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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในสินทรัพย์
ลักษณะเฉพาะ (Asset specificity) และศึกษาลักษณะการป้องกันพฤติกรรมการฉวยโอกาส 
(Opportunistic behaviour) จากหน่วยธุรกิจต้นน้้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยศึกษา
พฤติกรรมของบริษัทรับก่อสร้างแบบ EPC ซึ่งรับงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และงานก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า  บริษัท
รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างประเภทใดก็จะลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะที่เป็นปัจจัย
ส้าคัญต่อการด้าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท อีกท้ังความถ่ีของธุรกรรมที่มีลักษณะเดิมของแต่ละบริษัทมี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะโครงการที่รับผิดชอบโดยส่งผลต่อวิธีการป้องกันพฤติกรรมการฉวย
โอกาสจากหน่วยธุรกิจต้นน้้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Oliver Williamson ที่กล่าวว่า 
ธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นอย่างซ้้าๆ จะควบคุมด้วยการรวมหน่วยธุรกิจในแนวตั้ง (Vertical 
integration) ส่วนธุรกรรมลักษณะเฉพาะแต่เกิดขึ้นเพียงครั้งคราวจะใช้การควบคุมด้วยข้อก้าหนด
ทางสัญญา แต่ถึงกระนั้นการที่ไม่สามารถเขียนสัญญาได้สมบูรณ์นั้นเกิดจากขอบเขตของเหตุผลที่มี
จ้ากัดของผู้เขียนสัญญาที่มีอยู่อย่างจ้ากัด (Bounded rationality) ซึ่งท้าให้เกิดพฤติกรรมฉวยโอกาส
ของหน่วยธุรกิจต้นน้้าที่มีต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ค าส าคัญ: สินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ, พฤติกรรมฉวยโอกาส, การควบรวมกิจการแนวตั้ง, รับเหมา

ก่อสร้างแบบ EPC 
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 ABSTRACT 
 

Upstream firms in industrial construction in Thailand were studied in 
terms of asset specificity, to determine preventive measures for opportunistic 
behaviour. Stock Exchange of Thailand (SET)-listed engineering public limited 
companies (PLCs), specialized in infrastructural and industrial construction, known as 
engineering procurement and construction (EPC) companies, were focused on. 
Results were that large EPCs preferred to invest at high degrees of asset specificity 
that will significantly benefit them. Each construction company had different 
frequencies of patterned transactions, depending on their expertise in specific 
projects. This enabled EPCs to prevent opportunistic behaviour among upstream 
firms. These findings conform to the concept of Oliver Williamson that frequently-
occurring specific transactions lead a business to establish vertical integration, while 
occasionally-occurring transactions use contractual relationships as a measure of 
vertical integration. In many cases, business contract flaws may arise from bounded 
rationality, causing opportunistic behaviour to occur, especially in industrial 
construction businesses. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่สละเวลาให้ค้าปรึกษา และ
ค้าแนะน้าอันมีคุณค่ายิ่ง และศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระที่ให้ความ
คิดเห็นและค้าชี้แนะ และด้วยความกรุณาของอาจารย์ทั้งสองท่านจึงท้าให้งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ์ จงึขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านผู้เปรียบเสมือนเทพผู้ชี้แนะ มา ณ ที่นี้ 

กราบขอบพระคุณรักแท้จากหลวงคุณพ่อและคุณแม่มอบให้ลูกเสมอมา “เจริญๆ นะ” 
ค้าให้พรจากหลวงคุณพ่อ วลีสั้นๆ แตชู่ใจลูกเหลือเกิน เสียงสวดมนต์ของคุณแม่ที่เอาใจช่วยทุกครั้งที่มี
การสอบ ซ่ึงกว่าลูกจะส้าเร็จการศึกษาน่าจะสวดครบหลายร้อยรอบ 

ขอบคุณก้าลังใจที่ไม่มีวันหมดจากเพ่ือนๆ แก๊งหัวหิน ที่เจอกันปีละครั้ง, แก๊ง Baby 
VOX. ห้าสาวในต้านาน, แก๊งอสรพิษ หากไม่ฉกคนอ่ืนเราก็ฉกกันเอง, แก๊ง Process Indy ที่คอยซับ
พอร์ทเรื่องงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา, เพ่ือนๆ MBE 19 ที่เราต่างมีวาสนาต่อกัน และขาดที่
ไม่ได้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โครงการ MBE ทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือน้องคนนี้ด้วยความ
กรุณา 

สุดท้ายนี้ ขอขอบใจตัวเองที่มีความเพียรพยายาม อดทน ฟันฝ่าแรงกดดันทั้งภายนอก
และภายในจนกระทั่งประสบความส้าเร็จได้ดั่งใจหวัง “เก่งจังเลย” 
 
 
 นางสาวภวดี แสงศรีเรือง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถยกระดับประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ขั้นสูง (Upper middle income country) แต่ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถยกระดับเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง (High income country) ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ขั้นกลาง (Middle income trap) ประเทศไทยจึงควรให้
ความส้าคัญต่อการเร่งรัดการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ (วารสารเศรษฐกิจ, ปีที่ 
2558, ฉบับที่ 2, น.8) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มุ่งเน้นการลงทุนและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ ซึ่งมีมูลค่าในการลงทุน
สูงถงึ 1.8 ล้านล้านบาท แผนการพัฒนาคลัสเตอร์ปีโตรเคมีในระยะ 5 ปี (2558-2563) ซึ่งประกอบไป
ด้วยอุตสาหกรรมการกลั่น ปิโตรเคมี พลาสติก และเคมีภัณฑ์ ซึ่งมูลค่าการลงทุน 3.8 แสนล้านบาท 
รวมไปถึงแผนการการพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558-2563 ที่จะด้าเนินการ
ก่อสร้างโรงฟ้าได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าบางประกง และโรงไฟฟ้าเทพา ซึ่งมีมูลค่าโครงการ
ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท การที่รัฐบาลออกนโยบายเหล่านี้ เพ่ือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศด้วยการส่งเสริมให้เพ่ิมขนาดการลงทุนในสินค้าทุนทั้งในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชน ส่งผลให้อุปสงค์ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างประเภท EPC (Engineering Procurement 
& Construction) เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าอุปสงค์สืบเนื่องในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง
จะมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

บริษัทรับเหมาก่อสร้างประเภท EPC คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทหนึ่งซึ่งมีความ
พิเศษกว่าธุรกิจการรับเหมาทั่วไป โดยด้าเนินธุรกิจให้ บริการทางด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การ
จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษัทรับเหมา
แบบ EPC (EPC contractor) จะให้บริการการก่อสร้างในโครงการที่ต้องอาศัยหลักทางวิศวกรรมขั้น
สูงในการออกแบบ มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรมีที่มูลค่าสูงในการก่อสร้าง มีระยะเวลา
ในการก่อสร้างค่อนข้างนาน อีกทั้งข้อก้าหนดและรายละเอียดของการด้าเนินการก่อสร้างโครงการที่
ค่อนข้างมาก และด้วยวิธีการด้าเนินโครงการทั้งงานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาจัดซื้อ และงาน
ก่อสร้างที่ยุ่งยากและซับซ้อน ถ้าหากเจ้าของโครงการ (Owner) มีศักยภาพไม่เพียงพอในการ
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ด้าเนินงานก่อสร้างได้เอง ดังนั้น เจ้าของโครงการจึงจ้าเป็นต้องตัดสินใจว่าจ้างบริษัทรับเหมาประเภท 
EPC ให้ด้าเนินงานก่อสร้างแทน 

Ronald H. Coase (1937) อธิบายว่า การตัดสินใจในทางเลือกของหน่วยธุรกิจถือเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเขายังได้เน้นว่าหน่วยธุรกิจตัดสินใจเลือกการด้าเนินกิจกรรมใดๆโดย
ค้านึงถึงต้นทุน (Cost) ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น โดยต้นทุนของกิจกรรมเหล่านั้นของหน่วยธุรกิจ
สามารถช่วยจ้าแนกโครงสร้างตลาดได้ (Carlton and Perloff, 1994, p.5) ในทางเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost) ถือเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งซึ่งเป็นต้นทุนที่อยู่นอกเหนือจากราคา
สินค้าของธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการ เช่น ต้นทุนจากการท้าสัญญา  Carlton and Perloff 
(1994, p.19) ได้อธิบายว่า “ต้นทุนธุรกรรมสูงเมื่อมีการผลิตสินค้าที่มีความพิเศษ (Specialized 
product) ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และข้อมูลที่ถูกท้าให้เกิดมูลค่าเสมือนสินค้า”  

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เม็ดเงินในการลงทุนสูงและมีระยะเวลาก่อสร้างที่ยาว 
เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน ท่าเรือ ระบบขนส่งสาธารณะแบบราง ทางยกระดับ เขื่อน รวม
ไปถึงโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงกลั่นน้้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงาน
เคมีภัณฑ์ และโรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือมีความจ้าเพาะเจาะจงที่สูงใน
การออกแบบและการก่อสร้าง ดังนั้น โครงการที่ได้ยกตัวอย่างมาต้องอาศัยบริษัทรับเหมาแบบ EPC 
มาด้าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากความพิเศษของแต่ละโครงการขนาดใหญ่จึงเป็นสาเหตุให้บริษัท
รับเหมาแบบ EPC มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Asset specificity) ค่อนข้างมาก คือ 
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความจ้าเพาะทางกายภาพ (Physical asset specificity) การลงทุนใน
ความจ้าเพาะเจาะจงของบุคลกร (Human asset specificity) การลงทุนในท้าเลที่มีความได้เปรียบ 
(Site specific) และการลงทุนในสินทรัพย์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า (Dedicated asset) 
(Williamson, 1985) บริษัท EPC แต่ละรายอาจมีสัดส่วนการลุงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการแต่ละรายได้มุ่งเน้นความสามารถในการด้าเนินธุรกิจในตลาด
งานก่อสร้างประเภทใด ภายใต้ข้อจ้ากัดของสินทรัพย์เฉพาะที่มีอยู่ จึงเป็นแนวคิดของการศึกษานี้ที่ว่า
สัดส่วนการลุงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างประเภท EPC สามารถน้ามา
จ้าแนกกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาแบบ EPC ท้าให้สามารถแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ 

สินทรัพย์ลักษณะเฉพาะถือเป็นส่วนส้าคัญของต้นทุนธุรกรรม ซึ่งถูกน้ามาพิจารณา
ส้าหรับการควบรวมในแนวตั้ง (Vertical integration) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือลดพฤติกรรมการฉวย
โอกาส (Opportunistic behaviour) จึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะบริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเจาะจงที่สูง จะท้าการฉวยโอกาสกับเจ้าของ
โครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นในการศึกษาการป้องกันการฉวยโอกาสของบริษัทผู้รับเหมา EPC กับ
เจ้าของโครงการ อันน้ามาสู่การควบรวมกิจการในแนวตั้ง 
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เกี่ยวเนื่องจากแนวคิดข้างต้นของการศึกษานี้ที่ว่าสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะ 
สามารถน้ามาจ้าแนกตลาดของเหล่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างประเภท EPC ได้ ดังนั้นการใช้ปัจจัยใน
การด้าเนินงานก่อสร้างจึงแตกต่างกันไปตามตลาดงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดเพ่ิมเติมที่ว่าบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง EPC ที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้แตกต่างกันจะมีแนวทางการป้องกันการฉวย
โอกาสจากเจ้าของปัจจัยที่ ใช้ส้าหรับการก่อสร้าง (Supplier) แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาการป้องกันการฉวยโอกาสของกลุ่มบริษัท EPC ที่ลงทุนในสินทรัพย์จ้าเพาะทางกายภาพ 
(Physical asset specificity) ที่ต่้า เนื่องจากบริษัท EPC ในกลุ่มนี้จ้าเป็นต้องจัดจ้างผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่นที่มีสินทรัพย์เฉพาะประเภทนี้มาใช้ในการด้าเนินโครงการก่อสร้าง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 
1. ศึกษาการจ้าแนกกลุ่มบริษัทเหมาก่อสร้างประเภท EPC โดยใช้การลงทุนในสินทรัพย์

ที่มีลักษณะเฉพาะ (Asset specificity) ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง EPC มาเป็นเกณฑ์ 
2. ศึกษาลักษณะการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้าของบริษัท 

EPC เพ่ือศึกษาลักษณะการป้องกันการฉวยโอกาสของบริษัท EPC ในแต่ละกลุ่ม 
3. ศึกษาพฤติกรรมการฉวยโอกาสจากผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัดจ้าหน่าย (Vendor) และ

ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) และการป้องกันการฉวยโอกาสของบริษัท EPC ที่รับงานก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมสายงานปิโตรเคมี  

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 
ขอบเขตการศึกษาส้าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ2 ผู้ศึกษาจะมุ่งพิจารณาและ

เปรียบเทียบลักษณะการลงทุนของสินทรัพย์เฉพาะ (Asset specificity) ของบริษัทจ้ากัด (มหาชน) ที่
ด้าเนินธุรกิจในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากบริษัท
เหล่านี้มีขีดความสามารถในการก่อสร้างโครงการก่อขนาดใหญ่ที่ทางภาครัฐผลักดันในแผนนโยบาย
พัฒนาประเทศซึ่งครอบคลุมทุกประเภทโครงการก่อสร้างที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุน อีกทั้งข้อมูลของ
บริษัทจ้ากัด (มหาชน) สามารถสืบค้นได้ง่าย มีการรายงานข้อมูลการด้าเนินกิจการค่อนข้างครบถ้วน 
โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 รวม 5 ปี และส้าหรับขอบเขตการศึกษา
ส้าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จะด้าเนินการศึกษาในรูปแบบกรณีศึกษา โดยการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก
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พนักงานของบริษัท EPC ต่างชาติรายหนึ่ง ซึ่งให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสายงานปิโตรเคมี 
ในประเทศไทย 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 
สามารถแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มๆ ซึ่งจะ

ท้าให้รู้ว่าโครงสร้างตลาดย่อยในของอุตสาหกรรมการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เป็นอย่างไร และ
เมื่อรู้ว่ากลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ในตลาดย่อยใด ก็จะสามารถพิจารณาพฤติกรรมของบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในแต่ละตลาดได้แม่นย้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะทราบถึงพฤติกรรมการฉวยโอกาสและการ
ป้องกันการฉวยโอกาสในกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในตลาดย่อยซึ่งน้ามาสู่
การควบรวมกิจการในแนวตั้ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่มีกิจกรรมทางธุรกิจในการ
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการด้าเนินธุรกิจต่อไป และยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อสนใจศึกษาเก่ียวกับกลุ่มธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ 
 
1.5 กรอบการศึกษา 

 
การศึกษานี้จะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยจะวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งได้จากค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ข่าวสาร วารสาร บทความ บท
สัมภาษณ์ และข้อมูลจากเว็บไซด์ โดยเฉพาะการอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ้าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ้าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทกลุ่มเหมารับก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากการมีอยู่สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Asset 
Specificity) ของแต่ละบริษัทเพ่ือจัดกลุ่มของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเหล่านี้ เข้าไว้ด้วยกัน  และ
ท้าการศึกษาว่าแต่ละกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในตลาดงาน
ก่อสร้างประเภทใด  

ต่อมาท้าการศึกษาการด้าเนินกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
(Contractor)  และเจ้าของปัจจัยที่ใช้ส้าหรับการก่อสร้าง (Supplier) ว่ามีพฤติกรรมฉวยโอกาสจน
น้ามาสู่การควบรวมกิจการในแนวตั้งหรือไม่ โดยเปรียบเทียบรายละเอียดการลงทุนบริษัทย่อยที่
ด้าเนินกิจการในอุตสาหกรรมต้นน้้าของแต่ละกลุ่มบริษัทรับเหมาว่ามีหรือไม่ และน้าข้อมูลที่ได้มาสรุป
และอธิบายด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ 
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ภาพที่ 1.1 กรอบการศึกษาพฤติกรรมการฉวยโอกาสในกลุ่มบริษัทรับเหมา EPC. จากการสรุปของผู้
ศึกษา. 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ตามที่ได้อธิบายในบทที่ 1 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบ EPC มีการลงทุนในสินทรัพย์

เฉพาะ (Asset specificity) ค่อนข้างมาก ทั้งยังมีลักษณะการด้าเนินงานที่ยุ่งยาก และซับซ้อน มีการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรส้าหรับก่อสร้างจากผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัดจ้าหน่าย (Vendor) รวมไป
ถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เข้ามาช่วยด้าเนินงานด้วย โดยกิจกรรมทางธุรกิจที่มี
ความเฉพาะเหล่านี้ เป็นสาเหตุของต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost) ของหน่วยธุรกิจ และ
ก่อให้เกิดการพฤติกรรมการฉวยโอกาส (Opportunistic behaviour) ซึ่งวิธีที่จะสามารถการลด
ต้นทุนพฤติกรรมฉวยโอกาสด้วยการควบรวมกิจการในแนวตั้ง (Vertical integration) นั้นขึ้นอยู่กับ
หลายองค์ประกอบซึ่งได้อธิบายตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost economics) ของ Oliver 

Williamson ซึ่งเขาได้อธิบายถึง 3 คุณลักษณะส้าคัญที่บ่งบอกถึงต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction 
cost) ในการด้าเนินกิจการของหน่วยธุรกิจ ดังนี้  

1) ความถี่ (Frequency) ของการด้าเนินธุรกรรมระหว่างหน่วยธุรกิจว่ามีโอกาสที่จะ
เกิดซ้้ามากน้อยเพียงใด หากธุรกรรมเป็นธุรกรรมแบบครั้งเดียวจะไม่มีประสิทธิภาพในการทุ่มเท
ทรัพยากรที่ส้าคัญในการประสานงานและการควบคุม ในทางกลับกันหากคาดว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้น
หลายครั้งในระยะเวลาหลายปี จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการควบคุมและด้าเนินธุรกรรมระหว่างหน่วย
ธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น  

2) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการ
ด้าเนินกิจการ ความไม่แน่นอนอาจสื่อถึงความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือผลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งความไม่แน่นอนนี้ก่อให้เกิดข้อจ้ากัดของความมีเหตุผลในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความไม่
แน่นอนในการท้าธุรกรรมมีได้หลายมิติ เช่น ความไม่แน่นอนในมุมองของผู้ผลิต คือการจัดหาวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ หรือการจัดหาวัตถุดิบในปริมาณที่ต้องการได้ทันเวลา ส่วนความไม่แน่นอนของ
ผู้ขาย คือ การที่ไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ตามท่ีต้องการ 
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3) สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Asset specificity) ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะส้าคัญที่
สามารถอ้างอิงถึงระดับของต้นทุนทางธุรกรรมของหน่วยธุรกิจ และสามารถในไปใช้ได้กับหลายหน่วย
ธุรกิจ ซึ่ง Williamson ได้อธิบายว่า สินทรัพย์เฉพาะมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่ สินทรัพย์จ้าเพาะทาง
ก ายภ าพ  (Physical asset specificity), ก ารจ้ า เพ าะ เจ าะจ งขอ งบุ ค ลกร  (Human asset 
specificity), ท้าเลที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง (Site specific) และสินทรัพย์พิเศษตามความต้องการของ
ลูกค้า (Dedicated asset) เป็นต้น และเขาอธิบายว่า เมื่อมีการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะ เงื่อนไข
ระหว่างหน่วยธุรกิจจะมีการปรับปรุงให้มีรายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปเงื่อนไขที่ใช้ใน
การก้ากับระหว่างหน่วยธุรกิจก็จะยิ่งเพ่ิมความซับซ้อนมากขึ้น 

ในงานศึกษาเกี่ยวกับการก้ากับดูแลด้วยความสัมพันธ์ทางสัญญาของ Williamson 
(1979) กล่าวว่า ความไม่แน่นอน ความถี่ของธุรกรรมที่เกิดขึ้น และระดับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ลักษณะเฉพาะ จะเป็นตัวก้าหนดว่าต้นทุนการท้าธุรกรรมจะสูงหรือต่้า อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึง
รูปแบบของการควบคุมธุรกรรมทางธุรกิจ โดยการควบคุมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ในเบื้องต้น คือ การ
ควบคุมด้วยการใช้กลไกตลาดส้าหรับธุรกรรมที่ไม่มีลักษณะพิเศษ ถึงแมว้่าความถ่ีของการเกิดธุรกรรม
จะมีมากหรือน้อยก็ตาม ล้าดับต่อมา คือ การควบคุมด้วยการใช้สัญญาในการลงทุนแบบกึ่งลักษณะ
เฉพาะที่มีความถี่ของธุรกรรมทั้งมากและน้อย รวมไปถึงการลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะแต่เกิดแบบ
บางครั้งบางคราว และระดับสุดท้าย คือ การควบคุมธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะและเกิดขึ้นอย่างซ้้าๆ 
ด้วยวิธีการรวมหน่วยธุรกิจในแนวตั้ง (Vertical integration)  
 
ตารางที่ 2.1 รูปแบบของการควบคุมธุรกรรมทางธุรกิจตามแนวคิดของ Williamson 
 

 ลักษณะการลงทุน 

ไม่มีลักษณะเฉพาะ ก่ึงลักษณะเฉพาะ มีความลักษณะเฉพาะ 

คว
าม

ถีข่
อง

ธุร
กร

รม
 

เก
ิดแ
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ั้งค
รา

ว ใช้กลไกตลาด การท้าสัญญาผูกมัดระหว่าง
หน่วยธุรกิจ 

การท้าสัญญาผูกมัด
ระหว่างหน่วยธุรกิจ 

เก
ิดแ

บบ
ซ้ า

ๆ ใช้กลไกตลาด การท้าสัญญาผูกมัดระหว่าง
หน่วยธุรกิจ 

การรวมหน่วยธุรกิจใน
แนวตั้ง 

ที่มา : Oliver Williamson, 1979. 
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การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใดในการก้ากับดูแลธุรกรรมระหว่างหน่วยธุรกิจ การใช้
สัญญาเพ่ือผูกมัด หรือรวมกิจการในแนวตั้ง (Vertical integration) จ้าเป็นต้องพิจารณาจากระดับ
การลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะและความถ่ีของการเกิดธุรกรรม 

 
2.1.1 สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Asset specificity) 

สินทรัพย์ลักษณะเฉพาะเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางธุรกรรม 
(Transaction cost) ของหน่วยธุรกิจ Williamson (1985, p.95), ได้แบ่งสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ 
(Asset specificity) ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

1) สินทรัพย์จ้าเพาะทางกายภาพ (Physical asset specificity) ซึ่อถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้าง และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถใช้ได้กับงานเพียงชนิด
เดียวหรือสามารถในไปใช้งานในลักษณะใกล้เคียง ยกตัวย่างเช่น รูพิมพ์ (Die) ที่ใช้ในการขึ้นรูป
ชิ้นส่วนพลาสติกส้าหรับชิ้นส่วนรถยนต์เฉพาะรุ่น เป็นต้น 

2) ก า ร จ้ า เพ า ะ เจ า ะ จ งข อ งบุ ค ล ก ร  (Human asset specificity) คื อ 
ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานบุคลากร หรืออาจอยู่ในรูปทักษะของบุคลากรต่องานที่ท้าขึ้นตาม
ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น แรงงานฝีมือเฉพาะทางท่ีหายาก วิศวกรเฉพาะทาง เป็นต้น 

3) ท้าเลที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง (Site specific) เป็นความเฉพาะที่เกิดจากการ
ลงทุนในสิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรของการผลิตต้นน้้าที่จ้าเป็นต้องอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตที่อยู่ในล้าดับ
ต่อไป ดังนั้น ฐานการผลิตควรอยู่ไม่ไกลจากกันก่อเกิดการประหยัดต่อค่าใช้จ่ายการบริหารสินค้าคง
คลัง และต้นทุนการขนส่ง 

4) สินทรัพย์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า (Dedicated asset) เช่น การ
ลงทุนในกระบวนการผลิตที่ต่างไปจากกระบวนการเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี
ความต้องการลักษณะเฉพาะ 

สินทรัพย์ลักษณะเฉพาะเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่ งที่ก่อให้เกิดต้นทุนทาง
ธุรกรรมดังนั้น หากหน่วยธุรกิจต้องการลดต้นทุนทางธุรกรรมที่เกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นที่มาของการ
ควบรวมกิจการในแนวตั้ง (Vertical integration) 
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2.1.2 ต้นทุนธุรกรรม และ พฤติกรรมการฉวยโอกาส (Transaction cost  and 
opportunistic behavior) 

