกๆ โครงการ
ที่เขาไปใหบริการนั้น บริษัทไดจัดใหมีวิศวกรระดับผูจัดการ (Project Manager) เปนผูดูแลรับผิดชอบประจําโครงการอยาง
นอย 1ทานพรอมกับทีมงานที่มีความรูและประสบการณเฉพาะดานเพื่อควบคุมงานกอสรางตลอดระยะเวลาการกอสรางตาม
ตารางงานที่วางแผนไว นับวาเปนจุดเดนของการเปนที่ปรึกษาวิศวกรของบริษัท เนื่องจากจะทําใหเจาของโครงการรับทราบ
ความคื บหนาในการกอสรา ง รวมถึง ปญหาอุ ปสรรคของการกอสรา ง อีกทั้ งบริษั ทยัง มีที มวิ ศวกรที่ ปรึกษาอาวุโ สเข าตรวจ
โครงการกอสรางเพื่อใหคําแนะนําดานตางๆ เปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ก็เพื่อใหงานบริหารและควบคุมการ
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กอสรางมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของลูกคา สามารถสงมอบโครงการทันเวลา และอยูภายใตงบประมาณที่เจาของโครงการ
กําหนดไว
จากการใหความสําคัญดา นคุณภาพการบริการ ตลอดจนการสรางความสัมพั นธที่ดีกับลูกคา ซึ่งถือเป น
หัวใจสําคัญหรือปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจงานบริการ สงผลใหบริษัทไดรับการยอมรับทั้งจากลูกคาเจาของโครงการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
2) ดานราคา (Price)
บริษัทไดกําหนดการเขาประมูลหรือรับงานจากผูวาจางที่ชัดเจน โดยกอนการเขารับงาน ทางผูบริหารจะมี
การประเมิ นความพรอมของบริษัท โดยพิจ ารณาทรัพ ยากรบุ คคล ทั้ งทางดานจํา นวนและความสามารถของบุค ลากร การ
กําหนดราคาคาบริการจะพิจารณาจากความซับซอนของโครงการและจํานวนบุคลากรที่จะตองใหบริการเปนปจจัยหลัก โดย
อางอิงจากตนทุนบุคลากรและคาใชจายที่ประมาณไวในแตละโครงการ และบวกกําไรสวนเพิ่มของบริษัท(Cost plus margin)
โดยยึดหลักการกําหนดราคาคาบริการวิชาชีพในอัตราที่สามารถแขงขันได
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
บริษัทรับงานบริการใหคําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการกอสรางจากเจาของโครงการกอสรางจาก 2
ชองทาง คือ การติดตอจากเจาของโครงการโดยตรงหรือการแนะนําจากลูกคาที่เคยใชบริการ และ การเขารวมประกวดราคา/
การประมูลราคา (Price Auction) ซึ่งมักจะเปนโครงการกอสรางที่มีภาครัฐเปนเจาของโครงการและ/หรือโครงการขนาดใหญที่
จําเปนจะตองมีที่ผูบริหารและควบคุมการกอสรางมากกวา 1 ราย หรือเปนบริษัทที่มีระเบียบการวาจางกําหนดไว โดยผูบริหาร
มีการติดตามขาวสารการเปดประกวดราคาเพื่อไดยื่นเสนอเปนผูบริหารโครงการอยูตลอดเวลา
ที่ผา นมานั้ น การรับ งานสว นใหญข องบริษัท จะมาจากการติ ด ตอ เข า มาของเจ า ของโครงการโดยตรง
เนื่องมาจากผลงานการบริหารและควบคุมงานกอสรางของบริษัทที่ผานมา เปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดีถึงคุณภาพของการ
ใหบริการของบริษัท อีกทั้งผูบริหารระดับสูงของบริษัทยังมีความสัมพันธอันดีกับเจาของโครงการ จึงทําใหบริษัทไดรับความ
ไววางใจใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารและควบคุมงานกอสรางของเจาของโครงการหลายๆ กลุมอยางตอเนื่อง จึงทําใหบริษัทมี
ชื่อเสียงและเปนที่รูจักและยอมรับในวงการมาดวยดีโดยตลอด
4) การประชาสัมพันธ (Promotion)
การสงเสริมการขาย บริษัทอาศัยการสรางความเชื่อถือในคุณภาพของการบริการ เพื่อใหทันตอเวลาตาม
แผนการที่ กํา หนดไว โดยที่ ผา นมาบริษั ทได จัด ทํา เว็ บไซต และมี การประชาสัม พันธ ผา นหนัง สือ และวารสารที่ เกี่ ยวขอ งกั บ
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และองคกรที่เกี่ยวของกับแวดวงวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
ซึ่งเปนการสรางการรับรูถึงกลุมผูรับเหมากอสรางและผูที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ นอกเหนือจากนี้ทาง
บริษัทก็มีแผนที่จะสนับสนุนสื่อโฆษณาบนหนังสือพิมพเพิ่มขึ้น เพื่อการเสริมสรางภาพลักษณของบริษัท รวมถึงสรางการรับรู
(Brand Recognition) และจดจํา (Brand Awareness) ตอกลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาของบริษัท คือ เจาของโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ และผูรับเหมากอสรางที่ตองการงานดานเทคนิค
เฉพาะ บริษัทไดแบงกลุมลูกคาออกเปน 2 กลุมในการทําการตลาด ดังนี้
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 กลุมโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ เจาของโครงการขนาดใหญ ซึ่งโดยมากรัฐบาลเปนเจาของโครงการ ทําการ
พัฒนาเพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภค อาทิเชน รถไฟฟา ทางดวนยกระดับ การวางทอประปา ฯลฯ โดยสวนมากจะเปน
โครงการระยะยาว และขนาดของโครงการจะใหญมาก ซึ่งจําเปนตองใชบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม
 กลุ ม โครงการในรูป แบบอาคาร คื อ เจ า ของโครงการเป น ในรู ป แบบอาคาร ซึ่ ง รวมถึ ง อาคารสํา นั ก งาน โรงแรม
หางสรรพสินคา และอาคารในรูปแบบตางๆ โดยสวนมากลูกคากลุมนี้จะเปนภาคเอกชน ซึ่งพัฒนาอาคารในเชิงพาณิช
ยกรรม ซึ่งมักเปนโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ จําเปนตองอาศัยงานบริการของที่ปรึกษาวิศวกรรมเพื่อควบคุมและ
บริห ารโครงการ ซึ่ ง โดยสว นมากสํา หรับ ลูก ค า กลุมอาคารนั้ น มี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณภาพการบริก ารของที่ ป รึก ษา
วิศวกรรม จึงสงผลใหมีอัตราการใชบริการในโครงการถัดไปคอนขางสูง อันเปนผลมาจากคุณภาพของงานที่ทางบริษัทนั้น
ใสใจและใหบริการกับลูกคา
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมกอสราง
ภาวะอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจกอสรางในป 2555 นั้น กําลังเผชิญความทาทาย ซึ่งเปนผลมาจากอุทกภัยที่เกิด
ขึ้นกับประเทศไทยในป 2554 ที่ผานมา รวมถึงปจจัยจากการคาดการณที่กําลังจะเผชิญในอนาคต ซึ่งอางอิงจากรายงานของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทยถึงปจจัยที่คาดการณวาจะสงผลตอธุรกิจกอสราง ไดแก 1) แรงสงจากโครงการจัดซื้อจัดจางซึ่งเติบโตขึ้น
ดวย นโยบายขับเคลื่อนของรัฐบาล 2) รูปแบบการกอสรางภาคเอกชนที่นําเอาปจจัยดานอุทกภัยเขามาเปนองคประกอบหลัก
ในการตัดสินใจทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกลยุทธธุรกิจที่รุกขยายตลาดในตางจังหวัดที่มีศักยภาพ
ภายหลังจากภาวะเหตุการณอุทกภัยในป 2554 ที่ผานมานั้น ภาพรวม ทิศทาง และกลยุทธในภาคธุรกิจกอสรางและ
อสังหาริมทรัพย ไดถูกเปลี่ยนแปลงและจัดเรียงความสําคัญใหม ซึ่งน้ําหนักของเขตพื้นที่ไมถูกน้ําทวม ไดถูกเพิ่ม
ความสําคัญมาเปนปจจัยหลักสําหรับงานกอสรางเกือบทุกประเภท ทั้งในโครงการภาครัฐและเอกชน ขณะที่การเลือกทําเล
ที่ตั้งของโครงการกอสรางพลิกกลับมาเปนประเด็นสําคัญตอการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีสวนของนโยบายปรับขึ้น
คาจางแรงงานขั้นต่ําทั่วประเทศที่จะมีผลสงตอไปยังตนทุนทางธุรกิจที่ผูประกอบการตองแบกรับ โดยน้ําหนักของปจจัยที่จะ
สงผลตอทิศทางของธุรกิจในระยะขางหนามี ดังนี้
โครงการภาครัฐ:
โครงการภาครัฐบาลจะเริ่มทยอยเขามามากขึ้นในป 2555 วัตถุประสงคสําคัญเพื่อพยายามเรงการกระตุนการใชจาย
ในภาคประชาชน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาฟนฟูและเยียวยาประเทศสืบเนื่องจากภัยพิบัติน้ําทวม
ซึ่งในป 2555 รัฐบาลไดกําหนดงบประมาณประจําปไวที่ 2.38 ลานลานบาท หรือคิดเปน 20.2% ของจีดีพี ขณะเดียวกั น
รัฐบาลใหน้ําหนักความสําคัญของการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยกรอบงบประมาณป 2555 รัฐบาลไดขยายวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเปน
พิเศษมาอยูที่ระดับ 423,387 ลานบาท สูงกวางบลงทุนในป 2554 ถึง 19.1% หรือคิดเปนสัดสวน 17.1% ของงบประมาณ
รวม เพื่อจั ดสรรเปนงบในสวนของการลงทุน ในโครงสรางพื้ นฐานและการกอ สรางเพื่อการบริหารจั ดการภัยพิบั ติอยา งเป น
รูปธรรม
อางอิงจากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย ซึ่งไดประเมินวาเม็ดเงินดังกลาวนาจะสรางอานิสงสตอธุรกิจกอสรางผาน
นโยบาย 3 กลุม ไดแก 1) นโยบายดานการลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ 2) นโยบายดานการเยียวยาและฟนฟู
ผลกระทบจากอุทกภัย และ 3) โครงการพัฒนากลุมจังหวัดตางๆ โดยนโยบายทั้ง 3 กลุมขางตนนี้จะมีสวนหนุนความคึกคัก
ใหกับธุรกิจกอสรางในป 2555
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ซึ่งหากภาครัฐสามารถเบิกจายงบลงทุนไดตามที่ตั้งเปาไวที่ 72% ของงบลงทุนรวมโครงการของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นใน
ปนี้นาจะอยูในกรอบ 550,000 – 650,000 ลานบาท โดยในจํานวนทั้งหมดจะสรางอานิสงสตอธุรกิจกอสรางทั้งป 2555 ใน
กรอบ 448,000 – 453,000 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16.6% -17.9% เทียบกับ 2554

