บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มตนที่ 6 ลานบาท กอนจะเพิ่มทุนเปน 20 ลานบาทในเดือนพฤศจิกายน 2535 และมีการเพิ่มทุนอยาง
ตอเนื่อง ณ ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 215 ลานบาท โดยเปนสวนทุนชําระแลว 160 ลานบาท การกอตั้งบริษัทเกิดขึ้น
จากกลุมวิศวกรระบบไฟฟาที่มีประสบการณในงานวิศวกรรมไฟฟา ทั้งทางดานระบบจําหนายไฟฟา สถานีไฟฟายอย
และงานระบบสายสงไฟฟาแรงสูงมามากกวา 20 ป นําโดยนายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการผูจัดการบริษัทใน
ปจจุบัน เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานระบบจําหนายไฟฟา งานกอสรางสถานี
ไฟฟายอย งานระบบสายสงไฟฟาแรงสูง และงานเสาโทรคมนาคม รวมทั้งการผลิตเสาโครงเหล็ก ซึ่งเปนธุรกิจที่มีการ
เติบโตสอดคลองกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
ป 2537 : โรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณจับยึดไดเริ่มเปดดําเนินการ โดยไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) นอกจากนี้ บริษัทชนะการประมูลงานงานออกแบบ จัดหา และติดตั้งงาน
ระบบจําหนายไฟฟา 22-33 เควี ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งถือวาเปนงาน
แรกของบริษัท
ป 2538 : โรงงานไดเปดบอชุบสังกะสีแบบจุมรอนขนาด 1.2 x 4.0 x 1.5 เมตร เพื่อใชชุบงานเสาโครงเหล็กและ
อุ ป กรณ จั บ ยึ ด ที่ โ รงงานผลิ ต นอกจากนี้ บริ ษั ท ได เ ริ่ ม ขยายงานสู ภ าคเอกชนมากขึ้ น โดยโครงการแรก ได แ ก
งานก อ สร า งสถานี ไ ฟฟ า ย อ ย ระบบ 115/22 เควี ของบจก. ฮอนด า คาร แมนู แ ฟคเจอริ่ ง จ. อยุ ธ ยา และ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. อยุธยา นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับงานวางระบบและติดตั้งไฟฟาแรงต่ําในโรงงานอุตสาหกรรม
เชน บจก. สยามลวดเหล็ก (บริษัทในเครือบมจ. ปูนซิเมนตไทย) บจก. ยูเอ็มซี จ. ชลบุรี และบจก. ไทยน้ําทิพย เปนตน
ป 2539 : บริษัทเริ่มรับงานออกแบบและติดตั้งระบบทําความเย็นใหแกโรงงานอุตสาหกรรมและหนวยงานราชการ เชน
โรงงานหลอดอกยางเครื่องบิน จ. สระบุรี อาคารสถานีศูนยฝกอบรมของการไฟฟาฝายผลิต ที่ อ. บางปะกง จ. ชลบุรี
ป 2540 : บริษัทเริ่มงานระบบเคเบิ้ลใตดินเปนครั้งแรก ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร จ. กาญจนบุรี และงานสายสง 115 เควี เปนครั้งแรกใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
และบริษัทเอกชนตางๆ เชน บจก. อมตะ เอ็กโก พาวเวอร เปนตน
ป 2541 : บริษัทไดรับเหมางานติดตั้งครบวงจร (Turnkey Basis) การกอสรางสถานีไฟฟา แรงดัน 230 เควี เปน
แหงแรก กับบจก. ผลิตไฟฟาขนอม (บริษัทในเครือบริษัทผลิตไฟฟา ของกฟผ.)