ต้นทุนธุรกรรม คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นนอกจากนอกเหนือจากราคาสินค้า  เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเริ่มท้าสัญญา การตรวจสอบการผิดสัญญา และการบังคับใช้สัญญา ดังนั้น ต้นทุน
ธุรกรรมจะสูงขึ้นเมื่อสองบริษัทมีความสัมพันธ์ทางสัญญาที่มีความซับซ้อน โดยการเขียนสัญญาที่
ซับซ้อนก็เพ่ือป้องกันพฤติกรรมการฉวยโอกาส (Opportunistic behaviour) ระหว่างทั้งสองบริษัท 
แต่ถึงอย่างไร การที่ไม่มีสัญญาใดที่สามารถเขียนได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสการ
เอาเปรียบคู่สัญญาเมื่อมีโอกาสอ้านวย ซึ่งแต่ละฝ่ายจะพยายามแปลความหมายเพ่ือเข้าข้างตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสัญญาที่เขียนขึ้นไม่มีความชัดเจนหรือมีข้อผิดพลาด ซึ่งการที่ไม่สามารถเขียน
สัญญาได้สมบูรณ์นั้นเกิดจากขอบเขตของเหตุผลที่มีจ้ากัดของผู้เขียนสัญญาที่มีอยู่อย่างจ้ากัด 
(Bounded rationality) อันเนื่องมาจากการไม่เท่าเทียบกันทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Asymmetric 
information) ความรู้หรือประสบการณ์ที่มีจ้ากัด ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันพฤติกรรมฉวยโอกาสจึง
น้าไปสู่การควบรวมกิจการแบบแนวตั้ง (Vertical integration) (Carlton and Perloff, 1994, p.17)  

2.1.3 การควบรวมกิจการในแนวตั้ง (Vertical integration)  
การควบรวมกิจการในแนวตั้งเป็นการรวมตัวของบริษัทตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปที่ผลิต

สินค้าหรือบริการในขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน โดยความสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัทจะอยู่ใน
ลักษณะผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้นน้้าและปลายน้้า ในการควบรวมแบบนี้จึงเป็นการควบรวมกิจการ
ระหว่างผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ประกอบกัน (ชนินทร์ มีโภคี, 2558, น.128)  โดยที่ Perry M.K. 
(1989, p.185) กล่าวว่า การที่หน่วยธุรกิจจะควบรวมกิจการในแนวตั้งหรือไม่นั้นจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ สินค้าจากหน่วยธุรกิจต้นน้้าต้องเป็นวัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดของสินค้าขั้นกลางส้าหรับ
การผลิตหน่วยธุรกิจปลายน้้า และสินค้าขั้นกลางส้าหรับการผลิตของหน่วยธุรกิจปลายน้้าจะต้องผลิต
มาจากสินค้าของหน่วยธุรกิจต้นน้้า ซ่ึงประโยชน์ของการควบรวมแนวตั้งมีดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีที่ต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะการร่างสัญญาระหว่าง
กันจึงมิใช่เรื่องง่ายที่จะร่างข้อตกลงให้สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย เนื่องจากต่างฝ่ายต่าง
แสวงหาโอกาสจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อสถานการณ์อ้านวย  ซึ่งการร่างสัญญาที่สมบูรณ์นี้เป็นต้นเหตุ
ของต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost) ที่สูง ด้วยเหตุนี้ การควบรวมในแนวตั้งจึงสามารถลดต้นทุน
ธุรกรรม 

2) เพ่ือมั่นใจได้ว่ามีวัตถุดิบเพียงพอในเวลาที่ต้องการ ดังนั้นการควบรวบแนวดิ่ง
เป็นสี่งที่ท้าให้ผู้ผลิตแน่ใจว่าจะวัตถุดิบที่ส้าคัญๆ ในปริมาณตามที่ต้องการเตรียมพร้อมส้าหรับการ
ผลิตเสมอ และการส่งมอบที่ตรงตามความต้องการ อีกท้ังการขนส่งที่ตรงต่อเวลา 
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3) เพ่ือแก้ไขการล้มเหลวของตลาดเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกด้วยการรวม
กิจการในแนวตั้ง ซึ่งผู้ผลิตอาจต้องการเป็นผู้จ้าหน่ายสินค้าเสียเองเพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้าและบริการให้อยู่ในระดับเดียวกันทั่วประเทศ  

4) เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของทางภาครัฐ บริษัทอาจมีการรวมตัวในแนวดิ่งเพ่ือ
เลี่ยงการถูกควบคุมจากรัฐบาลด้วยภาษี และเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อขายสินค้าให้กับบริษัทตัวเอง 
เพราะรัฐบาลอาจมีการก้าหนดราคา ปริมาณ การซื้อขายสินค้าระหว่างหน่วยธุรกิจต้นน้้าและหน่วย
ธุรกิจปลายน้้า 

5) เพ่ิมอ้านาจในการผูกขาดด้วยวิธีการรวมตัวในแนวตั้ง ซึ่งวิธีนี้สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถการท้าก้าไรจากการผูกขาดด้วยด้าเนินการ 2 วิธี วิธีแรกคือการรวมกันแบบ Forward 
Integration ซึ่งบริษัทต้นน้้าที่มีอ้านาจผูกขาดวัตถุดิบในการผลิตท้าการควบรวมบริษัทปลายน้้าที่
ตลาดมีการแข่งขัน การด้าเนินการเช่นนี้ก็เพ่ือต้องการเพ่ิมอ้านาจผู้ขาดในตลาดของบริษัทปลายน้้า 
ส่วนวิธีที่สองคือการรวมตัวแบบ Backward integration คือการควบรวมจากบริษัทปลายน้้าสู่บริษัท
ต้นน้้า เพ่ือความได้เปรียบในราคาวัตถุดิบจากบริษัทต้นน้้าท้าให้มีต้นทุนที่ต่้ากว่าคู่แข่ง 

6) เพ่ือลดอ้านาจตลาด ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้้าสามารถขจัดอ้านาจผูกขาด
ของผู้ผลิตวัตถุดิบโดยการควบรวบกิจการแบบถอยหลัง ด้วยการสร้างโรงงานผลิตวัตถุดิบเองหรือการ
เข้าซื้อกิจการจากผู้ผลิตต้นน้้ารายเดิม 

 
2.2 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เฉพาะและการควบรวมแนวตั้ง 

 
Joskow (1985) ศึกษาการควบรวมแนวตั้ง การท้าสัญญาระยะยาว และการท้าสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าของโรงงานไฟฟ้าถ่านหินกับผู้ผลิตถ่านหิน โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 กรณี ดังนี้ 
1) โรงงานฟ้าซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตถ่านหินหลายรายโดยซื้อขายผ่านตลาดซื้อขาย

ล่วงหน้า 
2) โรงงานฟ้าซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตถ่านหินเพียงไม่กี่ราย โดยผู้ผลิตถ่านหินต้องอยู่ใกล้

กับโรงงานไฟฟ้าและชนิดถ่านหินของแต่ละเจ้ามีลักษณะคล้ายกัน 
3) โรงงานฟ้าซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตถ่านหินเพียง 1-2 รายเท่านั้น โดยท้าการซื้อขายไป

ตลอด ซึ่งในกรณีนี้โรงงานจะต้องขนส่งถ่านหินผ่านทางระบบราง อีกทั้งยังต้องออกแบบเตาเผาให้
เหมาะสมกับชนิดถ่านหินที่ท้าการซื้อขาย ในส่วนของเหมืองก็ต้องลงทุนในกิจการเพ่ือตอบสนอง
ปริมาณถ่านหินที่โรงงานไฟฟ้าก้าหนด 

4) โรงงานไฟฟ้าสร้างขึ้นใหม่ซึ่งอยู่ติดกับเหมืองถ่านหินที่จะท้าการซื้อขาย ดังนั้น
โรงงานไฟฟ้าจึงต้องออกแบบเตาเผาให้เหมาะสมกับชนิดถ่านหินที่เหมือง และออกแบบโรงงานให้
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พอดีกับปริมาณถ่านหินที่ต้องการซื้อ ในส่วนของเหมืองก็ต้องลงทุนในกิจการเพ่ือตอบสนองปริมาณ
ถ่านหินที่โรงงานไฟฟ้าก้าหนด 

โดยที่เขาได้จ้าแนกลักษณะการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะของโรงงานไฟฟ้าและผู้ผลิต
ถ่านหิน  และเขาได้ตั้งสมมติฐานวิธีการควบคุมผู้ผลิตถ่านหินที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการ
ลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในตารางที่ 2.2  

 
ตารางที่ 2.2 การจ้าแนกลักษณะการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะของโรงงานไฟฟ้าและผู้ผลิตถ่านหิน  
 

กรณี ลักษณะการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะระหว่าง
โรงงานไฟฟ้าและผู้ผลิตถ่านหิน 

สมมติฐาน:  
ลักษณะการควบคุมผู้ผลิตถ่านหิน 

1 ไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะ สัญญา 

2 Physical Asset Specificity 
Dedicated Asset (some of mines) 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ 
สัญญาซื้อขายระยะสั้น 

3 Physical Asset Specificity  
Dedicated Asset 

สัญญาซื้อขายระยะยาว 

4 Physical Asset Specificity 
Site Specific 
Dedicated Asset 

สัญญาซื้อขายระยะยาวที่ซับซ้อน 
หรือ การควบรวมแนวตั้ง 

ที่มา : Paul Joskow, 1985. 
 

ซึ่งผลการศึกษาค่อนข้างเป็นไปตามสมมติฐานซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีต้นทุนทาง
ธุรกรรม แต่พบว่าในกรณีที่ 4 โรงงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ควบคุมผู้ผลิตถ่านหินด้วยวิธีท้าสัญญาซื้อขาย
ระยะยาวแทนการควบรวมกิจ เพ่ือป้องกันผู้ผลิตถ่านหินขายสินค้าให้โรงผลิตไฟฟ้าเจ้าอ่ืน 

Brown & Potoski (2005) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนธุรกรรมและลักษณะการ
ท้าสัญญา ซึ่งทั้งสองมีแนวคิดว่าประเภทงานบริการประชาชนของเทศบาลเมืองมีการลงทุน ใน
สินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ  (Asset Specificity) ที่ แตกต่างกัน  อีกทั้ งงานที่ เทศบาลจะว่าจ้าง
บริษัทเอกชนมาด้าเนินการบริการประชาชนแทนนั้นการประเมินงานผลของบริษัทเอกชนจะมีความ
ยากง่ายแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ดังนั้น เมื่อระดับความยากในการวัดผลงานและระดับการ
ลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ (Asset Specificity) ของบริษัทเอกชนซึ่งจะส่งผลต่อระดับของ
ต้นทุนทางธุรกรรม ซึ่งความแตกต่างของต้นทุนธุรกรรมเป็นสิ่งส้าคัญในการตัดสินใจในการบริหารงาน
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ของเทศบาลเมือง เช่น หากงานการลงทุนในลักษณะเฉพาะ (Asset Specificity) และระดับความยาก
ในการวัดผลงานสูง มักจะน้ามาสู่การด้าเนินการเองของหน่วยงานเทศบาล แต่ถ้าหากท้ังสองตัวแปรมี
ค่าต่้าจะน้ามาสู่การใช้สัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ด้าเนินการแทน 

 
ตารางที่ 2.3 การจ้าแนกประเภทต้นทุนธุรกรรมของงานบริการ  
 

ความยากง่ายใน 
การวัด 

ระดับสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ 

ต่ า สูง 
ง่าย บริการที่มีต้นทุนธุรกรรมต่้า บริการที่มีต้นทุนธุรกรรมผสม 

ยาก บริการที่มีต้นทุนธุรกรรมผสม บริการที่มีต้นทุนธุรกรรมสูง 
ที่มา : Brown & Potoski, 2005. 
 

จากตารางที่ 2.3 Brown และPotoski ได้อธิบายงานบริการต้นทุนธุรกรรมผสมไว้ว่า 
งานบริการประเภทนี้อาจมีกรณีพิพาทจากสัญญาว่าจ้างระหว่างเทศบาลและบริษัทรับงานเรื่องการวัด
ประสิทธิภาพงานบริการเทียบกับปริมาณการลงทุนนสินทรัพย์เฉพาะ ดังนั้นเมื่อสัญญาว่าจ้างล้มเหลว
เทศบาลจ้าเป็นต้องเริ่มการว่าจ้างบริษัทรับงานรายใหม่ 

ผลการศึกษาปรากฏว่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ และความยากง่ายในการวัด 
เท่ากับ 2.12 และ 2.69 ตามล้าดับ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดระดับคือ 1-5 เรียงจากน้อยไปมาก ซึ่งงาน
ที่มีการระดับลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะมากที่สุด คือ งานปฏิบัติการที่สนามบิน (ระดับคะแนน 
4.19) ส่วนงานด้านบริการด้านสุขภาพจิตมีความยากในการวัดผลมากที่สุด (ระดับคะแนน 4.29) 
ในทางตรงกันข้ามงานที่มีการระดับลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะน้อยที่สุด คือ งานซ่อมบ้ารุง
อาคาร (ระดับคะแนน 2.0) และงานด้านบริการด้านการจ่ายเงินเดือนมีความยากในการวัดผลน้อย
ที่สุด (ระดับคะแนน 1.53) โดยงานที่มีระดับต้นทุนธุรกรรมที่ต่้า ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัยใน
อาคาร และงานที่มตี้นทุนธุรกรรมสูง ได้แก่ งานบ้าบัดอาการติดยาและเหล้า 

แต่เมื่อพวกเขาได้ลงรายละเอียดการตัดสินใจของเทศบาลในการด้าเนินงานเองหรือจ้าง
บริษัทเอกชนมาด้าเนินงานแทนในแต่ละชนิดงานซึ่งเรียงตามคะแนนสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ ซึ่งผล
ปรากฏว่าความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและระดับสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะมีค่าความแปรปรวนสูง 
เช่น งานประเภทที่ใช้สินทรัพย์เฉพาะสูงและวัดผลได้ยาก ผู้บริหารงานเทศบาลกลับเลือกใช้สัญญา
ว่าจ้างให้เอกชนแทนที่จะด้าเนินงานเอง 
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Kvaloy (2007) ได้เสนอแนวคิดที่ว่า สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Asset specificity) 
สามารถเป็นข้อโต้แย้งในการควบรวมกิจการในแนวตั้ง ซึ่งในเกมที่ขึ้นซ้้าๆ ระหว่างหน่วยธุรกิจที่ไม่เกิด
การควบรวม (Non-integration) พบว่าการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ที่ มีลักษณะเฉพาะ (Asset 
specificity) อาจน้าไปสู่การออกแบบสัญญาที่จูงใจสูงแทนการควบรวมกิจการ เขาอธิบายว่า หน่วย
ธุรกิจที่ไม่เกิดการควบรวมกิจการ (Non-integration) ผู้ซื้อ (Buyer) ให้ผลประโยชน์แก่ผู้จัดจ้าหน่าย
อย่างจูงใจเพ่ือต้องการผูกมัดให้ผู้จัดจ้าหน่ายไม่ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อรายอ่ืน ดังนั้น หากระดับ
สินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ (Asset specificity) สูงขึ้น ผลประโยชน์จูงใจแทนการควบรวมในแนวตั้ง
จะต้องเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

อรรถกร โอชาพงศ์  (2546) ศึกษาแรงจูงใจในการการควบรวมแนวตั้ งของ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย พบว่าการควบรวมแนวตั้งมิได้ต้องการเพ่ิมผลก้าไรในการด้าเนิน
ธุรกิจ หากแต่มีแรงจูงในการลดต้นทุนธุรกรรมเป็นหลัก และพบว่าหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่มีการ
ด้าเนินการควบรวมแนวตั้ง แต่หน่วยธุรกิจขนาดเล็กจะไม่มีการควบรวมกิจการ เนื่องจากหน่วยธุรกิจ
ขนาดเล็กมีระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแทนความเชื่อมั่นอันเกิดจาก
ความไม่สมบูรณ์ของสัญญาได ้

 
2.3 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 
มณีวรรณ สิงห์ทอง (2556) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบาย และแนวทางปฎิบัติด้าน

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ กรณีศีกษา บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างข้าม
ชาติ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านองค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บริหารระดับสูงต้องการสนับสนุนให้ระบบ
การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศมาใช้ในบริษัทรับออกแบบและก่อสร้าง เพื่อต้องการให้การด้า
กิจการได้อย่างราบรื่น และเป็นการพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ 

พูนศักดิ์ องค์วงศ์สกุล และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2556) ได้วิจัยการพัฒนาระบบ
การสื่อสารของโครงการในงานวิศวกรรม งานจัดซื่อ จัดจ้าง และงานก่อสร้างในธุรกิจปิโตรเลียมและปิ
โตรเคมี โดยรวบรวมปัญหาการสื่อสารที่เกิดขึ้นในโครงการ EPC 5 โครงการ มาจัดล้าดับความส้าคัญ 
และความรุนแรงของปัญหาด้วยการประยุกต์ทฤษฎีการประเมิณความเสี่ยง (Risk assessment) 
จากนั้นน้าปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมองของผู้มี
ประสบการณ์ในโครงการ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาระบบการสื่อสารในการด้าเนินงาน
โครงการแบบ EPC ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระบบการสื่อสารที่พัฒนานั้นมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 87 
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ซึ่งการพัฒนานี้ท้าให้ปัญหารการสื่อสารของโครงการ EPC ตัวอย่าง มีระดับความเสี่ยงลดลงจนอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

กิตติลักษณ์ เอ่ียมวสันต์ (2556) ได้ศึกษางานบริการให้ค้าปรึกษาธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยการศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ Five 
Force Model และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับปัจจัยที่ท้าให้ต้นทุนในการด้าเนินธุรกิจบานปลาย 
เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข ผลจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ท้าให้ต้นทุนบานปลาย ได้แก่ 
นโยบายและการวางแผนไม่ชัดเจน ขาดการบริหารแรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ขาดการวางแผนการ
จัดการด้านวัสดุ โดยได้เสนอแนวทางปรับปรุงด้าเนินกิจการโดยการน้า ERP ส้าหรับธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง การน้าระบบ ISO9001:2000 มาปรับใช้กับองค์กร จัดให้มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการเก่ียวกัยวัสดุคงคลังส้าหรับงานก่อสร้าง 

จากที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีจุดประสงค์ใน
การศึกษาที่แตกต่างกันออกไป มณีวรรณ สิงห์ทอง (2556) ศึกษาเกี่ยวกับระบบป้องกันข้อมูลสาระ
สนเทศในบริษัทรับเหมาก้อสร้างข้ามชาติ พูนศักดิ์ องค์วงศ์สกุล และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2556) 
ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการสื่อสารในโครงการก่อสร้างแบบ EPC เพ่ือลดความเสี่ยงในการด้าเนิน
โครงการก่อสร้าง และกิตติลักษณ์ เอ่ียมวสันต์ (2556) ได้ศึกษาหาสาเหตุที่ท้าให้ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างประสบกับปัญหาต้นทุนบาน 

ในงานค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาที่ต่างออกไปโดยผู้ศึกษาจะศึกษา
พฤติกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ รวมไปถึงลักษณะการป้องกันการฉวยโอกาสจากหน่วยธุรกิจต้นน้้าโดยการ
เปรียบเทียบการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจต้นน้้าของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง โดยอ้างอิง
แนวคิดของ Oliver Williamson (1979) เกี่ยวกับการก้ากับดูแลด้วยความสัมพันธ์ทางสัญญา 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้ง

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึง ผู้ประกอบการรายใหญ่ ในการค้นคว้าอิสระนี้ผู้ศึกษาได้
มุ่งเน้นศึกษาการป้องกันพฤติกรรมฉวยโอกาสของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการประเภท Engineering 
Procurement & Construction หรือ EPC Contractor แต่เนื่องด้วยบริษัทรับเหมาก่อสร้างใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการด้าเนินกิจการรับก่อสร้างในโครงการที่คล้ายคลึง และแตกต่างกันออกไป
ตามความสามารถของแต่ละบริษัทผู้รับเหมา โดยประเภทของโครงการก่อสร้างสามารถแบ่งกลุ่มได้
เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ อาทิ  1) งานก่อสร้างอาคาร และที่พักอาศัย 2) งานก่อสร้างขนาดใหญ่หรืองาน
สาธารณูปโภค และ 3) งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ศึกษาเชื่อว่าหากมีการจ้าแนกประเภท
ตลาดงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการอธิบายถึง
โครงสร้างของแต่ละตลาดงานและพฤติกรรมการแข่งขันของบริษัทรับก่อสร้าง จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใน
วิธีการศึกษาของการค้นคว้าอิสระนี้ได้มากยิ่งขึ้น 

 
3.1 บริษัทรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย 

 
บริษัทรับก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทั้งหมด 18 บริษัท 

ดังตารางที่ 3.1 โดยทั้ง 18 บริษัทมีการด้าเนินธุรกิจที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแต่ความ
ศักยภาพ และความช้านาญของแต่ละบริษัทซ่ึงผู้ศึกษาได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.1 รายชื่อบริษัทรับก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ล าดับ ตัวย่อ ชื่อ 

1 BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ้ากัด (มหาชน) 
2 CK บริษัท ช.การช่าง จ้ากัด (มหาชน) 

3 CNT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ้ากัด (มหาชน) 

4 EMC บริษัท อีเอ็มซี จ้ากัด (มหาชน) 
5 ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ้ากัด (มหาชน) 

6 NWR บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จา้กัด (มหาชน) 

7 PLE บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด (มหาชน) 
8 PREB บริษัท พรีบิลท์ จ้ากัด (มหาชน) 

9 PYLON บริษัท ไพลอน จ้ากัด (มหาชน) 
10 SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จ้ากัด (มหาชน) 

11 SRICHA บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

12 STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
13 STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ้ากัด (มหาชน) 

14 SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

15 TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ้ากัด (มหาชน) 
16 TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

17 TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จ้ากัด (มหาชน) 
18 UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. 
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ตารางที่ 3.2 ลักษณะการด้าเนินธุรกิจและผลประกอบการในปี 2558 ของบริษัทรับก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ 
 
ชื่อย่อบริษัท ประเภทผู้รับเหมา งานก่อสร้างหลัก การลงทุนในบริษัทย่อย ลักษณะการลงทุนในบริษัทย่อย รายได้รวม (ล้านบาท) ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

BJCHI ผู้รับเหมาช่วง ประกอบโครงสร้างเหล็ก ไม่มี - 5,611.58 1,320.18 

CK ผู้รับเหมาหลัก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มี แนวด่ิง , แนวราบ 34,911.98 2,260.41 

CNT ผู้รับเหมาหลัก อาคาร มี แนวราบ 7,322.03 26.71 

EMC ผู้รับเหมาหลัก อาคาร มี แนวด่ิง , แนวราบ 783.15 -296.79 

ITD ผู้รับเหมาหลัก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มี แนวด่ิง , แนวราบ 5,1297.5 -486.57 

NWR ผู้รับเหมาหลัก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มี แนวด่ิง , แนวราบ 7,586.39 -171.97 

PLE ผู้รับเหมาช่วง ระบบภายในอาคาร มี แนวราบ 6,033.68 -1,904.79 

PREB ผู้รับเหมาหลัก อาคาร มี แนวด่ิง , แนวราบ 4,137.49 303.07 

PYLON ผู้รับเหมาช่วง งานฐานราก มี แนวด่ิง 1,221.31 184.9 

SEAFCO ผู้รับเหมาช่วง งานฐานราก มี แนวด่ิง , แนวราบ 1,856.15 151.89 

SRICHA ผู้รับเหมาช่วง ประกอบโครงสร้างเหล็ก มี แนวราบ 1,597.82 351.96 

STEC ผู้รับเหมาหลัก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มี แนวด่ิง , แนวราบ 18,330.65 1,544.67 

