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3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธุรกิจรับเหมาตกแต่ งภายใน

บริ ษัทมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน โดยบริ ษัทดาเนินธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในอาคาร รวมถึงงานต่อเติม
ปรับปรุ งอาคารประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ เป็ นต้ น โดย
แต่ละโครงการจะมีรายละเอียด รู ปแบบและขนาด รวมถึงความต้ องการใช้ งานที่หลากหลายแตกต่างกันไป ด้ วยประสบการณ์การทางาน
กว่า 20 ปี ในการประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาตกแต่งภายใน พร้ อมด้ วยทีมงานที่มีความชานาญ ทาให้ บริ ษัทมีความพร้ อมในการ
ให้ บ ริ ก ารดูแ ลงานตกแต่งภายในทุก ๆ ด้ า น ซึ่งปั จจุบัน บริ ษั ท ได้ น าระบบคอมพิ ว เตอร์ เข้ ามาช่ว ยในการออกแบบเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิงานให้ เสร็ จตรงตามกาหนดระยะเวลาด้ วยผลงานที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนดในงบประมาณตามที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดและขันตอนการท
้
างานที่คานึงถึงความ
พึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
โดยส่ วนใหญ่ บ ริ ษั ท จะรั บ งานตกแต่งภายในตรงจากเจ้ า ของโครงการ (Project owner) หรื อ ผ่ านผู้รั บ เหมาหลัก (Main
Contractor) จากการประกวดราคาหรื อจากการที่ลกู ค้ าเข้ ามาติดต่อเอง โดยลูกค้ าจะพิจารณาจากประสบการณ์และผลงานในอดีตของ
บริ ษัทที่มีมานานกว่า 20 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะรับผิดชอบเรื่ องการจัดหาผลิตภัณ ฑ์ก่อสร้ างสาหรับงานตกแต่งภายใน ได้ แก่ อุปกรณ์ ไม้ ฝ้า
เพดาน ผนัง กระจก อลูมิเนียม กระเบื ้องปูพื ้น ผลิตภัณฑ์สี พรม ผ้ าม่าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปสาหรับงานตกแต่งภายใน เช่น โต๊ ะ
ตู้ เตียง เครื่ องครัว เครื่ องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ซึง่ ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปดังกล่าวบริ ษัทจะจัดหาตามรายละเอียดประกอบ
แบบที่ระบุในสัญญาให้ บริ การ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทมีประสบการณ์และความชานาญในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทไม้ เป็ นระยะเวลานาน เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ ตู้
เตียง เป็ นต้ น ประกอบกับบริ ษัทมีโรงงานผลิตและฝ่ ายผลิตเป็ นของตนเอง เมื่อบริ ษัทได้ รับงานโครงการจากลูกค้ า สายงานปฏิบตั กิ ารจะ
เป็ นผู้พิจารณาว่ารายการเฟอร์ นิเจอร์ หรื อชิ ้นงานที่จะใช้ ในโครงการแต่ละรายการจะใช้ วิธีการจัดซื ้อ, จัดจ้ างผลิต หรื อผลิตโดยโรงงาน
ของบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. การจัดซื ้อ
กรณีที่มีการกาหนดลักษณะเฉพาะ(Spec) มาจากลูกค้ า หรื อทางโรงงานกาลังมีการผลิตที่เต็ม
2. การจัดจ้ างผลิต กรณีที่โรงงานไม่มีความสามารถในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ /ชิ ้นงานตามแบบโครงการได้ เอง
3. การผลิตโดยโรงงาน กรณีที่โรงงานมีความสามารถในการผลิตรายการเฟอร์ นิเจอร์ /ชิ ้นงาน
บริ ษัทจะผลิตเฟอร์ นิเจอร์ หรื อชิน้ งานในกรณี ที่มีความสามารถในการผลิตในงานนัน้ ๆ และเป็ นงานที่ ลูกค้ าไม่ได้ ระบุเจาะจง
ยี่ห้อของเฟอร์ นิเจอร์ ที่ต้องการ โดยจะมีผ้ จู ดั การโรงงานเป็ นผู้ควบคุมคุณภาพของสินค้ าให้ เป็ นไปตามที่ลกู ค้ าได้ ระบุไว้ ในสัญญา บริ ษัท
จะวางแผนขันตอนการท
้
างานโดยจะกาหนดแผนงานก่อสร้ างตกแต่งภายใน การติดตังวั
้ สดุอุปกรณ์ หรื อเฟอร์ นิเจอร์ และการติดตังงาน
้
ระบบต่างๆ โดยบริ ษัทได้ นาระบบ Pre-Fabricate คือ การผลิตชิ ้นส่วนงานที่ใช้ ในการตกแต่งภายในที่โรงงานและนาไปประกอบติดตังที
้ ่
หน้ างาน ซึ่งระบบดังกล่าวจะใช้ เวลาในการทางานในโรงงานเป็ นส่วนมากและไปประกอบติดตังที
้ ่หน้ างานให้ น้อยที่สุด ทาให้ สามารถ
ประหยัดเวลาการทางานที่หน้ างานได้ ทังนี
้ ้ ในส่วนของงานระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าและการวางระบบเชื่อมโยงด้ านการสื่อสาร CCTV
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น บริ ษัทจะร่ วมมือกับบริ ษัทรับเหมาอื่นๆ ที่มีความ
ชานาญงานดาเนินการติดตัง้ และร่ วมดูแลความเรี ยบร้ อยจนกว่าโครงการจะเสร็ จสมบูรณ์
ลักษณะงานที่รับ เหมาตกแต่งภายในที่ผ่านมา ได้ แก่ งานรั บเหมาตกแต่ง ภายในและการปรั บปรุ งพื น้ ที่ เช่น งานตกแต่ง
อาคารสานักงาน สถานที่ราชการ ห้ องประชุม ห้ อ งโถง ทางเดิน ห้ อ งอาหาร ห้ อ งนา้ ห้ องพักโรงแรม ห้ อ งพักคอนโดมิ เนี ยม ห้ อ งพัก
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โรงพยาบาล เป็ นต้ น โดยระยะเวลาการปฏิบตั ิงานขึ ้นอยู่กบั รายละเอียดของเนื ้องานและมูลค่าโครงการ ซึง่ โดยทัว่ ไปอยู่ที่ประมาณ 3 12 เดือน
ภาพตัวอย่ างผลงานของบางกอก เดค-คอน

งานตกแต่ งห้ องประชุม ปตท.

งานตกแต่ งห้ องพักโรงแรมโนโวเทล

ห้ องโถงรั บรองของ King Power

เคาน์ เตอร์ อาหารอาคารปตท.

ตัวอย่ างผลงานในอดีตที่สาคัญบางส่ วนในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2553 – ปี 2555)

ชื่อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

อาคารสานักงาน ปตท สผ.

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

โครงการ ลา รอยัล บีช พัทยา
(La Royal Beach Pattaya)

บริษัท ไวส์
พาวเวอร์ แลนด์ จากัด

ห้ องประชุมศาลรัฐธรรมนูญ

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

อาคารมหาจักรีสิรินธร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการชีวาทัย ราชปรารภ

บริษัท ชีวาทัย จากัด

ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ
(Fitness Center)
อาคารสานักงานใหญ่
บจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ห้ องมัน่ คงของ TOT
โครงการโรงแรมอมารีหวั หิน

โครงการ AIT ม.ธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

239.65

2553 – 2554

31.90

2553 – 2554

20.09

2553

31.22

2553

33.93

2553

อาคารสานักงาน

49.58

2553

อาคารสานักงาน

59.30

2554

อาคารสานักงาน

60.17

2554

โรงแรมที่พกั อาศัย

63.62

2554-2555

5.65

2555

10.73

2555

อาคารสานักงาน
คอนโดมิเนียมพักอาศัย
อาคารสานักงาน
อาคารสานักงาน
คอนโดมิเนียมพักอาศัย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย
จากัด
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อป
เมนต์
บมจ.ท่าอากาศยานไทย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ลักษณะโครงการ

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

โครงการปรับปรุงสถานทีท่ างาน

มูลค่ าตาม
สัญญา
(ล้ านบาท)
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ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์
นอกจากธุรกิจหลักในการรับเหมาตกแต่งภายในแล้ ว ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ สาเร็ จรู ปตามคาสัง่ ลูกค้ า เช่น โต๊ ะ
รับแขก เก้ าอี ้ ตู้ ชันวางของ
้
เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทไม้ เพื่อขายให้ แก่ลกู ค้ าเดิมที่เคยสัง่ ผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ในอดีต โดยจะมีทงลู
ั ้ กค้ าต่างประเทศและในประเทศ ซึง่ ลูกค้ าต่างประเทศที่ยงั คงมีการสัง่ ซื ้อกันอยู่บ้างเป็ นลูกค้ าจากประเทศญี่ปนุ่ และ
สหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีนโยบายการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ สาเร็ จรู ปสาหรับขายปลีกทัว่ ไป แต่ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเฟอร์ นิเจอร์ ในปี 2553 คิดเป็ นมูลค่า 5.94 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 1.30 ของรายได้ รวมทังหมด
้
โดยในปี 2554 และ 2555 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทไม่มีรายได้ จากการขายเฟอร์ นิเจอร์
3.2

ตลาดและสภาวะการแข่ งขัน

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

3.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. รักษามาตรฐานคุณภาพของงาน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับคุณภาพของงานให้ ตรงตามรายละเอียดในแบบงานตามสัญญาว่าจ้ าง และส่งมอบงานตรงตามความ
ต้ อ งการของลูกค้ า บริ ษัทจะมี หวั หน้ าโครงการและผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ ในการควบคุมงานก่อสร้ างให้ ได้ มาตรฐานและมี
คุณภาพทาให้ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า บริ ษัทจะมีการรับประกันผลงานเป็ นเวลา 1-2 ปี
2. การให้ บริ การที่ดี
เพื่ อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ า บริ ษัทมีนโยบายการให้ บริ การที่สร้ างความประทับใจให้ แก่
ลูกค้ าตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดโครงการ เช่น จัดทาใบเสนอราคารวดเร็ ว ติดตังสิ
้ นค้ าและส่งมอบงานตรงเวลาในสภาพถูกต้ องตามสัญญา
ให้ คาแนะนากรณีลกู ค้ ามีปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้ างภายในหรื อต้ องการก่อสร้ างเพิ่มเติม รวมถึงการติดตามผลงานหลังจากการส่งมอบ
โครงการแล้ วเสร็ จว่ามีปัญหาหรื อไม่ บริ ษัทมีนโยบายในการเน้ นการให้ บริ การเพื่อเป็ นการสร้ างชื่อบริ ษัทให้ เป็ นที่ร้ ู จักและได้ รับความ
เชื่อถือและยอมรับจากเจ้ าของโครงการ และสามารถบอกต่อไปยังลูกค้ ารายอื่นๆ
3. การให้ บริ การงานรับเหมาตกแต่งภายในอย่างครบวงจร
บริ ษัทสามารถให้ บริ การงานด้ านรั บเหมาตกแต่งภายในอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็ นงานพื น้ ฐานก่อ สร้ างสาหรั บการตกแต่ง
ภายใน เช่น การติดตังฝ
้ ้ าเพดาน ระบบโครงคร่ าวผนัง ปูพืน้ ทาสี ติดตังประตู
้
หน้ าต่าง เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน การ
ติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น โดยมีการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าหลากหลายประเภท อาทิ คอนโดมิเนียม สานักงาน
โรงแรม โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีความถนัดด้ านงานเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทไม้ โดยบริ ษัทอาจเสนอรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์
ใหม่ๆ ให้ แก่ลกู ค้ าที่บริ ษัทรับเหมา เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น
4. การเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยบริ ษัทเอง
เนื่ อ งจากบริ ษั ทมี ป ระสบการณ์ ด้านการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ มาเป็ นระยะเวลานาน และมี โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แ ละแรงงาน
ช่างฝี มือของบริ ษัทเอง ทาให้ สามารถผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน รวมถึงอุปกรณ์ เพื่อการติดตังอื
้ ่นๆ ได้ ด้วยบริ ษัทเ อง
โดยไม่ต้องไปจ้ างงานภายนอก ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุนซึง่ จะทาให้ ได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านราคากับคูแ่ ข่ง
5. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าปั จจุบนั
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการรักษาฐานลูกค้ าปั จจุบนั ให้ มากที่สุด ซึ่งจะเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทกับฐานลูกค้ า
กลุ่มดังกล่าว โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้ าปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอเพื่อสอบถามถึงโครงการใหม่ๆ ที่ จะเกิดขึ ้น เนื่องจากลูกค้ าบางราย
เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จะมีโครงการต่อเนื่องสม่าเสมอ ทังการเข้
้
าเยี่ยมเยียนด้ วยตัวเอง หรื อ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และ
อินเตอร์ เน็ต
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บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

6. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัทผู้รับเหมาช่วงและผู้ผลิต/ผู้จดั จาหน่าย (Supplier)
เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้รับเหมาตกแต่งภายในทังโครงการ
้
ดังนัน้ จึงต้ องมีการจ้ างงานผู้รับเหมาช่วงในงานวางระบบต่างๆ และ
ทีมงานช่างฝี มือด้ านต่างๆ ดังนัน้ บริ ษัทจะมี รายชื่อผู้รับเหมาและทีมงานช่างฝี มือซึ่งเป็ นกลุ่มที่เคยทางานร่ วมกัน มานานซึ่งสามารถ
ไว้ วางใจในคุณภาพของงานและการส่งมอบงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อสินค้ าหลากหลายประเภทสาหรับงานตกแต่งภายใน ดังนัน้
บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญ กับการรั กษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับบริ ษัทผู้ผลิต และจัดจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก ปูน กระจก
อลูมีเนียม ตลอดจนผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป อาทิ พรม ผ้ าม่าน เฟอร์ นิเจอร์ ไฟฟ้า ซึง่ ทาให้ บริ ษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายต่างๆ ได้ ตรงตามสัญญาในราคาสมเหตุสมผล
3.2.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
บริ ษัทมีเป้าหมายการตังราคาให้
้
เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ กลยุทธการกาหนดราคาจะคานวณจากต้ นทุนบวกส่วนต่าง
กาไร (Mark-up on cost) บริ ษัทจะกาหนดราคากาไรขันต้
้ นเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนขันต
้ ่าที่ได้ กาหนดไว้ ซึง่ หากราคาที่ลูกค้ ากาหนดไว้ ต่า
กว่ามาตรฐานกาไรขันต้
้ นที่กาหนดไว้ บริ ษัทก็จะไม่รับงานนัน้ บริ ษัทไม่มีนโยบายการตัดราคาเพื่อการแข่งขัน
3.2.3 กลุ่มลูกค้ า
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี ้
(1) หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ ได้ แก่ อาคารสานักงาน หอประชุม โรงอาหาร บังลังก์ศาล โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
เป็ นต้ น กลุ่มลูกค้ าหน่วยงานราชการเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีความเสี่ยงน้ อยด้ านการชาระเงินหรื อการผิดนัดชาระหนี ้ แต่จะมีขนตอนการ
ั้
จ่ายเงินค่อนข้ างนาน การได้ งานจากลูกค้ ากลุ่มหน่วยงานราชการจะต้ อ งผ่านขัน้ ตอนการประกวดราคาเสมอ โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาที่สาคัญ คือ มีผลงานในอดีตที่เป็ นประเภทเดียวกับงานที่ประมูล ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการ ความพร้ อมด้ าน
บุคลากร มีโรงงานเป็ นของตัวเอง เงินทุนจดทะเบียนบริ ษัท เป็ นต้ น ที่ผ่านมาลูกค้ าหน่วยงานราชการและรัฐวิสหากิจ ได้ แก่ โครงการ
ศูนย์ราชการกรุ งเทพฯ ของกรมธนารักษ์ ฯ, ศาลรัฐธรรมนูญ, มหาวิทยาลัยรามคาแหง, บมจ. ปตท., บมจ.ปตท.สผ. เป็ นต้ น ซึง่ งานส่วน
ใหญ่จะเป็ นทังงานรั
้
บเหมาตกแต่งภายในอาคารใหม่ งานขยายพื ้นที่สานักงาน ศูนย์พฒ
ั นาสุขภาพ (Fitness) และงานปรับปรุ งตกแต่ง
เพิ่มเติม
(2)

หน่วยงานเอกชน แบ่งออกเป็ น

1) ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ เจ้ าของโครงการ ได้ แก่ อาคารส านั ก งาน โรงแรม คอนโดมิ เนี ย ม
ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น บริ ษัทจะคัดเลือกลูกค้ าที่มีความน่าเชื่อถือและฐานะการเงินที่มั่นคง เพื่อมิให้ มี ความเสี่ยงในการเรี ยกเก็บเงิน
โดยก่อนการรับงานจะพิจารณาประวัตกิ ารจ่ายเงินที่ผ่านมา (กรณีลกู ค้ าเก่า) และฐานะทางการเงินเป็ นสาคัญ
ที่ ผ่ า นมาลู ก ค้ าใน
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ โครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ, โครงการคอนโดมิเนียมสาทรเฮอริ เทจ, โรงแรมโซฟิ เทล
สุขมุ วิท, โรงแรม La Royal Beach พัทยา และ โครงการคอนโดมิเนียมชีวาทัย เป็ นต้ น
2) บริ ษัทเอกชนซึง่ เป็ นผู้รับเหมาหลัก โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผู้รับเหมางานโครงสร้ าง โดยเมื่อผู้รับเหมาหลักได้ รับงานจาก
เจ้ าของโครงการแล้ วจะจัดหาผู้รับเหมาช่วงโดยผ่านการประมูลหรื อว่าจ้ างโดยตรงเพื่อให้ มารับผิดชอบงานในส่วนตกแต่งภายในหรื องาน
ระบบต่างๆ ซึง่ ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รับการว่าจ้ างเพื่อเป็ นผู้ตกแต่งภายในจากผู้รับเหมาหลัก เช่น จากบริ ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊ อปเม้ นต์
จากัด (มหาชน) ในการตกแต่งอาคารจงกลณี วัฒนวงศ์ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากบริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอน
สตรั คชั่น จากัด (มหาชน) ในการตกแต่งศาล หรื อ จากบริ ษัท แอ๊ ดวานซ์อินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในการตกแต่งห้ อง
มัน่ คงของ บมจ. ทีโอที
การพิจารณาคัดเลือกรับ งานจากลูกค้ าหน่วยงานเอกชน บริ ษัทจะตรวจสอบฐานข้ อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อประเมินถึงศักยภาพที่เพี ยงพอในการชาระหนี ้ และสอบถามประวัติลูกค้ าจากกลุ่มรับเหมาก่อสร้ างใน
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มีการแก้ ไขงบการเงินในปี 55 ทาให้ ตวั เลขสัดส่วนรายได้ มีการเปลี่ยนแปลง
และ ทาการปรับปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

วงการ ซึง่ การได้ งานจากลูกค้ าเอกชนจะมีทงผ่
ั ้ านขันตอนการประกวดราคาหรื
้
อได้ รับการว่าจ้ างโดยตรง ถ้ าหากบริ ษัทพิจารณาแล้ วเป็ น
ลูกค้ าที่มีความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระหนี ก้ ็จะไม่รับงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายรับ งานตกแต่งภายในจากบริ ษัทเอกชนขนาดเล็ก
เนื่องจากมีความเสี่ยงในการไม่ได้ รับชาระหนี ้
ตารางแสดงสัดส่วนการจัดจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าประเภทต่างๆ ในปี ปี 2553 - ปี 2555 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556
2553
2554
2555
ไตรมาส 1/56
1
หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
73.31%
34.56%
46.33% 46.29%
22.43%
หน่วยงานเอกชน
26.69%
65.44%
53.67% 53.71%
77.57%
หมายเหตุ: 1 รวมงานทางอ้ อมที่บริ ษัทรับผ่านหน่วยงานเอกชนที่ เป็ นคู่สญ
ั ญาของภาคราชการ / รัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี ้ กรณี ที่ไม่รวมงานทางอ้ อมดังกล่าวสัดส่วนการจาหน่ายให้ กับ
หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิ จ ของปี 2553-2555 จะเป็ นร้ อยละ 73.31, ร้ อยละ 27.91 และ ร้ อยละ 38.74 38.72 ตามลาดับ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 34.47
และสัดส่วนการจาหน่ายให้ กับหน่วยงานเอกชน ของปี 2553-2555 จะเป็ นร้ อยละ 26.69, ร้ อยละ 72.09 และ ร้ อยละ 61.26 61.28 ตามลาดับ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เท่ากับ
ร้ อยละ 65.53

เนื่องจากบริ ษัทมีลูกค้ าน้ อยรายและบางโครงการเป็ นโครงการขนาดใหญ่ จึงทาให้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปี 2553 – ปี 2555) ที่
ผ่านมา ในแต่ละปี บริ ษัทจะมีรายได้ จากลูกค้ ารายหนึง่ รายใดมากกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการบริ การ โดยในปี 2553 บริ ษัทมีรายได้
จากโครงการของ บริ ษัท ปตท จากัด (มหาชน) (ปตท.) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.24 ของรายได้ จากการให้ บ ริ การทังหมด
้
ในปี 2554
บริ ษัทไม่มีรายได้ จากลูกค้ ารายใดที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการให้ บริ การทัง้ หมด โดยรายได้ จากโครงการ ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถือเป็ นรายได้ ที่มีสดั ส่วนสูงที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 19.04 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมด
้
และ ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากโครงการของบริ ษัท อุตสาหกรรมนมไทย จากัด และ โครงการของ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.67 33.56 และ 32.76 34.30 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมด
้
ตามลาดับ และ ในไตรมาสที่ 1 ปี
2556 บริ ษัทมีรายได้ จากโครงการที่มีมลู ค่าสูงเกินกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมดจ
้
านวน 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการ
ของบริ ษัท โอเวอร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.59
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั พร้ อมทังแจกแจงข้
้
อมูลแยก
ประเภทสัดส่วนการให้ บริการตกแต่งภายในใหม่

ทังนี
้ ้ การจัดจาหน่ายดังกล่าวสามารถแยกตามประเภทอาคารได้ ดังนี ้

ตารางแสดงสัดส่วนการให้ บริ การตกแต่งภายในแยกตามประเภทอาคาร ในปี ปี 2553 – ปี 2555 และในไตรมาสที่ 1 ปี 2556
2553
2554
2555
อาคารสานักงาน/สถานประกอบการ
73.27%
68.72%
85.58%
คอนโดมิเนียม
17.99%
7.54%
8.78%
โรงแรม
8.31%
23.77%
5.84%
อื่นๆ
0.43%
0.02%
รวม
100%
100%
100%
หมายเหตุ: อื่นๆ ประกอบด้ วย พิพิธภัณฑ์ และ ค่ายเยาวชน และ หอสมุด เป็ นต้ น

2553

2554

2555

ไตรมาส 1/56

คอนโดมิเนียม/โรงแรม/ที่พักอาศัย

26.41%

31.30%

15.85%

53.35%

อาคารสานักงาน/สถานประกอบการ

73.59%

68.70%

83.40%

42.15%

-

-

0.75%

4.50%

100%

100%

100%

100%

อื่นๆ
รวม
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3.2.4 การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการรั บงานโครงการรั บเหมาก่อสร้ างตกแต่งภายในหลายช่องทาง โดยบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายการตลาดมี
หน้ าที่ในการรับงานโครงการ โดยจะติดต่อหางานจากทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็ นเจ้ าของโครงการซึง่ มีการประกาศให้ บริ ษัท
รั บเหมาเข้ าร่ วมประกวดราคา รวมทัง้ งานที่ได้ รับ การแนะนาจากผู้รับเหมาก่อ สร้ างของโครงการหลัก และงานที่ต้อ งติดต่อเจ้ าของ
โครงการโดยตรงเมื่อพบว่ามีโครงการใดที่กาลังเริ่ มก่อสร้ างใหม่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะติดต่อกับเจ้ าของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อยู่สม่าเสมอเพื่อหา
ช่องทางในการรั บงานโครงการใหม่ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะติดตามข่าวสารจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ ต เพื่ อ
รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และเป็ นการเพิ่มช่องทางในการหาลูกค้ าใหม่ โดยขัน้ ตอนการสร้ างและเข้ าถึงลูกค้ าใหม่
สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
 การค้ นหากลุ่มลูกค้ าเป้าหมายจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารของอุตสาหกรรม อินเทอร์ เน็ต (เว็บไซด์
ประกวดราคา) เป็ นต้ น และเก็บรวบรวมข้ อมูลของลูกค้ าไว้ ในฐานข้ อมูล เช่น ชื่อบริ ษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้ อมูลผู้ติดต่อ เวลาที่
ติดต่อ วิธีการติดต่อ หัวข้ อสนทนา งานที่คาดหวัง สิ่งที่จะดาเนินการ การติดต่อครัง้ ถัดไป
 การตรวจสอบคุณสมบัติลกู ค้ า เมื่อได้ ข้อมูลเบื ้องต้ นของลูกค้ ามาแล้ ว บริ ษัทจะทบทวนข้ อมูลเบื ้องต้ นดังกล่าวและประเมินถึง
โอกาสที่จะได้ งาน โดยคานึงถึง
- ข้ อมูลผู้ตดิ ต่อที่สามารถเข้ าถึงบริ ษัทลูกค้ า
- บริ การที่กลุ่มบริ ษัทลูกค้ าต้ องการ
- ข้ อมูลต่างๆ ที่ช่วยให้ บริ ษัทรู้ ข้อมูลเบื ้องต้ นและเข้ าใจกลุ่มบริ ษัทลูกค้ า เช่น ข้ อมูลบริ ษัทจากเว็บไซด์
- ข้ อมูลเบื ้องต้ นของลูกค้ าจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เช่น ที่ตงของบริ
ั้
ษัท ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน
- ข้ อมูลเครดิตการเงินของบริ ษัทลูกค้ า
- ความขัดแย้ งระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัท
- โอกาสการเติบโตของลูกค้ า
- ความเร่ งด่วนของงาน
- ผู้ตดั สินใจในการคัดเลือกผู้รับเหมา และความสามารถในการเข้ าถึงบุคคลดังกล่าว
 การแสดงผลงานของบริ ษัทเมื่อมีโอกาส เช่น การนาเสนอผลงานการทางานที่ผ่านมา (Company profile) โดยเข้ าร่ วมงาน
แสดงสินค้ าและงานสถาปนิก การลงโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนาบริ ษัท เป็ นต้ น
 การติดตามผล เมื่ อ ได้ นาเสนอและอธิ บายในรายละเอี ยดหรื อ กระบวนการทางานต่างๆของบริ ษัทเสร็ จสิ น้ แล้ ว ต้ องมี การ
ติดตามผลว่าลูกค้ ามีความคิดเห็นอย่างไร พึงพอใจมากน้ อยเพียงใด รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
บริ ษัทจะรับงานทังจากการประกวดราคา
้
และการว่าจ้ างโดยตรงจากลูกค้ า ดังนี ้
1. การเข้ าร่ วมประกวดราคาจากลูกค้ าเอกชน เจ้ าของโครงการ หรื อหน่วยงานราชการ ประกอบด้ วย การประกวดราคาแบบยื่น
ซองประมูลทัว่ ไป และการประกวดราคาแบบ E-AUCTION โดยมีสดั ส่วนเฉลี่ยปี 2553 – ปี 2555 ประมาณร้ อยละ 54 ของรายได้ จาก
การบริ การทังหมด
้
2. การว่าจ้ างจากลูกค้ าโดยตรง โดยลูกค้ าจะพิจารณาจากคุณ สมบัติและผลงานในอดีตเป็ นหลัก มีสัดส่วนเฉลี่ยปี 2553 – ปี
2555 ประมาณร้ อยละ 46 ของรายได้ จากการบริ การทังหมด
้
3.3