โครงการภาคเอกชน:
โครงการกอสรางอาคารเชิงพาณิชย เริ่มมีทิศทางการรุกคืบสูตางจังหวัดอยางรุนแรงมากขึ้น โดยมุงสูการตอบสนอง
ของการเติบโตของกลุมที่มีกําลังซื้อกลุมใหม โดยเฉพาะจังหวัดสําคัญและหัวเมืองใหญและหัวเมืองรองที่มีแนวโนมเติบโตเปน
ชุมชนหัวเมือง เชน สุราษฏรธานี เชียงใหม อุดรธานี สกลนคร หนองคาย นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ และ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เชน ปตตานี คาดวาจะมีมูลคาการลงทุนเบื้องตนสําหรับโครงการที่จะเริ่มกอสรางในป 2555-2557 ซึ่งอางอิง
จากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทยอยูในกรอบ 97,180-102,080 ลานบาท ดังรายละเอียดแสดงในตาราง ขณะที่การกอสราง
ภาคเอกชนโดยรวมของป 2555 จะอยูในกรอบ 475,000-481,000 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.5%-9.6% จากป 2554
สรุปโครงการกอสรางอาคารเชิงพาณิชยของภาคเอกชนที่นาจะเริ่มกอสรางในป 2555-2557 (ลานบาท)
โครงการเอกชน

