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สอ่งตลาดรับเหมา M&E ปีนี้จะเติบโตอย่างไร? 
9 เมษายน 2019 

 
 

 ตลาดงานระบบ Mechanical & Electrical (M&E) หรืองานระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงประกอบไป
ด้วย งานระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ มีแนวโน้มขยายตัวโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การก่อสร้างท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยอีไอซีประเมินว่า มูลค่าตลาดงานระบบ M&E ในปี 
2019 จะเติบโตท่ีราว 8%YOY มาอยู่ท่ีราว 1.85 แสนล้านบาท และเติบโตต่อเน่ือง 4%CAGR ใน
ระยะกลาง (2020-2022) 

 ในด้านผู้ประกอบการ รายได้ของผู้รับเหมา M&E ขนาดใหญ่ มีโอกาสเติบโตมากท่ีสุดท่ีราว 
7%CAGR ในระยะกลาง โดยได้รับอานิสงส์จากเมกะโปรเจกต์คมนาคมของภาครัฐ ในขณะท่ีรายได้
ของผู้รับเหมาขนาดกลาง M&E คาดเติบโตประมาณ 5%CAGR จากการพัฒนาอาคารส านักงาน
ในบริเวณกรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบันมี occupancy rate สูงถึงราว 90% ส่งผลให้มีแนวโน้มการ
สร้างอาคารส านักงานเพ่ิมข้ึน ส่วนรายได้ของผู้รับเหมา M&E ขนาดเล็กคาดว่าจะเติบโตได้น้อย
ท่ีสุดท่ีราว 1%CAGR เน่ืองจากมีปัจจัยกดดันด้านการแข่งขันท่ีสูงกว่าผู้รับเหมากลุ่มอ่ืน 

 ส าหรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ผู้รับเหมา M&E ควรเตรียมความพร้อมใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ทรัพยากรบุคคล, เงินทุนหมุนเวียน และ การบริหารปริมาณงานคงค้างในมือ ซ่ึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
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งานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคถือเป็นข้ันตอนส าคัญของการก่อสร้าง โดยมีสัดส่วนมูลค่าตลาด
ราว 12-15% ของตลาดงานก่อสร้างท้ังหมด โดยทัว่ไป งานก่อสรา้งประกอบไปด้วย 3 ส่วนส าคญั ได้แก่ 
งานโยธา งานระบบสาธารณูปโภค (Mechanical & Electrical, M&E) และงานสถาปตัยกรรม ซึ่งในปี 2018 ที่ผ่าน
มามลูค่าตลาดของอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยรวมทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอยู่ทีร่าว 1.3 ลา้นลา้นบาทและคาดวา่จะ
เติบโต 6%CAGR ในระยะกลาง (2019-2022) ซึ่งการขยายตวัของภาคก่อสรา้งไทยนัน้ไม่เพยีงแต่จะส่งผลดีต่อ
ผูร้บัเหมางานโยธา แต่ยงัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิอื่นในอุตสาหกรรมรวมถงึธุรกจิรบัเหมางานระบบ M&E ซึง่มมีลูค่า
คดิเป็นสดัสว่นราว 12-15% ของมลูค่าตลาดก่อสรา้งรวม และประกอบไปดว้ย 3 สว่นหลกั ไดแ้ก่  งานระบบไฟฟ้า 
งานระบบประปา และงานระบบปรบัอากาศ ซึ่งมีสดัส่วนราว 6%-8%, 3%-5% และ 3%-5% ของมูลค่าตลาด
ก่อสรา้งรวม ตามล าดบั ทัง้น้ีงานระบบ M&E สามารถด าเนินงานควบคู่ไปกบังานโครงสรา้งหลกัได้หลงัจากงาน
โครงสรา้งเบื้องต้น เช่น งานฐานรากแล้วเสรจ็ จงึส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายไดข้องงานระบบ M&E มกัจะอยู่ในช่วงครึ่ง
หลงัของการก่อสรา้งโครงการ 

ในปี 2019 อีไอซีคาดว่า มูลค่าตลาดงานระบบ M&E จะเติบโตราว 8%YOY มาอยู่ท่ีราว 1.85 แสนล้าน

บาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองท่ี 4%CAGR ในระยะกลาง (2020-2022) โดยมแีรงขบัเคลื่อนจากการ