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน โดยกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจ
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อสังหาริ มทรัพย์ เจ้ าของโครงการหรื อผู้รับเหมาหลัก และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ การเติบโตของธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในจะ
เป็ นไปตามทิศทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้ าง อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อพาร์
เม้ นท์ และ อาคารสานักงาน เป็ นต้ น และ การตังงบประมาณรายจ่
้
ายของรัฐบาล
โครงสร้ างอุตสาหกรรมผู้ให้ บริการรับเหมาตกแต่ งภายในอาคาร
แผนภาพแสดงความเกี่ยวเนื่องระหว่ างอุตสาหกรรมรับเหมาตกแต่ งภายในอาคารกับการลงทุนภาครัฐและเอกชน
การลงทุนภาครัฐ

การลงทุนภาคเอกชน

ส่วนการก่อสร้ าง และ ปรับปรุง

การลงทุนผ่าน
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ

ผู้รับเหมาก่อสร้ าง

การลงทุนใน
หน่วยงานรัฐ

ผู้รับเหมา
ตกแต่งภายใน

อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่อาศัย

ผู้พฒ
ั นา
อสังหาริ มทรัพย์
คอนโดมิเนียม
บ้ านพักอาศัย

พาณิชยกรรม

อื่นๆ

เจ้ าของโครงการ
โรงแรม อพาร์ ท
เม้ นท์ อาคาร
สานักงาน

พื ้นที่โรงงาน
อุตสาหกรรม

ผู้รับเหมาก่อสร้ าง

ผู้รับเหมา
ตกแต่งภายใน

สาหรับเงินลงทุนจากภาคเอกชนนันจะส่
้ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการรับเหมาตกแต่งภายในจากโครงการพัฒนา

3.3.1

งบประมาณรายจ่ าย และ การเบิกจ่ ายของภาครัฐ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2553-2555 ภาครัฐมีการตังกรอบงบประมาณรายจ่
้
ายประจาปี เป็ นจานวนที่
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เพิ่มสูงขึ ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ ้นอย่างมากในปี 2554 ทังนี
้ ้ รายจ่ายด้ านการลงทุน ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ธุรกิจให้ บริ การรับเหมาตกแต่งภายใน
ในส่วนของงานภาครัฐและ/หรื อ รัฐวิสาหกิจ มีการขยายตัวในทิศทางเดียวกับการตังงบประมาณรายจ่
้
ายของภาครั ฐ ดังข้ อมูลตามที่
ปรากฎในตารางด้ านล่าง
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี งบประมาณ

2553

เพิ่ม/ลด

2554

(ร้ อยละ)
วงเงินงบประมาณ รายจ่าย

1,700,000

เพิ่ม/ลด

2555

(ร้ อยละ)

27.65 2,169,967.5

เพิ่ม/ลด

2556

(ร้ อยละ)

9.68

2,380,000

0.84

2,400,000

รายจ่ายลงทุน

214,369

65.83

355,484.6

23.37

438,555.4

2.37

448,938.8

อัตราการเบิกจ่าย

95.80%

-

93.0%

-

90.30%

-

N.A.

ที่มา :

สานักงบประมาณ และ สานักงานเศรษฐกิจและการคลัง

3.3.2

อุตสาหกรรมก่ อสร้ าง
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้ างของประเทศเริ่ มมีการขยายตัว โดยในปี 2552 และ 2553 ขยายตัวราวร้ อย
ละ 0.3 และ ร้ อยละ 6.8 ตามลาดับ และ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ก่อนเหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
ขยายตัวติดลบร้ อยละ 5.0 โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของโครงการก่อสร้ างภาครัฐที่ปรับตัวลดลงในอัตราร้ อยละ 15.1 เนื่องจาก
ความล่าช้ าในการอัดฉีดเงินงบประมาณเข้ าสู่ระบบ ส่วนการก่อสร้ างภาคเอกชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้ า อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2554 ได้ เกิดเหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล ภาคกลาง และ ภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้ างได้ รับผลกระทบอย่างมาก
โดยเฉพาะการก่อสร้ างในภาคเอกชนที่ขยายตัวมาตลอดในช่วง 9 เดือนแรก ได้ เติบโตในอัตราที่ลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 2.6 ส่งผลให้ ทงปี
ั้
2554 มูลค่าการก่อสร้ างภาคเอกชนมีการเติบโตร้ อยละ 5.0 ส่วนการก่อสร้ างของภาครัฐยังคงหดตัวลดลงต่อเนื่องจากช่วง 9 เดือนแรก
โดยมีการขยายตัวติดลบร้ อยละ 15.9 ส่งผลให้ ทงปี
ั ้ 2554 มูลค่าการก่อสร้ างภาครัฐมีการเติบโตติดลบร้ อยละ 15.2 ทังนี
้ ้ ทาให้ ภาพรวม
ของอุตสาหกรรมก่อสร้ างทังหมดในปี
้
2554 ปรับตัวลดลงร้ อยละ 5.1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้ า
สาหรั บภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้ างในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2555 มีการขยายตัวร้ อยละ 6.4 8.8 ตามการขยายตัวของ
สาขาก่อสร้ างภาครัฐที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.0 9.5 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้ า ตามงบลงทุนของภาครัฐที่มีการเบิกจ่าย
เข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ มากขึ ้น การก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ การบูรณะซ่อมแซมโครงสร้ างเพื่อป้องกันอุทกภัย และตาม
การขยายตัวของการก่อสร้ างภาคเอกชนที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.6 8.3 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้ า ซึง่ เป็ นการก่อสร้ าง
เพื่อซ่อมแซมในส่วนของที่อยู่อาศัยและโรงงานที่ได้ รับความเสียหายจากอุทกภัยน ้าท่วม รวมทังการขยายตั
้
วของการก่อสร้ างในพื ้นทีใหม่
ทังนี
้ ้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาดว่าอุต สาหกรรมก่อสร้ างโดยรวมในปี 2555 2556 จะมีการขยายตัวราวร้ อยละ 10.0 และเติบโตร้ อยละ 11.0
- 12.2 ในปี 2556
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 มูลค่าการก่อสร้ างได้ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ10.8 โดยการก่อสร้ างในภาคเอกชน และ ภาครัฐ
เติบโตราวร้ อยละ 13.5 และ 8.9 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ตามการเติบโตต่อเนื่องจากความ
ต้ องการที่อยู่อาศัยที่ทงในเขตกรุ
ั้
งเทพฯ และปริ มณฑล และ หัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด และ การลงทุน อย่างต่อเนื่องในโครงการขนาด
ใหญ่ของภาครัฐ
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

ส่วนที่ 2 หน้ า 24

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

มูลค่ าการก่ อสร้ างของภาคเอกชนและภาครั ฐ

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

2551

2552

2553

2554

ภาคเอกชน

159,099

150,969

167,020

175,401

ภาครัฐ

153,584

162,624

167,747

142,166

รวม

312,683

313,593

334,767

317,567

2555 2555
(9เดือน)
133,280
189,922
113,497
155,645
246,777
345,567

หน่วย: ล้ านบาท
25552556
(9 3เดือน)
143,347
48,010
119,193
36,962
262,540
84,972

2554 2555
(9เดือน)
5.8 8.3
-15.1 9.5
-5.0 8.8

หน่วย: ร้ อยละ
2555 2556
(9 3เดือน)
7.6 13.5
5.0 8.9
6.4 10.8

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

อัตราการขยายตัวของการก่ อสร้ างภาคเอกชนและภาครัฐ

ภาคเอกชน
ภาครัฐ
รวม

2551

2552

2553

2554

0.1
-9.0
-4.6

-5.1
5.9
0.3

10.6
3.2
6.8

5.0
-15.2
-5.1

หมายเหตุ.- อัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

3.3.3 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ที่พักอาศัย
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรั พย์ ของประเทศ มีการขยายตัวในอัตราที่ดีมาโดยตลอด โดย
เฉพาะที่พกั อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ยกเว้ นในช่วงปลายปี 2554 ซึง่ เกิดอุทกภัยนา้ ท่วมครัง้ ใหญ่ ในเขตพืน้ ที่ภาคกลาง ภาคเหนือ
ตอนล่าง และ กรุ งเทพมหานคร โดยมี ปัจจัยสนับสนุนได้ แก่ ภาวะอัตราดอกเบีย้ ที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่า มาตรการลดหย่อ นภาษี
สาหรับผู้ซื ้อที่อยู่อาศัยหลังแรก และ ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 5 ล้ านบาท การเร่ งผลักดันโครงการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ดังจะเห็นได้
จากจานวนที่อยู่อาศัยจดทะเบียนสร้ างเสร็ จ และ จานวนที่อยู่อาศัยออกใหม่แต่ละปี ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างไรก็ตาม ในปี
2555 ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑลเริ่ มมี สัญญาณการชะลอตัวลง ดังจะเห็นได้ จากจานวนที่พักอาศัยที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์มียอดหดตัวลง โดยคาดการณ์ วา่ ทังปี
้ 2555 จะมียอดการโอนกรรมสิทธิ์ ติดลบราวร้ อยละ 2.2 ถึง 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2554 มี
การขยายตัวจากปี 2554 ซึง่ เป็ นปี ที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ น ้าท่วม ราวร้ อยละ 3.3 แต่ยงั คงอยู่ต่ากว่าในระดับปี 2553 ซึง่ เป็ นปี
ก่อนเหตุการณ์ นา้ ท่วม ดังจะเห็นได้ จากตารางแสดงจานวนที่พักอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล แยกตาม
ประเภทที่พกั อาศัย
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

ส่วนที่ 2 หน้ า 25

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

จานวนที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล แยกตามประเภทที่พักอาศัย ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
จานวน : หน่วย
2551

เพิ่ม/ลด

2552

(ร้ อยละ)
บ้ านพักอาศัย
แนวราบ

51,530

คอนโดมิเนียม

34,049

-19.9%

เพิ่ม/ลด

2553

เพิ่ม/ลด

(ร้ อยละ)
41,252

2554

(ร้ อยละ)

13.9%

46,974

0.3%

47,122

2554

เพิ่ม/ลด

2555

(8 เดือน)*

(ร้ อยละ)

(8 เดือน)*

33,747

-9.9%

30,397
47,159

57.8%

53,725

11.5%

59,919

-42.0%

34,734

25,517

55.0%

39,556
64,716

รวม

85,579

11.0%

94,977

12.5%

106,893

-23.4%

81,856

59,264

18.0%

69,953

36.7%

111,875

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (REIC) ; * ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม

จานวนที่พักอาศัยออกใหม่ แต่ ละปี ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
จานวน : หน่วย
2551

เพิ่ม/ลด

2552

(ร้ อยละ)
จานวนที่พกั อาศัยออกใหม่

67,791

-15.0%

เพิ่ม/ลด

2553

(ร้ อยละ)
57,604

เพิ่ม/ลด

2554

(ร้ อยละ)

102.7% 116,791 -26.5%

เพิ่ม/ลด

2555

(ร้ อยละ)
85,800

11.1%

95,300

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล วิจยั และประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ไทย (AREA)

จานวนที่พักอาศัยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล แยกตามประเภทที่พักอาศัย ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
จานวน หน่วย
2551

เพิ่ม/ลด

2552

(ร้ อยละ)
บ้ า นพัก อาศัย
แนวราบ

100,636

คอนโคมิเนียม

45,815

4.5%

เพิ่ม/ลด

2553

(ร้ อยละ)
105,126

4.9%

เพิ่ม/ลด

2554

(ร้ อยละ)
110,319

-17.4%

91,071

เพิ่ม/ลด

2555*

(ร้ อยละ)

คาดการณ์

N.A.

N.A.

89,600

22.5%

56,114

30.9%

73,441

-17.9%

60,291

N.A.

N.A.

66,700

รวม

146,451

10.1%

161,240

14.0%

183,760

-17.6%

151,362

-4.2%

145,000

3.3%

156,300

ที่มา : ศูนย์วิจยั กสิกรไทย และ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (REIC) ;
* โดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย ซึง่ ประมาณการทังปี
้ 2555 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลจานวน 145,000-148,000 หน่วย
หรื อเติบโตลดลงในอัตราร้ อยละ 2.2-4.2

ส่วนที่ 2 หน้ า 26

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

อาคารสานักงาน

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา สถานการณ์ ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภท อาคารสานักงานให้ เช่า อยู่ในภาวะทรงตัว
โดยปริ มาณอุปสงค์ข องพื น้ ที่สานักงานให้ เช่า มี การเปลี่ ยนแปลงไม่มากนัก ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ 3 4 ปี 2555 ปริ ม าณอุปสงค์ข องพื น้ ที่
สานักงานให้ เช่า (Office Supply) ในเขตกรุ งเทพฯ อยู่ที่ระดับ 8,080,818 8,093,818 ตรม. โดยมีอตั ราพื ้นที่ว่าง (Vacancy Rate) ที่คิด
เป็ นร้ อยละ 12.75 12.10 และ คาดการณ์วา่ อัตราพื ้นที่วา่ งจะลดลงอยู่ในระดับที่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ภายในปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ปริมาณอุปสงค์ ของพืน้ ที่สานักงานให้ เช่ าในเขตกรุงเทพฯ
หน่วย : ล้ าน ตรม.
2552

2553

2554

2555

2556
(คาดการณ์)

พื ้นทีส่ านักงานให้ เช่าโดยประมาณ

8.0

8.0

8.1

8.1

8.2

ที่มา : CBRE Research, Thailand
โรงแรม
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาภาพรวมการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมในแง่อุปทาน (จานวนการก่อสร้ างโรงแรม) มีอตั ราที่ลดลงแม้ ว่าใน
บางภูมิภาคจะยังคงมีการขยายตัวที่ดี อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ดังจะเห็นจากตัวเลขจานวนการออก
ใบอนุญ าตก่อสร้ างอาคารเพื่ อการโรงแรมด้ านล่าง อย่างไรก็ตามในแง่ของอุปสงค์ (จานวนการใช้ บริ การ) ยังคงได้ รับปั จจัยบวกจาก
จานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ตังแต่
้ ปี 2553-2555) การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ ในแถบเอเซีย อาทิ จีน และ อินเดีย
จานวนการออกใบอนุญาตก่ อสร้ างอาคารเพื่อการโรงแรมทั่วประเทศ