จังหวัด

มูลคาการลงทุน

1 ธุรกิจคาปลีกและโมเดิรนเทรด

อุดรธานี สุราษฎรธานี เชียงใหม ตรัง นครสวรรค
อุบลราชธานี หาดใหญ-สงขลา มหาชัย-สมุทรสาคร บุรีรัมย

78,000 - 80,000

2 โรงแรมและบูติคโฮเต็ล

สมุทรสาคร นครราชสีมา หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ
สุพรรณบุรี เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน เลย

3 ธุรกิจคอนโดมิเนียม

ชลบุรี หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ เชียงใหม ขอนแกน เขาใหญนครราชสีมา หาดใหญ สงขลา สุราษฏรธานี ภูเก็ต
นครปฐม สุราษฏรธานี

รวม
ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย

700 - 1,200

18,480 - 20,880
97,180 - 102,080

โครงการกอสรางอาคารเชิงพาณิชยถือวาเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทซึ่งสามารถแยกเปนรายละเอียดการเติบโต
ของแตละกลุมรูปแบบงานกอสรางอาคาร ไดดังนี้
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กลุมอาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงานถือเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทที่ถูกจัดอยูภายใตกลุมอาคาร ภาวะอุตสาหกรรมจะประเมินจาก
อุปทานของอาคารสํานักงานที่กําลังจะถูกนําเขาสูระบบ โดยการเติบโตของกลุมอาคารสํานักงาน จะถูกประเมินจากปริมาณ
พื้นที่ที่จะเพิ่มขึ้น และจะวัดภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมจากภายในเขตกรุงเทพฯ เทานั้น
ตามรายงานของโจนส แลง ลาซาลล ในป 2554 พื้นที่ใหเชา
สําหรับอาคารสํานักงานเพิ่มขึ้นเปน 8.12 ลาน ตร.ม. ซึ่งเปนผลมาจาก
อาคารสํานักงานแลวเสร็จ ในสวนของเขตพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ มี
อาคาร พารค เวนเจอร ซึ่งจัดเปนอาคารสํานักงานเกรด A แลวเสร็จ
สงผลใหปริมาณพื้นที่สํานักงานเพิ่มขึ้น 25,000 ตร.ม. นอกเหนือจาก
พื้นที่ในเขตใจกลางกรุงเทพฯ แลว หลายโครงการก็แลวเสร็จ ซึ่งสงผล
ใหพื้นที่ใหเชาโดยรวมเพิ่มขึ้น 27,000 ตร.ม. อันไดแก อาคาร เคพีไอ
ทาวเวอร อาคาร โอลิมเปย ไทย ทาวเวอร 2 และ อาคาร รุงโรจนธนกุล
โดยรวมของภาพการเติบโตของอาคารสํานักงานในป 2554 นั้นถือวาคอนขางคึกคัก เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ซึ่งไมมี
โครงการหรือพื้นที่สํานักงานใหเชาเพิ่มเขาสูระบบ
ภาพของป 2555 ยังคงเปนไปในทิศทางดี แตอาจจะเบาบางลงเล็กนอย เมื่อเทียบกับป 2554 เนื่องจากจํานวน
อาคารสํานักงานที่คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จนั้นอาจจะนอยลงทั้งในดานจํานวนอาคาร และ ปริมาณพื้นที่ โดยโครงการที่
คาดวาจะแลวเสร็จ คือ รอยัล ราชดําริ ซึ่งเปนอาคารสํานักงานเกรด A ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2556 สําหรับอาคารสํานักงานใน
เกรด B คาดวาจะมีแลวเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 4 อาคารในป 2555
กลุมโรงแรม
ภาพรวมของการเติบโตในสวนของอาคารในกลุมโรงแรมนั้น เปนไปตามการคาดการณภาวะการเติบโตของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งตามสถิติจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในป 2554 มีนักทองเที่ยวตางชาติขาเขา
ผานสนามบินสุวรรณภูมิจํานวน 12.3 ลานคน เติบโต 18.4% จาก 2553 โดยในป 2555 คาดวาจะยังคงเพิ่มขึ้นอยูระหวาง
5%-8% ซึ่งการกลับมาเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว สงผลใหมีจํานวนโรงแรมที่คาดวาจะเปดใหมเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ สงผลใหการกอสรางในกลุมของอาคารโรงแรมเปนผลดีตามไปดวย ตามรายงานของโจนส แลง
ลาซาลล คาดการณวาในชวงระหวางป 2555 – 2558 จะมีโรงแรมเพิ่มขึ้น 44 โรงแรม ซึ่งคาดวาจะเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว
ในอัตราสวน 50% และโรงแรมระดับ 5 ดาว ในอัตราสวน 37%
การเติบโตของจํานวนโรงแรม สงผลบวกตอการเติบโตของภาคการกอสรางในกลุมนี้ ซึ่งเปนอีกกลุมลูกคาหลักกลุม
หนึ่งของบริษัทที่อยูในหมวดอาคาร