เตบิโตของโครงการก่อสรา้งภาคเอกชนและโครงการก่อสรา้งภาครฐั  งานระบบ M&E ในโครงการก่อสรา้ง
ภาคเอกชนมสีดัสว่นประมาณ 75-80% ของมลูคา่ตลาดรวมหรอืประเมนิวา่มมีลูคา่ราว 1.4 แสนลา้นบาทในปี 2019 
และคาดวา่จะมแีนวโน้มขยายตวัราว 5%CAGR ในระยะกลาง โดยไดร้บัปจัจยัสนบัสนุนหลกัจากการขยายตวัของ
โครงการก่อสรา้งภาคเอกชน ประเภทอาคารพาณิชยแ์ละทีพ่กัอาศยั เชน่ อาคารส านกังานซึง่ปจัจุบนัมอีตัราการเชา่
พืน้ที ่(occupancy rate) ทีส่งูถงึราว 90% จงึท าใหต้อ้งมกีารก่อสรา้งอุปทานใหมเ่พิม่ขึน้ รวมถงึโครงการ
อสงัหารมิทรพัยแ์บบผสมผสานหรอืมกิซย์สูทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมจากเอกชนรายใหญ่เพราะไดผ้ลตอบแทนจาก
การลงทุนสงู คอนโดมเินียมทีก่่อสรา้งตามการขยายเสน้ทางของรถไฟฟ้า ในขณะทีง่านระบบ M&E ในโครงการ
ก่อสรา้งภาครฐั แมว้า่จะมสีดัสว่นน้อยกวา่ทีร่าว 20-25% ของมลูคา่ตลาดรวมหรอืประมาณ 4.5 หมืน่ลา้นบาท ในปี 
2019 แต่มแีนวโน้มเตบิโตไดด้กีวา่งานของภาคเอกชน โดยมอีตัราการเตบิโตราว 6%CAGR ในระยะกลาง 
เน่ืองจากไดร้บัปจัจยัผลกัดนัจากงานระบบ M&E จากโครงการเมกะโปรเจกต ์เชน่ สนามบนิ ทา่เรอื และ สถานี
รถไฟฟ้า/รถไฟทางคู ่ทีจ่ะมกีารลงทุนอกีกวา่ปีละ  2-4 แสนลา้นบาทในชว่งเวลาดงักล่าว 

รูปท่ี 1: มูลค่าตลาดงานระบบ M&E คาดว่าจะเติบโตราว 8%YOY ในปี 2019 และโตต่อเน่ือง 4% ต่อปีใน
ระยะกลาง (2019-2022) 

หน่วย: พนัลา้นบาท 

 

 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ NESDB และ กระทรวงคมนาคม 
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การเติบโตของตลาดงานระบบ M&E คาดส่งผลให้รายได้ผู้ของรับเหมางานระบบ M&E 3 กลุ่มมีการ
เติบโตในช่วง 1%-7%CAGR ในระยะกลาง จากการศกึษากลุม่ตวัอยา่งบรษิทัผูร้บัเหมางานระบบ M&E จ านวน
ประมาณ 2,400 บรษิทั ซึง่มสีว่นแบง่การตลาดรวมกนัราว 85% โดยผูร้บัเหมางานระบบ M&E เหล่าน้ีสามารถแบ่ง
ได ้3 ประเภทตามลกัษณะงานทีร่บัและรายได ้ ไดแ้ก่ 1) ผูร้บัเหมาขนาดใหญ่ M&E ทีม่คีวามเชีย่วชาญงานอาคาร
ขนาดใหญ่ เชน่ คอนโดมเินียม อาคารพาณิชย ์และโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถงึงานเมกะโปรเจกต์ ท าใหม้รีายได้
เฉลีย่มากกวา่ 500 ลา้นบาทต่อปี 2) ผูร้บัเหมา M&E ขนาดกลาง  ซึง่สามารถรบังานอาคารขนาดใหญ่เชน่เดยีวกบั
ผูร้บัเหมาขนาดใหญ่ แต่ไมส่ามารถรบังาน M&E ในงานเมกะโปรเจกตไ์ด ้ท าใหม้รีายไดเ้ฉลีย่ 75-500 ลา้นบาทต่อปี 
และ 3) ผูร้บัเหมา M&E ขนาดเลก็ ทีเ่น้นรบังานประเภทบา้นเดีย่ว ตกึแถว และอาคารขนาดเลก็  รวมถงึการ
รบัเหมาชว่ง (subcontract) จากรายใหญ่และรายกลาง โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต ่ากวา่ 75 ลา้นบาทต่อปี 