STPI ผู้รับเหมาช่วง ประกอบโครงสร้างเหล็ก มี แนวด่ิง , แนวราบ 13,361.89 2,594.78 

SYNTEC ผู้รับเหมาหลัก อาคาร มี แนวราบ 7,190.01 627.57 

TPOLY ผู้รับเหมาหลัก อาคาร มี แนวราบ 2,282.16 -229.06 

TRC ผู้รับเหมาหลัก โรงงานอุตสาหกรรม มี แนวราบ 3,880.17 300.95 

TTCL ผู้รับเหมาหลัก โรงงานอุตสาหกรรม มี แนวราบ 21,523.7 566.19 

UNIQ ผู้รับเหมาหลัก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มี แนวด่ิง , แนวราบ 10,069.75 712.79 

ที่มา :  จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา
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จากตารางที่ 3.2 การสรุปภาพรวมการด้าเนินงานและผลประกอบการในปี 2558 ของ
บริษัทรับก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้าให้สามารถแบ่งกลุ่มบริษัทก่อสร้างได้ 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) ซึ่งมีจ้านวน 12 บริษัท ได้แก่ CK, CNT, EMC, 
ITD, NWR, PREB, STEC, SYNTEC, TPOLY, TRC, TTCL และ UNIQ ส่ วนกลุ่ มที่ สองคือ  กลุ่ ม
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) มีจ้านวน 6 บริษัท ได้แก่ BJCHI, PLE, PYLON, SEAFCO, SRICHA 
และ STPI 

ในซึ่งในการค้นคว้าอิสระนี้ผู้ศึกษาจะพิจารณาบริษัทรับเหมาหลัก (Main contractor) 
เพียงเท่านั้น ดังนั้น การจ้าแนกตลาดงานของกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาหลัก โดยอาศัยประเภทงานก่อสร้าง
ที่บริษัทในกลุ่มนี้ด้าเนินการอยู่เป็นเครื่องมือในการแบ่งกลุ่ม ซึ่งผลจากตางรางที่ 3.2 สามารถ
แบ่งกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาหลักได้ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มที่ให้บริการก่อสร้างอาคารเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท CNT , EMC, PREB SYNTEC 
และ TPOLY จากภาพรวมการด้าเนินกิจการและผลประกอบการในปี 2558  บริษัท CNT และบริษัท 
SYNTEC  ซึ่งมีรายได้ใกล้เคียงกันกว่า 7,000  ล้านบาท  โดยที่ SYNTEC  มีก้าไรสูงถึง  627 ล้าน
บาท ซึ่งงานส่วนใหญ่ของ SYNTEC จะเป็นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ในส่วนของ 
CNT มีก้าไรเพียง 26  ล้านบาท ซึ่งงานของ CNT จะเป็นการก่อสร้างอาคารส้านักงานเพ่ือการ
พาณิชย์เป็นส่วนใหญ่  

2) กลุ่มให้บริการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท CK , 
ITD , NWR , STEC , และ UNIQ จากรายงานผลการด้าเนินงานในปี 2558 พบว่าบริษัท ITD มีรายได้
สูงที่สุดถึง 5.1 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ บริษัท CK , STEC , UNIQ และ NWR ตามล้าดับ แต่เมื่อ
เปรียบด้านก้าไรจากการด้าเนินงาน บริษัท CK มีก้าไรสูงสุดอยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท รองลงมาคือ STEC 
และ UNIQ ในส่วนบริษัท ITD และ NWR มีผลประกอบการขาดทุน 

3) กลุ่มผู้ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักมีเพียง 2 บริษัทเท่านั้น คือ 
บริษัท TRC และ TTCL จากผลการด้าเนินงาน TTCL มีรายได้ 2.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งงานส่วนใหญ่
ของ TTCL งานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี ในส่วนของบริษัท TRC มีรายได้ 3.9 พันล้านบาท โดยรับ
งานวางท่อส่งก๊าซเป็นหลัก 
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3.2 วิเคราะห์โครงสร้างตลาดรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 
จากการแบ่งกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการรับก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบไปด้วย 3 

กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มที่ให้บริการก่อสร้างอาคาร 2) กลุ่มให้บริการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน  และ 3) ) กลุ่มผู้ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการจ้าแนกกลุ่มบริษัทรับ
ก่อสร้างนี้จะท้าให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างตลาดรับเหมาก่อสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันในแต่
ละตลาดได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะเลือกเข้าสู่ตลาดงานที่เหมาะสมกับบริษัทแต่ละ
ราย ซึ่งทุกบริษัทจ้าเป็นต้องพิจารณาถึงความช้านาญ ขีดความความสามารถ และศักยภาพในการ
แข่งขันของตลาดที่แต่ละบริษัทเหมารับก่อสร้าง 

ในตลาดงานก่อสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ พักอาศัย หรืออาคาร
ส้านักงาน ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการออกแบบโครงการประเภทนี้จะเป็น
งานออกแบบโครงสร้าง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง เป็นหลัก 
แม้ว่าผู้เล่นในตลาดงานก่อสร้างนี้จะมีเพียงไม่ก่ีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ถึงอย่างไร
บริษัทผู้แข่งขันในงานก่อสร้างประเภทนี้ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีจ้านวนมาก ที่เป็น
เช่นนี้เพราะงานก่อสร้างที่พักอาศัย หรืออาคารส้านักงานมีต้นทุนในการด้าเนินงานไม่สูงมากหาก
เปรียบเทียบกับโครงการก่อสร้างประเภทอ่ืน ดังนั้นบริษัทก่อสร้างสายงานนี้จึงอาจไม่จ้าเป็นระดมทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้  ผู้ เล่นในตลาดก่อสร้างประเภทนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
ประสบการณ์ รูปแบบการด้าเนินงาน หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเจ้าของโครงการแต่ละ
แห่ง ถึงอย่างไร ในมุมมองของลูกค้าเห็นว่าผู้ให้บริการก่อสร้างประเภทนี้ก็สามารถทดแทนกันได้เป็น
เหตุให้การแข่งขันของผู้รับเหมาฯ ในโครงการก่อสร้างประเภทนี้จึงมีค่อนข้างสูง ดังนั้น ตลาด
โครงการงก่อสร้างประเภทนี้จึงเป็นตลาดกึ่งแข่งขันก่ึงผูกขาด  (Monopolistic competition) 

ส่วนของโครงการก่อสร้างประเภทโครงการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน 
สะพาน ทางยกระดับ อุโมงค์ เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังน้้า ระบบชลประทาน เป็นต้น โครงการประเภทนี้
เป็นโครงการจากนโยบายภาครัฐที่ใช้เงินทุนสูง จากการที่รัฐบาลได้ด้าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศด้วยการเร่งการใช้จ่ายและลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2559 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาระบบคมนาคมของประเทศให้มีความพร้อม ได้แก่ 1) การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
1.6 แสนล้านบาท 2) การพัฒนาการขนส่งทาง 3.9 พันล้านบาท 3) การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ 
5.2 หมื่นล้านบาท 4) การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ 1.2 ล้านล้านบาท และ 5) การพัฒนาระบบ
รถไฟฟ้าสาธารณะ 4 แสนล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท ซึ่งการออกแบบ
โครงการเหล่านี้จะเป็นงานโยธาเป็นหลัก และต้องใช้เครื่องจักรหนักในการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้บริษัท
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ผู้รับเหมาต้องมีความช้านาญเฉพาะและความสามารถในการท้างานทั้งทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี 
เครื่องจักร และเนื่องจากงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานนั้นใช้ระยะเวลานานในการ
ก่อสร้างจึงจ้าเป็นต้องอาศัยเงินทุนในการด้าเนินงานสูง ยิ่งไปกว่านั้น โครงการจากทางภาครัฐเหล่านี้
มักจะมีข้อก้าหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือนิติ
บุคคลหลายรายร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture หรือ Consortium) ทั้งนี้ นิติบุคคลต่าง
ด้าวสามารถเข้าร่วมในกิจการร่วมค้าได้ โดยบริษัทผู้น้า (Leading company) ของกิจการร่วมค้าต้อง
เป็นนิติบุคคลไทยในกลุ่มจะต้องถือครองสัดส่วนของงานในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณ
งานทั้งหมดของสัญญา ซึ่งข้อก้าหนดนี้เป็นอุปสรรคต่อบริษัทเอกชนต่างชาติที่ต้องการเข้าร่วมการ
เสนอราคาในโครงการก่อสร้างประเภทนี้โดยตรง เนื่องจากบริษัทต่างด้าวจ้าเป็นต้องหาพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพ่ือเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่ง บริษัทพันธมิตรต้องมีความสามารถที่จะร่วมด้าเนินธุรกิจด้วยกันได้ 
ดังเช่น บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จ้ากัด และบริษัท ช.การช่าง จ้ากัด (มหาชน) ร่วมกันเข้าเสนอ
ราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ ภายใต้ชื่อบริษัท CKTC Joint Venture และ 
บริษัท ซันยอง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ้ากัด ร่วมกับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) เข้าร่วมเสนอราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออก ในนามบริษัท 
SY-UN Joint Venture เป็นต้น ซึ่งสังเกตได้ว่าบริษัทต่างด้าวมีการร่วมทุนกับบริษัทรับก่อสร้างขนาด
ใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้ จ้านวนผู้แข่งขันในตลาดงาน
ก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานจึงมีไม่มาก อีกทั้งผู้เล่นแต่ละรายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ CK , ITD, STEC และ UNIQ ซึ่งมีศักยภาพในการด้าเนินงานที่ใกล้เคียง
กัน ด้วยเหตุนี้ ตลาดผู้รับก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐานจึงมีลักษณะคล้ายกับตลาดผู้ขายน้อยราย 
(Oligopoly) แต่เนื่องด้วยนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐเป็นผลให้ปริมาณงาน
ก่อสร้างประเภทโครงการสาธารณูปโภคทยอยเพ่ิมมากขึ้นท้าให้การแข่งขันมีไม่มากเมื่อเที ยบกับ
จ้านวนผู้เล่นในตลาด ดังนั้น บริษัทผู้รับเหมาในสายงานก่อสร้างประเภทนี้สามารถแบ่งงานกันได้ตาม
ก้าลังความสามารถในการด้าเนินงานของแต่ละบริษัท 

ตลาดงานในกลุ่มสุดท้าย คือ งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมางานก่อสร้าง
ประเภทนี้ต้องมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสูง และความช้านาญเฉพาะทาง บริษัทรับเหมาสายงาน
นี้จึงต้องมีปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญยิ่งในการด้าเนินธุรกิจ คือ บุคลากรและผู้ออกแบบที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง เนื่องจากโครงการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้หลัก
วิศวกรรมหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมระบบท่อ เป็นต้น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเพียงสองราย คือ TRC และ TTCL แต่ด้วย
ความต้องการบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีศักยภาพเพียงพอในการด้าเนินงานก่อสร้างโครงการประเภท
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นี้ เจ้าของโครงการจึงเปิดกว้างให้บริษัท EPC ต่างชาติให้สามารถเข้าร่วมเสนอราคา ด้วยเหตุนี้จึงไม่
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barriers to entry) ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างชาติ  บริษัท EPC 
ต่างชาติซึ่งถือเป็นผู้เล่นส้าคัญในตลาด ได้แก่ บริษัท CTCI (Thailand) Co, Ltd.,  บริษัท Technip 
Engineering (Thailand) Ltd., บ ริ ษั ท  thyssenkrupp Industrial Solutions (Thailand) Ltd.,  
และ Samsung Engineering (Thailand) Ltd.  เป็นต้น ถึงแม้ว่าไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดใน
สายงานนี้ แต่ในปัจจุบันจ้านวนผู้เล่นในตลาดกลับมีจ้านวนไม่มาก เนื่องมาจากโครงการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมการกลั่นน้้ามันของประเทศไทยในระยะ 5 ที่ผ่านมานี้
ลดน้อยลง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวมากนัก ประกอบกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่
ชะลอตัวส่งผลให้อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีไม่ขยายตัว ด้วยข้อจ้ากัดของปริมาณงานก่อสร้างใน
ตลาดท้าให้บริษัท EPC สายงานนี้มีระดับการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งขัน
กันด้านราคา ซึ่งผู้ศึกษาจึงเห็นว่าผู้เล่นตลาดงานก่อสร้างประเภทนี้มีพฤติกรรมคล้ายกับตลาดผู้กึ่ง
แข่งขันก่ึงผูกขาด (Monopolistic competition)  
 
3.3 วิธีการศึกษา 
 

จากการจ้าแนกประเภทงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดก่อสร้างทั้งในภาพกว้างไปจนถึงการ
วิเคราะห์ลักษณะตลาดงานก่อสร้างที่ย่อยลงไปตามประเภทงานก่อสร้าง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่ากลุ่มบริษัท
รับเหมาก่อสร้างที่มีการด้าเนินธุรกิจที่เข้าข่ายผู้รับเหมาก่อสร้างแบบ Engineering, Procurement &  
Construction (EPC contractor) ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่ให้บริการงาน 3 ส่วนหลัก 
คือ 1) งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) 2) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ 
(Procurement) และ 3) การก่อสร้าง (Construction)  กลุ่มรับก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ บริษัท CK, ITD, NWR, STEC, และ UNIQ และกลุ่มรับก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้แก่ บริษัท TRC และ TTCL  

สืบเนื่องจากภาพที่ 1.1 กรอบวิธีการศึกษาการฉวยโอกาสในกลุ่มบริษัทรับเหมา EPC 
ในขั้นแรกของการค้นคว้านี้จะเริ่มศึกษาลักษณะการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะของ 7 บริษัท EPC ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างไร ในล้าดับต่อมา คือ การศึกษา
ว่าบริษัท EPC แต่ละกลุ่มมีการป้องกันการฉวยโอกาสจากผู้ผลิต (Supplier) ผู้ขาย (Vender) และ
บริษัทผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ด้วยวิธีการควบรวมกิจการในแนวตั้ง (Vertical integration) 
หรือไม่ หรือมีแนวทางในการป้องกันการฉวยโอกาสอย่างไร 
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3.3.1 ศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะจ าเพาะของบริษัท EPC  
ในหัวข้อการศึกษานี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนแนวคิดที่ว่าธุรกิจรับเหมาประเภท 

EPC ในแต่ละตลาดงานก่อสร้างย่อมมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะที่แตกต่างกัน โดยผู้ศึกษา
จะด้าเนินการเปรียบเทียบการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะในแต่ละประเภทดังวิธีการต่อไปนี้ 

3.3.1.1 การลงทุนสินทรัพย์จ าเพาะทางกายภาพ (Physical asset 
specificity) 

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบ EPC เครื่องจักรและอุปกรณ์ส้าหรับใช้ใน
งานก่อสร้างถือว่าเป็นสินทรัพย์จ้าเพาะทางกายภาพ ดังนั้นข้อมูลส้าหรับศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทนี้จึงใช้มูลค่าสินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้แสดงไว้ในส่วนสินทรัพย์ที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนได้ระบุรายงานข้อมูลประจ้าปี โดยมูลค่าสินทรัพย์ประเภท
เครื่องจักรและอุปกรณ์จะถูกน้ามาค้านวณในรูปแบบร้อยละเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด 

 

ร้อยละการลงทุนในสินจ้าเพาะทางกายภาพ =
มูลค่าสนิทรัพย์ชนิดเครื่องจักรและอุปกรณ์

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทั้งหมด
 × 100 

 
3.3.1.2 การลงทุนสินทรัพย์จ าเพาะเจาะจงของบุคคล (Human asset 

specificity) 
ในการด้าเนินธุรกิจประเภท EPC วิศวกรถือเป็นบุคลากรส้าคัญเพราะ

บุคคลเหล่านี้ต้องออกแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
แต่ถึงอย่างไรปริมาณงานออกแบบของแต่ละบริษัทย่อมแต่งกันออกไปขึ้นกับลักษณะงานก่อสร้าง 
ดังนั้น ความเข้มข้นในการลงทุนในบุคลากรในสายงานนี้ของแต่ละบริษัท EPC จึงไม่เหมือนกัน ในการ
วัดระดับการลงทุนในวิศวกรของบริษัทก่อสร้าง EPC ไม่ควรน้าจ้านวนวิศวกรของแต่ละบริษัทมา
เปรียบเทียบกันโดยตรงเนื่องจากขนาดธุรกิจก่อสร้างของแต่ละบริษัทไม่เท่ากันซึ่งท้าให้ฐานในการ
เปรียบเทียบไม่เท่าเทียม ด้วยเหตุนี้จึงใช้สัดส่วนวิศวกรในบริษัทรับก่อสร้างเทียบกับจ้านวนพนักงาน
ทั้งหมดในบริษัทนั้นๆเพ่ือเป็นการปรับฐานจ้านวนของวิศวกรในแต่ละบริษัทในรูปแบบร้อยละก่อน
น้ามาเปรียบเทียบระดับการลงทุนในบุคลากรที่มีความเฉพาะของแต่ละบริษัท EPC 

 

ร้อยละวิศวกรต่อพนักงานท้ังหมด =  
จ้านวนวิศวกร

จ้านวนพนักงานท้ังหมด
× 100 
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3.3.1.3 การลงทุนท าเลที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง (Site specific) 
ในกรณีที่บริษัท EPC การเทียบการลงทุนในท้าเลที่ตั้งที่ เฉพาะเจาะ

เป็นไปได้ยากเนื่องจากงานโครงการก่อสร้างของบริษัทรับก่อสร้างแต่ละเจ้ามีท้าเลที่ตั้งที่ แตกต่างกัน 
อีกทั้งรายงานอ้างอิงเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ด้วยข้อจ้ากัดนี้การศึกษาการลงทุนใน
สินทรัพย์ชนิดนี้จึงจ้าเป็นต้องตัดออก 
 

3.3.1.4 การลงทุนสินทรัพย์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า (Dedicated 
asset) 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบ EPC ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนใน
สินทรัพย์พิเศษตามความต้องการของลูกค้าทุกโครงการ เนื่องจากการก่อสร้างแต่ละโครงการย่อมมี
ความต้องการของลูกค้าแตกต่างกันออกไป ดังนั้น บริษัทผู้รับเหมาจ้าเป็นต้องลงทุนในสินทรัยพ์พิเศษ
เหล่านั้นเพ่ือตอบเสนอความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าก้าหนดให้ใช้โปรแกรมส้าหรับ
การออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการด้วยเหตุนี้บริษัทผู้ออกแบบจ้าเป็นต้องซื้อ Software license เพ่ือ
ใช้ในการออกแบบนี้เท่านั้น แต่ถึงอย่างไรการวัดระดับการลงทุนในสินทรัพย์พิเศษของบริษัท EPC แต่
ละเจ้าเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนั้น การศึกษาการลงทุนในประเด็นนี้จ้าเป็นต้อง
ตัดออกไปเช่นเดียวกับการวัดระดับการลงทุนในท้าเลที่เฉพาะเจาะจง 

ดังนั้น การศึกษาระดับการลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะจ้าเพาะของบริษัท
ของทั้งสองกลุ่มบริษัท EPC จะสามารถศึกษาได้เพียง 2 สินทรัพย์เท่านั้น คือ สินทรัพย์ทางกายภาพ 
และสินทรัพย์เฉพาะของบุคคล โดยการวัดระดับการลงทุนมาก-น้อยของสินทรัพย์ทั้งสองชนิดนี้จะใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของร้อยละการลงทุนในแต่สินทรัพย์ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างประเภท EPC ทั้งหมด 
7 บริษัท ได้แก่ CK, ITD, NWR, STEC, UNIQ, TRC และ TTCL ดังนั้นหากระดับการลงทุนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยจะถือว่ามีระดับการลงทุนที่มาก ในทางกลับกันหากระดับการลงทุนต่้ากว่าค่าเฉลี่ยถือว่าว่ามี
ระดับการลงทุนที่น้อย 

3.3.2 การศึกษาการป้องกันการฉวยโอกาสในธุรกิจ EPC 
บริษัทที่มีการควบรวมแบบ Backward integration หรือการลงทุนในบริษัทลูก

ที่ด้าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมต้นน้้าของบริษัทรับก่อสร้าง EPC ซึ่งแสดงถึงบริษัทเหล่านั้นได้ถูกเอา
เปรียบจากธุรกิจต้นน้้าจึงน้ามาสู่การลงทุนในบริษัทย่อยคล้ายการท้า Backward integration ซึ่งเป็น
วิธีป้องกันการฉวยโอกาสจากบริษัทต้นน้้าเหล่านั้น ในเบื้องต้นจากรายละเอียดบริษัทรับก่อสร้าง
ตามที่แสดงในตารางที่ 1.2 จะได้เห็นว่าบริษัท EPC ผู้รับก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานมีการควบ
รวมแนวตั้ง ซึ่งอนุมานได้ว่าบริษัท EPC กลุ่มนี้ต้องการที่จะปกป้องการฉวยโอกาสที่ตามหลักแรงจูงใจ
ในการควบรวมกิจการ ต่างจากบริษัท EPC ผู้ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีการลงทุน
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ในบริษัทย่อยซึ่งด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้า ซึ่งอนุมานได้ว่าบริษัท EPC กลุ่มนี้มิได้ถูกเอา
เปรียบจากธุรกิจต้นน้้า แต่ทว่าการอนุมานเช่นนี้กลับไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการควบรวมกิจการใน
แนวตั้งซึ่งว่าด้วยการลดต้นทุนทางธุรกรรมอันเนื่องมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และนี่จึงเป็นประเด็นส้าคัญที่ต้องการศึกษาการด้าเนินธุรกิจบริษัท EPC ที่ให้บริการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะจ้าเพาะที่สูงกว่างานก่อสร้างโครงการประเภทอ่ืนๆ ว่ามี
พฤติกรรมการฉวยโอกาสจากผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัดจ้าหน่าย (Vendor) วัสดุ อุปกรณ์ รวมไปถึง
เครื่องจักร และผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) หรือไม่ หากพบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวบริษัท EPC 
กลุ่มนี้มีการบริหารจัดการการเอาเปรียบนี้ได้อย่างไร  

การศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการฉวยโอกาสในธุรกิจ EPC ประเภทก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากพนักงานบริษัท EPC ต่างชาติรายหนึ่ง ซึ่งด้าเนินงาน
ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสายงานปิโตรเคมี โดยมีกลุ่มประชากร คือ พนักงานผู้
ด้าเนินงานและการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ผลิต  (Supplier) ผู้จัดจ้าหน่าย (Vendor) และ
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ประกอบไปด้วย ได้แก่ วิศวกรโครงการ (Project engineer) 
วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer)  วิศวกรเครื่องมือวัด (Instrument engineer)  วิศวกรเครื่องกล 
(Mechanical engineer) วิศวกรควบคุมคุณ ภาพ  (QA/QC engineer) เจ้ าหน้ าที่ ด้ านขนส่ ง 
(Logistics officer) และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา (Procurement officer) จ้านวนทั้งสิ้น 52 คน ด้วย
วิธีการสุ่มสัมภาษณ์ โดยที่ผู้ศึกษาจะด้าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเชิงขอความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการฉวยโอกาสจากผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วง รวมทั้ง
แนวทางป้องกันการฉวยโอกาสหรือไม่อย่างไร 
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ตารางที ่3.3 ตารางสรุปวิธีการศึกษา 
 
ล าดับ หัวข้อการศึกษา ประเด็นทีต่้องการศึกษา สมมติฐานการศึกษา ข้อมูลส าหรับศึกษา แหล่งข้อมูล 

1 ศึกษาการลงทนุ
ในสินทรัพย์
ลักษณะจ้าเพาะ
ของบริษัท EPC  

1) เปรียบเทียบการลงทุนในสินทรัพย์
จ้าเพาะของบริษทั EPC สองกลุ่ม คือ 
กลุ่มก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และ
กลุ่มก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม มี
ความแตกต่างกันหรือไม ่
 

1) บริษัท EPC ทั้งสองกลุ่มมีระดับการลงทนุใน
สินทรัพย์จา้เพาะทางกายภาพ และทางบุคคล 
แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มก่อสร้างระบบ
สาธารณปูโภคจะลงทนุในสนิทรพัย์ทางกายภาพ
สูง ส่วนกลุ่มก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจะ
ลงทุนในสินทรัพย์จ้าเพาะเจาะจงของบุคลกรสูง 