หนาที่ 2.3 - 9

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

กลุมอาคารหางสรรพสินคา และกลุมธุรกิจคาปลีก
กลุมคาปลีก เปนอุตสาหกรรม ซึ่งเปนไปตามกําลังซื้อและการจับจายใชสอยของภาคครัวเรือน การเติบโตของกลุมนี้
ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยอางอิงจากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทยวาไดมีการคาดการณการขยายตัวของ
มูลคาตลาดของภาคธุรกิจคาปลีกอยูที่ 5%-7% โดยตัวขับเคลื่อนสําคัญยังคงเปนกลุมคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
โดยเฉพาะหางสรรพสินคา ดิสเคานสโตร และคอนวีเนี่ยนสโตร ที่ยังคงมีการขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลให
ผูประกอบการทั้งรายเกาและรายใหมหันมาลงทุนและรุกธุรกิจคาปลีกมากขึ้น ไมวาจะเปนกลุมอสังหาริมทรัพย รวมถึงนัก
ลงทุนในสาขาธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลใหการแขงขันในธุรกิจคาปลีกบางประเภทมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น เชน คอมมูนิตี้มอลล
ซึ่งเนนการขยายพื้นที่ใหครอบคลุม และเขาถึงชุมชนมากขึ้น
นอกเหนือจากนี้ ในป 2554 ที่ผานมาการเติบโตของอาคารในกลุมคาปลีก มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่คอนขางสูง เพื่อ
รองรับการใชจายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นตามกับภาวะเศรษฐกิจ อันเปนกลุมลูกคาหลักที่สรางรายไดใหกับบริษัทในชวง 5 ปที่
ผานมานั้น ซึ่งในแตละผูประกอบการตางมีการแขงขันกันคอนขางสูงเพื่อที่จะขยายสาขาครอบคลุมไปยังจังหวัดที่มีกําลังซื้อ
นั้น สงผลใหจํานวนโครงการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตมีจํานวนมาก เมื่อเทียบกับอาคารรูปแบบอื่น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใหกับ
ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาจะเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะ 5 ปขางหนา