ในระยะกลาง (2019-2022) อไีอซปีระเมนิว่า รายไดข้องผู้รบัเหมา M&E ทัง้ 3 กลุ่มมแีนวโน้มเตบิโตตามปรมิาณ
งานระบบ M&E ทีเ่พิม่ขึน้ โดยคาดวา่ผูร้บัเหมา M&E ขนาดใหญ่จะเตบิโตต่อราว 7%CAGR มาอยูท่ีร่าว 9.3 หมื่น
ลา้นบาทในปี 2022 เน่ืองจากมคีวามสามารถในการรบังานเมกะโปรเจกต์ ตามดว้ยผู้รบัเหมา M&E ขนาดกลาง ที่
คาดเติบโต 5%CAGR มาอยู่ที่ราว 5 หมื่นล้านบาท ตามการเติบโตของอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในขณะที่
ผู้รบัเหมา M&E ขนาดเล็กคาดว่าจะเติบโตน้อยที่สุดที่ราว 1%CAGR มาอยู่ที่ประมาณ 4.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งมี
ปจัจยักดดนัมาจากการแขง่ขนัระหวา่งผูร้บัเหมาขนาดเลก็ทีส่งูกวา่กลุ่มอื่นสะทอ้นจากตวัเลขจดทะเบยีนบรษิทัใหม่
ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองปีละมากกวา่ 1,000 บรษิทั 

รูปท่ี 2: รายได้ของผู้รับเหมาท้ัง 3 กลุ่ม มีโอกาสเติบโตตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2018-2022 
หน่วย: พนัลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 
 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ BOL-ENLITE 
 

นอกจากน้ี โมเดลธุรกิจเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ของผู้รับเหมา M&E โดยโมเดล

ธุรกิจแบบเน้นรับงานเฉพาะทางสามารถสร้างรายได้เติบโตดีกว่าโมเดลธุรกิจท่ีรับงานได้หลายประเภท

ราว 15% ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โมเดลธุรกจิของผูร้บัเหมางานระบบ M&E สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื

One-Stop-Service (OSS) ทีส่ามารถรบังานระบบ M&E (ระบบไฟฟ้า, ระบบปรบัอากาศ และระบบประปา) ได้
ตัง้แต่ 2 ประเภทขึน้ไป และWork Package Contractor (WPC) ซึง่เน้นรบังานเฉพาะทางชนิดเดยีว ซึง่จาก
การศกึษากลุม่ตวัอยา่งในแต่ละโมเดลธุรกจิ พบวา่ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา รายไดข้องผูร้บัเหมา M&E ทีเ่น้นรบังาน
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เฉพาะทาง (WPC) เตบิโตไดด้ทีีร่าว 17%CAGR โดยเฉพาะผูร้บัเหมาทีม่คีวามเชีย่วชาญในกลุ่มงานทีม่คีวาม
ซบัซอ้น เชน่ ระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ ระบบไฟฟ้าสือ่สาร ในขณะทีผู่ร้บัเหมา M&E ทีใ่ชโ้มเดลธุรกจิ OSS มรีายได้
เตบิโตราว 2%CAGR ซึง่เป็นอตัราการเตบิโตทีใ่กลเ้คยีงกบัอุตสาหกรรม M&E อยา่งไรกต็าม ผูร้บัเหมา M&E ทีใ่ช้
โมเดลธุรกจิแบบ OSS ยงัคงมคีวามไดเ้ปรยีบในการประมลูงาน เน่ืองจากมคีวามเชีย่วชาญในการค านวณตน้ทุน
ของทุกสว่นงานและมอี านาจในการต่อรองกบัซพัพลายเออรเ์พราะมปีระสบการณ์ในการสัง่ซือ้วสัดุในปรมิาณ
มากกวา่ผูร้บัเหมากลุม่ WPC 

ส่วนต้นทุนการด าเนินงานมีโอกาสปรับตัวเพ่ิมข้ึนราว 5%CAGR ในระยะกลางซ่ึงใกล้เคียงกับการเติบโต

ของรายได้ ต้นทุนการด าเนินงานประกอบไปด้วย ต้นทุนค่าวสัดุอุปกรณ์ 65% รองลงมาคือค่าแรง 25% และ

คา่ใชจ้า่ยอื่นอกีราว 10% โดยวสัดุหลกัทีใ่ชใ้นงานระบบ M&E ประกอบไปดว้ย ทอ่เหลก็ชุบสงักะส ีท่อพลาสตกิชนิด 
High Density Polyethylene (HDPE) และ สายไฟ ซึง่มสีดัสว่นรวมกนัถงึ 30-45% ของตน้ทุนคา่วสัดุทัง้หมด สว่นที่
เหลอืคอืวสัดุอุปกรณ์ประเภทเครื่องปรบัอากาศ และตู้สวติช์บอร์ด เป็นต้น อีไอซีประเมนิว่า  ต้นทุนวสัดุอุปกรณ์
ทัง้หมดมแีนวโน้มเตบิโตราว 5%CAGR ในระยะกลาง โดยราคาท่อเหลก็ชุบสงักะสมีแีนวโน้มลดลงราว 2%CAGR 
จากการบรโิภคเหล็กแผ่นซึ่งเป็นวตัถุดิบในการผลิตท่อเหล็กชุบสงักะสีที่ได้รบัผลกระทบจากการชะลอตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละก่อสรา้งของจนี ในขณะทีร่าคาของท่อ HDPE มแีนวโน้มทรงตวัจากราคาน ้ามนัดบิที่
เป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติท่อ HDPE มแีนวโน้มลดลงจากก าลงัผลติทีเ่พิม่ขึน้ในสหรฐัฯ อย่างไรกด็ี ความตอ้งการ
ใช้งานท่อ HDPE ในภาคก่อสร้างไทยที่ยงัขยายตวัจะมสี่วนช่วยพยุงราคาท่อ HDPE ให้คงที่ เช่นเดยีวกบัราคา
สายไฟซึง่มทีองแดงเป็นวสัดุหลกัมแีนวโน้มทรงตวั โดย World Bank คาดการณ์วา่ ราคาทองแดงมแีนวโน้มทรงตวั
ในระยะกลาง ตามการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกและการเพิม่ขึน้ของอุปทานในอตัราใกลเ้คยีงกนั 