1) สินทรัพย์จา้เพาะทาง
กายภาพ 
2) สินทรัพย์จา้เพาะ
เจาะจงของบุคลกร 

1) รายงาน
ประจ้าป ี
 

2 การศึกษาการ
ป้องกันการฉวย
โอกาสในธุรกิจ 
EPC 

1) ศึกษาลักษณะการป้องกันการฉวย
โอกาสของบริษัท EPC สองกลุ่ม 
 

1) การป้องกันการฉวยโอกาสของบริษัท EPC 
สองกลุ่มมีความแตกต่าง 

1.1) กลุ่มรับงานระบบโครงสร้างพื้นฐานมี
การลงทุนในบริษัทย่อยทีด่้าเนนิธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต้นน้้า 
1.2) บริษัท EPC ก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่มีนโยบายลงทุนในบริษัท
ย่อยที่ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้า 
 

1) การลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ด้าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมต้นน้้าของ
บริษัทรับก่อสร้าง EPC 
 

1) รายงาน
ประจ้าป ี
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ตารางที่ 3.3 ตารางสรุปวิธีการศึกษา (ต่อ) 
 
ล าดับ หัวข้อการศึกษา ประเด็นทีต่้องการศึกษา สมมติฐานการศึกษา ข้อมูลส าหรับศึกษา แหล่งข้อมูล 

2 
(ต่อ) 

การศึกษาการ
ป้องกันการฉวย
โอกาสในธุรกิจ 
EPC 
(ต่อ) 

2) ศึกษาว่ากลุ่มบริษัท EPC ที่ไม่มี
นโยบายลงทุนในบริษัทย่อยที่
ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้า 
ซึ่งก็คือ บริษัท EPC ก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมมีการป้องกัน
การฉวยโอกาสอย่างไร 

- 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ขอความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของพนักงานผู้
ด้าเนินงานและการติดต่อ
ประสานงานระหวา่งผูผ้ลิต 
(Supplier) ผู้จัดจ้าหนา่ย 
(Vendor) และผู้รับเหมาช่วง 
(Subcontractor) 
 

2) พนักงานของ
บริษัท EPC ผู้
ให้บริการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทปิโตรเคมี
ต่างชาติรายหนึง่ 

ที่มา : จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา 
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บทที่ 4  
การศึกษาพฤติกรรมฉวยโอกาส และการควบรวมกิจการ 

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ 
 
เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมลักษณะโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบในระยะ 5 ปี ของบริษัท 

EPC ทั้ง 7 บริษัท สามารถแบ่งกลุ่มบริษัท EPC ได้ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ได้แก่ บริษัท CK, ITD, 
NWR, STEC และ UNIQ ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทกลุ่มนี้ได้รับผิดชอบงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ทางยกระดับ อุโมงค์ระบายน้้า ท่าเทียบเรือ และ ชท่าอากาศยาน ยิ่งไปกว่านั้นมี
หลายบริษัทที่สามารถรับงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า งาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้้า และเหมืองถ่านหิน ส่วนกลุ่มที่สอง ได้แก่ บริษัท TRC และ TTCL จะรับงาน
โครงการก่อสร้างประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสารเคมี
เป็นหลัก โดยที่บริษัท TRC มุ่งเน้นในงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับระบบท่อส่ง แตกต่างจากบริษัท TTCL ที่
มีความสามารถในงานก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 

การอภิปรายผลการศึกษาในงานค้นคว้าอิสระนี้จะบรรยายถึงลักษณะการลงทุนใน
สินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ และพฤติกรรมการป้องกันการฉวยโอกาสของบริษัท EPC ทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 
4.1 ผลการศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะจ าเพาะของบริษัท EPC 

 
จากการรวบรวมข้อมูลระดับการลงทุนในสินทรัยพย์เฉพาะ ประเภทสินทรัพย์เฉพาะ

ทางบุคคล (Human Asset Specificity) และสินทรัพย์ เฉพาะทางกายภาพ (Physical Asset 
Specificity) เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะของแต่ละบริษัท รวมระยะ 5 ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบร้อยละการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะของแต่ละบริษัท EPC ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ชื่อย่อ 
บริษัท 

ประเภท
โครงการ
ก่อสร้าง 

ร้อยละการลงทุนการลงทุนสินทรัพย์จ าเพาะทางกายภาพ 
(Physical asset specificity) 

ร้อยละการลงทุนสินทรัพย์จ าเพาะเจาะจงของบุคคล 
(Human asset specificity) 

2554 2555 2556 2557 2558 ค่าเฉล ี่ย 
ค่าเฉล ี่ย 

ถ่วง
น้ าหนัก 

2554 2555 2556 2557 2558 ค่าเฉล ี่ย 
ค่าเฉล ี่ย 

ถ่วง
น้ าหนัก 

ITD (1) 71 73 73 66 76 72 20 6 6 6 6 7 6 6 

STEC (1) 78 74 66 65 71 71 20 5 4 4 4 4 4 4 
UNIQ (1) 58 62 56 64 61 60 17 16 14 7 16 6 12 12 

NWR (1) 68 63 49 54 52 57 16 10 11 8 7 10 9 9 
CK (1) 55 54 53 52 52 53 15 4 4 3 3 3 3 3 

TRC (2) 47 33 49 12 22 33 9 18 17 18 17 17 17 17 

TTCL (2) 17 4 2 23 20 13 4 55 55 47 43 45 49 49 
ค่าเฉลี่ยการลงทุนสินทรัพย์จ าเพาะทางกายภาพของทุกบริษทั 
ในช่วงปี พ.ศ 2554-2558 

51 - 
ค่าเฉลี่ยการลงทุนสินทรัพย์จ าเพาะบุคลของ

ทุกบริษัท ในช่วงปี พ.ศ 2554-2558 
14 - 

ที่มา :   จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา 
หมายเหตุ : (1) งานก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน 

(2) งานก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าระดับการลงทุนในสินทรัพย์จ้าเพาะทางกายภาพของ
แต่ละบริษัท EPC มีความแตกต่างกัน ในระยะ 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง 2558 บริษัทที่มีระดับ
การลงทุนในสินทรัพย์ชนิดนี้มากที่สุดได้แก่ บริษัท ITD มีร้อยละการลงทุนร้อยละ 72 โดยเฉลี่ย 
รองลงมาคือ บริษัท STEC มีระดับการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 71 ล้าดับต่อมาคือ UNIQ, NWR และ CK 
ซึ่งมีร้อยละการลงทุนเฉลี่ยที่ 60, 57 และ 53 ตามล้าดับ ส่วนบริษัทที่มีร้อยละการลงทุนเฉลี่ยใน
สินทรัพย์ทางกายภาพน้อยที่สุดคือ TTCL ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้เพียงร้อยละ 13 โดยเฉลี่ย 
รองลงมาคอื บริษัท TRC มีระดับการลงทุนเฉลี่ยในสินทรัพย์ทางกายภาพที่ร้อยละ 33  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะทางกายภาพช่วงระยะเวลา 5 
ปี ของบริษัท EPC ทั้ง 7 บริษัท พบว่ามีระดับการลงทุนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 51 ซึ่งมีเพียง 2 บริษัท
เท่านั้นที่มีร้อยละการลงทุนในสินทรัพย์จ้าเพาะนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ บริษัท TRC และ บริษัท 
TTCL  

ถัดมาคือ การพิจารณาระดับการลงทุนเฉลี่ยในสินทรัพย์จ้าเพาะของบุคคลของแต่ละ
บริษัท พบว่าในระยะ 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง 2558 บริษัท TTCL มีระดับการลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทนี้สูงที่สุด คือ ร้อยละ 49 โดยเฉลี่ย รองลงมาคือ บริษัท TRC มีระดับการลงทุน
เฉลี่ยร้อยละ 17 ในล้าดับต่อมาคือ UNIQ, NWR, ITD และ STEC ซึ่งมีร้อยละการลงทุนเฉลี่ยที่ 12 , 
9 , 6และ 4 ตามล้าดับ ส่วนบริษัทที่มีร้อยละการลงทุนเฉลี่ยในสินทรัพย์จ้าเพาะเจาะจงประเภท
บุคคลน้อยที่สุดคือ CK ซึ่งลงทุนเพียงร้อยละ 3 โดยเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ยร้อยละการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะทางบุคคลช่วงระยะเวลา 5 ปี ของบริษัท 
EPC ทั้งหมด 7 บริษัท พบว่ามีระดับการลงทุนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 14 ซึ่งมีมากถึง 4 บริษัทเท่านั้นที่มี
ร้อยละการลงทุนในสินทรัพย์จ้าเพาะนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ บริษัท CK, ITD, NWR, STEC และ 
บริษัท UNIQ 

หลังจากการน้าข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะของบริษัท EPC ทั้ง 7 มา
เปรียบเทียบกับโครงการที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบอยู่ พบว่าบริษัท EPC กลุ่มที่หนึ่งซ่ึงเน้นการลงทุนใน
สินทรัพย์เฉพาะทางกายภาพมักจะรับงานก่อสร้างประเภทสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด
ใหญ่ โดยงานก่อสร้างประเภทนี้เป็นงานที่ใช้การออกแบบทางโยธาเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมิได้มีความ
สลับซับซ้อนในการออกแบบมากนัก แต่ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องจักรส้าหรับก่อสร้างเป็นจ้านวนมาก 
อีกทั้งโครงการประเภทนี้มีลักษณะการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกัน จึงท้าให้สามารถใช้เครื่องจักรชนิดเดิม
ส้าหรับก่อสร้างโครงการที่มีในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้บริษัท EPC กลุ่มนี้จึงให้น้้าหนักการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางกายภาพมากกว่าการลงทุนในบุคลากรเฉพาะทาง  
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ตรงกันข้ามกับกลุ่มบริษัท EPC ที่ให้น้้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะทางบุคคลที่สูง 
แต่มีการลงทุนในสินทรัพย์กายภาพที่ต่้า ได้แก่ บริษัท TRC และ TTCL จะมีลักษณะการรับงาน
ก่อสร้างที่แตกต่างจากบริษัท EPC กลุ่มแรกโดยสิ้นเชิง โดยงานที่บริษัท TTCL และ TRC ได้
ด้าเนินการนั้นเป็นงานก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งงานก่อสร้างประเภทนี้จ้าเป็นต้อง
อาศัยหลักการออกแบบทางวิศวกรรมที่หลากหลายสาขาการออกแบบมีความสลับซับซ้อนมากกว่า
งานก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน อีกท้ังการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไปตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น บุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบ และการ
ควบคุมโครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนถือเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้าเนินธุรกิจของบริษัท EPC กลุ่มนี ้

ตามทฤษฎีของ Oliver Williamson ที่ว่าด้วยระดับการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะ และ
ความถี่ของการเกิดธุรกรรมเป็นตัวก้าหนดว่าต้นทุนการท้าธุรกรรมจะสูงหรือต่้า และสามารถบ่งบอก
ถึงวิธีการควบคุมการด้าเนินธุรกรรมของแต่ละหน่วยธุรกิจ ซึ่งจากผลการศึกษาในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า 
บริษัท EPC ทั้งสองกลุ่ม คือ บริษัทรับงานก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริษัทรับงาน
ก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าบริษัท EPC ทั้งสองกลุ่มมีการลงทุนในสินทรัพย์
ลักษณะเฉพาะต่างประเภทกันแต่บริษัท EPC ทั้งสองกลุ่มต่างกม็ีระดับการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะที่
สูง เมื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายเดิมของบริษัท EPC ทั้งสองกลุ่ม (จากภาคผนวค 
ข) พบว่า บริษัท EPC ที่รับงานโครงสร้างพ้ืนฐานจะมีความถี่ในการรับงานก่อสร้างที่มีลักษณะคล้าย
เดิมสูงกว่าบริษัท EPC ที่รับงานก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์พบ
ความแปรปรวนอยู่บ้างแต่ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของบริษัท EPC ทั้งสองกลุ่ม  

ความถี่ที่เกิดขึ้นของธุรกรรมของบริษัท EPC สองกลุ่มที่ต่างกันส่งผลต่อระดับต้นทุน
ธุรกรรม ดังนั้น บริษัท EPC จะพฤติกรรมการควบคุมต้นทุนทางธุรกรรมมีความแตกต่างกันหรือไม่นั้น
ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาในหัวข้อที่ 4.2 

 
4.2 ผลการศึกษาการลงทุนในแนวดิ่งของบริษัท EPC 
 

หน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้าส้าคัญส้าหรับการด้าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ 
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ การถูกเอาเปรียบจากหน่วยธุรกิจต้นน้้าย่อมเกิดขึ้น
ได้ อีกทั้งระดับความถี่ของการเกิดธุรกรรมคล้ายเดิมที่เกิดขึ้นซ้้าๆ ของบริษัทรับก่อสร้าง EPC ซึ่ง
ส่งผลต่อโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมฉวยโอกาสจากหน่วยธุรกิจต้นน้้าของอุตสาหกรรม  จึงน้ามาสู่
การศึกษาว่าบริษัทรับก่อสร้าง EPC ทั้งสองกลุ่มว่ามีนโยบายการป้องกันการฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นซ้้า
ด้วยวิธีการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้า หรือมีการท้า Backward 
integration หรือไม ่ 
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จากตารางที่ 4.2 สรุปการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้าของ
บริษัท EPC เห็นได้ว่าบริษัท TRC และ TTCL ไม่ปรากฎการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต้นน้้ า บริษัท CK, NWR, และ STEC ได้มีถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต้นน้้าเพียงหนึ่งบริษัทเท่านั้น ส่วนบริษัท UNIQ  และ ITD ได้มีถือหุ้นในบริษัทย่อยที่
ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้า 6 บริษัท และ 14 บริษัท ตามล้าดับ โดยบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยเกินกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ บริษัท CK, ITD, NWR, STEC และ UNIQ มีซึ่งส่วนใหญ่บริษัท EPC 
เหล่านี้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและบริการที่เป็นปัจจัยที่ส้าคัญของ
สายงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยลักษณะของกิจการที่บริษัท EPC สายงานนี้ได้มีการถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 90 เช่น บริษัทขายวัสดุก่อสร้าง, บริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง, บริษัทผลิตคอนกรีต
ส้าเร็จรูป, บริษัทให้เช่าเครื่องจักรส้าหรับงานก่อสร้าง, บริษัทประกอบชื้นส่วนเหล็ก, บริษัทบริการเข็ม
เจาะ และ บริษัทบริการงานดันท่อลอด เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัท ITD เป็นเพีบงบริษัทเดียว
เท่านั้นที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งกิจการที่บริษัท ITD ได้เข้าไปลงทุนร่วมนั้นก็มิได้
เป็นวัตถุดิบส้าคัญในการด้าเนินงานก่อสร้างโครงการส้าคัญของบริษัท ITD เช่น บริษัทผลิตและ
จ้าหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง สายเคเบิ้ล และเส้นใยแก้วน้าแสง เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.2 สรุปการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้าของบริษัท EPC 
 

ชื่อ
บริษัท 

ชื่อบริษัทย่อย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น 
สินค้า / บริการ 

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทย่อย ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่าง
บริษัทย่อยของบริษัท EPC แต่ละราย ผลิต จ าหน่าย ให้บริการ ให้เช่า 

TRC ไม่ปรากฏการลงทุนในบริษัทย่อยท่ีด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้า - - - - - 

TTCL ไม่ปรากฏการลงทุนในบริษัทย่อยท่ีด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้า - - - - - 

CK 1. บจก. คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล  
ซัพพลาย 

99.99 วัสดุก่อสร้าง 
-  - - - 

NWR 1. บจก. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ 100 คอนกรีตส้าเร็จรูป   - - - 

STEC 
 

1. บจก. วิสดอม เซอร์วิสเซส 100 เครื่องจักร และอุปกรณ์ส้าหรับงาน
ก่อสร้าง 

- - -  
- 

UNIQ 1. บจก. โกลเด้น เอสเตท พลัส 99.99 ทราย  - - - 

 

2. บจก. ยูนิค อินโนเวชั่น 99.99 คอนกรีตส้าเร็จรูป และ 
ผลิตชิ้นงานหลอ่คอนกรีต   - - 

3. บจก. ยูนิค แมชชีนเนอรี่ 99.99 เครื่องจักรส้าหรับงานก่อสร้าง - - -  

4. บจก. ยูนิค ฟาวน์เดชั่น 99.99 บริการเข็มเจาะ - -   

5. บจก. ยูนิค ทันเนลลิ่ง 99.99 บริการงานดันท่อลอด - -  - 

6. บจก. ยูนิค เมทัล 99.99 บริการเกี่ยวกับงานเชื่อม 
และประกอบชิ้นงานเหล็ก  -  - 

 

ทราย (1.)

คอนกรีตส้าเร็จรูป (2.)

หล่อช้ินงานคอนกรีต (2.)
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ตารางที่ 4.2 สรุปการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้าของบริษัท EPC (ต่อ) 
 

ชื่อ
บริษัท 

ชื่อบริษัทย่อย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น 
สินค้า / บริการ 

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทย่อย ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่าง
บริษัทย่อยของบริษัท EPC แต่ละราย ผลิต จ าหน่าย ให้บริการ ให้เช่า 

ITD 
 
 

1. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ 99.99 ปูน   - - 

 

2. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน 99.99 หิน   - - 

3. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น
เทคโนโลยี 

99.93 แผ่นคอนกรีตส้าเร็จรูป และรับติดตั้ง 
   - 

4. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
และอิฐ 

99.80 คอนกรีตและอิฐ 
  - - 

5. บจก. อิตัลไทย เทรวี่ 90.94 บริการงานเสาเข็มและฐานราก - -  - 

6. บจก. อิตัลไทย มารีน 92.59 เรือและจ้าหน่ายอุปกรณ์การเดินเรือ   - - 

7. บจก. เอเซ่ียนสตีล โปรดักส์ 69.90 ท่อเหล็กขนาดใหญ่   - - 

8. บจก. ไทยมารุเคน 50.96 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างฐาน
ราก 

-  -  

9. บจก. เอทีโอ เอเซีย-เทิร์นเอาท์ 49.00 ประแจสับรางรถไฟ   - - 

10. บจก. บางกอกสตีลไวร์ 19.98 ลวดเหล็กแรงดึงสูง   - - 

11. บจก. นิชิโอะ เร้นท์ออล  
(ประเทศไทย) 

15.00 เครื่องจักรขนาดใหญ่ส้าหรับงาน
ก่อสร้าง 

- - -  

12. บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล 12.90 ลวดและสายเคเบิ้ล   - - 

 
 

ปูน (1.) , หิน (2.)

คอนกรีตส้าเร็จรูป

(3.) (4.)

แผ่นคอนกรีต (3.) , 

เสาเข็ม (5.)

บริการติดตั้งแผ่นคอนกรีต (3.) และ 

งานเสาเข็มและฐานราก (5.)
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ตารางที่ 4.2 สรุปการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้าของบริษัท EPC (ต่อ) 
  

ชื่อ
บริษัท 

ชื่อบริษัทย่อย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น 
สินค้า / บริการ 

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทย่อย ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่าง
บริษัทย่อยของบริษัท EPC แต่ละราย ผลิต จ าหน่าย ให้บริการ ให้เช่า 

ITD 
(ต่อ) 

13. บจก. สยาม ไฟเบอร์อ๊อฟติคส์ 10.00 เส้นใยแก้วน้าแสง   - -  

14. บจก. อุตสาหกรรมโลหะลาว 10.00 เหล็กเส้น  - - -  

ที่มา : จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา 
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การที่บริษัท EPC ในกลุ่มที่หนึ่งที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางกายภาพ ซึ่งรับงาน
ก่อสร้างประเภทสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท CK, ITD, NWR, STEC และ UNIQ  
บริษัท EPC กลุ่มนี้มีพฤติกรรมการลงทุนในหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้้า เนื่องจากงานก่อสร้าง
โครงการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานมีลักษณะไม่แตกต่างกัน ดังนั้น หน่วยธุรกิจต้นน้้าของผู้รับเหมาสาย
งานนี้จึงไม่มีความหลากหลายและมีลักษณะคล้ายเดิม ด้วยเหตุนี้ การด้าเนินธุรกรรมซื้อขายระหว่าง
ผู้รับเหมาและหน่วยธุรกิจต้นน้้าจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้งการที่ร่างสัญญาซื้อขายที่มี
รายละเอียดคล้ายเดิมซ้้าๆ ก่อให้เกิดต้นทุนในการด้าเนินกิจการ ดังนั้น การท้า Vertical integration 
จึงเป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนธุรกรรมในการท้าสัญญาของผู้รับเหมาประเภทนี้ นอกจากนี้ การลงทุนใน
แนวดิ่งท้าให้บริษัท EPC กลุ่มนี้มั่นใจได้ว่าจะมีวัสดุและอุปกรณ์ที่ส้าคัญเตรียมพร้อมส้าหรับการงาน
ก่อสร้างอยู่เสมอ มีการส่งมอบที่ตรงตามความต้องการและต่อเวลา ทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากการโก่งราคาวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ จากผู้ค้าในช่วงที่อุตสาหกรรมก่อสร้างมี
ความต้องการในสินค้าเหล่านี้ เป็นอย่างมาก จากพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท
ผู้รับเหมากลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันการฉวยโอกาสจากผู้ค้าที่ด้าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต้นน้้า 

ในทางตรงข้าม บริษัท EPC กลุ่มที่สองที่มีงลงทุนในความเฉพาะเจาะจงของบุคคล
ค่อนข้างมาก ซึ่งรับงานก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท TRC และ TTCL 
มิได้นโยบายในลงทุนในบริษัทย่อยที่มีการด้าเนินกิจการในอุตสาหกรรมต้นน้้า ถึงแม้ว่าการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะเฉพาะที่สูงกว่าโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการ
ก่อสร้างมีลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่ลักษณะกระบวนการผลิตของโรงงาน ส่งผลให้หน่วยธุรกิจต้น
น้้าของผู้รับเหมาสายงานนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะโครงการ ดังนั้น การร่างสัญญาซื้อขาย
ระหว่างผู้รับเหมาและหน่วยธุรกิจต้นน้้าจึงมีการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดแทบทุกครั้ง ซึ่งในกรณีนี้การ
ท้า Vertical integration จึงไม่ได้ช่วยลดต้นทุนธุรกรรมในการท้าสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย แต่ถึงอย่างไร บริษัท EPC กลุ่มนี้ใช้การบังคับทางสัญญาเพ่ือควบคุมหน่วยธุรกิจต้นน้้าที่ส้าคัญ
ต่อการด้าเนินธุรกิจมิให้มีพฤติกรรมฉวยโอกาส 
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ตารางที่ 4.3 ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมของ EPC สองกลุ่ม 
 

รายละเอียด 
ของบริษัท EPC  

EPC กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน EPC กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

รายช่ือบริษัท CK, ITD, NWR, STEC และ 
UNIQ 

TRC และ TTCL 

พฤติกรรมลงทุนสินทรัพย์เฉพาะ เน้นลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะ
ทางกายภาพ 

เน้นลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะ
ทางบุคลากร 

ความถี่ของโครงการลักษณะซ้ า มาก น้อย 

การป้องกันพฤติกรรมฉวยโอกาส ท้าการควบรวมแนวตั้ง 
 

การควบคุมทางสัญญา 
แทนการควบรวมแนวตั้ง 

ที่มา : จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา 
 

ด้วยวิธีการบังคับใช้สัญญาเพ่ือควบคุมหน่วยธุรกิจต้นน้้าแทนการควบรวมกิจการใน
แนวตั้งของบริษัท EPC ที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นประเด็นที่
ของการศึกษาในหัวข้อถัดไปถึงพฤติกรรมฉวยโอกาสจากหน่วยธุรกิจต้นน้้าของบริษัทผู้รับเหมาสาย
งานนี้ โดยการอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานในบริษัท EPC ต่างชาติรายหนึ่ง ผู้ให้บริการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งความสามารถในการให้บริการเทียบได้กับบริษัท TTCL และ 
TRC โดยที่บริษัท EPC ต่างชาติรายนี้มีระดับการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะทางบุคคลเฉลี่ยในระยะ 5 
ปี ที่ร้อยละ 66 และไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางกายภาพ ทั้งยังมิได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยที่เป็น
หน่วยธุรกิจต้นน้้า 

 
4.3 ผลการศึกษาการฉวยโอกาสและการป้องกันกรณีบริษัท EPC สายงานปิโตรเคมี 

 
ก่อนจะถึงการบรรยายผลการศึกษาในส่วนนี้ ผู้ศึกษาจะขออธิบายถึงลักษณะของบริษัท 

EPC สายงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของการด้าเนินงาน
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในพฤติกกรรมการฉวยโอกาส
ของ ผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัดจ้าหน่าย (Vendor) และผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ในแต่ละช่วง
การด้าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น 
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บริษัท EPC ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจะท้าการจัดเตรียมทีมงานที่จะรับผิดชอบใน
โครงการนั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรระดับต่างๆ ในแต่ละสายงานและสาขาวิศวกรรม ทั้งนี้ การ
ก้าหนดโครงสร้างและจ้านวนของวิศวกรในทีมงานของแต่ละโครงการจะพิจารณาจากลักษณะของการ
ให้บริการ มูลค่า ความซับซ้อน และความเร่งด่วนของแต่ละโครงการเป็นส้าคัญ โครงสร้างทีมงาน
โดยทั่วไปจะสามารถแบ่ง 3 ส่วนหลัก คือ งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) งานจัดซื้อจัดหา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement) และงานส่วนสุดท้ายคือ งานก่อสร้าง (Construction) ซึ่ง
สายงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 

 

 
ภาพที่ 4.1 ลักษณะโครงสร้างทีมงานก่อสร้างโครงการประเภทอุตสาหกรรม. โดย บริษัท โตโย-ไทย 
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน), 2559. 
 

งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) ซึ่งหน่วยงานออกแบบทางวิศวกรรมส้าหรับ
โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยวิศวกรจากหลากหลายสาขา ได้แก่ วิศวกร
กระบวนการ (Process engineer), วิศวกรระบบท่อ (Piping engineer), วิศวกรเครื่องมือวัด 
(Instrument engineer), วิศวกรเครื่องกล  (Mechanical engineer), วิศวกรไฟฟ้า (Electrical 
engineer), วิศวกรโยธา (Civil enginneer) และอ่ืนๆ ทั้งนี้ การออกแบบโรงงานนั้นจะต้องเป็นไป
ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ (Owner) ซึ่งการด้าเนินงานส่วนนี้จ้าเป็นต้องอาศัยวิศวกรผู้ที่
มีประสบการณ์ในการออกแบบ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งมีความซับซ้อนใน
กระบวนการผลิต ประกอบกับวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่เป็นสารไวไฟ ซึ่งวัตถุบางประเภทเป็นสาร
อันตราย ดังนั้น การออกแบบจึงต้องค้านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  โดยปกติเจ้าของโครงการจะ
ก้าหนดคุณสมบัติของวิศวกรผู้ออกแบบ เช่น จ้านวนปีประสบการณ์ ประสบการณ์การออกแบบ
โรงงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ งานออกแบบทางวิศวกรรมถือได้ว่าเป็นงานต้นน้้าของบริษัท 
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EPC ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพราะก่อนที่จะด้าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ จ้าเป็นต้องทราบข้อมูลทางเทคนิค เพ่ือจัดหาผู้ผลิต (Supplier) และผู้จัดจ้าหน่าย 
(Vendor) ที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามรายละเอียดทางเทคนิค 

งานจัดซื้อจัดหา (Procurement) เครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นสิ่งจ้าเป็นต่อโครงการ 
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโครงการประเภทนี้มีจ้านวนเครื่องจักร และอุปกรณ์รวมแล้ว
หลายร้อยรายการ  ซึ่งหน่วยงานจัดซื้อจะด้าเนินการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ใน
โรงงานจะถูกจัดซื้อจากผู้ผลิต  (Supplier) และผู้ จัดจ้าหน่าย  (Vendor) ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยคุณสมบัติของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดทางเทคนิคที่
วิศวกรผู้ออกแบบได้ระบุไว้ นอกจากนี้ หน่วยงานจัดซื้อต้องร่างเงื่อนไขการสั่งซื้อ การส่งมอบ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องจักร  และอุปกรณ์  รวมไปถึง การ
ประสานงานให้มีการจัดส่งตามก้าหนดการซึ่งสอดคล้องกับแผนงานโดยรวมของโครงการ ทั้งนี้ ผู้ผลิต 
หรือผู้จัดจ้าหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ต้องมีความน่าเชื่อถือโดยต้องผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ
และด้านบริการเป็นที่ยอมรับในเบื้องต้น หรือในบางโครงการลูกค้าจะเป็นผู้ก้าหนดรายชื่อผู้ผลิต และ
ผู้จัดจ้าหน่าย (Owner’s approved vendor list) ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจากทาง
ลูกค้าก่อนให้บริษัท EPC ด้าเนินการจัดซื้อให้  

งานก่อสร้าง (Construction) ในส่วนของงานก่อสร้างจะมีการจัดทีมวิศวกรโครงการ 
(Project Engineer) จากสาขาวิศวกรรมด้านต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบในโครงการนั้นๆ โดยวิศวกร
โครงการจะได้รับมอบหมายให้ประสานงานระหว่างลูกค้าหรือเจ้าของโครงการหรือตัวแทนลูกค้า 
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontracor) ผู้ผลิต (Supplier) หรือผู้จัดจ้าหน่าย (Vendor) เครื่องจักร อุปกรณ์ 
และวิศวกรผู้ออกแบบ โดยวิศวกรโครงการจะด้าเนินการควบคุมงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างด้าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งการบริหารโครงการมีงานส่วนที่ต้องบริหาร
ต้นทุนของโครงการ การเบิกจ่าย และต้องค้านึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งส้าคัญ 

การด้าเนินงานของบริษัท  EPC ที่ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถแบ่งได้ 2 ช่วง คือ ช่วงเสนอราคา (Proposal phase) และช่วงด้าเนินโครงการ (Project 
phase) 

ช่วงเสนอราคาโครงการ (Proposal phase) จะเริ่มเมื่อบริษัท EPC ได้รับหนังสือเชิญ
ชวนเพ่ือประกวดราคา (Invitation to bid; ITB) จากเจ้าของโครงการ (Owner)  โดยปกติช่วง 
Proposal Phase มีระยะการด้าเนินงาน 2-3 เดือนเพียงเท่านั้น ถือเป็นระยะที่ค่อนข้างสั้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานที่บริษัท EPC จะต้องด้าเนินการ ในช่วงการด้าเนินงานนี้บริษัท EPC จะต้องท้า
ความเข้าใจในความต้องการ ศึกษาข้อก้าหนดในโรงงานของเจ้าของโครงการต้องการสร้าง ก่อนที่จะ
รวบรวมรายละเอียดทางเทคนิคเพ่ือใช้ในการติดต่อขอราคาสินค้าและบริการ (RFQ : Request for 
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quotation) จากผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัดจ้าหน่าย (Vendor) และผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) 
จ้านวนหลายราย เพ่ือน้ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับการประเมินราคาการก่อสร้างเพ่ือประกวดราคา
โครงการจากเจ้าของงาน ทั้งนี้ บริษัท EPC จะด้าเนินการประเมินราคาของโครงการก่อสร้างจาก
ข้อก้าหนด เงื่อนไข ประเภทของสัญญาว่างจ้าง และรายละเอียดความต้องการของเจ้าของโครงการ
ทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ภายในหนังสือเชิญชวนฯ (ITB) อย่างถ่ีถ้วน อีกท้ังต้องค้านึงถึงลักษณะงานที่ท้าการ
ออกแบบ ต้นทุนการด้าเนินงาน อัตราค่าแลกเปลี่ยน ราคาวัสดุก่อสร้าง ความเสี่ยง จ้านวนแรงงานใน
อนาคต ส่วนของก้าไร และอีกหลายปัจจัยเพ่ือน้ามาประเมินมูลค่าของโครงการก่อนการยื่นซองเสนอ
ราคา ซึ่งการประมาณการขอบเขตของโครงการภายในระยะเวลาอันสั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ดังนั้น 
เพ่ิมโอกาสการแข่งขันบริษัท EPC จ้าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์จากบุคลกรจากทุกสายงานไม่ว่าจะ 
งานวิศกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และงานก่อสร้าง ในการประเมินราคาโครงการก่อสร้างให้ตรงกับ
ขอบเขตของงาน (Scope of work) ขอบเขตการจัดหา (Scope of supply) และปริมาณงานที่จะ
เกิดขึ้น รวมไปถึง การพิจารณาราคาสินค้าและบริการที่บริษัทผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัดจ้าหน่าย 
(Vendor) และผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) แต่ละรายเสนอมานั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่  
เพ่ือให้สามารถประมาณมูลค่าโครงการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในตัว
บุคลากรที่มีประสบการณ์จึงเป็นปัจจัยส้าคัญของการด้าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสายงานนี้  

 

 
ภาพที่ 4.2 แผนภาพจ้าลองของผู้เล่นในระยะ Proposal phase. จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา. 
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จากภาพที่ 4.2 แผนภาพจ้าลองของผู้เล่นในโครงการ EPC แบบโรงงานอุตสาหกรรมใน
ระยะ Proposal phase สังเกตได้ว่าในระยะนี้จะมีการแข่งขันที่สูง เริ่มตั้งแต่การแข่งขันกันระหว่าง
บริษัท EPC เพ่ือเสนอราคางานก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการ ต่อมาคือ การแข่งขันระหว่างผู้ผลิต ผู้จัด
จ้าหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทั้งผู้รับเหมาช่วง ซึ่งต้องแข่งขันเสนอราคาสินค้าและบริการ
ให้แก่บริษัท EPC แม้ว่าในระยะ Proposal phase จะยังมิได้เกิดซื้อขายสินค้าและบริการระหว่าง
หน่วยธุรกิจแต่การที่ผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วงเสนอราคาสินค้าและบริการให้แก่บริษัท 
EPC ก็เป็นการสร้างโอกาสในการด้าเนินธุรกิจในระยะ Project phase 

หลังจากที่ เจ้าของโครงการได้รับเอกสารเสนอราคาจากบริษัท EPC ที่เข้าร่วมการ
ประมูลโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเริ่มกระบวนการตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาซึ่งจะพิจารณา
หาบริษัท EPC ที่เหมาะสมจากการให้คะแนนจากคุณสมบบัติ 2 ส่วน ดังนี้  1) ทางด้านศักยภาพและ
ความสามารถทางเทคนิค (Qualification evaluation)  และ 2) ทางด้านราคา (Price evaluation)  

การเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือศักยภาพ (Qualification evaluation) ของบริษัท EPC 
จะใช้ข้อมูลจากเอกสารประกอบแสดงรายละเอียดที่บริษัทผู้รับเหมาได้ยื่นประกอบการเสนอราคา ซึ่ง
มีหลักเกณฑใ์หญ่ๆ ในการพิจารณาคุณสมบัติหรือศักยภาพบริษัทรับเหมาก่อสร้างแต่ละรายดังต่อไปนี้ 

1) คุณสมบัติบริษัทรับเหมาผู้ เข้าประกวดราคาซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลบริษัท 
ประสบการณ์ในงานก่อสร้างที่เก่ียวข้อง สถานะทางการเงิน คดีความทางกฎหมาย และข้อมูลอื่นๆ 

2) การยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขที่เจ้าของโครงการได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญชวนฯ  
โดยครอบคลุมถึงส่วนของการออกแบบทางเทคนิคด้วย 

3) ความสามารถด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ (Project execution) โดยพิจารณาจาก 
A. แผนการด้าเนินโครงการของบริษัทผู้เข้าประกวดราคา 
B. แผนการควบคุมการด้าเนินงานและระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ  
C. การบริการจัดการบุคลากรทั้งงานออกแบบ งานจัดซื้อจัดหา และงานก่อสร้าง 

ของบริษัทผู้เข้าประกวดราคา 
D. การวางต้าแหน่งบุคคลที่เป็นกุญแจส้าคัญ  (Key person) ในการด้าเนินงาน

ก่อสร้างโครงการ โดยบุคคลเหล่านั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน ITB  
E. การพิจารณาจากภาระงาน (Work load) ของบริษัทผู้รับเหมา และบุคคลที่เป็น

กุญแจส้าคัญ (Key person) เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะทุ่มเทการ
ท้างานให้กับโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

F. วิธีการการคัดเลือกและรายชื่อผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ต้องแสดง
รายละเอียดให้ชัดเจน  

G. ระบบการท้า QA/QC ของบริษัทผู้รับเหมา 
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H. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, 
Health and Environment: SHE) 

4) ประเมินความสามารถทางเทคนิค (Technical Evaluation) ซึ่ งพิจารณาจาก
ความสามารถในการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพของเอกสารทางเทคนิคของบริษัทผู้รับเหมาได้ยื่นประกอบพร้อมใบเสนอราคา ดังนั้น การ
เปรียบเทียบความสามารถทางเทคนิคของบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคามีความยุ่งยากมากขึ้นหาก
โครงการก่อสร้างมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีซับซ้อน มีการใช้หลักทางวิศวกรรมหลากหลายสาขา 

หลังจากการประเมินผลคุณสมบัติหรือศักยภาพ (Qualification evaluation) ของ
บริษัทรับเหมาก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว หากบริษัทผู้รับเหมารายใดได้คะแนนส่วนนี้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก้าหนด
บริษัท EPC รายนั้นจะถูกปรับตกทันที ดังนั้น บริษัทผู้รับเหมาที่ผ่านการเกณฑ์จะได้รับการพิจารณา
ในรอบถัดไปโดยจะพิจารณาด้านราคา (Price evaluation) เป็นหลัก ซึ่งเป็นส่วนที่สองในการ
พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา และในล้าดับสุดท้ายเจ้าของโครงการจะท้าการเปรียบเทียบ
ศักยภาพของบริษัทผู้รับเหมาและราคาของโครงการที่แต่ละบริษัทรับเหมาเสนอมา เพ่ือหาบริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดในการด้าเนินงานโครงการก่อสร้าง 

 

 
ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการประเมินและเปรียบเทียบการประกวดราคา. จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา. 
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หลังจากการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท EPC ผู้ชนะการแข่งขันจะเริ่มด้าเนิน
โครงการก่อสร้างโดยทันที ซึ่งจะเรียกระยะด้าเนินงานนี้ว่า Project phase  ในระยะ Project phase 
มีหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในในการโครงการแบบ EPC ได้แก่ เจ้าของโครงการ (Project owner) 
บริษัทรับเหมา EPC (EPC contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor ) ผู้ผลิต (Supplier) หรือผู้
จัดจ้าหน่าย (Vendor) วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ จากภาพที่ 4.4 จะเห็นได้ว่ามีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างหน่วยธุรกิจอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 4.4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์หน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องในโครงการก่อสร้างแบบ EPC ในช่วง
ด้าเนินโครงการ (Project phase). จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา. 
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การด้าเนินงานช่วง Project phase ของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่ง
การท้างานได้ 8 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 : Project start เป็นระยะเริ่มต้นโครงการก่อสร้างอย่างเป็นทางการนับจาก
ได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัท EPC และเจ้าของโครงการ  

ระยะที่ 2 : Project execution Plan คือ ช่วงการวางแผนการด้าเนินงานเพ่ือให้การ
ด้าเนินงานในระยะการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ระยะ Project 
phase นี้จะใช้เวลาและทรัพยากรเกือบทั้งหมดส้าหรับการด้าเนินการโครงการหนึ่งๆ ดังนั้นหลัก
ส้าคัญในระยะวางแผนการด้าเนินงาน คือ การวางแนวทางการด้าเนินงานทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งการบริการเวลาของการก่อสร้างโครงการ และการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขั้น
ในระหว่างการด้าเนินโครงการก่อสร้าง 

ระยะที่ 3 : Detail engineering คือ ช่วงการออกแบบทางวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรที่
จ้าเป็นส้าหรับการออกแบบ ได้แก่ วิศวกรกระบวนการ (เคมี) วิศวกรเครื่องมือวัด วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และอ่ืนๆ ต้องด้าเนินการออกแบบตามข้อก้าหนดของลูกค้า ซึ่งในการ
ออกแบบต้องค้านึงถึงปัจจัยส้าคัญต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยของโรงงานและหน่วยการผลิตต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพขอลผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิตในด้านหลัก
สมดุลพลังงานและสมดุลมวลสาร ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ ความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้าง และมาตรการ
การรองรับ เป็นต้น 

ระยะที่  4 : Vendor selection & Purchase order คื อ  ช่ ว งก ารจั ด ซื้ อ จั ด ห า
เครื่องจักร อุปกรณ์ และบริการทั้งหมดที่จ้าเป็นต่อการสร้างโรงงาน  โดยบริษัท EPC จะด้าเนินการ
คัดเลือก เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสั่งซื้อและการส่งมอบกับทางผู้ค้า ในขั้นตอนจัดซื้อจัดหา
จ้าเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลทางเทคนิคจากขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม (Detail engineering) 
โดยก้าหนดรายละเอียดของเครื่องจักร วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการ ขอบเขตของงาน และขอบเขต
การจัดหาไปยังผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วงเสนอราคาสินค้าและบริการ 

ระยะที่  5 : Expediting & Manufacturing inspection คือ หลังจากที่ด้าเนินการ
สั่งซื้อสินค้าจาก ผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในล้าดับต่อมา คือ การติดตามผลงานจาก
ผู้ผลิต และการตรวจสอบคุณและคุณสมบัติของเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดที่
วิศวกรออกแบบได้ระบุไว้ในเอกสารการจัดซื้อ รวมทั้งการประสานงานให้มีการจัดส่งสินค้าตาม
ก้าหนดการและสอดคล้องกับแผนงานรวมของโครงการ 
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ระยะที่ 6 : Construction คือ ช่วงด้าเนินการก่อสร้าง เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์จะ
ถูกส่งมาที่ พ้ืนที่งานก่อสร้างเป็นจ้านวนมากเพ่ือรอการประกอบและติดตั้ง ดังนั้น ในระยะการ
ด้าเนินงานนี้บริษัท EPC จึงมีการประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงค่อนข้างมาก บริษัท EPC ต้องเป็น
ผู้ด้าเนินการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด และ
เร่งรัดงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างที่ได้วางไว้ 

ระยะที่ 7 : Operation & Training หลังจากที่งานก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ จะต้องมี
การทดสอบกระบวนการผลิต เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรทุกตัวและอุปกรณ์ทุกชิ้นในสายการผลิตมี
ประสิทธิภาพในการท้างานอย่างสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า การทดสอบนี้จะด้าเนินการ
ระหว่างบริษัท EPC และเจ้าของโครงการ โดยมีเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต  (Licensor) เป็นผู้ให้
ค้าปรึกษาในกระบวนการทดสอบ อีกทั้งในระยะนี้จะต้องมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานของลูกค้าเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตมากยิ่งข้ึนก่อนการส่งมอบโรงงานในล้าดับต่อไป  

ระยะที่ 8 : Project handover เมื่อการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตได้ตามที่ลูกค้า
ต้องการแล้ว ในล้าดับสุดท้ายคือ การส่งมอบโรงงานให้แก่เจ้าของโครงการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปิดงาน
ของบริษัท EPC อย่างเสร็จสมบูรณ์ 
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ตารางที ่4.4 สรุปการด้าเนินงานของบริษัท EPC ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
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Bid Preparetion 
& Submission 

1. รับจดหมายเชิญเพื่อประกวดราคา หรือเพื่อเข้าเจรจาเสนอราคาจาก
ลูกค้า (Invitation to bid ; ITB) 

2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าประกวดราคา  

3. จัดเตรียมทีมส้าหรับการประกวดราคา หรือเสนองาน 
4. ยื่นซองเพื่อเสนอราคา 
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1 Project start 5. ลงนามในสัญญาจ้างระหวา่งเจ้าของโครงการและบริษัท EPC ผู้ชนะ
การประกวดราคา ซึ่งถือเป็นการเริ่มโครงการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ 

2 Project 
execution plan 

6. จัดเตรียมทีมวิศวกรส้าหรับโครงการ 
7. วางแผนและจัดทา้ตารางก้าหนดการท้างาน (Project schedule) 

3 Detail 
engineering 

8. ออกแบบด้านวิศวกรรม (Engineering design) ตามต้องการของลูกค้า 
9. ประมาณการเคร่ืองจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สา้หรับโครงการทั้งหมด 

4 Vendor 
selection & 
Purchase order 

10. สรรหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ตามข้อก้าหนดของฝ่ายออกแบบทาง
วิศวกรรมระบุไว้ และดา้เนินการจัดซื้อ 

5 Expediting & 
Manufacturing 
inspection 

11. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ติดตามการส่งสนิค้าไปยัง
พื้นที่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ 

6 Construction 12. ด้าเนินการก่อสร้าง และตดิตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ตามแบบทีไ่ด้รับ
อนุมัติ ต้องมีการติดตามความคืบหน้า คุณภาพงาน และบริหารงานให้
เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ และจะต้องจัดทา้รายรายงานเสนอต่อลูกค้า
เพื่ออนุมัติเบิกจ่าย โดย Project Manager จะเป็นผู้ที่ควบคุมดแูล
โครงการเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามก้าหนดและอยู่ภายใต้แผนการเงินที่
ก้าหนดไว ้

7 Operation & 
Training 

13. ตรวจสอบงานและทดสอบประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน  
14. อบรมพนักงานของลูกค้า  

8 Project 
handover 

15. ส่งมอบโรงงานให้แก่เจ้าของโครงการ 

ที่มา : จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา 
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ตามที่ ได้อธิบายถึงลักษณะและขั้นตอนการด้าเนินงานของบริษัท EPC สายงาน
อุตสาหกรรม จากนี้ผู้ศึกษาได้ล้าดับพฤติกรรมการฉวยโอกาสของบริษัทผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัด
จ้าหน่าย (Vendor) และผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที่มีต่อบริษัท EPC ไว้ตามช่วงเวลาการ
ด้าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงของพนักงานบริษัทรับก่อสร้าง
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมต่างชาติรายหนึ่ง จ้านวน 16 ราย ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีการด้าเนินการ
ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจ้าหน่าย ผู้ผลิต และผู้รับเหมาช่วง ได้แก่ วิศกรโครงการ วิศวกร
กระบวนการ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องมือวัด วิศวกรเครื่องกล วิศวกรควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่
ด้านขนส่ง และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ โดยผู้มีประสบการณ์ในสายงานมากที่สุด 23 ปี น้อยที่สุด 6 ปี และ
จ้านวนปีประสบการณ์โดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 14 ปี และจากผลการสัมภาษณ์พบว่ามี
หลายกรณีที่ผู้ค้าเหล่านี้มีช่องทางในการเอาเปรียบบริษัทรับก่อสร้างแบบ EPC ในสายงานนี้ โดยผู้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมฉวยโอกาสในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในสาย
งานนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น แนวทางการรับมือจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่จะช่วย
บรรเทาการเอาเปรียบจากผู้จัดจ้าหน่าย ผู้ผลิต และผู้รับเหมาช่วง 

 
4.3.1 พฤติกรรมการฉวยโอกาสช่วง Proposal phase 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงพฤติกรรมฉวยโอกาสของผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย 
และผู้รับเหมาช่วงในระยะ Proposal phase พบประเด็นส้าคัญที่ก่อให้เกิดการฉวยโอกาสได้ดังนี ้

4.3.1.1 การไม่เท่าเทียมกันทางด้านข้อมูล 
โดยปกติการขอราคาสินค้าจากผู้ผลิต (RFQ : Request for quotation) 

ในระยะเสนอราคา (Proposal phase) บริษัท EPC จะระบุสเปคของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
ความต้องการทางเทคนิค (Technical requirement) รวมไปถึงขอบเขตของงาน (Scope of work) 
และขอบเขตการจัดหา (Scope of supply) ที่ผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบให้มีความชัดเจน ครอบคลุม 
และตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการมากที่สุดเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย 
และผู้รับเหมาช่วงในการประเมินราคาสินค้าและบริการในขอบเขตที่รับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนไม่ตก
หล่น หลังจากที่ได้รับใบเสนอราคาสินค้า (Quotation) จากผู้ผลิต และผู้จัดจ้าหน่าย หลายราย 
บริษัท EPC จะด้าเนินการพิจารณาหาผู้ค้าที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ทางเทคนิค ขอบเขตของงาน และขอบเขตการจัดหาอย่างครบถ้วน ในล้าดับต่อมาจึงพิจารณาจาก
ระดับราคาสินค้าว่ารายใดสามารถเสนอขายในราคาท่ีดีที่สุด จากประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
โดยส่วนใหญ่ ผู้ผลิต และผู้จัดจ้าหน่าย จะพยายามตอบรับว่าตนเองมีสามารถผลิตสินค้าได้ตามที่
บริษัท EPC ก้าหนดไว้โดยมิได้ค้านึงว่าแท้จริงแล้วมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ ซึ่งผลกระทบจากข้อมูล
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ที่ไม่เท่าเทียมกัน (Asymmetric information) จะส่งผลต่อการด้าเนินงานของบริษัท EPC ในช่วง 
Project phase ดังนั้นการปิดบังข้อมูลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมการฉวยโอกาสที่มีต่อบริษัท EPC 