สถานการณการขยายตลาดของอุตสาหกรรมคาปลีกกลุมตางๆ
สถานการณที่ผานมา

คาดการณในอนาคต

กลุมคาปลีกขนาดใหญ
1 บิ๊กซี

หลังจากควบรวมกับคารฟูร มีแผนการปรับเปลี่ยนคารฟูรท ั้ง 42
สาขาเปน บิ๊กซี ณ สิ้นป 25554 มีจํานวนสาขา 117 ถึง 118
สาขาทั่วประเทศ

2 เทสโก โลตัส

ขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีทั้งสิ้น 800 สาขา

3 แม็คโคร

มีการขยายสาขาใหมจํานวน 5 สาขาในป 2554 ซึ่ง ณ สิ้นป
2554 มีจํานวนสาขาทั้งสิน้ 52 สาขา

การขยายของบิ๊กซีคาปลีก คาดวาจะเพิ่มขึ้นปละ 6 สาขา
อนาคตจะมุงเนนสาขาคาปลีกที่มีขนาดยอมมากขึ้น แต
สําหรับขนาดใหญยังคงจะเพิ่มสาขาปละ 5-6 สาขาตอป
มุงเนนตลาดคาปลีกขนาดยอมดวยเชนกัน และมีแผนขยาย
สาขาออกไปเชนกัน

หางสรรพสินคา
1 เซ็นทรัล

ป 2554 มีการเปดศูนยการคาเพิ่มเติม คือ สาขาพระราม 9 และ
สาขาพิษณุโลก ณ สิ้นป 2554 มีจํานวนทั้งสิน้ 16 สาขา

2 เดอะมอลล

แผนระยะยาวในอีก 10 ปขางหนา คาดวาจะมี
หางสรรพสินคา 40 ถึง 50 แหง สําหรับระยะการลงทุน 5 ป มี
แผนพัฒนาศูนยการคา 10 แหง โดยมีงบลงทุน 5 - 6 หมื่น
ลานบาท
โครงการ ดิ เอ็มโพเรียม 2

ซูเปอรมารเก็ต
1 โรบินสัน
ณ สิ้นป 25554 มีสาขาทั้งสิ้น 26 แหง
2 ท็อปส
ในป 2554 มีท็อปส เดลี่ มินิซูเปอร จํานวน 150-160 สาขา
ที่มา: ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) (CBRE)
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทเขารับจากงานจากทั้งหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ ดังนี้
เจาของโครงการ
(ลูกคาหนวยงานเอกชน)
สงหนังสือแจงให PPS
เขาไปเสนองานบริการ
และรวมประกวดราคา

เจาของโครงการ
(ลูกคาหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
ดูประกาศการจัดซื้อ/จัดจาง
ตามสื่อและเว็บไซตของหนวยงาน
ลูกคาจางตรง

PPS เขาไปรับฟง
รายละเอียดของงานจาก
เจาของโครงการ

PPS เขาไปรับเอกสาร
ขอกําหนดโครงการ
(Term of Reference ; TOR)

PPS คัดเลือกและมอบหมายงาน
ใหแกผูอํานวยการโครงการ (Project Director ; “PD”)
PD จัดทําแผนโครงการ+คัดเลือกทีมวิศวกร+เสนอราคาคาบริการ
วิชาชีพสําหรับโครงการเพื่อนําเสนอผูบริหาร PPS พิจารณา
ผูบริหาร PPS อนุมัติขอเสนอเพื่อ
สงไปยังลูกคา(เอกชน)

ผูบริหาร PPS อนุมัติขอเสนอเพื่อยื่นประกวด
ราคาตามขั้นตอนของหนวยงาน(ราชการ)

ผูบริหาร PPS และ PD รวมนําเสนอรายละเอียดการทํางานให
ลูกคาทราบ พรอมทั้งเจรจาเงื่อนไขและราคาคาบริการวิชาชีพ
PPS และลูกคารวมลงนามสัญญา
จางทีป่ รึกษาโครงการ
PPS เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
ฝายบัญชี PPS สงใบแจงหนี้และเรียกเก็บ
คาบริการวิชาชีพจากลูกคา