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

หน่ วย : จานวนอาคาร
ภูมิภาค

2551

เพิ่ม/ลด

2552

(ร้ อยละ)

กรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล

60

-56.7

เพิ่ม/ลด

2553

(ร้ อยละ)

26

เพิ่ม/ลด

2554

(ร้ อยละ)

276.9

98

-48.0

51

2554

เพิ่ม/ลด

2555

(9 เดือน)*

(ร้ อยละ)

(9 เดือน)*

42

-7.1
-31.4

39 35

115

68.7
18.1

194
176

112

48.2
48.5

166
196

เหนือ
124

56.5

194

8.2

210

-29.0

149

กลาง
25

396.0

124

-22.6
ส่วนที่ 2 หน้ า 27

96

37.5

132

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ตะวันออก

170

187.6

489

-30.1

342

-55.6

152

142

-50.7
-2.6

70148

193

22.3
30.0

236
342

757

-47.6
-30.3

397
611
1,102

1,361

-19.0
-7.1

ตะวันออกเฉียงเหนือ
169

53.8

260

23.8

322

-18.3

263

ใต้
1,524

-13.7

1,315

-23.0

1,012

-13.4

876

รวมทัว่ ประเทศ
2,072
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (REIC) ;

16.2

2,408

-13.6

2,080

-22.0

1,623

1,508

* ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน

จานวนนักท่ องเที่ยวต่ างชาติท่ เี ดินทางเข้ ามายังประเทศไทย

2552

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

2553

2554

หน่วย : ล้ านคน
2555
(10 เดือน*)

จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

14.15

15.8

19.2

17.7 22.3

อัตราการขยายตัว (ร้ อยละ)

-3.0%

12.0%

20.7%

9.7% 16.0%

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (Fiscal Policy Office) ; * ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง เดือนตุลาคม

ต้ นทุนค่ าวัสดุก่อสร้ าง
ต้ นทุนการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่สาคัญ คือ ราคาที่ดินและราคาวัสดุก่อสร้ าง ราคาวัสดุก่อสร้ างมีแนวโน้ มปรั บ ขึ ้นตาม
ความต้ องการใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่มีปริ มาณเพิ่มสูงขึ ้นในตลาด จากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เกิดขึ ้นหลายโครงการพร้ อมกัน เช่น
โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน (หัวลาโพง-บางแค- และ บางซื่อ- ท่าพระ) และ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย (ช่วงวงเวียนใหญ่ -บางหว้ า และ ช่วง แบริ่ ง -สมุทรปราการ) เป็ นต้ น นอกจากนีย้ งั มีโครงการก่อสร้ าง
ถนนสายต่างๆ ระบบสาธารณูปโภค และ โครงการก่อสร้ างป้องกันนา้ ท่วม ทังในกรุ
้
งเทพมหานครและต่างจังหวัด ประกอบกับต้ นทุน
แรงงานและค่าขนส่งที่ปรั บตัวสูงขึ ้น ทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงขึ ้น โดยในปี 2555 ดัชนีรวมราคาวัสดุก่อสร้ างได้ ปรั บตัวเพิ่มสูงขึ ้นร้ อยละ
3.5 จากที่ ข ยายตัว เพิ่ มขึน้ อย่างต่อ เนื่ อ งในอัต ราร้ อยละ 6.3 และ ร้ อยละ 2.3 ในปี 2554 และ ปี 2553 ตามล าดับ ทัง้ นี ใ้ นปี 2555
ผลิตภัณฑ์ประเภทคอนกรี ต ได้ มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ สูงสุด โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า และ
ผลิตภัณ ฑ์ทีมีการปรับตัวลดลงสูงสุดได้ แก่ ผลิตภัณ ฑ์ซีเมนต์ โดยปรั บตัวลงลงร้ อยละ 1.8 เมื่อ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
ตามลาดับ ดังแสดงตามตารางดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้ าง
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างรายปี
รายการ

2552
ดัชนี

2553

เปลีย่ นแปลง

ดัชนี

(ร้ อยละ)

2554

เปลีย่ นแปลง

ดัชนี

(ร้ อยละ)

2555

เปลีย่ นแปลง

ดัชนี

(ร้ อยละ)

เปลีย่ นแปลง
(ร้ อยละ)

ดัชนีรวมราคาวัสดุก่อสร้ าง

110.8

-13.1%

113.3

2.3%

120.4

6.3%

124.7

3.5%

ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้

112.8

-5.0%

135.8

20.3%

139.8

3.0%

143.0

2.3%

ซีเมนต์

103.8

-9.1%

104.2

0.4%

115.1

10.5%

113.1

-1.8%

ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต

103.6

-5.6%

102.5

-1.0%

106.9

4.3%

124.0

16.0%

เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

110.7

-26.4%

110.9

0.2%

123.7

11.5%

122.2

-1.2%

กระเบี ้องและวัสดุประกอบ

111.7

2.4%

110.6

-1.0%

109.4

-1.1%

111.5

1.9%

วัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ

113.2

7.0%

113.8

0.5%

116.6

2.5%

119.5

2.5%

เครื่ องสุขภัณฑ์

148.9

13.0%

144.5

-3.0%

149.9

3.8%

152.3

1.6%

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

108.2

-5.7%

110.4

2.0%

113.6

2.9%

114.9

1.1%

วัสดุก่อสร้ างอื่นๆ

119.2

0.8%

122.8

3.0%

129.8

.5.7%

142.0

9.4%

หมายเหตุ : 1)
2)

ใช้ ปี 2548 เป็ นปี ฐาน ซึง่ ดัชนี = 100
เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ) หมายถึง การขยายตัวเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ า

ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (REIC)

3.3.3 ภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในมีสภาวะการแข่งขันค่อนข้ างสูง เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการจานวนมาก ตังแต่
้ บริ ษัทขนาดใหญ่จนถึง
ขนาดเล็กที่รับเหมาเฉพาะงานตกแต่งภายใน และผู้รับเหมารายย่อยที่สามารถรับงานได้ เช่นเดียวกับบริ ษัท โดยบริ ษัทขนาดใหญ่จะมี
ความได้ เปรี ยบเรื่ องการเสนอราคาที่ต่ากว่าเนื่องจากสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าในปริ มาณสูงและต้ นทุนต่ากว่า ซึง่ ผู้รับเหมาแต่ละ รายจะใช้
นโยบายแข่งขันด้ านราคาในการประมูลงาน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรั บเหมาตกแต่งภายในเป็ นธุรกิจที่ต้อ งอาศัยประสบการณ์ ความ
ชานาญ และผลงานในอดีตเพื่อ สร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ า รวมถึงเงินทุนเบื ้องต้ นสาหรับการประมูลงานต่างๆทังงานภาครั
้
ฐและ
เอกชน ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในเพิ่มมากขึ ้น โดยสามารถจัดประเภทได้ ดงั นี ้
1) บริ ษัทรั บเหมาตกแต่งภายในโดยเฉพาะ คู่แข่งที่มี ลักษณะธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทและมี ศักยภาพในการรั บงานประเภท
เดียวกับบริ ษัทโดยเป็ นงานโครงการมูลค่าประมาณ 100-200 ล้ านบาท โดยเป็ นบริ ษัทที่มีโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นของตัวเองด้ วย ซึง่
มีจานวนประมาณ 10 - 15 ราย โดยมีจานวนประมาณ 4 ราย ที่ จึงถือเป็ นคูแ่ ข่งโดยตรงของบริ ษัท แต่บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบเรื่ องขนาด
ของทุนจดทะเบียน
2) บริ ษัทออกแบบตกแต่งภายในระดับ SME บริ ษัทจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ก่อสร้ างตกแต่งภายใน เป็ นต้ น ซึง่ จะรับงานขนาดเล็ก
เช่น บ้ านพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก ซึง่ ไม่ได้ ถือเป็ นคูแ่ ข่งของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายรับลูกค้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่หากบริ ษัทมีบุคลากรเพียงพอและพิจารณาว่าเป็ นงานที่มีผลกาไร
บริ ษัทอาจจะรับงานขนาดเล็กเพื่อเสริ มรายได้ ให้ แก่บริ ษัทด้ วย บริ ษัทมีแผนการให้ บริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มใหม่ ๆ โดย
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จากประสบการณ์ ที่ผ่านมาทาให้ บริ ษั ทมี ความพร้ อมในด้ านต่า งๆ ซึ่งผู้บริ หารเชื่อ ว่าบริ ษัทมี ข้ อ ได้ เปรี ยบหรื อ จุดเด่นในการแข่งขัน
ดังต่อไปนี ้
ความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพและตรงเวลาเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
(ตัง้ แต่ปี 2553 - 2555) บริ ษัทเสียค่าปรั บเนื่อ งจากการส่งมอบงานล่าช้ าเพี ยง 1.27 ล้ านบาท สาเหตุมาจากปั จจัยความไม่สงบทาง
การเมืองในปี 2553 และ อุทกภัยนา้ ท่วม ในปี 2554 ทาให้ มีการส่งมอบล่าช้ า บริ ษัท มีแผนการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่ อ
เข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มใหม่ ๆ โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทาให้ บริ ษัทมีความพร้ อมในด้ านต่างๆ ซึง่ ผู้บริ หารเชื่อว่าบริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบหรื อ
จุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี ้
 บริ ษัทก่อ ตังมานานและมี
้
ชื่อเสี ยงเป็ นที่ร้ ู จักในวงการ บริ ษัทมี ผลงานในอดีตเป็ นที่ยอมรั บ ทัง้ กับหน่วยงานราชการและ
เอกชน
 ปั จ จุบัน บริ ษั ทมี ทุนช าระแล้ ว 260 ล้ านบาท ซึ่ง นับ ว่าเป็ นบริ ษั ท ที่มี ทุนจดทะเบี ยนขนาดใหญ่ ท าให้ สามารถเข้ าร่ วม
ประกวดราคาในงานขนาดใหญ่ที่ระบุคณ
ุ สมบัตผิ ้ เู ข้ าร่ วมประกวดราคาต้ องมีทนุ จดทะเบียนขันต
้ ่าตามที่กาหนดได้
 มีโรงงานผลิตและฝ่ ายผลิตเป็ นของตนเอง และมีเครื่ องจักรที่ทนั สมัย
 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชานาญในงานที่รับผิดชอบ
 การส่งมอบงานได้ ตรงเวลา / คุณภาพตรงตามสเป็ คของลูกค้ ากาหนดไว้ และรับประกันผลงาน
 นาเอาเทคโนโลยีทนั สมัยมาช่วยในการทางาน เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการวางแผนแบบแปลน และงานจัดซื ้อ มีการ
ตกแต่งด้ วยระบบ Prefabrication ซึง่ ใช้ เวลาในการทางานที่โรงงานเป็ นส่วนมากและไปประกอบติดตังที
้ ่หน้ างานให้ น้อยที่สดุ
 สามารถรับงานตกแต่งภายในทุกประเภทอย่างครบวงจร
 มีบริ ษัทพันธมิตรที่ดีในการร่ วมงานด้ านต่างๆ เช่น บริ ษัทให้ บริ การด้ านการวางระบบต่างๆ ตลอดจนบริ ษัท ผู้ผลิตสินค้ า
(Supplier)
3.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