4.3.1.2 การผูกขาดทางด้านเทคโนโลยี 
วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่มีลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยี (Know-

how equipment) โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าประเภทนี้จะท้าการออกแบบและผลิตตามค้าสั่งซื้อ 
(Made to order) เพียงเท่านั้น เป็นเหตุให้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่มีความเฉพาะเหล่านี้มีราคา
สูงมากเกิดกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าชนิดพิเศษเหล่านี้เป็นผู้ผูกขาดทางเทคโนโลยีจึงไม่มี
ผู้ผลิตรายใดมาทดแทนได้ อีกทั้งการต่อรองราคาก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากไม่สามารถหาราคากลางมา
เปรียบเทียบ ดังนั้น ในกรณีที่ต้องซื้อสินค้ามีลักษณะเฉพาะเช่นนี้บริษัท EPC จึงมีอ้านาจไม่เพียงพอ
ในการต่อรองกับผู้ค้า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคา ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า และเงื่อนไขในการจัดซื้อ
จะต้องเป็นไปตามที่ผู้ค้าก้าหนด แตกต่างจากวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีลักษณะทั่วไปมีผู้ผลิต
หรือผู้จัดจ้าหน่ายหลายรายในท้องตลาด พบว่าการตั้งราคาสินค้าจากผู้ผลิต และผู้จัดจ้าหน่ายนั้น
เป็นไปได้ค่อนข้างล้าบาก ซึ่งจ้าเป็นต้องเสนอราคาสินค้าด้วยความระมัดระวังไม่เสนอราคาที่สูงกว่าผู้
แข่งขันรายอื่นๆ จึงท้าให้มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น EPC จึงมีอ้านาจในการต่อรองราคา 
และเงื่อนไขการซื้อขาย 

4.3.1.3 ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า 
หากมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงจากเจ้าของโครงการว่าต้องการใช้

อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจากผู้ผลิตรายหนึ่งเท่านั้น แม้ว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการนั้นเป็น
สินค้ามีความคล้ายคลึงกับสินค้าของผู้ผลิตรายอ่ืนซึ่งสามารถทดแทนกันได้ แต่ เนื่องด้วยลูกค้ามี
ความคุ้นเคยในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของผู้ผลิตรายนี้อยู่ก่อนแล้ว จึงไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้งาน
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์จากผู้ผลิตรายอ่ืน จากความต้องการเฉพาะของลูกค้าท้าให้ผู้ผลิตเสนอราคา
สินค้าได้อย่างอิสระ เนื่องจากผู้ผลิตทราบเป็นอย่างดีว่าเป็นผู้มีอ้านาจผูกขาดซึ่งมักจะเรียกผู้จัด
จ้าหน่ายประเภทนี้ว่า Sole bidder ซึ่งบริษัท EPC จ้าเป็นต้องยินยอมในเงื่อนไขและการก้าหนด
ราคาของผู้จัดจ้าหน่ายประเภทนี้ 

4.3.1.4 ความต้องการในแรงงานทักษะเฉพาะ 
การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในสายงานปิโตรเคมีจ้าเป็นที่

จะต้องอาศัยการจ้างผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน
งานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี ดังนั้นการที่จะหาผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ๆ เพ่ือสร้างการแข่งขันในการ
เสนอราคาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้รับเหมารายใหม่มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ แม้ว่า
บริษัทรายใหม่จะเสนอราคาค่าแรงด้วยอัตราที่ต่้าก็ตาม ถึงอย่างไร ในบางครั้งบริษัท EPC ไม่ต้องการ
รับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท้างานที่ผิดพลาดของผู้รับเหมาที่มีความช้านาญ ความเข้าใจใน
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การปฏิบัติงานส้าหรับงานก่อสร้างสายงานนี้ไม่เพียงพอซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้ 
ดังเช่นกรณีตัวอย่าง ถังสารเคมีโรงงานผลิตสารโทลูอีนของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ บีเอสที จ้ากัด 
ระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้ในระหว่างการซ่อมบ้ารุงประจ้าปี โดยสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากสะเก็ดไฟที่
เกิดจากการเชื่อมของพนักงานของบริษัท STC ผู้รับเหมาล้างถังสารเคมี จากเหตุการณ์ครั้งนี้มี
ผู้เสียชีวิตถึง 12 ราย และมีผู้ได้บาดเจ็บจ้านวน 129 ราย ด้วยความกลัวต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
ส่งผลให้บริษัทรับเหมาช่วงรายเก่าที่มีประสบการณ์มีข้อได้เปรียบมากกว่าผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ โดน
ผู้รับเหมารายเก่ามักเสนออัตราคาแรงที่สูงกว่ารายใหม่ ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่า
ผู้รับเหมาช่วงมักมีพฤติกรรมเอาเปรียบในช่วงเสนอราคาด้วยวิธีการประเมินปริมาณงานที่เกินกว่า
ความเป็นจริง และมักจะใช้อัตราค่าแรงต่อหน่วยชิ้นงานที่มีราคาแพงน้ามาคิดราคารับเหมาส้าหรับ
งานที่มีอัตราค่าแรงที่ต่้ากว่า ด้วยเหตุนี้ จ้าเป็นต้องมีวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการประมาณราคา และ
การประเมินปริมาณงานที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบจากบริษัทผู้รับเหมา 

4.3.1.5 ข้อจ ากัดทางด้านเวลา 
ประเด็นสุดท้ายในช่วง Proposal phase ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านให้

ความเห็นว่า ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดในการด้าเนินงานช่วง Proposal phase ส่งผลให้ทั้งฝ่าย
วิศวกรรม และฝ่ายจัดซื้อจัดหา ระบุรายละเอียดความต้องการ หรือก้าหนดขอบเขตงาน และขอบเขต
การจัดหาได้อย่างไม่ชัดเจน และครอบคลุม อีกท้ังผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วง เสนอราคา
สินค้าและบริการไม่ครบถ้วนไม่ตรงกับความต้องการของบริษัท EPC ถึงแม้ว่าในระยะนี้จะยังมิได้มี
การซื้อขายสินค้าและบริการอย่างแท้จริงแต่ด้วยความผิดพลาดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท EPC 
ในการประมาณการมูลค่าโครงการก่อสร้างเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในการประมูลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากบริษัทชนะการประมูลงานด้วยการประเมินที่คลาดเคลื่อนใน Proposal phase ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างมากในการด้าเนินงานช่วง Project phase อันเนื่องมาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงการจากงาน
ส่วนเพิ่ม (Additional work) จากการประเมินราคาสินค้าและบริการที่ไม่ครบถ้วน  
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ตารางที่ 4.5 สรุปพฤติกรรมฉวยโอกาสในธุรกิจ EPC สายงานปิโตรเคมีในช่วง Proposal  phase 
 

ระยะการ
ด าเนินงาน 

ผู้ฉวยโอกาส สาเหตุ พฤติกรรม 
การป้องกันพฤติกรรม 

ฉวยโอกาส 

Bid
 p

re
pa

re
tio

n 
& 

su
bm

iss
ion

 

ผู้ผลิต และ 
ผู้จัดจ้าหน่าย 

1. การมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน 
(Asymmetric Information) 

อ้างว่ามีศักยภาพเพียงพอในการ
ด้าเนินงาน 

ไม่สามารถป้องกันได้ ซึ่งผลกระทบการ
ฉวยโอกาสนี้จะส่งในช่วงด้าเนนิโครงการ 

2. การผูกขาดทางด้านเทคโนโลย ี เสนอราคาสินค้าในราคาที่สูงกว่าที่
คาดการณ ์และไม่สามารถต่อรองราคาได้ 

ไม่สามารถป้องกันได้ จ้าเปน็ต้องยอมรับ
เงื่อนไข 

3. ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้า 

เสนอราคาสินค้าในราคาที่สูงกว่าที่
คาดการณ ์และไม่สามารถต่อรองราคาได้ 

ไม่สามารถป้องกันได้ จ้าเปน็ต้องยอมรับ
เงื่อนไข 

ผู้รับเหมาช่วง 1. ความต้องการในแรงงานทักษะ
เฉพาะ 

ประเมินปริมาณงานที่เกินกว่าความเป็น
จริง 

 

จ้าเป็นต้องมีวิศวกรผู้มปีระสบการณ์ในการ
ประมาณราคา และประเมินปริมาณงานได้
อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้โดยเอาเปรียบ 

ใช้อัตราคา่แรงต่อหน่วยชิ้นงานที่มีราคาสูง
น้ามาคิดราคารับเหมาส้าหรับงานที่มีอัตรา
ค่าแรงที่ต่้ากว่า 

จ้าเป็นต้องมีวิศวกรผู้มปีระสบการณ์ในการ
ประมาณราคา และประเมินปริมาณงานได้
อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบ 

 ที่มา : จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา 
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4.3.2 พฤติกรรมการฉวยโอกาสช่วง Project phase 
เมื่อเข้าสู่ช่วง Project phase ซึ่งเป็นระยะที่เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการ

อย่างแท้จริงระหว่างบริษัท EPC ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ผู้ผลิต (Supplier) และผู้จัด
จ้าหน่าย (Vendor) จากประสบการณ์ในของพนักบริษัทในกลุ่มตัวอย่างมักจะพบเห็นพฤติกรรมการ
ฉวยโอกาสจากผู้ค้าในการด้าเนินงานระยะจัดซื้อ (Vendor selection & Purchase order), ระยะ
ติดตามสินค้า (Expediting & Manufacturing inspection) และระยะการก่อสร้าง (Construction)  

4.3.2.1 พฤติกรรมฉวยโอกาสระยะ Vendor selection & Purchase order 
ก ารด้ า เนิ น งาน ใน ระยะ  Vendor selection & Purchase order  

เกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการออกแบบของฝ่ายวิศวกรรม (Detail engineering) เพราะการสั่งซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์  หรือเครื่องจักร จ้าเป็นต้องทราบรายละเอียดความต้องการทางเทคนิค  (Technical 
requirement) ขอบเขตการท้างานและขอบเขตการจัดหา (Scope of work & scope of supply) 
โดยที่ฝ่ายจัดซื้อจะส่งข้อมูลความต้องการนี้ไปยังผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วง เพ่ือขอราคา
สินค้าและบริการ โดยจะส่งเอกสารขอราคาสินค้าไปยังผู้ค้าหลายรายเพ่ือสร้างการแข่งขัน ก่อนการ
สั่งซื้อบริษัท EPC จะประเมินหาผู้จัดจ้าหน่ายที่มีความเหมาะสมที่สุดทั้งด้านทางเทคนิค และราคา ซึ่ง
ในระยะการด้าเนินงานนี้มีความคล้ายคลึงกับการขอราคาสินค้าในช่วง Proposal phase ดังนั้น
พฤติกรรมการฉวยโอกาสจากผู้จัดจ้าหน่ายและผู้รับเหมาช่วงจึงไม่แตกต่างกัน  แต่ถึงอย่างไรช่วง 
Project phase นี้ เป็นช่วงด้าเนินงานที่ เกิดการซื้อขายขึ้นระหว่างบริษัท EPC และผู้ค้า ดังนั้น 
ขั้นตอนการร่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญที่บริษัท EPC ใช้ในการควบคุม
พฤติกรรมฉวยโอกาสจากผู้ค้า และจากค้ากล่าวที่ว่า “ไม่มีสัญญาใดที่มีความสมบูรณ์” จึงสามารถ
แบ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเอาเปรียบที่เกิดจากสัญญาซื้อขายได้ดังนี้ 

(1) รายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ครบถ้วน 
การก้าหนดรายละเอียดของสินค้า วัสดุ อุปกรณ์  และเครื่องจักรที่

ต้องการสั่ งซื้อในสัญญาซื้อขาย ซึ่ งต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดทางเทคนิค คุณสมบัติ 
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร รวมทั้งงานบริการที่ต้องการได้รับจากผู้ค้าเป็นสิ่งที่ต้องด้าเนินการ และ
สิ่งที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือการระบุขอบเขตงานและขอบเขตการจัดหา (Scope of work & 
scope of supply) ที่ต้องการจากผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วง เป็นส่วนที่ต้องก้าหนด
อย่างละเอียดรอบคอบ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ เกิดข้อผิดพลาดจาก Scope of work & scope of 
supply ที่ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ต้องมีการเพ่ิมขอบเขตงานหรือเพ่ิมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักร รวมไปถึงการเพ่ิมความต้องการในงานบริการจากผู้จัดจ้าหน่ายภายหลังจากการออกค้า
สั่งซื้อ จากประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า การก้าหนดขอบเขตงานที่ไม่ครบถ้วนเป็นสาเหตุให้
ผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วง ฉวยโอกาสคิดค่าใช้จ่ายจากขอบเขตงานและขอบเขตการ



Ref. code: 25595804010469MUYRef. code: 25595804010469MUY

  51 

   

จัดหาที่เพ่ิม (Additional work) ขึ้นในอัตราที่สูงกว่าราคาที่ตกลงกันในค้าสั่งซื้อก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ 
ในขัน้ตอนการร่างข้อก้าหนดในการจัดซื้อของบริษัท EPC จึงต้องใช้ชั่วโมงการท้างานของวิศวกร และ 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อที่มีประสบการณ์จ้านวนมาก 

(2) ความเข้าใจในที่คลาดเคลื่อนของขอบเขตงาน 
ถึงแม้ว่าบริษัท EPC จะด้าเนินการร่างข้อก้าหนดในเอกสารจัดซื้อด้วย

ความระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่การตรวจสอบความเข้าใจใน Scope of work & scope of supply 
ของทั้งผู้ซื้อและผู้จัดจ้าหน่ายก่อนการสั่งซื้อสินค้าและบริการเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งกว่า เพ่ือเป็นการป้องกัน
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างบริษัท EPC และผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วงจน
ก่อให้เกิดปัญหาในการด้าเนินงานโครงการในช่วงต่อๆ  ไป โดยเฉพาะการเพ่ิมขอบเขตของงานหรือ
เพ่ิมการจัดหา (Additional work) ถือเป็นการเปิดช่องว่างให้แก่ผู้ค้าในการฉวยโอกาสจากความ
ผิดพลาดนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและระยะเวลาด้าเนินการโครงการให้เพ่ิมขึ้น ดังนั้นก่อนการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อสินค้าจากผู้ค้ารายใดบริษัท EPC จึงจัดให้มีการประชุมเพ่ือท้าความเข้าใจใน
รายละเอียดทั้งทางด้านเทคนิค ขอบเขตของงาน ขอบเขตการจัดหา รวมถึงราคาที่ผู้ค้าเสนอมานั้น
ต้องครอบคลุมเนื้องานทั้งหมด 

4.3.2.2 พฤติกรรมฉวยโอกาสระยะ Expediting & Manufacturing 
inspection 

หลังจากที่บริษัท EPC ได้ท้าการสั่งซื้อไปยังผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าและ
บริการเสร็จสิ้นแล้ว ในล้าดับต่อมาการติดตามผลการด้าเนินงานของผู้จัดจ้าหน่ายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้อง
ก้าเนินการอย่างใกล้ชิด จากการรวบรวมบทสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าการเอาเปรียบจากผู้จัด
จ้าหน่ายในช่วง Manufacturing & Inspection มีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) การไม่เท่าเทียมกันทางด้านข้อมูล 
ในช่วงที่บริษัท EPC ด้าเนินการท้าการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และ 

ผู้รับเหมาช่วงที่มีความเหมาะสมนั้น ผู้ค้าแต่ละรายจะท้าทุกวิธีเพ่ือให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในการจัดซื้อ  
ดังเช่น ให้การยืนยันว่ามีความสามารถและศักยภาพในการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักร ได้ตรงตาม
ข้อก้าหนด ทั้งด้านการออกแบบทางเทคนิค ขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ความสามารถในการส่ง
มอบสินค้าให้ครบตามจ้านวนภายในระยะเวลาที่ก้าหนด แต่หลังจากที่บริษัท EPC ได้ออกค้าสั่งซื้อ
สินค้าเป็นที่เรียบร้อย จนเข้าสู่ช่วงการผลิตสินค้าผู้จัดจ้าหน่ายและผู้ให้บริการส่วนใหญ่กลับไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ตามที่ได้ตามข้อตกลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความไม่เท่าเทียมกันทางด้านข้อมูลระหว่าง
บริษัท EPC และบริษัทผู้ค้า 
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(2) ศักยภาพผู้ผลิตไม่เพียงพอ 
กรณีการส่งสินค้ามีความล่าช้ากว่าที่ก้าหนดการณ์ที่ระบุไว้ในเอกสารการ

สั่งซื้อ  เนื่องจากความสามารถในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตไม่เพียงพอ ซึ่งอีกประการหนึ่งในระยะนั้น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าขาดตลาดต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดนั้นเพ่ิมสูงขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ผลิตชะลอ
การผลิตสินค้าในรายการนั้น ในกรณีนี้บริษัท EPC จะด้าเนินการเร่งรัดให้ผู้ผลิตด้าเนินการส่งสินค้า
ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ หากผู้ผลิตยังไม่สามารถส่งสินค้าได้ภายในระยะเวลาก้าหนดบริษัท EPC 
จะด้าเนินการปรับค่าเสียหายเนื่องจากความล่าช้า (Liquidated damages) ซึ่งรายละเอียดการปรับ
จะได้ตกลงกันตอนท้าสัญญาซื้อขายไว้ทุกครั้ง 

กรณีสินค้าไม่ได้ตามสเปคที่ได้ก้าหนดไว้ในค้าสั่งซื้อ ซึ่งในช่วงติดตามงาน
การผลิตสินค้า ทีมงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิศวกรผู้รับผิดชอบในเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละ
ประเภทของบริษัท EPC จะตรวจสอบขั้นตอนการผลิต และคุณภาพของสินค้า หากพบว่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ผลิตไม่ได้ตามคุณภาพตามที่ได้ระบุเอาไว้ในเอกสารค้าสั่งซื้อ บริษัท EPC จะเร่งรัดให้
ผู้ผลิตแก้ไข หรือท้าการผลิตชิ้นงานใหม่ให้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

(3) ข้อจ ากัดทางด้านเวลา 
ผู้ผลิตใช้ข้อจ้ากัดทางด้านเวลามาใช้เป็นเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบจาก

บริษัท EPC ด้วยระยะเวลาโครงการก่อสร้างมีอย่างจ้ากัด  บริษัท EPC จึงได้ออกค้าสั่งซื้อให้แก่ผู้ผลิต
รายหนึ่งโดยมีการก้าหนดระยะเวลาการส่งสินค้าที่สั้นมาก ถึงแม้ว่าผู้ผลิตรายนี้ได้สัญญาว่าจะ
ด้าเนินการผลิตสินค้าให้ทันตามเวลาที่ก้าหนด ซึ่งบริษัท EPC กังวลว่าหากผู้ผลิตประกอบสินค้าไม่ทัน
ตามก้าหนดจะท้าให้กระทบต่อแผนงานการก่อสร้างโดยรวม ด้วยเหตุนี้บริษัท EPC จึงต้องส่งวิศวกร
ผู้รับผิดชอบลงไปติดตามการด้าเนินงาน และช่วยแก้ไขปัญาที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิตของผู้ผลิตรายนี้
โดยตรง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะสามารถส่งได้ทันตามเวลาที่ก้าหนด เช่นนี้แล้ว บริษัท EPC จึง
จ้าเป็นต้องเสียชั่วโมงการท้างานของบุคลากรของตนเองมาด้าเนินงานในส่วนที่เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ผลิตรายนี้ 

นอกจากนี้ ผู้ผลิตมักจะใช้ระยะเวลาที่กระชั้นชิดมาเป็นข้ออ้าง เพ่ือรวบ
รัดให้บริษัท EPC ยอมรับในชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดทางเทคนิค ซึ่งกรณีนี้เกิดจากผู้ผลิตและ
ประกอบชิ้นงาน (Fabricator) ได้ศึกษาข้อก้าหนดในการผลิตที่ ในเอกสารประกอบค้าสั่งซื้อไม่
ครบถ้วน จึงท้าให้ผู้ผลิตรายนี้ประกอบอุปกรณ์นี้ไม่เป็นไปตามวิธีที่ลูกค้าได้ก้าหนด ซึ่งความผิดพลาด
นี้ก็เกิดจากทางฝั่งบริษัท EPC ที่ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตไม่ถี่ถ้วน และในส่วนของผู้ผลิตเองก็
ต้องการจะปิดบังความผิดพลาดของตนเช่นกัน ประกอบกับข้อจ้ากัดของก้าหนดเวลาส้าหรับติดตั้ง
อุปกรณ์ชิ้นนี้ หากบริษัท EPC เรียกร้องให้ผู้ผลิตรายนี้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นใหม่ตามวิธีที่ลูกค้าก้าหนด ซึ่ง
จะส่งผลท้าให้การก่อสร้างล่าช้ากระทบต่อแผนงานโดยรวม เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท 
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EPC ต้องกลับมาพิจารณาว่าอุปกรณ์ที่ถูกประกอบขึ้นด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้านี้
สามารถเป็นที่ยอมรับตามหลักการทางวิศวกรรม ฟังก์ชั้นการใช้งาน และที่ส้าคัญคือ  ต้องเป็นที่
ยอมรับทางด้านความปลอดภัยหรือไม่ ถ้าหากความผิดพลาดนี้เป็นที่ยอมรับได้บริษัท EPC จะต้อง
ด้าเนินการขอเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค (Technical deviation) ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของ
เจ้าของโครงการ เพ่ือให้ลูกค้าอนุมัติยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนี้ ซ่ึงการท้า Technical deviation นี้
ท้าให้เสียเวลาเกิดความล่าช้าในการด้าเนินการโครงการ และเสียชั่วโมงการท้างานของพนักงานหลาย
ต้าแหน่งในการด้าเนินการ 

4.3.2.3 พฤติกรรมฉวยโอกาสระยะ Construction 
ช่วงการก่อสร้าง (Construction) บริษัท EPC จะมีการประสานงาน

ระหว่างลูกค้าหรือเจ้าของโครงการหรือตัวแทนลูกค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่าย
เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิศวกรผู้ออกแบบในแต่ละสายงาน เพื่อให้การบริหารโครงการก่อสร้างเป็นไป
อย่างราบรื่นตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งในระยะนี้บริษัทผู้รับเหมาช่วงจะด้าเนินงานค่อนข้างมากดังนั้น
พฤติกรรมการฉวยโอกาสส่วนใหญ่จึงเกิดจากทางผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เป็นส่วนใหญ่ และ
แรงจูงใจของการฉวยโอกาสของบริษัทผู้รับเหมาช่วงมดัีงนี้ 

(1) ต้องการลดต้นทุนการด าเนินงาน 
โดยส่วนใหญ่บริษัท EPC จะเป็นผู้ซื้อวัสดุส้าหรับการก่อสร้างให้แก่

ผู้รับเหมาช่าง แต่งานก่อสร้างบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานฐานราก บริษัท EPC มักจะแบ่ง
ขอบเขตการจัดหาวัสดุให้แก่ผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในบางครั้งผู้รับเหมาช่วงมีการลอบใช้
วัสดุในการก่อสร้างไม่ได้ตามคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า เช่น 
การใช้เหล็กเส้นที่ไม่ได้ขนาด ใช้เหล็กที่มีสนิมในการก่อสร้าง การใช้หินที่ไม่ได้ขนาดในการผสม
คอนกรีต และเมื่อบริษัท EPC พบว่าผู้รับเหมาช่วงมีพฤติกรรมฉวยโอกาสเช่นนี้จะด้าเนินการเอาผิด
และเรียกร้องให้ผู้รับเหมาช่วงเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างให้ได้มาตรฐานโดยใช้สัญญาจ้างเป็นตัวบังคับ 