คําอธิบายแผนภาพ
1. เจาของโครงการแสดงความจํานงใหบริษัทเขารวมเสนอราคาหรือประมูลราคา
2. บริษัทเขารับฟงรายละเอียดโครงการ และ/หรือศึกษารายละเอียดเอกสารขอกําหนดโครงการ (TOR)
3. บริษัทจัดทําแผนงาน และคัดเลือกทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับปริมาณงานในแตละชวงเวลา เพื่อประมาณ
ตนทุนโครงการและเตรียมนําเสนอราคาคาบริการวิชาชีพตอลูกคา
หนาที่ 2.3 - 11
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4. ผูบริหารรับทราบและอนุมัติขอเสนอเพื่อสงไปลูกคา หรือเขาระบบประกวดราคาตามขั้นตอนของหนวยงานราชการ
5. ผูบ ริหารและ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายรวมเสนอรายละเอียดคาบริการวิชาชีพและแผนงานการบริหารโครงการ
ตอเจาของโครงการพรอมทั้งเจรจาเงื่อนไขคาบริการวิชาชีพ
6. บริษัทรวมลงนามสัญญาจางที่ปรึกษา
7. บริษัทเริ่มปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไว พรอมทั้งจัดบุคลากรเขาโครงการตามแผนการที่วางไวจนกระทั่งงาน
กอสรางแลวเสร็จ
8. ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท สงใบแจงหนี้และเรียกเก็ยคาบริการวิชาชีพเปนรายเดือนตามสัญญา
3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจดานวิศวกรที่ปรึกษาที่ใหบริการทางดานบริหารและควบคุมการกอสรางงานแขนงตางๆ
จึงไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด
3.5 งานที่ยังไมสงมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลําดับ

1

โครงการ

Central Plaza Rama 9

ผูวาจาง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน สแควร จํากัด

Central Plaza Rama 9
(ขยายเวลาสัญญา)
Central Plaza Rama 9 (Tower)

มูลคางาน ระยะเวลาตาม มูลคางานคงเหลือ
สัญญา
ตามสัญญา (ลาน
(ลานบาท)
บาท)
39.00 พ.ย.50-พ.ค.54
0.00
4.37 พ.ค.54-ก.พ.55

0.25

2.89 พ.ค.54-พ.ค.55

0.09

2

มหานคร คอนโดมิเนียม (ชองนนทรี)

PACE Project one Co.,Ltd.

80.10 ต.ค.51-มี.ค.56

61.48

3

Mega Bangna Shopping Center

บริษัท เอส เอฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด

34.01 ก.ค.53-มิ.ย.55

9.11

4

Phuket Arcadia Naithon Beach

บริษัท แฟร แอนด เฟรม จํากัด

20.76 มิ.ย.52-ส.ค.54

2.34

0.70 ก.ย.54-พ.ค.55

0.70

5

Phuket Arcadia Naithon Beach (ขยาย
เวลาสัญญา)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

102.80 พ.ค.52-เม.ย.58

46.07

6

Central Embassy

76.54 ก.พ.53-ม.ค.58

60.97

7

2.61 ม.ค.55-มิ.ย.55

1.63

8

โครงการเซ็นทรัล เวิลด สวน Convention บรัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด(มหาชน)
Hall
Rama 9 Square
บริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด

27.39 ธ.ค.53-พ.ค.56

20.33

9
10

Central Plaza สุราษฎรธานี
ซีคอนบางแค

20.57 ต.ค.53-มิ.ย.55
11.00 มิ.ย.52-ส.ค.54

6.56
-

ซีคอนบางแค (ขยายเวลาสัญญา)

7.21 ก.ย.54-พ.ค.55

3.00

ซีคอนบางแค (ขยายเวลาสัญญา)