3.4.1 การจัดหาวัตถุดบิ
ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์
บริ ษัทจะจัดหาผลิตภัณ ฑ์สาหรั บงานรั บเหมาตกแต่งภายในตามแบบบัญชีแสดงปริ มาณงานและราคา (Bill of Quantity หรื อ
BOQ) ซึ่งเป็ นบัญ ชี แสดงราคาวัสดุและค่าแรง ลูกค้ าส่วนใหญ่ จะจัดทาเป็ นแบบฟอร์ ม โดยจะระบุปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ มาให้
พร้ อม เพื่อให้ บริ ษัทกรอกข้ อมูลมูลค่าตามรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ นนั ้ ในกรณีที่ลูกค้ าไม่ระบุปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
มาให้ บริ ษัทจะต้ องดาเนินการถอดแบบเพื่อระบุปริ มาณเอง
ทังนี
้ ้ การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทส่วนใหญ่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อตกแต่งภายใน
เป็ นหลัก โดยจะจัดซื ้อผ่านผู้แทนจาหน่ายหรื อผู้ จัดจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศหรื อจากผู้ผลิตโดยตรง เช่น ไม้ ปูน เหล็ก
ผลิตภัณฑ์ยิบซัม่ ระบบโครงคร่ าวผนัง ระบบโครงคร่ าวเพดาน ผลิตภัณฑ์สี กระจก อลูมิเนียม และเฟอร์ นิเจอร์ หรื ออุปกรณ์สาเร็ จรู ปเพื่อ
ติดตัง้ เช่น พรม ผ้ าม่าน ประตู หน้ าต่าง หลอดไฟ โคมไฟ เฟอร์ นิเจอร์ สานักงาน เป็ นต้ น วัตถุดิบประเภทไม้ ถือเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญใน
การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยบริ ษัทจะกาหนดสต๊ อคแผ่นไม้ ปาติเกิล (Particle Board) ไว้ ในปริ มาณเพียงพออยู่เสมอเนื่องจากเป็ นวัตถุดิบ
หลัก ที่ บ ริ ษั ท จ าเป็ นต้ อ งใช้ ส าหรั บ การผลิ ต เฟอร์ นิ เจอร์ ส าหรั บ งานโครงการ ที่ ผ่ านมาบริ ษั ท มี ก ารสั่งซื อ้ ไม้ ทัง้ จากในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการสัง่ ไม้ ภายในประเทศ โดยพิจารณาจากราคาอยู่ให้ ในงบประมาณ คุณภาพสินค้ า และสเปคที่ระบุจาก
ลูกค้ าเป็ นสาคัญ
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ในกรณีที่เลือกใช้ วิธีการจัดซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ /ชิ ้นงานตามลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด และสายงานปฏิบตั ิการ
จะแจ้ งขอซื ้อตามรายการเพื่อเทียบราคาและขออนุมตั ซิ ื ้อสินค้ านัน้ โดยฝ่ ายจัดซื ้อรับทราบเพื่อที่จะได้ เป็ นข้ อพิจารณาในการเลือกซื ้อของ
ฝ่ ายจัดซื ้อสาหรับเรื่ องราคาเป็ นการตัดสินใจโดยฝ่ ายจัดซื ้อ และในกรณี ที่เลือกใช้ วิธีการผลิตโดยโรงงาน สายงานปฏิบตั ิการจะจัดทา
ใบสัง่ ผลิตและลงนามพร้ อมถ่ายสาเนาแบบแปลนส่งต่อให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายผลิต/เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายผลิตเพื่อเข้ าสู่กระบวนการผลิตโรงงานต่อไป
ในส่วนของการจัดหาแรงงาน ทางผู้จดั การโครงการหรื อผู้ควบคุมงานจะแจ้ งมายังฝ่ ายจัดส่งแรงงานให้ จดั เตรี ยมจานวนพนักงาน
ที่ต้องไปทางานที่โครงการ โดยจะมีการนาพนักงานไปจากโรงงาน สาหรับหน้ าที่ของพนักงานของบริ ษัทนันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นงานในด้ าน
การเก็บงานและการทาความสะอาดที่โครงการ เช่น การเก็บงานเมื่องานเสร็ จ หรื อการทาความสะอาดก่อนการส่งมอบงวดงาน และงาน
อื่นๆ เช่น การติดตัง้ การเชื่อม เป็ นต้ น ในกรณี ที่ต้องการแรงงานด่วน ทางรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบตั ิการจะเป็ นผู้แจ้ งให้ ฝ่าย
จัดส่งแรงงานเป็ นผู้จดั เตรี ยมทีมงานดังกล่าว ซึง่ จะทางานหมุนเวียนกันไปสาหรับในแต่ละโครงการ บริ ษัทมีพนักงานประจาในสายงาน
ปฏิบตั กิ ารจานวน 158 คน
การจ้ างงานผู้รับเหมาช่วงในโครงการ
บริ ษัทจะต้ องวางแผนในส่วนงานที่ต้องจ้ างบริ ษัทรับเหมาช่วงในโครงการส่วนงานวางระบบ เช่น ระบบไฟฟ้าและการวางระบบ
เชื่อ มโยงด้ านการสื่อ สาร CCTV ระบบปรั บอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทมี
พันธมิตรที่ร่วมงานกันมานานและมีผลงานในอดีต โดยบริ ษัทรั บเหมาช่วงดังกล่าวจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาแรงงานและวัสดุ
อุปกรณ์ในงานที่ได้ รับว่าจ้ างจากบริ ษัท โดยบริ ษัทจะมีการควบคุมราคาว่าจ้ างให้ อยู่ในงบประมาณ
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะมีการจ้ างงานผู้รับเหมาช่วงประเภทช่างฝี มือภายนอก เช่น ช่างฝี มือที่นาวัตถุดิบที่ทางบริ ษัทจัดเตรี ยมไว้ ให้
ไปทาการติดตัง้ โดยใช้ ทีมงานของช่างที่นามาเองซึ่งได้ แ ก่ ช่างไม้ ช่างสี ช่างฝ้า ช่างกระเบือ้ ง ช่างประปา ช่างไฟ เป็ นต้ น ในการ
พิจารณาเลือกช่างที่จะเข้ ามาทางานในโครงการจะเป็ นการตัดสินใจโดยรองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั ิการ ซึง่ ช่างที่ ได้ รับเลือกนัน้
จะเป็ นช่างได้ เคยร่ วมงานกันมาก่อนแล้ วและผ่านการประเมินโดยสายงานปฏิบตั ิการแล้ ว ซึง่ มาตรฐานในการเลื อกช่าง ได้ แก่ การให้
ความร่ วมมือ ความถูกต้ องของงาน ความรวดเร็ วของงาน และคุณภาพของงาน
วิธีการสัง่ จ้ างผู้รับเหมาช่วงแบ่งเป็ น 2 กรณี
1) กรณีที่เป็ นการจ้ างผู้รับเหมาช่วง (Subcontract) ที่จ้างเหมาทังค่
้ าแรง และค่าวัตถุดบิ
2) กรณีที่เป็ นการจ้ างผู้รับเหมาช่วง (Subcontract) ที่จ้างเฉพาะค่าแรง และทางบริ ษัทเป็ นผู้จดั หาวัตถุดบิ ให้
โดยบริ ษัทจะจัดทาแบบสัง่ จ้ างซึง่ เป็ นเอกสารที่จะแจ้ งรายละเอียดของงานที่ช่างแต่ละรายจะต้ องทาและใช้ เป็ นเอกสารในการรับ
เงินค่าจ้ างของช่างด้ วยเช่นกัน การจ่ายค่าจ้ างเมื่อเริ่ มทางานโครงการซึง่ จะระบุวนั ที่ที่จะจ่ายตังแต่
้ เริ่ มต้ นโครงการจนกระทัง่ เสร็ จสิ ้นงาน
ในขันตอนการจ่
้
ายค่าแรงงานทางฝ่ ายบัญชีจะใช้ แบบสัง่ จ้ างที่ทางผู้ควบคุมงาน ระบุสดั ส่วนเปอร์ เซ็นต์งานที่ทาเสร็ จ และอนุมตั ิโดยรอง
กรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ าร และแบบแปลน ประกอบการบันทึกบัญชีและการจ่ายเงินค่าแรง
ในปี 2553 และ ปี 2554 บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงรายหนึง่ คิดเป็ นสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 67.58 และ ร้ อยละ 40.47 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวคิดเป็ นร้ อย
ละ 21.60 และ ร้ อยละ 6.85 ของต้ นทุนค่าบริ การตกแต่งภายใน ตามลาดับ แก้ ไขข้ อมูลสัดส่วนการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงสูงสุด 3 รายแรกของปี 2555
อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริ ษัท ไม่มีการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงรายใดที่มีสดั ส่วนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
โดยผู้รับเหมาช่วงรายที่มีมลู ค่าการว่าจ้ างสูงสุด 3 รายแรก คิดเป็ นร้ อยละ 27.27 ร้ อยละ 23.54 และ ร้ อยละ 18.65
และ ร้ อยละ 13.41 ของมูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ
14.43 ร้ อยละ 12.45 12.46 และ ร้ อยละ 9.86 9.87 และ ร้ อยละ 7.09 ของต้ นทุนค่าบริ การตกแต่งภายในปี 2555 ตามลาดับ และ ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทไม่มีการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงรายใดที่มีสดั ส่วนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
โดยผู้รับเหมาช่วงรายที่มีมลู ค่าการว่าจ้ างสูงสุด 3 รายแรก คิดเป็ นร้ อยละ 14.62 ร้ อยละ 8.89 และ ร้ อยละ 5.86 ของมูลค่าการว่าจ้ าง
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ผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 3.54 ร้ อยละ 2.16 และ ร้ อยละ 1.42 ของ
ต้ นทุนค่าบริ การตกแต่งภายใน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ตามลาดับ
การสัง่ ซื ้อ
บริ ษัทมีการกาหนดแผนการผลิตเพื่อให้ สามารถวางแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ ให้ พร้ อมและเพียงพอต่อการผลิตและการติดตัง้ โดยจะ
มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบทันทีเมื่อชนะการประกวดราคาตามแผนงานของสายงานปฏิบตั ิการที่จดั ทาคาขอเบิกวัตถุดิบ โดยจะกาหนดรู ปแบบ
คุณลักษณะ และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามแผนการของฝ่ ายประเมินราคา QS (Quantity Survey) ซึง่ บริ ษทั จะพิจารณาคัดเลือกผู้จดั
จาหน่ายวัสดุ โดยฝ่ ายจัดซื ้อจะใช้ ราคาวัสดุและค่าแรงในเอกสาร BOQ (Bill of quality) จากฝ่ ายประเมินราคาเป็ นตัวเปรี ยบเทียบ โดย
จะมีการเทียบเคียงวัสดุประเภทเดียวกันเพื่อหารายที่เป็ นประโยชน์สงู สุด แต่บางกรณีไม่สามารถใช้ วสั ดุทดแทนที่สามารถเทียบเคียงได้
เนื่องจากเจ้ าของโครงการมีการระบุ Spec (ยี่ห้อ รุ่ น ลักษณะ จานวน) เฉพาะไว้ แล้ ว กรณี ดงั กล่าวต้ องใช้ วสั ดุตามที่ลูกค้ าระบุเท่านัน้
การสัง่ ซื ้อจะคานึงถึง
1. ราคาต้ องไม่เกินจากราคาในสัญญาหรื อราคากลางของบริ ษัท
2. คุณภาพตามคุณสมบัตทิ ี่ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรมและตามที่ลูกค้ าระบุไว้
3. การบริ การ การจัดส่ง ที่ตรงตามกาหนด
4. การให้ ระยะเวลาการชาระเงิน (Credit Term) และ
5. การรับประกันคุณภาพจากผู้จดั จาหน่ายประมาณ 1-2 ปี
บริ ษัทจะทาการคัดเลือ กผู้ จัดจาหน่าย/ผู้ ผลิตมากกว่าหนึ่ง รายเพื่ อ เปรี ยบเทียบราคา การตัดสินใจจัดหาผลิตภัณ ฑ์ จากผู้จัด
จาหน่ายรายใดจะเป็ นการพิจารณาร่ วมกันระหว่างฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายงานปฏิบตั ิการ และฝ่ ายจัดซื ้อ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณลักษณะเป็ นไปตามที่กาหนด และจะต้ องทาให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทด้ านการลดต้ นทุนให้ ได้ มากที่สดุ
วัตถุดบิ หลักที่ใช้ ในการดาเนินการ ได้ แก่ เฟอร์ นิเจอร์ หิน ไม้ และ กระจก ซึง่ มูลค่าการสัง่ วัตถุดิบดังกล่าวเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2553 – ปี
2555) คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 16.39 ร้ อยละ 13.41 ร้ อยละ 12.22 และ ร้ อยละ 9.77 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อรวมทังหมด
้
3 ปี
ตามลาดับ วัตถุดิบส่วนใหญ่ จะสัง่ ซื ้อจากผู้จดั หน่ายในประเทศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการสั่งซื ้อผลิตภัณฑ์ไม้ จากผู้จดั จาหน่ายจานวน 13 ราย
โดยส่วนใหญ่เป็ นผู้จาหน่ายภายในประเทศ โดยในงวดปี 2555 บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบประเภท ไม้ ค่อนข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 17.64
ของยอดสัง่ ซื ้อทังหมด
้
รองลงมาได้ แก่ เฟอร์ นิเจอร์ คิดเป็ นร้ อยละ 15.82 ของยอดสัง่ ซื ้อทังหมด
้
เพื่อนามาใช้ ในโครงการต่างๆ ซึง่ ที่ผ่าน
มาบริ ษัทไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ
แก้ ไขคาผิด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายรายใดรายหนึง่ เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปี 2553 – ปี 2555) ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่มี
การจัดซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายรายใดรายหนึง่ เกินร้ อยละ 30 ของยอดจัดซื ้อจัดจ้ างรวม โดยยอดจัดซื ้อของผู้จาหน่ายรายที่มีมลู ค่าสูงสุดใน
แต่ละปี ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 5.90 ร้ อยละ 14.18 และ ร้ อยละ 9.69 ของยอดจัดซื ้อรวม และ ในไตรมาสที 1 ปี
2556 บริ ษัทไม่มีการจัดซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายรายใดรายหนึง่ เกินกว่าร้ อยละ 30 ของยอดจัดซื ้อรวม โดยรายที่มีมลู ค่าสูงสุด 3 รายแรกคิด
เป็ นร้ อยละ 17.33 ร้ อยละ 10.74 และ 7.32 ของยอดจัดซื ้อรวม ตามลาดับ
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