ป 2544 : บริ ษั ท เริ่ ม รั บ งานการจั ด หา ก อ สร า งฐานราก ติ ด ตั้ ง เสาโทรคมนาคม พร อ มอุ ป กรณ สื่ อ สาร เช น
ชุด Antenna ชุดจาน Microwave ใหแกหนวยงานราชการและเอกชน เชน กฟภ. กรมการปกครอง บมจ. โทเทิล แอคเซส
แอนดคอมมูนิเคชั่น (DTAC) บจก. อัลคาเทล และบจก. โมโตโลรา (ประเทศไทย) ในโครงการ TA Orange เปนตน
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ป 2545 : บริษัทไดเขารวมลงทุนกับนายเอ็ง ไมรเล็ค อาลี กอตั้งบริษัท อาลี คาตุน (ประเทศไทย) จํากัด ดวย
ทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 50.49 เพื่อดําเนินธุรกิจจัดซื้ออุปกรณไฟฟาแรงดันต่ํา
และแรงดันสูงทุกประเภท อุปกรณสายสงไฟฟา และสินคาตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อจําหนายไปยังประเทศในแถบเอเชีย
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศบังคลาเทศ ซึ่งเปนประเทศที่อยูของนายเอ็ง ไมรเล็ค อาลี
ป 2546 : บริษัทไดขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ
พลังงาน นอกจากนี้ หนวยงานราชการและภาคเอกชน ไดวาจางบริษัทเปนที่ปรึกษาทางดานการอนุรักษพลังงาน เชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลําปาง มหาวิทยาลัยแมโจ โรงแรมเชียงใหมภูคํา โรงพยาบาลสวนปรุง จ. เชียงใหม เปนตน
ป 2547 : บริษัทเริ่มงานติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกว ดวยวิธี Blowing Method ซึ่งเปนวิธีติดตั้งแบบใชลมอัดในการลาก
สายเคเบิ้ลใยแกวขึ้นเปนครั้งแรกใหแก โครงการวางทอแกส ไทย-มาเลเซีย ของบริษัท ทรานไทย - มาเลเซีย จํากัด
ซึ่งมี บมจ. ปตท. เปนผูถือหุนหลัก ที่ อ. หาดใหญ จ. สงขลา นอกจากนี้บริษัทไดเริ่มผลิตเสาโฆษณาโครงเหล็กใหแก
บมจ. มาสเตอร แอด
บริษัทไดปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ โดยการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของ
บริษัทจํานวน 4 บริษัทและปดกิจการอีก 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการจําหนายเงินลงทุนเพื่อปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ
1. บริษัท เด็มโก พัฒนาพาณิชย จํากัด จัดตั้งในป 2542 ดําเนินธุรกิจคาปลีก บริษัทถือหุนอยูรอยละ 54.66 ของทุน
ชําระแลว 30 ลานบาท เนื่องจากเปนธุรกิจคนละประเภทกับธุรกิจหลักของบริษัท ในป 2547 บริษัท ไดขายหุน
จํานวนดังกลาวใหกับนางสาวภวดี ปุยพันธวงศ นางสาวผวราภรณ ปุยพันธวงศ นางสาวรัชนิวิภา ปุยพันธวงศ นางสาว
สุวดี ปุยพันธวงศ นายโอฬาร ปุยพันธวงศ และนางสาวปรมพร ปุยพันธวงศ ซึ่งเปนบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของคุณ
ประพีร ปุยพันธวงศ กรรมการของบริษัท และขายใหกับผูถือหุนของบริษัทไดแกนางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท
นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของนายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการของบริษัท ใน
ราคาหุนละ 80 บาท (มูลคาตามบัญชี 73.21 บาทตอหุน ณ 31 ธ.ค. 2546) ทําใหบริษัทไมมีอํานาจควบคุมหรือไม
มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานของบริษัท เด็มโกพัฒนา พาณิชย จํากัดอีกตอไป
2. บริษัท เอ็น.อี.ซี คอนกรีตอัดแรง จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จํากัด) จัดตั้งในป

2539 โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเสาไฟฟาบริษัทถือหุนอยู 300,000 หุนหรือ
คิดเปนรอยละ 8.57 ของทุนชําระแลว 5 ลานบาท เนื่องจากตอมาบริษัทที.พี.ซีไดมุงเนนการผลิตเปนเสาเข็มคอนกรีต
แทนเสาไฟฟาซึ่งไมตรงกับวัตถุประสงคเดิมของบริษัทในป 2547 บริษัท จึงไดปรับโครงสรางโดยการขายหุนจํานวน
ดังกลาวใหกับนายโอฬาร ปุยพันธวงศ เปนบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของคุณประพีร ปุยพันธวงศ กรรมการของบริษัท
ในราคาเทากับ 4.28 บาทตอหุน (มูลคาตามบัญชี 4.28 บาทตอหุน ณ 31 ธ.ค. 2546) ทําใหบริษัทไมมีอํานาจ
ควบคุมหรือไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานของบริษัท เอ็นอีซี คอนกรีตอัดแรง จํากัด อีกตอไป โดยในการขายหุน
ดังกลาวนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด ปจจุบันบริษัท ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จํากัด ยัง
ประกอบธุรกิจตอโดยเนนการผลิตและขายเสาเข็มคอนกรีตเปนหลัก
3. บริษัท นําชัยพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง (1996) จํากัด (“นําชัยพัฒนา”)จัดตั้งในป 2539 ประกอบธุรกิจรับเหมา
กอสรางระบบไฟฟา 22 KV และ 115 KV ตอมานําชัยพัฒนาประสบปญหาขาดทุนอยางตอเนื่องจนสวนผูถือหุนติด
ลบ และนําชัยพัฒนาไมมีรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2545-2547) ในป 2547 บริษัทไดขายหุนทั้งหมดที่บริษัท