5.36 มิ.ย.55-ต.ค.55

5.36

ซีคอนบางแค (Yoyo Land)

0.67 ก.ย.54-มี.ค.55

0.36

บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ซีพีเอ็น เชียงราย จํากัด
บริษัท ซีคอน บางแค จํากัด

11

รถไฟฟา สายสีน้ําเงิน

การรถฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

49.41 เม.ย.54-ก.ย.59

36.72

12

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย แหงใหม

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

93.46 ม.ค.54-พ.ค.58

86.58

หนาที่ 2.3 - 12

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

โครงการ

ผูวาจาง

มูลคางาน ระยะเวลาตาม มูลคางานคงเหลือ
สัญญา
ตามสัญญา (ลาน
(ลานบาท)
บาท)
11.55 มิ.ย.54-ส.ค.55
8.33

13

ปรับปรุงศูนยการคา สีลมคอมเพล็กซ

บริษัท สีลมอาคารและบริการ จํากัด

14

TESCO Lotus-พิษณุโลก

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

9.95

ม.ค.55-ธ.ค.55

9.23

15

Thairath TV & Sound Studios

บริษัท วัชรพล จํากัด

7.25 ก.ย.54-เม.ย.56

6.24

16

วัดพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ (วัดทิพย) วัดชนะสงคราม

2.94 ต.ค.54-มิ.ย.56

2.23

17

TESCO Lotus Hypermarket-บานบึง

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

4.95 ต.ค.54-มิ.ย.55

1.55

18

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

40.65 พ.ย.54-ก.พ.57

39.54

19

TESCO Lotus-แมสอด

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

6.41 มี.ค.55-ม.ค.56

5.78

20

TESCO Lotus-สนญ. (สุขาภิบาล 1)

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

4.20

ธ.ค.54-ก.ค.55

2.85

21

TESCO Lotus-DC ลําลูกกา

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

9.16 เม.ย.55-ม.ค.56

8.81

22

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

0.99

ธ.ค.54-มี.ค.55

0.37

23

TESCO Lotus-Nongsonghong
Khonkean
Amway New Head Office

บริษัท แอมเวย(ประเทศไทย) จํากัด

13.42 มี.ค.53-มี.ค.55

0.17

24

Thanya Shopping Park

บริษัท ธัญวิลล จํากัด

14.57 พ.ย.53-ก.พ.55

3.13

25

ลําปางนอรท

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

0.99 ม.ค.55-เม.ย.55

0.55

26

เสมาฟาคราม

Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd.

0.99 ม.ค.55-เม.ย.55

0.49

รวมมูลคางานคงเหลือตามสัญญา ณ 31 มี.ค.55
87
430.82
หมายเหตุ : /1- ระยะเวลาตามสัญญาอาจมีการขยายเวลาออกไปได ในกรณีที่โครงการมีการดําเนินงานลาชากวากําหนด ทั้งในสวนงานชวงกอน
การกอสราง (Pre-construction period) อาทิ การเปลี่ ยนแปลงแบบก อสราง การออกใบอนุญาตก อสรางลาชา เปนตน หรือส วนงานชวงการ
กอสราง (Construction period) อาทิ ความลาชาของผูรับเหมา การซอมแซมงานกอสรางสวนที่ไมไดมาตรฐาน เปนตน ซึ่งมิไดเกิดจากความ
ผิดพลาดในการควบคุมโครงการของบริษัทและเจาของโครงการประสงคใหบริษัทเปนวิศวกรที่ปรึกษาปฏิบัติงานตอไปจนโครงการเสร็จสมบูรณ
ทั้งนี้ บริษัทจะคิดคาบริการที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปตามจํานวนบุคลากรที่เขาไปปฏิบัติงานตามจริง โดยอางอิงอัตราคาบริการตาม
ตําแหนงงานของบุคลากรคนนั้น

3.6 ขอจํากัดการประกอบธุรกิจ
- ไมมี -

หนาที่ 2.3 - 13