3.4.2 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. ขัน้ ตอนการรับงานและเสนองาน
ก. การตรวจสอบและการคัดเลือกลูกค้ า
บริ ษัทจะติดต่อหางานทังจากการประกวดราคาและการว่
้
าจ้ างโดยตรงจากลูกค้ าผ่านแหล่งข้ อมูลต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์
อินเตอร์ เน็ต (เว็บไซด์เกี่ยวกับการประกวดราคา) การแนะนาจากลูกค้ าเก่า เป็ นต้ น บริ ษัทจะพิจารณารับงานทังจากหน่
้
วยงานภาครั ฐ
และเอกชน โดยเนือ้ งานส่วนใหญ่ ของงานทังหมดจะต้
้
องเป็ นงานตกแต่งภายในซึ่งเป็ นความถนัดของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในกรณี ลูกค้ าเป็ น
บริ ษัทเอกชน บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้ น ของลูกค้ าก่อนรับงาน เช่น วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ประวัติความเป็ นมา ประวัติ
ส่วนที่ 2 หน้ า 32
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การชาระเงิน ฐานะทางการเงิน ทุนจดทะเบียน ประวัติผ้ บู ริ หารและผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น เพื่อประเมินถึงความสามารถในการชาระเงินและไม่
มีข้อบ่งชี ้ถึงปั ญหาทางการเงินหรื อการผิดนัดชาระหนี ้
การพิ จารณาในเบือ้ งต้ นว่าจะเข้ าร่ วมการประกวดราคาหรื อ ไม่นัน้ จะเป็ นการพิ จารณาร่ วมกันของกรรมการผู้จัดการ รอง
กรรมการผู้จดั การสายงานตลาด และ ผู้จดั การแผนกประเมินราคา โดยหากพิจารณาแล้ วว่ามีความเสี่ยงในการไม่ได้ รับชาระเงินหรื อ
งานตกแต่งภายในเป็ นงานส่วนย่อยของงานทังหมด
้
บริ ษัทจะไม่เข้ าร่ วมการประกวดราคา แต่หากพิจารณาแล้ วว่า เนื ้องานส่วนใหญ่เป็ น
งานตกแต่งภายในและไม่มีข้อบ่งชีถ้ ึงปั ญ หาทางการเงิน บริ ษัท จะเข้ าร่ วมการประกวดราคาโดยจะดาเนินการขัน้ ตอนต่อไป คือ การ
ประเมินราคา
ข. การประเมินราคา
1. เมื่อบริ ษัทตัดสินใจเข้ าร่ วมการประกวดราคา ฝ่ ายการตลาดจะดาเนินการซื ้อแบบก่อสร้ างและเอกสารประกวดราคา เช่น
แบบก่อสร้ าง หนังสือร่ างประมูลเบื ้องต้ น (TOR) และบัญ ชีแสดงปริ มาณวัสดุและราคา (BOQ) เป็ นต้ น และนาส่งให้ กับฝ่ ายประเมิน
ราคา
2. เมื่อฝ่ ายประเมินราคาได้ รับแบบก่อสร้ าง และเอกสารประกอบแบบแล้ ว จะดาเนินการศึกษารายละเอียดและกาหนดการ
ต่างๆ ที่ระบุไว้ ในเอกสาร เช่น วันเวลาชีแ้ จงแบบ เข้ าดูสถานที่ วันเวลาในการยื่นซอง หรื อ E-AUCTION หลังจากนัน้ จะทาการประเมิน
ราคา โดยที่จะจัดทาเอกสารรายการวัสดุ (Material list) ส่งให้ ฝ่ายจัดซื ้อเพื่อทาการสืบราคา
3. ฝ่ ายจัดซื ้อเมื่ อได้ ราคาที่ต่าสุดก็จะส่งใบเสนอราคาและรายการวัสดุ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประเมิน ราคา ซึ่งส่วนใหญ่ แล้ ว
ลูกค้ าจะกาหนดระบุรุ่น ยี่ ห้อ ลักษณะการใช้ งาน และจานวนไว้ ให้ แ ล้ ว ส่วนงานที่เป็ นค่าแรง เช่น งานไม้ งานฝ้า งานสี งานพื น้ จะ
ประมาณเป็ นราคากลาง (ราคาจ้ างงานตามปกติ) จากนันก็
้ นาข้ อมูลที่ได้ มาจัดทาบัญชีแสดงปริ มาณวัสดุและราคา (BOQ) ฉบับต้ นทุน
4. ฝ่ ายประเมินราคาส่ง BOQ ฉบับต้ นทุน ให้ กรรมการผู้จดั การหรื อรองกรรมการผู้จดั การสายงานตลาดเพื่อพิจารณาและ
บวกกาไรและค่าใช้ จ่ายในการผลิต โดยกาหนดกาไรขัน้ ต่าที่ 10-20 % ตามความเหมาะสมของปริ มาณและมูลค่างาน เพื่อใช้ ในการ
ประกวดราคา
5. นา BOQ ฉบับแก้ ไขที่เป็ นราคาสาหรั บประกวดราคาแล้ ว ส่งให้ เลขานุการ สานักงานเลขา จัดพิมพ์เป็ น BOQ ซึ่งการ
เข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวจะมีการตังรหั
้ สผ่าน (password) โดยกรรมการผู้จดั การเพื่อป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ไม่เกี่ยวข้ อง
6. รวบรวมเอกสารทัง้ หมดตามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การประกวดราคา โดยเอกสารต่ างๆจะเป็ นไปตามเงื่ อ นไขและ
ข้ อกาหนดของแต่ละโครงการ เพื่อดาเนินการยื่นซองประกวดราคาต่อไป
ค. การประกวดราคา
1. เมื่อผ่านขัน้ ตอนประเมินราคาแล้ ว จะเข้ าสู่การพิจารณารั บประกวดราคา โดยการพิจารณาเงื่อ นไขและวิธีการประมูล
แบ่งเป็ น 3 กรณี คือ
1.1 กรณี ทวั่ ไป เป็ นการยื่นซองประมูล ให้ ดใู นเงื่อนไขวันเปิ ดประมูลว่าเป็ นวันใดแล้ วดาเนินการให้ ทนั ตามวันที่กาหนด
โดยจะยื่นเอกสารคัดเลือกคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น (PQ) พร้ อมซองประมูล
1.2 กรณีประมูล E-AUCTION ลูกค้ าจะมีการระบุวนั ที่เข้ าประมูล โดยต้ องยื่นเอกสารคัดเลือกคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น (PQ)
ก่อนการเข้ าประมูล
1.3 กรณีจดั จ้ างด้ วยวิธีการพิเศษ (การว่าจ้ างจากลูกค้ าโดยตรง) ลูกค้ าจะแจ้ งความต้ องการและเงื่อนไขต่างๆกับบริ ษัท
โดยเอกสารที่ใช้ ยื่น คือ ผลงานของบริ ษัท (company profile) และเอกสารเสนอราคา (BOQ)
2. จัดเตรี ยมเอกสาร PQ แสดงคุณสมบัตขิ องบริ ษัท เช่น ประวัตกิ ารทางานที่ผ่านมาของบริ ษัท หนังสือรับรอง บอจ.5 เป็ นต้ น
3. รวบรวมเอกสารเพื่อเข้ าร่ วมประกวดราคา ประกอบด้ วย PQ, BOQ และหลักประกัน
4. รอผลการประกวดราคา โดยจะทราบผลว่าประกวดราคาผ่านหรื อไม่ ภายใน 7-10 วัน
ง. ขันตอนการจั
้
ดทาสัญญา
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1. สานักเลขา เมื่อได้ รับแจ้ งให้ ทราบว่าบริ ษัทได้ รับเลื อกให้ ผ่านการประกวดราคา จะแจ้ งให้ สายงานปฏิบตั ิการทราบ โดย
ส่งเอกสาร แบบก่อสร้ าง และ BOQ ไปให้ เพื่อใช้ ในการวางแผนงาน คัดเลือกผู้รับเหมาและคนงานเพื่อเข้ าทางาน จากนันเมื
้ ่อได้ รับแจ้ ง
จากทางเจ้ าของโครงการเรื่ องการลงลายมือชื่อในสัญญาซึง่ แบบของสัญญาจะเป็ นการกาหนดโดยลูกค้ า และจะจัดส่งให้ เจ้ าหน้ าที่นิตกิ ร
เพื่อพิจารณาก่อน หลังจากนันส
้ านักเลขาจึงพิมพ์ร่างสัญญาดังกล่าว
2. เมื่อถึงกาหนดวันนัดลงนามในสัญญา คณะกรรมการท่านที่ได้ รับมอบหมายให้ ลงนาม จะนาเอกสารหนังสือหลักประกัน
สัญญา (ซึง่ มีการทาสัญญากับธนาคารไว้ แล้ ว) และแบบสัญญาเข้ าพบหน่วยงานเพื่อลงลายมือชื่อในสัญญารับงาน
บริ ษัทจะมีการเรี ยกเก็บเงินมัดจาล่วงหน้ าจากลูกค้ าร้ อยละ 10 - 20 ของมูลค่าโครงการ จากนัน้ บริ ษัทจะเรี ยกเก็บเงินเป็ นระยะ
ตามความคืบหน้ าของงานและการส่งมอบ
2. ขัน้ ตอนการเตรี ยมการและการดาเนินการ
ก. ขันตอนการเตรี
้
ยมงานโครงการ
หลังจากบริ ษัทได้ รับ คัด เลื อ กจากลูกค้ า สายงานปฏิบัติการจะแต่งตัง้ ผู้จัดการโครงการและที มงาน ซึ่งจะพิจารณากาหนด
รายละเอียดของงานและความรับผิดชอบของทีมงานทีเ่ กี่ยวข้ อง และผู้จดั การโครงการจะดาเนินการในส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. การจัดทาตารางการทางาน เพื่อกาหนดระยะเวลาการทางานให้ เสร็ จตามกาหนดเวลา
2. การวางแผนการจ้ างงาน เพื่อกาหนดจานวนคน ผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดหาวัสดุ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ เพื่อให้ บรรลุตาม
แผนงานที่วางไว้ และตามงบประมาณที่วางไว้
3. การจัด เตรี ยมแผนการทางาน เพื่ อ ให้ สามารถควบคุมการทางานให้ เป็ นไปตามระยะเวลาและคุณ ภาพตามที่ลูกค้ า
กาหนด
4. การจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ จะดาเนินการโดยฝ่ ายจัดซื ้อ การจัดซื ้อจัดจ้ างทุกรายการจะควบคุมโดยผ่านขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อสั่ง
จ้ างจากฝ่ ายจัดซื ้อ โดยมีการควบคุมจัดทาใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ จ้ างผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่หากการสัง่ ซื ้อสั่ง
จ้ างใดที่ต้องใช้ ความชานาญในการเลือกโดยเฉพาะอาจให้ หน่วยงานที่ขอนันเป็
้ นผู้เลือกเอง แต่ให้ ฝ่ายจัดซื ้อเป็ นผู้ตอ่ รอง
ราคา, พิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณภาพ, เงื่อนไขการจัดส่ง และเงื่อนไขการจ่ายชาระ
5. ผู้จดั การโครงการจะควบคุมต้ นทุนให้ อยู่ภายใต้ งบประมาณที่กาหนดไว้ บริ ษัทจะมีการควบคุมต้ นทุนโดยมีการกาหนด
อานาจความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งในไซด์งานให้ ชดั เจนในการควบคุมปฏิบตั ิงาน เช่น ผู้ลงนามรับสินค้ า ผู้จดั ทา
และผู้อนุมตั ิ ใบเบิกวัตถุดิบ ผู้จดั ทาและผู้รับรองข้ อมูลรายงานผลความก้ าวหน้ าของโครงการ เป็ นต้ น และรายงานต่อ
ผู้บริ หารรับทราบถึงการควบคุมปริ มาณวัสดุที่ใช้ จริ งกับความสาเร็ จของงาน บริ ษัทมีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบปริ มาณวัสดุที่ใช้ จริ งและงบประมาณที่ตงไว้
ั้
6. รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั กิ ารกาหนดให้ ผ้ จู ดั การโครงการ หรื อ ผู้ควบคุมงานรายงานทุกๆสัปดาห์ หรื อรายงาน
ได้ ทนั ทีเมื่องานมีปัญหา
หลังจากการวางแผนงานต่างๆ แล้ ว บริ ษัทจะเริ่ มดาเนินการตกแต่ง โดยมีผ้ คู วบคุมงานของฝ่ ายบริ ษัท หรื อผู้ควบคุมงานของ
ฝ่ ายลูกค้ า ร่ วมกันตรวจสอบดูแล และควบคุมความก้ าวหน้ าของงาน และจ่ายเงินตามงวดการก่อสร้ างที่กาหนดไว้
ข. ขันตอนการผลิ
้
ตเฟอร์ นิเจอร์ จากโรงงานสาหรับโครงการ
เมื่อสายงานปฏิบตั ิการพิจารณาว่าเฟอร์ นิเจอร์ หรื อชิ ้นงานจะผลิตโดยโรงงาน จะส่งใบสั่งผลิตให้ แก่หวั หน้ าแผนกการผลิต
โดยมีรายละเอียดรายการสินค้ า จานวนหน่วย สีตามแบบ กาหนดส่ง ชื่อลูกค้ า และนาใบสัง่ ผลิตและแบบแปลนมาวางแผนและควบคุม
การผลิตสินค้ า โดยฝ่ ายการผลิตจะคานวณจานวนวัตถุดบิ ที่ต้องใช้ ในการผลิต และเตรี ยมพร้ อมเครื่ องจักรและเครื่ องมือต่างๆ เช่น แผนก
แปรรู ปไม้ แผนกสี แผนกขึ ้นรู ป แผนกประกอบ แผนกขัดไม้ เป็ นต้ น ในบางกรณีสาหรับการผลิตชิ ้นงานเพื่อนาไปใช้ ในโครงการ เช่น การ
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ผลิตวงกบของประตู จะผ่านขันตอนเพี
้
ยงบางส่วนในแผนกการผลิตเท่านัน้ ซึง่ เมื่อเสร็ จสิ ้นการผลิตจะจัดส่งไปยังโครงการงานต่างๆ ตาม
ใบสัง่ งาน
ค. การควบคุมสินค้ าภายในโครงการ
เมื่อได้ รับสินค้ าจากสานักงานใหญ่หรื อผู้ขายสินค้ า เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าโครงการจะทาการตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้ ากั บ
ใบสัง่ ซื ้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารในการสัง่ ซื ้อ และจะทาการตรวจสอบปริ มาณและคุณภาพของสินค้ าที่มาส่งว่ามีความ
ถูกต้ องครบถ้ วน โดยจะทาการลงชื่อรับสินค้ าในเอกสาร และทาการรับสินค้ าเข้ าคลังโดยจะทาการบันทึกข้ อมูลการรับสินค้ าใน Stock
card (บัญชีคมุ วัตถุดบิ ) ที่โครงการ
เมื่อมีการเบิกจ่ายสินค้ าภายในโครงการ ผู้ขอเบิกสินค้ าต้ องจัดทาใบเบิกวัตถุดิบเพื่อขอเบิกสินค้ าเข้ าโครงการ โดยนาใบเบิก
วัตถุดิบมาเบิกกับเจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าโดยจะมี การลงนามผู้จ่ายและผู้รับ เพื่ อ ยื นยันการส่งมอบวัตถุดิบเข้ าโครงการ และเจ้ าหน้ าที่
คลังสินค้ าจะต้ องทาการบันทึกรายการจ่ายสินค้ าใน Stock card (บัญชีคมุ วัตถุดบิ )
ทุกสิน้ เดือนเจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าต้ องทาการสรุ ปยอดสินค้ าคงเหลือจากรายการวัตถุดิบคงเหลือใน Stock card และจะมีการ
ตรวจนับสินค้ าคงเหลือร่ วมกันระหว่างแผนกบัญชีกบั เจ้ าหน้ าที่โครงการเพื่อสรุ ปยอดคงเหลือของสินค้ าบริ เวณโครงการให้ แผนกบัญชีทา
การบันทึกบัญชีลดมูลค่าต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือที่ยงั ไม่มีการเบิกใช้ บริ เวณโครงการให้ ถกู ต้ อง
เพิ่มเติม
ข้ อมูล
ขันตอนการ
้
ปฎิบตั ิงาน
ของบริษัทให้
ครอบคลุม
ระบบต่างๆ
เพิ่มขึ ้นเพื่อ
แสดงให้ เห็น
ว่ามีความ
สอดคล้ อง
กับระบบการ
ควบคุม
ภายในที่ดี