บ่อยครั้งที่ผู้รับเหมาช่วงมักใช้คนงานที่ไม่ค่อยมีคุณภาพในการก่อสร้าง 
ซึ่งการใช้คนงานไร้ฝีมือให้มาท้างานประเภทที่ต้องใช้คนงานมีทักษะฝีมือ ท้าให้งานที่ออกมาไม่ได้
มาตรฐานจ้าเป็นต้องแก้ไขงานให้ผ่านตามเกณฑ์ ท้าให้มีการเบิกวัสดุ อุปกรณ์ที่เกินความจ้าเป็น 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุเพ่ิม แต่ถึงอย่างไร บริษัท EPC มีมาตรการป้องกันการเอารัดเอา
เปรียบโดยการระบุค่าปรับกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงท้างานเสียเป็นจ้านวนมากท้าให้สิ้นเปลืองวัสดุ  และ
อุปกรณ์ส้าหรับการก่อสร้าง อีกทั้งยังใช้คนงานน้อยกว่าที่ได้ประเมินไว้ในสัญญาจ้าง ส่งผลให้
ความก้าวหน้าของโครงการล้าช้ากว่าแผนงาน ซึ่งสาเหตุที่ผู้รับเหมาช่วงมีพฤติกรรมเช่นนี้ เพราะ
ผู้รับเหมาช่วงคิดว่าเมื่อบริษัท EPC ได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาช่วงเข้ามาด้าเนินงานก่อสร้างแล้ว บริษัท 
EPC ย่อมไม่มีทางเลือกอ่ืนที่ดีไปกว่านี้ ดังนั้นไม่ว่าจะด้าเนินช้าหรือเร็วอย่างไรเสียผู้รับเหมาช่วงย่อม
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ได้รับเงินค่าจ้างตามปริมาณงานเนื้องานที่ได้ด้าเนินการ ทั้งนี้บริษัท EPC จึงมีวิธีการรับมือเหตุการณ์นี้
ด้วยการจ้างผู้รับเหมาช่วงสองรายที่มีศักยภาพในการท้างานใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากผู้รับเหมาช่วงราย
ใดมีพฤติกรรมไม่ยอมส่งคนงานเป็นผลให้งานล่าช้า หรือท้างานไม่ได้คุณภาพ ทางบริษัท EPC จะตัด
งานส่วนที่เหลือของผู้รับเหมาที่มีปัญหาให้กับผู้รับเหมาอีกรายทันที การด้าเนินการนี้เพราะต้องการ
สร้างสภาวะการแข่งขันในการสร้างผลงานของผู้รับเหมาช่วง 

(2) ขอบเขตงานที่นอกเหนือจากสัญญาจ้าง 
ในการบริหารโครงการแบบ EPC จะพยายามป้องกันไม่ให้มีขอบเขตงาน

เพ่ิม (Additional work) โดยที่มิได้คาดการณ์ไว้ แต่ถึงอย่างไร Additional work มักเกิดอย่างไม่
คาดคิด อาทเิช่น 

1. การที่ เจ้าของโครงการไม่ยินยอมรับงานที่ บริษัท EPC ส่งมอบ 
เนื่องจากมีขั้นตอนการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อก้าหนด แม้ว่างานชิ้นนั้นจะได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด จึงเป็นสาเหตุให้ต้องรื้องานทิ้งแล้วเริ่มต้นท้าใหม่  

2. การประเมินเนื้องานที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้รับเหมาช่วงไม่ได้
คาดการณ์ว่างานที่ได้รับการว่าจ้างนั้นมีข้อก้าหนดที่เกินกว่ามาตรฐานที่บริษัทของตนจะด้าเนินงานได้ 
นอกจากนี้ ผู้รับเหมาช่วงมักอ้างว่าอัตราค่าจ้างที่เสนอมานั้นมิได้พิจารณาจากเนื้องานที่เกินมาตรฐาน
นี้ เป็นต้น 

เนื่องจากขอบเขตงานเพ่ิมส่วนนี้ไม่ได้ประเมินไว้ในระยะจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนั้น ขอบเขตงานที่เพ่ิมขึ้นโดยไม่คาดหมายนี้มักจะถูกเสนอด้วยอัตราคาแรงจากผู้รับเหมาช่วงที่สูง
กว่าปกติประมาณ 2-3 เท่าตัว และเป็นสิ่งที่บริษัท EPC ไม่สามารถปฏิเสธได้ 

 
จากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่าประเด็นที่บริษัท EPC เป็นกังวลมาก

ที่สุดในระยะ Project Phase คือ งานที่เพ่ิมขึ้นเหนือจากที่คาดการณ์ไว้ (Additional work) ดังนั้น 
เพ่ือให้งานด้าเนินไปได้อย่างราบรื่นจนจบโครงการ บริษัท EPC จ้าเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงาน
เพ่ิมที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ Additional work จึงเป็นช่องทางให้ผู้ผลิต ผู้ขาย และ 
รับเหมาช่วง มีพฤติกรรมฉวยโอกาสได้มากที่สุด  
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ตารางที่ 4.6 สรุปพฤติกรรมฉวยโอกาสในธุรกิจ EPC สายงานปิโตรเคมีในช่วง Project  phase 
 

ระยะการด าเนินงาน ผู้ฉวยโอกาส สาเหตุ พฤติกรรม 
การป้องกันพฤติกรรม 

ฉวยโอกาส 

1. Project start ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
2. Execution plan ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

3. Detail engineering ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
4. Vendor selection 
& Purchase order 

ผู้ผลิต และ 
ผู้จัดจ้าหน่าย 

1. การมีข้อมูลทีไ่ม่เท่าเทยีม
กัน (Asymmetric 
information) 

อ้างว่ามีศักยภาพเพียงพอในการผลิตสินค้าตามที่
บริษัท EPC ก้าหนด 

ไม่สามารถป้องกันได้ ซึ่งผลกระทบการฉวย
โอกาสนี้จะส่งในระยะ Expediting & 
Manufacturing inspection 

2. การผูกขาดทางด้าน
เทคโนโลย ี

เสนอราคาสินค้าในราคาที่สูงกว่าที่คาดการณ์ 
และไม่สามารถต่อรองราคาได ้

ไม่สามารถป้องกันได้ และจ้าเป็นตอ้งยอมรับ
เงื่อนไข 

3. ความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงของลูกค้า 

เสนอราคาสินค้าในราคาที่สูงกว่าที่คาดการณ์ 
และไม่สามารถต่อรองราคาได ้

ไม่สามารถป้องกันได้ และยอมรับเง่ือนไข 

4. รายละอียดขอบเขตงานท่ี
ไม่ครบถ้วน 

คิดค่าใช้จ่ายจากขอบเขตงานและขอบเขตการ
จัดหาที่เพิ่ม (Additional work) ขึ้นในอัตราที่สูง
กว่าปกติ 

ใช้บุคลากรผูม้ีประสบการณ์จา้นวนมากในการ
ร่างข้อก้าหนดในเอกสารขอใบเสนอราคา 
(RFQ) 

5. ความเข้าใจในท่ี
คลาดเคลื่อนของขอบเขตงาน 

คิดค่าใช้จ่ายจากขอบเขตงานและขอบเขตการ
จัดหาที่เพิ่ม (Additional work) ขึ้นในอัตราที่สูง
กว่าปกติ 

ตรวจสอบความเข้าใจใน Scope of work & 
scope of supply ระหว่างบริษัท EPC และ
ผู้ขาย ก่อนการออกค้าสั่งซื้อเพื่อปอ้งกันความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
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 ตารางที่ 4.6 สรุปพฤติกรรมฉวยโอกาสในธุรกิจ EPC สายงานปิโตรเคมีในช่วง Project  phase (ต่อ) 
 

ระยะการด าเนินงาน ผู้ฉวยโอกาส สาเหตุ พฤติกรรม 
การป้องกันพฤติกรรม 

ฉวยโอกาส 

4. Vendor selection 
& Purchase order 
(ต่อ) 

ผู้รับเหมาช่วง 1. ความต้องการในแรงงาน
ทักษะเฉพาะ 

ประเมินปริมาณงานท่ีเกินกว่าความเป็นจริง จ้าเป็นต้องมีวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการ
ประมาณราคา และประเมินปรมิาณงานได้
อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้โดยเอาเปรียบ 

ใช้อัตราค่าแรงต่อหน่วยชิ้นงานท่ีมรีาคาสูงน้ามา
คิดราคารับเหมาสา้หรับงานท่ีมีอัตราค่าแรงท่ีต่้า
กว่า 

จ้าเป็นต้องมีวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการ
ประมาณราคา และประเมินปรมิาณงานได้
อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบ 

5. Expediting & 
Manufacturing 
inspection 

ผู้ผลิต และ 
ผู้จัดจ้าหน่าย 

1. การมีข้อมูลทีไ่ม่เท่าเทยีม
กัน (Asymmetric 
information) 

ไม่สามารถด้าเนินการผลิตได้ตามที่ได้ตาม
ข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย 

ใช้ข้อก้าหนดในสัญญาซื้อขายเพื่อเรียกร้องการ
ชดเชยค่าเสยีหาย 

2. ศักยภาพผูผ้ลิตไมเ่พียงพอ ส่งสินค้ามคีวามลา่ช้ากว่าท่ีก้าหนดการณ์ที่ระบไุว้
ในเอกสารการสั่งซื้อ 

ใช้ข้อก้าหนดในสัญญาซื้อขายเพื่อเรียกร้องการ
ชดเชยค่าเสยีหาย 

สินค้าไม่ได้ตามสเปคที่ได้ก้าหนดไว้ในค้าสั่งซื้อ ใช้ข้อก้าหนดในสัญญาซื้อขายเพื่อเรียกร้องการ
ชดเชยค่าเสยีหาย 

3. ข้อจ้ากัดทางด้านเวลา 
 

รวบรัดให้บริษัท EPC ยอมรับในช้ินงานท่ีไม่
เป็นไปตามข้อก้าหนดทางเทคนิค โดยน้าข้อจ้ากดั
ทางด้านเวลามาเป็นข้ออ้าง 

จ้าเป็นต้องยอมรบัช้ินงาน  
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ตารางที่ 4.6 สรุปพฤติกรรมฉวยโอกาสในธุรกิจ EPC สายงานปิโตรเคมีในช่วง Project  phase (ต่อ) 
 

ระยะการด าเนินงาน ผู้ฉวยโอกาส สาเหตุ พฤติกรรม 
การป้องกันพฤติกรรม 

ฉวยโอกาส 

6. Construction ผู้รับเหมาช่วง 1. ต้องการลดต้นทุนการ
ด้าเนินงานของบริษัท
ผู้รับเหมาช่วง 

มีการลอบใช้วัสดุในการก่อสร้างไมไ่ด้ตามคณุภาพ
ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง 

ใช้สัญญาจ้างเป็นตัวบังคับเพื่อเรยีกร้องให้
ผู้รับเหมาช่วงเปลี่ยนวสัดุก่อสร้างให้ได้
มาตรฐานตามที่ก้าหนด 

ใช้คนงานท่ีไม่ค่อยมีคุณภาพในการก่อสร้าง ท้าให้
คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐานตามทีก่้าหนด 

ใช้ข้อก้าหนดในสัญญาจ้างเพื่อเรียกร้องให้แก้ไข
งานท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 

ผู้รับเหมาช่วงใช้คนงานน้อยกว่าท่ีได้ประเมินไว้ใน
สัญญาจ้าง 

ด้าเนินการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง 2 รายที่มี
ศักยภาพในการท้างานใกล้เคียงกันเพื่อสร้าง
บรรยากาศการแข่งขัน 

2. ขอบเขตงานท่ี
นอกเหนือจากสัญญาจ้าง 
(Additional work) 

อัตราค่าแรงจากสูงกว่าปกติประมาณ 2-3 เท่าตัว ไม่สามารถป้องกันได้ และจ้าเป็นตอ้งยอมรับ
เงื่อนไข 

7. Operation & 
Training 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

8. Project handover ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ที่มา : จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา 
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จากการผลการศึกษาการป้องกันพฤติกรรมฉวยโอกาสของบริษัท EPC ในสายงานปิโตร
เคมี พบว่าบริษัท EPC ให้ความส้าคัญกับรายละเอียดข้อก้าหนดในหนังสือสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
อย่างมาก ซึ่งข้อก้าหนดเหล่านี้จะสามารถน้ามาบังคับใช้เพ่ือช่วยป้องกันและบรรเทาเสียหายที่เกิดขึ้น
จากพฤติกรรมฉวยโอกาสจากผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และผู้รับเหมาช่วง โดยรายละเอียดข้อก้าหนด
เหล่านี้ได้มาจากการออกแบบทางวิศวกรรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์เฉพาะของบุคลากรในการออกแบบ นอกจากนี้ บุคลากรเหล่านี้จะต้องด้าเนินการ
ติดตาม ควบคุมคุณภาพ และตรวจรับสินค้าและบริการ ให้ตรงข้อก้าหนดในร่างไว้ในสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง ด้วยสาเหตุนี้บริษัท EPC สายงานโรงงานอุตสาหกรรมจึงให้น้้าหนักในการลงทุนในสินทรัพย์ทาง
บุคคล  

ถึงแม้ว่าบริษัท EPC จะมีความพยายามในการร่างข้อก้าหนดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้
ครอบคลุมมากเพียงใด แต่เมื่อโครงการได้ด้าเนินไปความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจและไม่
ตั้งใจของหน่วยธุรกิจต้นน้้า หรือแม้กระทั้งความผิดพลาดจากบุคลากรผู้มีประสบการณ์ของบริษัท 
EPC รวมไปถึงความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นในอนาคตท้าให้หน่วยธุรกิจต้นน้้าหาช่องว่างของข้อบังคับ
ทางสัญญาที่ไม่สามารถเขียนได้อย่างสมบูรณ์เพ่ือฉวยโอกาสกับบริษัท EPC  อยู่เสมอ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
บริษัท EPC ที่มุ่งเน้นให้บริการในงานก่อสร้างประเภทสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานจะมี

ระดับการลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะทางกายภาพที่สูง เนื่องจากโครงการก่อสร้างประเภทนี้จ้าเป็นต้อง
อาศัยเครื่องจักรกลหนักมูลค่าสูงจ้านวนมากส้าหรับการก่อสร้าง ถึงแม้ว่าการลงทุนซื้อเครื่องจักรจะมี
มูลค่าสูง แต่เครื่องจักรเหล่านี้สามารถใช้ในงานก่อสร้างโครงการอ่ืนๆ ได้ตลอดจนครบอายุการใช้งาน 
อีกประการหนึ่งคือ การมีระดับการลงทุนในความเฉพาะของบุคลากรที่ต่้าของบริษัท EPC ในสายงาน
นี้ เนื่องมาจากโครงการประเภทนี้ใช้การออกแบบด้านโยธาเป็นหลัก และมีการออกแบบก็ค่อนข้าง
ตายตัวไม่ซับซ้อน อีกท้ังแบบงานก่อสร้างมักจะถูกก้าหนดมาให้จากเจ้าของโครงการอยู่แล้ว ดังนั้น 
บริษัท EPC ในกลุ่มนี้จึงไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องเน้นลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะทางประเภทบุคล  

แตกต่างจากบริษัท EPC ในสายงานอุตสาหกรรมที่มีระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทาง
กายภาพที่ต่้า ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัท EPC กลุ่มนี้อาศัยการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) 
ในการด้าเนินก่อสร้างเป็นหลัก ดังนั้น บริษัท EPC สายงานนี้จึงไม่จ้าเป็นที่ต้องลงทุนในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์การก่อสร้าง แต่ทว่าบริษัท EPC สายงานนี้กลับเน้นหนักการลงทุนในบุคลากรเป็นหลัก 
ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยการออกแบบทางวิศวกรรมหลายแขนงที่มีความซับซ้อน อีกท้ังยังไม่มี
แบบแผนที่ตายตัวในการออกแบบ   ด้วยเหตุนี้ ทรัพยากรเฉพาะทางด้านบุคลจึงเป็นปัจจัยส้าคัญใน
การด้าเนินงานโครงการก่อสร้างประเภทนี้   

จากทฤษฎีการควบรวมกิจการในแนวตั้ง (Vertical integration) พบว่าบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยที่ด้าเนินอุตสาหกรรมต้นน้้า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นซ้้าๆ กับหน่วยธุรกิจต้นน้้ารายเดิม และป้องกัน
การฉวยโอกาสจากบริษัทในอุตสาหกรรมต้นน้้า ซึ่งการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีการด้าเนินธุรกิจใน
แนวดิ่งยังเป็น ลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท EPC ประเภทนี้ไม่สามารถควบคุมราคา คุณภาพ ปริมาณ
ของวัสดุก่อสร้างตามต้องการ และกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเครื่องจักรส้าหรับก่อสร้างได้อย่าง
เหมาะสม และทันท่วงที ดังนั้น การด้าเนินการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้้าจึงเป็นกุญแจส้าคัญต่อการ
ด้าเนินธุรกิจ EPC สายงานโครงสร้างพื้นฐาน  
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ในส่วนโครงการก่อสร้างโรงงานสายงานปิโตรเคมี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีลักษณะ
เฉพาะที่สูง จากผลการศึกษาพบว่าหน่วยธุรกิจต้นน้้า ได้แก่  ผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัดจ้าหน่าย 
(Vendor) และผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) มีช่องทางการฉวยโอกาสแทบทุกขั้นตอนการด้าเนิน
โครงการงานก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม แต่บริษัท EPC ผู้ให้บริการก่อสร้างประเภทนี้กลับ
ใช้การบังคับใช้ทางสัญญาแทนการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมต้นน้้าเพ่ือลดพฤติกรรมเปรียบจาก
ผู้ค้าเหล่านี้ การท้าสัญญาจะก่อให้เกิดต้นทุนธุรกรรมที่สูงก็ตาม ซึ่งสาเหตุส้าคัญที่ต้องใช้การท้าสัญญา
ในการป้องการการฉวยโอกาส เนื่องจากลักษณะกระบวนการผลิตแต่ละโรงงานนั้นมีความแตกต่างกัน 
ส่งผลให้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ของโครงการมีข้อก้าหนดทางเทคนิคที่แตกต่างกันไปความ
ต้องการที่มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละเจ้าของโครงการ อีกทั้งบริษัท EPC สายงานนี้ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าในอนาตคจะมีโครงการก่อสร้างโรงานที่มีลักษณะเป็นอย่างไรมีความคล้ายคลึงกับงาน
ก่อสร้างในอดีตหรือไม่ ดังนั้น การร่างสัญญาซื้อขายระหว่างผู้รับเหมาและหน่วยธุรกิจต้นน้้าจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดแทบทุกครั้ง ซึ่งการท้า Vertical integration จึงไม่ได้ช่วยลดต้นทุนธุรกรรม
ในการท้าสัญญาที่เกิดขึ้นผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ถึงอย่างไรจากการศึกษาการป้องกันการฉวยโอกาสของ
บริษัท EPC ในสายงานปิโตรเคมี พบว่า หน่วยธุรกิจต้นน้้าพยายามหาช่องว่างของข้อบังคับทางสัญญา
เพ่ือฉวยโอกาสอยู่ เสมอ แม้ว่าบริษัท EPC ใช้ความพยายามในการร่างข้อก้าหนดในสัญญาให้
ครอบคลุมมากที่สุด 

การศึกษานี้สรุปได้ว่าบริษัท EPC ที่มีความเชี่ยวชาญในการโครงการก่อสร้างประเภทใด
ก็จะลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะที่เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการด้าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท อีกทั้งความถี่ของ
ธุรกรรมที่มีลักษณะเดิมของแต่บริษัท EPC ก็แตกต่างกันไปตามลักษณะโครงการที่รับผิดชอบ ซึ่ง
ส่งผลต่อวิธีการป้องกันพฤติกรรมการฉวยโอกาสจากหน่วยธุรกิจต้นน้้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ Oliver Williamson ที่กล่าวว่า ธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นอย่างซ้้าๆ จะควบคุม
ด้วยการรวมหน่วยธุรกิจในแนวตั้ง (Vertical integration) ส่วนธุรกรรมลักษณะเฉพาะแต่เกิดขึ้น
เพียงครั้งคราวจะใช้การควบคุมด้วยข้อก้าหนดทางสัญญา แต่ถึงกระนั้นการที่ไม่สามารถเขียนสัญญา
ได้สมบูรณ์นั้นเกิดจากขอบเขตของเหตุผลที่มีจ้ากัดของผู้เขียนสัญญาที่มีอยู่อย่างจ้ากัด (Bounded 
rationality) อันเนื่องมาจากการไม่เท่าเทียบกันทางด้านข้อมูล (Asymmetric information) ดังนั้น 
พฤติกรรมฉวยโอกาสของหน่วยธุรกิจต้นน้้าที่มีต่อหน่วยธุรกิจปลายน้้ายังเกิดขึ้นได้เสมอ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาศัยเครื่องจักรกลขนาด
ใหญ่ในการด้าเนินงานเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทรับก่อสร้างที่ต้องการจะเข้าสู่ตลาดงานนี้จ้าเป็นต้องใช้
เม็ดเงินเพ่ือลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะทางกายภาพที่สูง นอกจากนี้ วัสดุ อุปกรณ์ส้าหรับงานก่อสร้าง
ประเภทนี้ถือเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการบริหารโครงการให้ส้าเร็จลุล่วง แต่ถึงอย่างไรหากประสบปัญหา
วัสดุ และอุปกรณ์ส้าหรับก่อสร้างขาดตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานโดยรวม ดังนั้นการ
ลงทุนในธุรกิจวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพ่ือลดความเสี่ยงหากปัจจัยส้าคัญใน
การด้าเนินธุรกิจขาดแคลน ซึ่งนโยบายการลงทุนทั้งสินทรัพย์เฉพาะทางกายภาพ และการลงทุนใน
หน่วยธุรกิจต้นน้้าท้าให้บริษัทมตี้นทุนคงที่ค่อนข้างสูง ด้วยสาเหตุนี้ บริษัท EPC สายงานนี้ควรเลือกที่
จะลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะและบริษัทต้นน้้าด้วยความระมัดระวังอย่างมาก 

โครงการก่อสร้างสายงานปิโตรเคมีถือได้ว่าเป็นโครงการความเฉพาะเจาะจงที่สูง แต่
ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ทางกายภาพที่ต่้าท้าให้ต้นทุนคงที่ของกิจการค่อนข้างต่้า แต่ถึงอย่างไร 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างสายงานนี้จะประสบกับต้นทุนแปรผันที่สูง เนื่องจากงานก่อสร้างทั้งหมด
ด้าเนินการโดยบริษัทรับเหมาช่วง ดังนั้น การบริหารโครงการที่มีต้นทุนผันแปรตลอดระยะเวลา
ด้าเนินงานนั้นเป็นสิ่งที่ควรระวัง นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างสายงานนี้มีลักษณะจ้าเพาะที่สูงซึ่งอาจ
เกิดพฤติกรรมฉวยโอกาสแบบลูกโซ่ นับตั้งแต่หน่วยธุรกิจต้นน้้า กล่าวคือ ผู้ผลิต ผู้จัดจ้าหน่าย และ
ผู้รับเหมาช่วง หน่วยธุรกิจกลางน้้า ซึ่งก็คือ บริษัท EPC  และหน่วยธุรกิจปลายน้้าหรือเจ้าของ
โครงการ แต่เนื่องด้วยข้อจ้ากัดของแหล่งข้อมูลท้าให้การศึกษาในพฤติกรรมฉวยโอกาสในภาพกว้าง
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของการด้าเนินโครงการก่อสร้างในสายนี้จึงเป็นไปได้ยาก ซึ่ง
การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการฉวยโอกาสของหน่วยธุรกิจต้นน้้าที่มีต่อหน่วยธุรกิจกลางน้้า
เพียงเท่านั้น 

 

 



Ref. code: 25595804010469MUYRef. code: 25595804010469MUY

62 

   

รายการอ้างอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
ชนินทร์ มีโภค.ี (2554). เศรษศาสตร์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์. 

วิสูตร จิระด้าเกิง. (2558). การประมาณราคาก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: วรรณกวี. 
 
