
  
 
1. บุคคลทีเ่ข้าพบ:  Mr. VASUNAN RATCHAKITH   
     บริษัท  : MBA ENGINEERING & CONSTRUCTION (CAMBODIA) จ ำกดั 
     ต ำแหน่ง : เจำ้ของธุรกิจ/ Managing Director 

🏢 Address: #69C, Street 360, Sangkat Boueng Keng Kang III , Khan Chamkamon ,   
                         Phnom Penh, Cambodia  

      Telephone: +855-16-398383/ 855-16-497799 

       Emai:  ratchakith@mbaengcambodia.com 
  
      Website: www.mbaengcambodia.com 
 

2. ประวตัิความเป็นมา : MBA Engineering and Construction ( Cambodia)  กอ่ตัง้เมื่อปี 2003 เพื่อ
รบัเหมำก่อสรำ้ง ในปี  2005 ไดข้ยำยงำนใหบ้ริกำรก่อสรำ้งสถำนีบริกำรน ำ้มนั  ต่อมำดว้ยกำรกอ่สรำ้งคลงั
เก็บน ำ้มนั และ ระบบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัน ำ้มนัเชือ้งเพลิง   
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    รายงานการเข้าพบผู้ประกอบการ  

MBA ENGINEERING & CONSTRUCTION (CAMBODIA) 

 

 

OUR PRODUCTS 
• Rubber fender 
• Composite hose 
• Tokheim dispenser 
• Tank truck equipments 
• Aviation fueling equipments 
• Equipments for petrol station 
• Kps flexible fuel piping system 
• Faure herman (France) flow meter 
• Equipment for oil terminal handling 
• Aluminum internal floating roof and dome roof 

 

OUR SERVICES 
• Tank jacking 
• Petrol service station 
• Turnkey handling of projects 
• Sphere construction and repair 
• Storage tank repair and maintenance 
• Design, supply and construction of new tanks 
• Supply of tank roof seals and component parts 
• Associated pipework and process plant installation 
• Supply and erection of welded heavy steel structures 
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3. การผลิตและการตลาด : บริษัทไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดทั่วโลกของ COVID-19 ท ำใหง้ำน
ก่อสรำ้งชะงกั โดยเฉพำะธุรกิจเกี่ยวกบัน ำ้มนัซึ่งมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมำก ท ำใหเ้ร่ืองสญัญำกอ่สรำ้งใน
กมัพชูำเป็นประเด็นท่ีน่ำสนใจและเป็นท่ีสนใจของนกัพฒันำอสงัหำริมทรพัยแ์ละ บริษัทก่อสรำ้งตัง้แต่
เร่ิมตน้ของกำรระบำดครัง้นี ้โดยคู่สญัญำก ำลงัตีควำมว่ำสถำนกำรณนี์ถ้ือไดว้่ำเป็นเหตสุดุวิสยัหรือไม่ซึ่ง
กำรตีควำมค ำว่ำสดุวิสยั Force majeure  จะหมำยถึงกำรยอมใหม้ีกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ไดห้รือไม่  จะตอ้ง
ถกูปรบัหรือไม ่จะถกูระงบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีบำงส่วนหรือทัง้หมดภำยใตส้ญัญำไดไ้หม 

เมื่อวนัท่ี 11 มีนำคม 2563 องคก์ำรอนำมยัโลก (“ WHO”) ไดป้ระกำศอย่ำงเป็นทำงกำรเกี่ยวกบักำรแพร่
ระบำดของโรค coronavirus 2019 (“ COVID-19”) ว่ำเป็น โรคระบำดทั่วโลก ในประเทศกมัพชูำทั่วโลก
จ ำนวนผูติ้ดเชือ้ COVID-19 ขยำยตวัอย่ำงรวดเร็วและรฐับำลกมัพชูำไดด้ ำเนินมำตรกำรป้องกนัและจ ำกดั
กำรแพรก่ระจำยของไวรสั ไดแ้ก่กำรปิดโรงเรียน   ศนูยฝึ์กอบรม พิพิธภณัฑ ์โรงภำพยนตร ์โรงแสดง
คอนเสิรต์ บำรแ์ละคำสิโน ทัง้หมด แมว้่ำภำคอตุสำหกรรมกำรก่อสรำ้งยงัไม่ไดร้บักำรหำ้มท ำงำน และงำน
ก่อสรำ้งยงัคงเปิดด ำเนินกำรต่อ โดยนำยจำ้งทกุคนตอ้งระแวดระวงั ดแูลสขุภำพและควำมปลอดภยัของ
พนกังำนเพื่อไม่ใหเ้กิดกำรระบำดของโรค COVID-19 ซึ่งมำตรกำรต่ำง ๆ เช่นกำรกกักนั quarantines กำร
แยกตนเอง  self-isolation และกำรรกัษำระยะห่ำงทำงสงัคม social distancing  ไดส่้งผลกระทบอย่ำง
มำกต่อควำมสำมำรถของผูร้บัเหมำในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสรำ้งใหเ้สร็จตำมก ำหนดเวลำและภำยใน
งบประมำณท่ีตกลงกนัไว ้

 4. ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ 
4.1. ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งของกมัพชูำ ค ำวำ่เหตสุดุวิสยั Force majeure  ไม่ไดก้ ำหนดไว้

อย่ำงชดัเจน มอีำ้งถึงสิทธิบำงประกำรท่ีคู่กรณีในสญัญำสำมำรถเรียกรอ้งไดเ้น่ืองจำกเหตสุดุวิสัยเช่นสิทธิ
ของผูเ้ช่ำท่ีดินในกำรเรียกรอ้งลดค่ำเช่ำในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั 

อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรก่อสรำ้งซึ่งประกำศโดย Royal Kram No. NS / RKM / 
1119/019 เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2019 ไดก้ ำหนดเหตสุดุวิสยัว่ำ: (i) ไม่คำดคิด unexpected;               
(ii) ตำ้นทำนไม่ได ้  irresistible  (iii) อยู่เหนือกำรควบคมุ   beyond its control 

4.2 ในขณะท่ีเห็นไดช้ดัว่ำ COVID-19 นัน้อยู่นอกเหนือกำรควบคมุของฝ่ำยต่ำง ๆ แต่ก็อำจมีควำม
ทำ้ทำยมำกกว่ำท่ีจะพิสจูนว์่ำมนัเป็นส่ิงท่ีคำดไม่ถึงและไม่อำจตำ้นทำนไดโ้ดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถำ้งำน
ก่อสรำ้งไม่ไดถ้กูบงัคบัใหปิ้ดเพรำะกำรตดัสินใจของรฐับำลกมัพชูำ 

 
                                                    **************************                                                              
 ส ำนกังำนผูแ้ทนกำรคำ้ฯ ณ จงัหวดัเสียมรำฐ   

23  เมษำยน 2563 
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