ง ค. การควบคุมและการรับมอบงานจากผู้รับเหมาช่วงในโครงการ
เนื่องจากงานส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะมีการจ้ างผู้รับเหมาช่วง ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีการควบคุมงานจากผู้รับเหมาช่วงดังนี ้
1. เมื่อเลือกผู้รับเหมาช่วงและระบุขอบเขตงานแล้ ว หลังจากนันจึ
้ งออกใบสัง่ จ้ างโดยทาการแนบแบบแปลน และจะประชุม
ถึงลักษณะของงานและการตกลงเรื่ องเวลาในการปฏิบตั งิ าน
2. ด้ านการทางาน เมื่อผู้รับเหมาช่วงได้ จดั หาอุปกรณ์มาไว้ ที่โครงการ ก็จะมาติดต่อกับทางผู้ควบคุมงาน เพื่อหาที่จดั เก็บ
สัมภาระและให้ ระบุสถานที่ในการทางานเมื่อรับทราบแล้ วก็เริ่ มปฏิบตั งิ านตามปกติ
3. ในช่วงการปฏิบตั งิ านผู้ควบคุมงานจะเข้ าทาการตรวจสอบงานว่าเป็ นไปตามแบบที่ได้ ตกลงกันไว้ หรื อไม่ โดยทุกวันหรื อ
ทุกๆวันที่ทาการตกลงกันว่าผู้รับเหมาช่วงต้ องส่งมอบงานให้ กบั ผู้ควบคุมงาน โดยผู้ควบคุมงานเข้ าตรวจสอบและถ่ายรู ป
เพื่อมาประกอบการส่งรายงานความก้ าวหน้ ามายังฝ่ ายควบคุมโครงการที่อยู่สานักงาน
4. งานประจาวันของผู้จดั การโครงการ หรื อผู้ควบคุมงาน จะต้ องตรวจสอบงานในแต่ละสัปดาห์ โดยลงนามชื่อในรายงาน
การรับงานจากผู้รับเหมา และปรึกษาปั ญหากันระหว่างผู้รับเหมาช่วงกับผู้จดั การโครงการ หรื อผู้ควบคุมงาน
ส่วนการรับมอบงานจากผู้รับเหมาช่วงในโครงการ จะมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. เมื่อทางผู้รับเหมาช่วงทางานเสร็ จตามสัดส่วนของงานตามข้ อตกลง และต้ องการเบิกงวดงาน ก็จะแจ้ งให้ ทางผู้ควบคุม
งานเข้ าทาการตรวจรับงาน โดยพิจารณาว่าสัดส่วนของงานที่เสร็ จ และคุณภาพของงานได้ ตามข้ อตกลงไว้ ว่าจะให้ เบิก
งวดงานได้
2. หากผู้ควบคุมงานตรวจรับงานที่ผ้ รู ับเหมาช่วงส่งมอบให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงแล้ ว ก็จะจัดทาเอกสารคือ แบบใบตรวจรับ
งาน ระบุสดั ส่วนเปอร์ เซ็นต์งานที่ทาเสร็ จ และลงนาม ส่งต่อให้ ผ้ จู ดั การโครงการลงนาม
3. หลังจากนันทางผู
้
้ จดั การโครงการ จะส่งเอกสารให้ ฝ่ายการเงินทาการจ่ายเช็คให้ ผ้ รู ับเหมาช่วงต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะให้ ผ้ รู ับเหมาช่วงวางหลักประกันร้ อยละ 10 ของมูลค่างานให้ แก่บริ ษัทเช่นเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงที่ผ้ รู ับเหมา
ช่วงจะไม่ทางานต่อให้ เสร็ จสิ ้นตามที่ว่าจ้ าง และจะคืนเงินหลักประกันเมื่อมีการส่งมอบงานและไม่ผิดสัญญา
3. การเก็บชาระค่ างวดและการส่ งมอบงาน
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เมื่อถึงกาหนดงวดการเรี ยกเก็บค่างวดตามสัดส่วนงานเสร็ จที่ระบุตามสัญญาว่าจ้ าง ฝ่ ายบัญชีจะได้ รับ หนังสือส่งมอบงาน จาก
ฝ่ ายโครงการ เพื่อจัดทา Invoice ในแต่ละงวด และทุกสิ ้นเดือนฝ่ ายบัญชีนาข้ อมูลต้ นทุนจริ งที่เกิดขึ ้นของแต่ละโครงการมาจัดทาตาราง
การรับรู้ รายได้ เพื่อบันทึกรับรู้ รายได้ และปรับปรุ งบัญชีงานระหว่างทา (ถ้ ามี)
เมื่อถึงกาหนดเวลาที่ทางบริ ษัทฯ ต้ องส่งมอบงานตามข้ อตกลงในสัญญาทางโครงการ สายงานปฏิบตั ิการจะจัดเตรี ยมเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
1. แผนงาน (พิมพ์จาก Microsoft Project ซึง่ เป็ นรายงานที่บอกแผนการทางานที่เป็ นปั จจุบนั )
2. รู ปภาพประกอบความก้ าวหน้ าของงาน
3. ร่ างหนังสือส่งมอบงาน (ฝ่ ายกฎหมายจัดทา ขึ ้นอยู่กบั แต่ละโครงการที่อาจไม่เหมือนกัน)
บริ ษัทจะออกหนังสือแจ้ งไปยังลูกค้ าเพื่อนัดหมายวันเวลาในการเข้ าตรวจสอบ และส่งมอบหมายงานที่โครงการ และเมื่อถึงวันที่
นัดหมายส่งมอบงานเป็ นงวด บริ ษัทจะชี ้แจงงานที่กาลังทาอยู่ว่าเป็ นอย่างไร และเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างไรซึง่ เมื่อลูกค้ าตกลง
รับงานก็จะมีการลงลายมือชื่อในหนังสือส่งมอบงานกันระหว่างบริ ษัทกับลูกค้ า
บริ ษัทจะตรวจสอบความเรี ยบร้ อยก่อนการส่งมอบงาน หากมี ข้ อ บกพร่ องก็จะดาเนินการแก้ ไขก่อ น นอกจากนีใ้ นบางกรณี
เจ้ าของโครงการจะหักค่าประกันผลงานประมาณร้ อยละ 10 ของมูลค่างานก่อสร้ างทังหมด
้
เพื่อประกันการแก้ ไขงานหลังส่งมอบแล้ ว
โดยจะคืนให้ บริ ษัทหลังจากวันครบกาหนด โดยปกติจะมีระยะเวลาการรับประกันเป็ นเวลา 1-2 ปี หลังส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
สัญญาของแต่ละโครงการ
ขัน้ ตอนการรับเหมางานตกแต่ งภายใน

คัดเลือกโครงการเพื่อเข้ าร่วมประกวดราคา

ติดต่อขอรับเอกสารสาหรับการเสนอราคา

ประเมินราคาก่อสร้ าง

ส่งใบประกวดราคา

ชนะการประกวดราคา / ตกลงรับงาน

วางแผนแรงงาน / งานจ้ างรับเหมาต่อ / สัง่ ซื ้อวัสดุ
ก่อสร้ าง / ผลิตส่วนที่ทาเอง
ดาเนินการก่อสร้ างและติดตัง้

ตรวจสอบคุณภาพ
ส่วนที่ 2 หน้ า 36
ส่งมอบงาน

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

4. การจัดหาสินค้ าและวัตถุดบิ
การสัง่ ซื ้อสินค้ า

เพิ่มเติมข้ อมูลขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานของบริษัทให้ ครอบคลุมระบบต่างๆ เพิ่มขึ ้น
เพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีความสอดคล้ องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี

ในการสัง่ ซื ้อสินค้ าบริ ษัทกาหนดให้ หน่วยงานที่มีความต้ องการสินค้ า วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็ นผู้ขอซื ้อ โดยระบุความต้ องการถึง
ประเภทและลักษณะของสินค้ า จานวน ช่วงเวลาที่ต้องการใช้ ฯลฯ เป็ นลายลักษณ์ อักษรถึงฝ่ ายจัดซื ้อ โดยใช้ แบบฟอร์ มใบขอซื ้อที่
ออกแบบขึ ้นและใช้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทังองค์
้ กร ซึง่ มีรายละเอียดต่างๆ อาทิ วันที่ที่เตรี ยมเอกสาร เลขที่ใบขอซื ้อ ผู้จัดทา ประเภท/
ชนิดสินค้ า จานวน วัตถุประสงค์ในการใช้ งาน เป็ นต้ น ใบขอซื ้อนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้มีอานาจของแผนกนันๆ
้ เพื่อเป็ นการยืนยั น
ถึงความจาเป็ นในการใช้ งานในแต่ละแผนก ใบขอซื ้อจะจัดทาขึ ้น 2 สาเนา เพื่อให้ ฝ่ายจัดซื ้อ และ เก็บเข้ าแฟ้ม เพื่อใช้ ตรวจสอบอ้ างอิง
ในภายหลังกรณี ที่มีความผิดปกติเกิดขึน้ และเมื่อฝ่ ายจัดซื ้อได้ รับเอกสารใบขอซื ้อจะดาเนินการตรวจสอบใบขอซื ้อว่าได้ รับกาอนุมัติ
อย่างถูกต้ องหรื อไม่ เมื่อตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะดาเนินการพิจารณาเปรี ยบเทียบราคา และ คุณ ภาพสินค้ า ระยะเวลาในการให้
เครดิตเทอม เป็ นต้ น เพื่อหาข้ อเสนอที่ดีที่สุดสาหรับองค์กร เมื่อได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนแล้ วจะมีการจัดทาใบสัง่ ซื ้อที่มีรายละเอียดต่า งๆ อาทิ
เลขที่ใบสัง่ ซื ้อ ชื่อ/ที่อยู่ ผู้ขาย รหัสผู้ขาย วันที่ที่สงั่ ซื ้อ รายการ จานวน ราคา เงื่อนไขต่าง ผู้จดั ทา เป็ นต้ น ซึง่ ใบสัง่ ซื ้อจะถูกตรวจสอบและ
อนุมัติโดยผู้มีอ านาจก่อนที่จะส่งให้ กับผู้ขาย และ สาเนาอื่นๆ ที่จะส่งให้ กับฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ต่อ ไป เช่น แผนกบัญ ชี เพื่ อใช้ เป็ น
เอกสารประกอบในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื ้อ และ เป็ นเอกสารประกอบในการจ่ายเงินด้ วย แผนกคลังสินค้ า ซึง่ จะ
ทาหน้ าที่ในการับของ เพื่อทราบว่าบริ ษัทได้ สงั่ ซื ้อสินค้ าใดบ้ าง เพื่อสะดวกในการตรวจรับของ
การรับสินค้ า
เมื่อบริ ษัทได้ รับของ ทางแผนกคลังสินค้ าจะทาหน้ าที่ตรวจนับและเช็คว่าถูกต้ องตรงกับในเอกสารใบสัง่ ซื ้อหรื อไม่ ก่อนจะลง
นามในเอกสารใบรับสินค้ า พร้ อมใบส่งสินค้ า/ใบกากับภาษี ต่อไป หลังจากนัน้ แผนกคลังจะทาการบันทึกรับสินค้ าเข้ าระบบ ( Stock
Card) เพื่อควบคุมรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ า และ ตังหนี
้ ้ ต่อไป และ จัดส่งสาเนาใบส่งสินค้ า/ใบกากับภาษี ให้ กบั ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป
5. การจ่ ายชาระเงิน
การจ่ายชาระค่าสินค้ า
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการชาระเงินไว้ ดงั นี ้ คือ การวางบิลจะกาหนดไว้ ภายในวันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน ส่วนการ
จ่ายเช็คกาหนดไว้ ในวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน
โดยเมื่อมีผ้ ขู ายสินค้ ามาวางบิลเจ้ าหน้ าที่แผนกการเงินจะเป็ นผู้รับวางบิลจากผู้ขาย และจะทาการตรวจสอบเอกสารใบวางบิล
ของลูกค้ ากับเอกสารประกอบการตังหนี
้ ้ที่มีอยู่ว่าเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องตรงกันของเอกสาร โดยจะจัดทาเอกสารใบสาคัญจ่าย ที่อยู่
นอกระบบ Express เพื่อลงรายการและนาส่งไปให้ เจ้ าหน้ าที่ในแผนกบัญชีทาการตรวจสอบ
เจ้ าหน้ าที่ แ ผนกบัญ ชี เมื่ อ ได้ รั บ เอกสารด าเนิ น การตรวจสอบความถูก ต้ อ งของการลงรายการในเอกสารพร้ อมลงนามผู้
ตรวจสอบรายการและนาส่งเอกสารคืนให้ กบั แผนกการเงิน
เจ้ าหน้ าที่แผนกการเงินทาการบันทึกรายการใบสาคัญจ่ายในระบบบัญชี และจัดทาเช็คสัง่ จ่ายโดยเสนอลงนามอนุมัติจาก
กรรมการผู้มีอานาจลงนามในเช็คลงนามอนุมตั ริ ายการจ่ายเช็คให้ กบั ผู้ขายสินค้ า และจัดเก็บเอกสารรอการจ่ายชาระเงินต่อไป
การจ่ายค่าแรงจ้ างเหมา
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายการเบิกจ่ายค่าแรงช่างดังนี ้ คือ ทุกวันที่ 10 – 15 และวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน และกาหนดวัน
จ่ายชาระค่าแรงช่างทุกวันที่ 13 และวันที่ 28 ของทุกเดือน
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โดยเมื่อถึงกาหนดการเบิกค่าแรงช่าง ผู้ปฏิบตั งิ านในโครงการต้ องทาการจัดส่งเอกสารใบตรวจรับงานเข้ ามาทาเรื่ องเบิกจ่ายที่
สานักงานใหญ่โดยจัดส่งเอกสารไปทาการตรวจสอบที่แผนกการเงิน
เจ้ าหน้ าที่แผนกการเงินทาการตรวจสอบการอนุมติรายการตรวจรับงานโดยต้ องมีผ้ คู วบคุมงานและผู้จดั การโครงการลงนาม
อนุมตั ริ ายการในใบตรวจรับงาน จึงดาเนินการจัดทาเอกสารใบสาคัญจ่ายและส่งเอกสารไปตรวจสอบรายการที่แผนกบัญชี
เจ้ าหน้ าที่ แ ผนกบัญ ชี เมื่ อ ได้ รั บ เอกสารด าเนิ น การตรวจสอบความถูก ต้ อ งของการลงรายการในเอกสารพร้ อมลงนามผู้
ตรวจสอบรายการและนาส่งเอกสารคืนให้ กบั แผนกการเงิน
เจ้ าหน้ าที่แผนกการเงินทาการบันทึกรายการใบสาคัญจ่ายในระบบบัญชี และจัดทาเช็คสัง่ จ่ายโดยเสนอลงนามอนุมัติจาก
กรรมการผู้มีอานาจลงนามในเช็คลงนามอนุมตั ริ ายการจ่ายเช็คให้ กบั ผู้ขายสินค้ า และจัดเก็บเอกสารรอการจ่ายชาระเงินต่อไป
6. การรับชาระเงินและการรับรู้รายได้
การตังเบิ
้ กเงินมัดจา