บทความวารสาร 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2558). วารสารเศรษฐกิจ, 2558(2), 8. 
พูนศักดิ์ องค์วงศ์สกุล, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน. (กันยายน 2556). การพัฒนาระบบการสื่อสารของ

โครงการในงานวิศวกรรม งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานก่อสร้าง ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตร
เคมี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์, 4(4), 37-64. 

 
บทความหนังสือพิมพ์ 
 
มาบตาพุดวิปโยค รง. ระเบิด. ข่าวสด. 6 พ.ค. 2555; น. 1. 
 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 
กิตติลักษณ์ เอ่ียมวสันต์. (2556). งานบริการให้ค าปรึกษาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง. (งานวิจัยเฉพาะเรื่อง

บริหารธุรกิจบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. 
มณีวรรณ สิงห์ทอง. (2556). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย และแนวทางปฏิบัตด้านการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
ข้ามชาติ. (งานวิจัยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์, 
วิทยาลัยนวัตกรรม, สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี. 

อรรถกร โอชาพงศ์. (2546). แรงจูงใจของหน่วยธุรกิจในการท า Vertical integration กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสาตร์, คณะเศรษฐศาสตร์. 

 



Ref. code: 25595804010469MUYRef. code: 25595804010469MUY

63 

   

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
กระทรวงพลังงาน. (2558). แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579. สืบค้น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559. จาก http://www.eppo.go.th 
กรุงเทพธุรกิจ. (18 กรกฎาคม 2559). “กฟผ.”เผยบริษัทแห่ซื้อซองก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาคึกคัก. 

สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559. จาก http://www.manager.co.th/ 
ฐานเศรษฐกิจ. (2559). พีทีทีจีซียื่นขอบีโอไอ9หมื่นล้าน เร่งลงทุนคลัสเตอร์ปิโตรเคมีดันเพ่ิมมูลค่า

อ้อย/มัน4แสนล้าน. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559. จาก
http://www.thansettakij.com/content/46038 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2559). ผู้รับจ้างก่อสร้าง. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559. จาก
https://th.wikipedia.org  

ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2559). ข้อมูลที่ยื่นกับ ก.ล.ต.. สืบค้น
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559. จาก http://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx 

 
Books 
 
Calton, Perloff. (1994). Modern Industial Organization. USA: Harer Collins College 

Publisher. 
Martin Brook. (2011). Estimating and Tendering for Construction, New York: Spon 

Press. 
Perry K. Martin. (1989). Handbook of Industrial Organization, North Holland.  
Williamson Oliver. (1985). The Economic Institutions of Capitaliam, New York: Free 

Press. 
Williamson Oliver. (2013). The Transaction Cost Economic Project, Massachusetts: 

Edward Elger Publishing. 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595804010469MUYRef. code: 25595804010469MUY

64 

   

Articles 
 

Brown Trevor, Potoski Matthew. (2004). Transaction cost and Contracting: The 
Practioner Perspective, Public Performance & Management Review, 28(3). 
326-351. 

Joskow Paul. (1985). Vertical Integration and Long-Term Contracts: The Case of Coal-
Burning Electric Generating Plants, Journal of Low, Economics, & 
Organization. 1(1), 33-80. 

Ola, Kvalo. (2007). Asset Specificity and Vertical Integration, Scandinavian Journal of 
Economics, 109(3), 551-572. 

Williamson Oliver. (1979). Transaction Cost Economics: The Governance of 
Contractual Relation, Journal of Law and Economics, 22(2), October, 233-
261. 

เริ่มพิมพ์รายการอ้างอิง  
เริ่มพิมพ์รายการอ้างอิง



Ref. code: 25595804010469MUYRef. code: 25595804010469MUY

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



Ref. code: 25595804010469MUYRef. code: 25595804010469MUY

65 

   

ภาคผนวก ก 

โครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินประจ าปีนับจากปีพ.ศ. 
2554-2258 ของบริษัทรับเหมาประเภท EPC 

 
จากข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานประจ้าปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 ของบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้าข่ายเป็นบริษัทรับเหมาประเภท EPC 
ดังต่อไปนี้  

1. บริษัท ช.การช่าง จ้ากัด (มหาชน) (CK) 
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ้ากัด (มหาชน) (ITD) 
3. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ้ากัด (มหาชน) (NWR) 
4. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) (STEC) 
5. บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) (TRC) 
6. บริษัท ทีทีซีแอล จ้ากัด (มหาชน) (TTCL) 
7. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) (UNIQ) 
 
ทั้งนี้ บริษัททั้ง 7 ได้มีการด้าเนินงานโครงการก่อสร้างแตกต่างกันออกไปตามความ

ความช้านาญของแต่ละบริษัท ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมโครงการซึ่งมีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ในงบการเงินประจ้าปีนับจากปีพ.ศ. 2554-2258 ของแต่ละบริษัทตามตารางที่ 4.1 – 4.7  
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ตารางที่ 1 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท ช.การช่าง จ้ากัด (มหาชน) (CK) เรียงล้าดับตามมูลค่าโครงการ 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เริ่ม
ด าเนินการ 

1 
Engineering, Procurement and Construction Contract 
for the Xayaburi Hydroelectic Power Project in The 
Lao People's Democratic Republic 

73,687 พ.ศ. 2555* 

2 The  Si  Rat - Outer Ring Road Expressway  Project 22,500 พ.ศ. 2555* 

3 งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจิระ-ขอนแก่น 21,897 พ.ศ. 2558* 

4 

The Agreement for the Project Management as well 
as for Supply and Installation of M&E Systems in the 
MRT Purple Line Project, Bang Yai - Rat Burana, Bang 
Yai-Bang Sue Section, Contract 4 

20,011 พ.ศ. 2556* 

5 
The MRT Purple Line Project, Bang Yai to Rat Burana, 
Bang Yai to Bang Sue Section, Contract 1: Elevated 
Structures (East) (Joint Venture CKTC) 

14,270 พ.ศ. 2553 

6 
The MRT Green Line Project Bearing-Samutprakan 
Section Contract 1: Civil Work 

13,167 พ.ศ. 2554* 

7 

The MRT Blue line Extension Hua Lamphong  – Bang 
Khae and Bang Sue – Tha Phra Section  
Contract 2 Underground civil work  Sanam Chai –Tha 
Phra Section 
 

9,988 พ.ศ. 2554* 

8 

The MRT Blue line Extension Hua Lamphong – Bang 
Khae and Bang Sue – Tha Phra Section  
Contract 5 Trackworks, (Hua Lamphong – Lak Song) 
and (Tao Pun –Tha Phra) 
 

4,672 พ.ศ. 2554* 
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ตารางที่ 1 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท ช.การช่าง จ้ากัด (มหาชน) (CK) เรียงล้าดับตามมูลค่าโครงการ (ต่อ) 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เริ่ม
ด าเนินการ 

9 
The Constructiong of the New Tobacco Production 
Plants Project at Rojana Industrial Park Ayutthaya, 
Ayutthaya Province 

4,619 พ.ศ. 2554 

10 The Cogeneration Power Project No.2 (BIC-2) 4,310 พ.ศ. 2558* 

11 
Second Water Treatment Plant Project at Samut 
Sakhon - Nakhon Pathom Service Area 

2,904 พ.ศ. 2558* 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. 
หมายเหตุ : * สถานะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558  
 

จากตารางที่ 1 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงิน
รวมช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ของบริษัท ช.การช่าง จ้ากัด (มหาชน) (CK) พบว่าบริษัทนี้รับงาน
ก่อสร้างก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เป็นหลัก อาทิ เขื่อนพลังน้้า ทางยกระดับ  โดย
งานที่ได้รับการว่าจ้างส่วนใหญ่คือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งได้ด้าเนินการก่อสร้างสายสีม่วง, สาย
สีน้้าเงินส่วนต่อขยายทั้งในส่วนงานโยธาและงานระบบราง รวมไปถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียว นอกจากนั้น 
บริษัทยังมีความสามารถในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้้า ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดไซยะบุรี ประเทศลาว ซึ่ง
เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ้ากัด (มหาชน) (ITD) เรียงล้าดับตามมูลค่า
โครงการ 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
เริ่ม

ด าเนินการ 

1 งานสมัปทานทางดว่นยกระดบัธากา, บงัคลาเทศ 38,095 พ.ศ. 2554 

2 
งานเหมืองถ่านหินหงสา, สปป.ลาว  
(โครงการนี้ดาเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ) 

25,282 พ.ศ. 2557* 

3 
งานก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  
สัญญา 2: งานโยธาสาหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต 

20,611 พ.ศ. 2556* 

4 
งานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว  
สัญญา 1 : งานโยธา ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต 

12,960 พ.ศ. 2558* 

5 

งานขดุขนดนิและถ่านหินเหมืองแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง 
สญัญาท่ี 7 (โครงการนีด้ าเนินการโดยกิจการร่วมค้าของ
บริษัทฯ ซึง่ร่วมกบับริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากดั) 

10,946 พ.ศ. 2554* 

6 
งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน า้เงินสว่นตอ่ขยาย  
สญัญา 1 : ชว่งหวัล าโพง-สนามไชย 

10,693 พ.ศ. 2554* 

7 
งานก่อสร้างเข่ือนผลิตไฟฟ้าพลงัน า้โคล (Kol Dam) 
ประเทศอินเดีย 

7,640 พ.ศ. 2548 

8 งานปรับปรุงทางรถไฟระยะท่ี 5 สายตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,542 พ.ศ. 2554 

9 

งานก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศนูย์ความเป็น
เลิศทาง-การแพทย์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย 

6,587 พ.ศ. 2552 

10 
งานก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะท่ี 2 

5,938 พ.ศ. 2556* 

11 งานก่อสร้างอาคารศนูย์ความเป็นเลิศ ศริิราชพยาบาล  5,829 พ.ศ. 2550 
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ตารางที่ 2 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ้ากัด (มหาชน) (ITD) เรียงล้าดับตามมูลค่า
โครงการ (ต่อ) 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เริ่ม
ด าเนินการ 

12 

งานก่อสร้างสนามบนิ โกลกาตา ประเทศอินเดีย  
(โครงการนีด้ าเนินการโดยคอนซอร์เตียมของบริษัทฯ ซึง่
ร่วมกบับริษัท ไอทีดี ซีเมนท์เทชัน่ อินเดีย จ ากดั) 

5,679 พ.ศ. 2552 

13 
งานก่อสร้างอาคารโครงการพฒันารามาธิบดีสูค่ณะแพทย์
ชัน้น าในเอเซีย 

4,794 พ.ศ. 2555* 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. 

หมายเหตุ : * สถานะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
 

จากตารางที่ 2 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงิน
รวมช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ้ากัด (มหาชน) (ITD) เห็นได้
ว่าบริษัทฯ รับงานก่อสร้างประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เป็นหลักคล้ายกับบริษัท CK โดยที่
บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงินส่วนต่อขยาย, รถไฟฟ้าสายสีแดง, รถไฟฟ้าสายสี
เขียว  และงานปรับปรุงทางรถไฟสายอีสาน นอกจากนี้ยังรับงานโครงสร้างพ้ืนฐานในต่างประเทศ 
เช่น งานก่อสร้างทางด่วนยกระดับที่ประเทศบังคลาเทศ งานก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่ประเทศอินเดีย 
ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังรับงานเหมืองถ่านหินที่อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง ซึ่งด้าเนินการโดย
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ กับบริษัทสหกลอิคิปเมนท์ จ้ากัด และเหมืองถ่านหิน เมืองหงสา ประเทศ
ลาว ซึ่งด้าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
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ตารางที่ 3 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ้ากัด (มหาชน) (NWR) เรียงล้าดับตามมูลค่าโครงการ 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เริ่ม
ด าเนินการ 

1 
โครงการจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ
จังหวัดล้าปาง (เฉพาะส่วนของบริษัทไม่รวมส่วนของผู้ร่วมค้า) 

8,336 พ.ศ. 2552* 

2 
งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าใต้คลองบางซื่อ  
จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้้าเจ้าพระยา 

2,283 พ.ศ. 2556* 

3 
โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 3  
บางปู – บ้านคลองกระบือ 

1064 พ.ศ. 2556* 

4 
งานท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือA)  
พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวก 

1,026 พ.ศ. 2558* 

5 เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ 680 พ.ศ. 2556 

6 
ออกแบบควบคู่การก่อสร้างระบบถนนและสาธารณูปโภค 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) 

618 พ.ศ. 2557* 

7 
โครงการ ส่วนต่อขยายฟิวเจอร์พาร์ค (ZPELL) งานโครงสร้าง 
และสถาปัตยกรรม 

589 พ.ศ. 2557 

8 
โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ 
(BMA7) 

568 พ.ศ. 2554 

9 เขื่อนป้องกันน้้าท่วมรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 531 พ.ศ. 2557 

10 งานก่อสร้าง โครงการ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา (KOR) 505 พ.ศ. 2557* 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. 

หมายเหตุ : * สถานะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
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จากตารางที่ 3 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงิน
รวมช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ้ากัด (มหาชน) (NWR)  พบว่างานที่
สร้างรายได้ให้แก่บริษัทมากที่สุดคือ งานขุด-ขนถ่านหินที่ เหมืองถ่านหินแม่เมาะ ซึ่งบริษัทได้
ด้าเนินการโดยกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ กับบริษัท สระบุรีถ่านหิน จ้ากัด นอกจากนี้โครงการก่อสร้าง
ที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่จะเป็นงานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน อุโมงค์ระบายน้้า ท่าเทียบ
เรือ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรขนาดของโครงการที่บริษัทมีอยู่นั้นมีมูลค่าน้อยกว่าบริษัท CK และ ITD 
ค่อนข้างมาก เนื่องจากทางบริษัทมิได้รับงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
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ตารางที่ 4 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) (STEC) เรียงล้าดับ
ตามมูลค่าโครงการ 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เริ่ม 

ด าเนินการ 

1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) สัญญา 2 13,100 พ.ศ. 2553 

2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 12 แห่ง 12,530 พ.ศ. 2557* 

3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงิน (ท่าพระ-หลักสอง) สัญญา 4 12,463 พ.ศ. 2554* 

4 โครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 11,477 พ.ศ. 2556* 

5 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย สัญญา 1 

9,826 พ.ศ. 2558* 

6 U-Thai Power Plant Project 8,723 พ.ศ. 2556 

7 Nong Saeng Power Plant Project 8,532 พ.ศ. 2555 

8 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 8,000 พ.ศ. 2555* 

9 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต 4,810 พ.ศ. 2555* 

10 Khanom Combined Cycle Power Plant Project 4,381 พ.ศ. 2556* 

11 
โครงการก่อสร้างรวมออกแบบระบบท่อน้้าดิบและน้้าเสีย  
สายส่ง 115/22 KV 

3,288 พ.ศ. 2558* 

12 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
สัญญา 3,4 

2,628 พ.ศ. 2558* 

13 
Erection and Assembly (Package 3) for Ichthys 
Onshore LNG project 

2,540 พ.ศ. 2556 

14 โครงการก่อสร้างอาคารที่ท้าการศาลฎีกา 2,360 พ.ศ. 2555 

15 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้้า
เจ้าพระยา 

2,302 พ.ศ. 2558* 

16 โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก 2,285 พ.ศ. 2555 
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ตารางที่ 4 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) (STEC) เรียงล้าดับ
ตามมูลค่าโครงการ (ต่อ) 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เริ่ม 

ด าเนินการ 

17 
โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารส้านักงานใหญ่ 
บมจ.กสท โทรคมนาคม 

2,279 พ.ศ. 2556* 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. 

หมายเหตุ : * สถานะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
 

จากตารางที่ 4 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงิน
รวมช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
(STEC) เห็นได้ว่าบริษัทนี้มีความสามารถในรับงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเทียบเท่ากับบริษัท CK 
และ ITD โดยงานที่รับก่อสร้าง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง , รถไฟฟ้าสายน้้าเงินส่วนต่อขยาย , 
รถไฟฟ้าสายสีเขียว และโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย รวมทั้งงาน
ก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การก่อสร้างทางพิเศษ อุโมงค์ระบายน้้า และท่าอากาศยาน  
นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถรับงานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วยแต่เป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบ
กับงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ตารางที่ 5 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) (TRC) เรียงล้าดับตามมูลค่าโครงการ 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เริ่ม
ด าเนินการ 

1 
1st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28” 
Recoating Section, บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 

3,725 พ.ศ. 2558* 

2 
Provincial Gas Transmission Pipeline to Nakhon 
Ratchasima, บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 

2,353 พ.ศ. 2556* 

3 

โครงการอุบล เอธานอล งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิต
เอธานอล ก้าลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน,  

บริษัท อุบล ไบโอ เอธานอล จ้ากัด 

2,134 พ.ศ. 2554 

4 
โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการ IPP ของกลุ่ม 
บริษัท กัลฟ์ เจพี จ้ากัด 

1,684 พ.ศ. 2554 

5 GUT Gas Pipeline Project, บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ้ากัด 1,547 พ.ศ. 2555 

6 
450 TPD Biodiesel Plant ,  

บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จ้ากัด 
1,120 พ.ศ. 2557* 

7 
Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline, 
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 

1,081 พ.ศ. 2556 

8 
The New Incinerator Project,  

บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ้ากัด 
894 พ.ศ. 2557* 

9 
PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline,  

บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) 
722 พ.ศ. 2554 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. 

หมายเหตุ : * สถานะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
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จากตารางที่ 5 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงิน
รวมช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) (TRC) จะเห็นได้ว่า
บริษัทฯ มีความช้านาญในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติเนื่องจากเป็นงานที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้บริษัทยังรับงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อีกด้วย 
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ตารางที่ 6 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท ทีทีซีแอล จ้ากัด (มหาชน) (TTCL) เรียงล้าดับตามมูลค่าโครงการ 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

เริ่ม
ด าเนินการ 

1 
โครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี, PRPC Refinery and 
Cracker Sdn. Bhd. 

ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ 

พ.ศ. 2557* 

2 
โครงการก่อสร้างโรงงานเคมี, Asia Silicones Monomer 
Limited, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 

ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ 

พ.ศ. 2558* 

3 
โครงการก่อสร้างโรงงานแปลงน้้าทะเลให้เป็นน้้าจืด ,  

Qatar Electricity & Water Company, ประเทศกาตาร์ 
7,200 พ.ศ. 2558* 

4 
โครงการก่อสร้าง Rock salt exploitation and processing 
plant, Viet-Lao Chemical and Rock Salt Company 
Limited,  สาธรณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

6,900 พ.ศ. 2558* 

5 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ 2 โรงขนาดก้าลังการ
ผลิตโรงละ 120 เมกะวัตต์ , SSUT Co., Ltd., ประเทศไทย 

6,600 พ.ศ. 2556* 

6 
โครงการก่อสร้างโรงงานแปลงน้้าทะเลให้เป็นน้้าจืด ,Qatar 
Electricity & Water Company, ประเทศกาตาร์ 

6,500 พ.ศ. 2556 

7 
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย, Vinachem JSC, 

ประเทศเวียดนาม 
6,500 พ.ศ. 2554 

8 
โครงการก่อสร้างโรงงานแยกสินแร่หายาก Rare Earth, 
Lynas Malaysia Sdn Bhd , Pahang, ประเทศมาเลเซีย 

6,300 พ.ศ. 2554 

9 

โครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี, PTT Global Chemical 
Public Company Limited, ประเทศไทย 

 

6,300 พ.ศ. 2558* 
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ตารางที่ 6 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท ทีทีซีแอล จ้ากัด (มหาชน) (TTCL) เรียงล้าดับตามมูลค่าโครงการ (ต่อ) 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

เริ่ม
ด าเนินการ 

10 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ 2 โรงขนาดก้าลังการ
ผลิตโรงละ 120 เมกะวัตต์, บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์, 
ประเทศไทย 

5,300 พ.ศ. 2556* 

11 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซขนาดก้าลังการผลิต 
120 เมกะวัตต์, กระทรวงพลังงานไฟฟ้า ประเทศเมียนมาร์ 

5,200 พ.ศ. 2556 

12 
โครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี, บ.ในเครือกลุ่มบจ. กรุงทพ 
ซินธิติกส์, ประเทศไทย 

3,900 พ.ศ. 2554 

13 

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตโซดาไฟและขจัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์, Skyonic Corporation, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3,750 พ.ศ. 2555 

14 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ ขนาดก้าลังการผลิต
โรงละ 120 เมกะวัตต์, PPTC Co., Ltd., ประเทศไทย 

3,400 พ.ศ. 2556 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. 

หมายเหตุ : * สถานะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
 

จากตารางที่ 6 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงิน
รวมช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ของบริษัท ทีทีซีแอล จ้ากัด (มหาชน) (TTCL) พบว่าบริษัทนี้มี
ความสามารถและเชี่ยวชาญในการก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงงานปิโตรเคมี 
โรงงานเคมี และโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังก๊าซ ซึ่งบริษัทฯ สามารถรับงานก่อสร้างทั้งในและนอกประเทศ 
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ตารางที่ 7 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงินรวมช่วงปี พ.ศ. 2554 
– 2558 ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) (UNIQ) เรียงล้าดับตาม
มูลค่าโครงการ 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เริ่ม 

ด าเนินการ 

1 
โครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงิน 

ช่วงเตาปูน-ท่าพระ สัญญา 3 
11,245 พ.ศ. 2554 

2 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  

ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน 
8,032 พ.ศ. 2552 

3 
ระบบท่อส่งน้้าคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้้าบางพระ 
สัญญาที่ 2 

1,074 พ.ศ. 2553 

4 โครงการก่อสร้างทางต่างระดับพัฒนาการ-อ่อนนุช 888 พ.ศ. 2554 

5 

โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าร่วมกับ 
โครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงิน 

ช่วงเตาปูน-ท่าพระ สัญญา 3 

507 พ.ศ. 2554 

6 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ คลองใหญ่  

จ.ตราด 
504 พ.ศ. 2553 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. 

หมายเหตุ : * สถานะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 
 
จากตารางที่ 7 รายชื่อโครงการที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมในงบการเงิน

รวมช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
(UNIQ) พบว่าส่วนใหญ่รับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทางต่างระดับ ระบบส่งน้้า ท่า
เทียบเรือ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ได้อีกด้วย  
ซึ่งงานที่รับผิดชอบคือ งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง  
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ภาคผนวก ข 
ประเภทงานก่อสร้างที่เกดิขึ้นซ้ าของบริษัท EPC โดยมีมูลค่าเกินร้อยละ 10 

ของรายได้รวมช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

จากข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานประจ้าปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 ของบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างประเภท EPC ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  7 บริษัท ได้มีการ
ด้าเนินงานก่สร้างโครงการที่มีลักษณะคล้ายเดิม ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามที่ ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงประเภทงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นซ้้าของบริษัท EPC ช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ชื่อย่อ 
ประเภทงานก่อสร้าง 

ที่เกิดขึ้นซ้ า 
จ านวนงานก่อสร้าง 

ที่เกิดขึ้นซ้ า 
ผลรวมงาน 
ที่เกิดซ้ า 

จ านวนงานที่มมีูลค่าเกนิร้อยละ 10 
ของรายได้รวมในช่วง 5 ปี 

ร้อยละ 
การเกิดซ้ า 

ร้อยละ 
การเกิดซ้ าถ่วงน้ าหนัก 

CK เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 5 5 11 45 12 
ITD เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 3 

10 13 77 20 โครงการทางรถไฟ 2 
อาคารขนาดใหญ ่ 4 

NWR ถนน 2 
6 10 60 15 

อาคารขนาดใหญ ่ 4 

STEC เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 3 

22 28 79 20 
ถนน 2 

อาคารขนาดใหญ ่ 4 
โรงงานไฟฟ้า 15 

TRC ระบบท่อส่งก๊าซ 6 6 9 67 17 
TTCL โรงงานแปลงน้้าทะเลเป็นน้้าจดื 2 

7 16 31 8 
โรงงานผลติไฟฟ้า 5 

UNIQ เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 2 2 6 33 8 

 ที่มา : จากการรวบรวมโดยผู้ศึกษา 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวภวด ีแสงศรีเรือง 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 
 
ต้าแหน่ง 
 

17 เมษายน 2528 
ปีการศึกษา 2549: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Process Engineer 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง 

ประสบการณ์ท้างาน 2557-ปัจจุบัน: Process Engineer 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง 
2555-2557: Process Engineer 
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ้ากัด 
2550-2554: Process Engineer 
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