ในขณะที่ต้นทุนแรงงานมแีนวโน้มเติบโตประมาณ 5%CAGR ในระยะกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากทัง้ความต้องการ
แรงงานและค่าแรงภาคก่อสรา้งทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ โดยปรมิาณงานระบบ M&E ทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลใหค้วามตอ้งการจา้ง
แรงงานส าหรบัในธุรกิจ M&E ปรบัตวัเพิ่มขึ้นราว 3%CAGR นอกจากน้ีความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นทัง้จาก
ผูร้บัเหมา M&E เองและจากผูร้บัเหมาอื่นในอุตสาหกรรมก่อสรา้งคาดวา่จะท าใหเ้กดิการแยง่ชงิแรงงานท าใหค้่าแรง
มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ทีร่าว 2%CAGR 

รูปท่ี 3: ต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์คิดเป็นสัดส่วนราว 65% ของต้นทุนด าเนินงาน โดยวัสดุหลักอย่างท่อ

เหล็กชุบสังกะสีมีแนวโน้มปรับตัวลง 2% ในระยะกลาง  

 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Bloomberg, World Bank และ กระทรวงพาณิชย ์
จากภาพข้างต้น อีไอซีมองว่า ธุรกิจรับเหมางานระบบ M&E ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจในภาคก่อสร้างท่ีมี

แนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองในช่วงระหว่างปี 2019-2022 เน่ืองจากภาพรวมรายได้ของอุตสาหกรรมท่ียัง
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เติบโตได้ดี ขณะท่ีต้นทุนการด าเนินงานมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราใกล้เคียงกับรายได้ จึงเป็นผลให้

อัตราก าไรข้ันต้น (gross margin) มีแนวโน้มทรงตัว 

อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่า การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เงินทุน และปริมาณงานคงค้างในมือ 
(backlog) เป็น 3 ปัจจัยท่ีผู้รับเหมาระบบ M&E ควรให้ความส าคัญในการด าเนินงาน โดยปจัจยัทัง้ 3 มี
บทบาทในทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ M&E เริม่จากการบรหิารทรพัยากรบุคคลซึง่ถอืเป็นสว่นส าคญัทีส่ดุของ
ธุรกจิ เพราะคา่ใชจ้า่ยทางดา้นบุคลากรมสีดัสว่นกวา่ 25% ของคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการทัง้หมด การจดัสรร
บุคลากรใหเ้หมาะสมกบัโครงการ รวมถงึการจา้งแรงงานภายนอก (outsource) เพิม่เตมิในกรณีทีม่กีารรบังานใน
ปรมิาณมาก จงึเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะสง่ผลต่อการด าเนินธุรกจิ M&E นอกจากน้ี การบรหิารบุคลากรยงัรวมไปถงึ
การรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบับุคลากรภายนอกองคก์รทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ไมว่า่จะเป็น ผูพ้ฒันา
โครงการ ผูร้บัเหมาหลกั และซพัพลายเออร ์ขณะทีก่ารบรหิารเงนิทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพจะชว่ยใหผู้ร้บัเหมามี
เงนิทุนหมนุเวยีนเพยีงพอกบัค่าใชจ้า่ยในแต่ละโครงการ และสดุทา้ยการบรหิารปรมิาณงานคงคา้งในมอืให้
สอดคลอ้งกบัเงนิทุนหมนุเวยีนและบุคลากร จะชว่ยใหก้ารรบัรูร้ายไดม้คีวามสม ่าเสมอและเป็นไปตามแผนทีว่าง
เอาไว ้นอกจากนี้ การน าเทคโนโลยสีมยัใหม ่เช่น Building Information Modeling (BIM) และ Enterprise 
Resource Planning (ERP) มาประยกุตใ์ชจ้ะชว่ยใหส้ามารถด าเนินงานและบรหิารจดัการตน้ทุนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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