เพิ่มเติมข้ อมูลขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานของบริษัทให้ ครอบคลุมระบบต่างๆ เพิ่มขึ ้น
เพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีความสอดคล้ องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี

เมื่อมีการลงนามในสัญญาว่าจ้ างแล้ ว แผนกบัญชีจะทาการตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้ างว่ามีการระบุถึงการเบิกเงินมัด
จาล่วงหน้ าหรื อไม่ โดยถ้ าสามารถตังเบิ
้ กได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาใบแจ้ งหนี ้ เพื่อส่งแจ้ งหนี ้กับคูส่ ญ
ั ญาต่อไป
การตังเบิ
้ กค่างวดงาน
เมื่ อ เจ้ า หน้ าที่ แ ผนกบัญ ชี ได้ รั บ ใบรั บ มอบงานและเอกสารรายการเบิ ก งวดเงิน จากแผนกโครงการ เจ้ า หน้ าที่ จะท าการ
ตรวจสอบรายการในเอกสารและจัดทาใบแจ้ งหนี ้ เพื่อส่งแจ้ งหนี ้กับลูกค้ าต่อไป
การรับชาระเงิน
เมื่อใกล้ ถึงวันครบกาหนดชาระเงินตามใบแจ้ งหนีเ้ จ้ าหน้ าที่แผนกการเงินจะทาการติดต่อกับลูกค้ าเพื่อสอบถามกาหนดการ
ชาระเงิน โดยเมื่อถึงวันกาหนดชาระเงินจะทาการออกใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี และนาเอกสารไปรับเช็คจากลู กค้ า และรอเช็คถึงครบ
กาหนดจะทาการนาฝากที่ธนาคารต่อไป
การรับรู้รายได้ ทางบัญชี

เพิ่มเติมข้ อมูลขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานของบริษัทให้ ครอบคลุมระบบต่างๆ เพิ่มขึ ้น
เพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีความสอดคล้ องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี

การบันทึกรับรู้ รายการต้ นทุนจริ งที่เกิดขึ ้น
ต้ นทุนวัสดุ :
ทุกสิ ้นเดือนทาการรวบรวมข้ อมูลการเบิกจ่ายวัสดุไปยังโครงการ และการรับวัสดุจากผู้ขายที่หน้ าโครงการ มาทาการบันทึก
โอนวัสดุเข้ างานระหว่างทา
จากนันน
้ าข้ อมูลจากการตรวจนับสินค้ าคงเหลือของแต่ละโครงการมาบันทึกปรับปรุ งต้ นทุนให้ เป็ นต้ นทุนของวัสดุที่เกิดขึ ้นจริ ง
สาหรับงวดด้ วยจานวนที่ถกู ต้ อง
ต้ นทุนค่าแรง :
รวบรวมค่าแรงที่เกิดขึ ้นจากการจ้ างเหมาช่วง Sub-Contract และ Outsource นามาตรวจสอบการบันทึกรายการให้ ครบถ้ วน
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการผลิต :
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เมื่อได้ รับข้ อมูลชัว่ โมงแรงงานของผู้ปฏิบตั ิงานในแต่ละโครงการประจาเดือน จากแผนกทรัพยากรมนุษย์ จะนาชัว่ โมงแรงงาน
ทังหมดมาท
้
าการปั นส่วนเพื่อหาอัตราการปั นส่วนโสหุ้ยการผลิตคิดเข้ างานของแต่ละโครงการประจาเดือน
จากนัน้ นาข้ อมูลสรุ ปเงินเดือนและค่าแรงที่ได้ จากแผนกทรั พยากรมนุษย์ และสรุ ปค่าใช้ จ่ายการผลิตที่แผนกบัญชีจดั ทาขึน้
นามาปั นส่วนเป็ นต้ นทุนคิดเข้ างานของแต่ละโครงการ
จากนันท
้ าการปรับปรุ งงานระหว่างทาของแต่ละโครงการเป็ นต้ นทุนวัสดุ, ค่าแรง และค่าใช้ จ่ายในการผลิตของโครงการ
การบันทึกรับรู้ รายได้

เพิ่มเติมข้ อมูลขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานของบริษัทให้ ครอบคลุมระบบต่างๆ เพิ่มขึ ้น
เพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีความสอดคล้ องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี

ทุกสิ ้นเดือนแผนกประเมินราคาจะทาการสอบทานประมาณการต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นของแต่ละโครงการว่าเกิดเหตุการณ์
ที่จะทาให้ ประมาณการต้ นทุนของแต่ละโครงการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ และจะทาการจัดส่งข้ อมูลประมาณการต้ น ทุนที่สอบทานแล้ วไปให้
แผนกบัญชีเพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทาตารางการรับรู้ รายได้ ในเดือนปั จจุบนั
นาข้ อมูลต้ นทุนจริ งที่เกิดขึน้ ของแต่ละโครงการในเดือนปั จจุบันไปใส่ข้อมูลในตารางการรับรู้ รายได้ และนาต้ นทุนจริ งที่เกิด
ขึ ้นมาเปรี ยบเทียบกับประมาณการต้ นทุนที่ได้ รับการสอบทานแล้ วเพื่อหาสัดส่วนอัตราขันความส
้
าเร็ จของงานในเดือนปั จจุบนั
จากนันน
้ าจานวนมูลค่างานตามสัญญาว่าจ้ างมาเปรี ยบเทียบอัตราขันความส
้
าเร็ จของงานเพื่อหามูลค่าของรายได้ ที่ต้องรับรู้
ในงวดปั จจุบนั และนาจานวนรายได้ ดงั กล่าวมาทาการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีตอ่ ไป
7. บทสรุป
กระบวนการและวิธีการปฎิบตั งิ านของบริ ษัทในระบบต่างๆ ทังหมด
้
ตามรายละเอียดข้ างต้ น ได้ คานึงถึง การมอบหมาย
อานาจหน้ าที่ อย่างชัดเจน และ แบ่งงานหน้ าที่ต่างๆ ออกจากกัน เพื่อการตรวจสอบและสอบทานการอนุมตั ริ ะหว่างกัน โดยใช้
แบบฟอร์ มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละส่วนงาน ที่ได้ มาตรฐาน มีข้อมูลอย่างเพียงพอ และ ถูกต้ องครบถ้ วน รวมถึงการกาหนด
ขันตอนการปฎิ
้
บตั งิ าน และผังงาน (Flow Chart) ที่เหมาะสม เพื่อให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมที่ดี ซึง่ จะช่วยป้องกันและรักษาสินทรัพย์
ของบริ ษัท รวมทังการบั
้
นทึกบัญชีในระบบข้ อมูลทางบัญชีให้ มีความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
3.4.3 กาลังการผลิตและนโยบายการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโรงงานตังอยู
้ ่ที่ เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี บนเนือ้ ที่กว่า
7 ไร่ และ มีคลังสินค้ าบนเนื ้อที่อีกประมาณ 8 ไร่ เครื่ องจักรส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรงานไม้ เช่น เครื่ องอัดประสานไม้ เครื่ องเจาะรู เครื่ อง
ตัด เครื่ องไส เครื่ องทากาว เครื่ องขัดกระดาษทราย เครื่ องปิ ดขอบ เป็ นต้ น โดยโรงงานจะดาเนินการผลิต 1 กะต่อวันและวันละ 8 ชัว่ โมง
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทไม้ จะต้ องใช้ ฝีมือแรงงานร่ วมกับการผลิตโดยใช้ เครื่ องจักรเพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ประกอบกับเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตแต่ละประเภทจะมีขนตอนการผลิ
ั้
ตที่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งไม่สามารถระบุเป็ นกาลังการผลิตที่ชดั เจนได้

นโยบายการผลิต
บริ ษัทมีนโยบายการผลิตสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพสินค้ า ตามความต้ องการของลูกค้ า โดยเป็ นการผลิตเพื่อป้อน
ให้ กบั โครงการที่บริ ษัทประมูลงานได้ เป็ นหลัก บริ ษัทมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้ าควบคูไ่ ปกับการบริ หารสินค้ าคงคลัง เพื่อให้ สามารถ
ส่งมอบสินค้ าได้ ตามกาหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ
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3.4.4 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในส่วนของโรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตชิ ้นงานจากไม้ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดฝุ่ นละอองจากไม้ ระหว่างการผลิ ตได้ บริ ษัทได้ มีการ
ติดตังระบบดู
้
ดฝุ่ นเพื่อกาจัดฝุ่ นละอองดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตตังโรงงานแปรรู
้
ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักร เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบใน
การทาเครื่ องเรื อน และเครื่ องใช้ ในบ้ านเรื อน และได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลื่อย การซอย
การขัด การไส การเจาะ การท าคิว้ หรื อ การตัดไม้ ด้ วยเครื่ อ งจัก ร ทัง้ นี ้ ที่ ผ่านมาบริ ษั ท ไม่ เคยมี ข้ อ พิ พ าทหรื อ ถูกฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม ในส่วนของพืน้ ที่หน้ างาน (Site) โครงการก่อสร้ าง ลูกค้ าซึง่ ผู้เป็ นจ้ างงานจะเป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับด้ านสิ่งแวดล้ อมของ
โครงการที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว การควบคุมการก่อสร้ างและความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมและการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

3.5

สิทธิประโยชน์ จากบัตรส่ งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี –
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

3.6

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ – ณ 31 ธันวาคม 2555 มีนาคม 2556

ชื่อโครงการ

สภากาชาดไทย
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
เซนทารา วอเตอร์
เกท พาวิลเลียน
เจมาร์ ท
นมตรามะลิ
ปตท.ชลบุรี
หอสมุดจุฬาฯ
หอพักนานาชาติ
ค่ายกาฬสินธุ์

เจ้ าของโครงการ

ลักษณะโครงการ

มูลค่ างานตาม
สัญญา
(ล้ านบาท)

มูลค่ างาน
คงเหลือที่ยัง
ไม่ รับรู้รายได้
(ล้ านบาท)

ระยะเวลา
โครงการ
กาหนดแล้ วเสร็จ

35.00

4.30

28 มีนาคม 56

38.20

15.37

22 มีนาคม 56

113.60
115.31

64.95
10.98

12 เมษายน 56

63.30

9.63

31 พฤษภาคม 55

อาคารสานักงาน/
สถานประกอบการ
ธนาคารเพื่อการเกษตร อาคารสานักงาน/
และสหกรณ์
สถานประกอบการ
การเกษตร
บริ ษัท โอเวอร์ ซี คอน คอนโด/โรงแรม/
สตรัคชัน่ จากัด
ที่พกั อาศัย
อาคารสานักงาน/
บมจ. เจ มาร์ ท
สถานประกอบการ
บริ ษัท อุตสาหกรรม อาคารสานักงาน/
นมไทย จากัด
สถานประกอบการ
อาคารสานักงาน/
บมจ.ปตท.
สถาประกอบการ
จุฬาลงกรณ์
อาคารสานักงาน/
มหาวิทยาลัย
สถานประกอบการ
จุฬาลงกรณ์
คอนโด/โรงแรม/
มหาวิทยาลัย
ที่พกั อาศัย
กรมทรัพยากรธรณี
อื่นๆ
สภากาชาดไทย
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330.57
5.40
66.26
54.25
56.06

39.96
12.20
3.78
2.77
64.92
60.85
47.56
35.80
55.48
55.48

20 เมษายน 56
29 กันยายน 55
6 ธันวาคม 56
25 กุมภาพันธ์ 56
6 สิงหาคม 56

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ไดโนเสาร์ ขอนแก่น
บางกอก สาทร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วังหิน
ศาลปกครอง

กรมทรัพยากรธรณี

อื่นๆ

คอนโด/โรงแรม/ที่
พักอาศัย
มหาวิทยาลัย
อาคารสานักงาน/
มหาสารคาม
สถานประกอบการ
บริ ษัท เฟม ฟอร์ ส คอน อาคารสานักงาน/
เนคชัน่ จากัด
สถานประกอบการ
อาคารสานักงาน/
ศาลปกครอง
สถานประกอบการ
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้ าส์

87.67
81.64
1.66
0.08
69.94
66.61

14 พฤศจิกายน 55

0.35

0.05

30 เมษายน 2556

5.49

5.48

26 มิถนุ ายน 2556

93.45
3.34
5.74
70.09

1,273.29
802.97

รวม

11 สิงหาคม 56

30 กรกฎาคม 56

465.22
331.95

หมายเหตุ.- โครงการหอพักนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงแบบ ทาให้ เกิดความล่าช้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับแจ้ งจากผู้
ว่าจ้ างให้ ดาเนินการได้ โดยไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใดเนื่องจากไม่ใช่ความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่เกิดจากการดาเนินการของบริ ษัท ;
โครงการบางกอกสาทร มี การเพิ่มงาน ซึ่งต่อมามี การขยายระยะให้ โดยผู้ว่าจ้ าง ซึ่งบริ ษัทไม่ได้ เสียค่าปรั บจากงานล่าช้ าแต่อย่างใด;
โครงการ ปตท. ชลบุรี โปรดพิจารณารายละเอียด ในปั จจัยความเสี่ยง ข้ อ 1.6 เพิ่มเติม
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