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ถืออยูจํานวน 24,189 หุนหรือคิดเปนรอยละ 48.38 ของทุนชําระแลว 5 ลานบาท ในราคาหุนละ 0.10 บาท (มูลคา
ตามบัญชี -72.99 บาทตอหุน ณ 31 ธ.ค. 2546) ใหกับผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทไมมีอํานาจควบคุมหรือไมมีสวน
เกี่ยวของในการดําเนินงานของบริษัท นําชัยพัฒนา เอ็นจิเนียจิ่ง (1996) จํากัดอีกตอไป โดยในการขายหุนดังกลาว
นั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด
4. บริษัท อนุสรณ เซอรวิส (2004) จํากัด (“อนุสรณ เซอรวิส”) จัดตั้งในป 2540 ดําเนินธุรกิจ รับเหมากอสราง
ระบบไฟฟา 22 KV ตอมาอนุสรณ เซอรวิส ประสบปญหาขาดทุนอยางตอเนื่องจนสวนผูถือหุนติดลบ และไมมีรายได
ในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2545-2547) ในป 2547 บริษัทไดขายหุนทั้งหมดที่บริษัทถืออยูจํานวน 26,000 หุนหรือ
คิดเปนรอยละ 52.00 ในราคา 0.10 บาทตอหุน (มูลคาตามบัญชี -1.62 บาทตอหุน ณ 31 ธ.ค. 2546) ใหกับ
บุคคลภายนอก โดยในการขายหุนดังกลาวนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด ปจจุบันบริษัทได
ตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาในเงินลงทุนทั้งจํานวนแลว อยางไรก็ดี ตามที่ไดขอมูลจากผูถือหุนของอนุสรณ เซอรวิส
พบวาอนุสรณ เซอรวิสมีแผนจะปดกิจการ และชําระบัญชีใหแลวเสร็จในป 2550
รายการปดกิจการเพื่อปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ
1. บริษัท เด็มโก-เฮอริเทจ แลนด จํากัด จัดตั้งในป 2545 ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทถือหุนอยู 39,997
หุนหรือคิดเปนรอยละ 40.00 ของทุนชําระแลว 10 ลานบาท เนื่องจากการประกอบธุรกิจของ บริษัท เด็มโก เฮอริเทจ
แลนด จํากัด ประสบปญหาในการดําเนินงาน โดยในป 2547 บริษัท เด็มโก เฮอริเทจ แลนด จํากัด ขาดทุน 2.05 ลาน
บาท ดังนั้น ในป 2547 บริษัทจึงไดปดกิจการดังกลาวและไดชําระบัญชีแลวเสร็จเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ทั้งนี้ ในป
2547 บริษัทไดรับรูคาเผื่อการดอยคาในเงินลงทุนทั้งจํานวนแลว
2. บริษัท เด็มโก พร็อพเพอรตี้ ดีเวปล็อปเมนท จํากัด จัดตั้งในป 2539 ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท
ถือหุนอยู 40,000 หุนหรือคิดเปนรอยละ 9.68 ของทุนชําระแลว 41.31 ลานบาท เนื่องจากการประกอบธุรกิจของ
บริษัท เด็มโก พร็อพเพอรตี้ ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ประสบปญหาในการดําเนินงาน ในป 2545 บริษัท เด็มโก พร็อพ
เพอรตี้ ดีเวปล็อปเมนท จํากัด ขาดทุน 0.04 ลานบาท ดังนั้นในป 2547 บริษัท จึงไดปดกิจการดังกลาวและไดชําระ
บัญชีแลวเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ทั้งนี้ในป 2547 บริษัทไดรับรูคาเผื่อการดอยคาในเงินลงทุนทั้งจํานวน
แลว
ผลของการปรับโครงสรางโดยการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทนั้นๆ รวมถึงการปดกิจการไปอีก 2 บริษัท เปนผลให
บริษัทคงเหลือบริษทั ยอยเพียงแหงเดียวคือ บริษัท อาลี คาตุน (ประเทศไทย) จํากัด
ป 2548 : โรงงานไดรับ ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars สําหรับ
ระบบคุณภาพ ในการผลิต ผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ (ยกเวนเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ) ชิ้นสวนจับยึด/
รองรับในงานไฟฟา เสาระบบ สายสงไฟฟา โครงสรางสําหรับสถานีไฟฟา เสาโทรคมนาคมโครงสรางเหล็กสําหรับปาย
โฆษณา โครงสรางเหล็กสําหรับอาคารทั่วไป อุปกรณโลหะในงานระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําและแรงสูง
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 142 ลานบาท เปน 160 ลานบาท โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ในราคาตามมูลคาที่ตราไว (หุนละ 100 บาท) เพื่อใชสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน
ป 2549 : บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
160 ลานบาท เปน 215 ลานบาท เพื่อเสนอขายตอประชาชน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
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2.2 โครงสรางกลุมบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีโครงสรางกลุมบริษัทดังนี้
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
50.49%
บริษัท อาลี คาตุน (ประเทศไทย) จํากัด
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2 ลานบาท
ดําเนินธุรกิจจัดซื้อ อุปกรณเครื่องกล, อุปกรณ
กอสราง และอุปกรณไฟฟาทุกประเภทเพื่อ
จําหนายไปยังบังคลาเทศ ประเทศในแถบ
เอเชีย และเอเชียตะวันออกกลาง
หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2549 ใหจําหนายเงินลงทุนในบริษัท อาลี คาตุน
(ประเทศไทย) จํากัด (“อาลี คาตุน”) เนื่องจาก อาลี คาตุน มีคาใชจายดําเนินงานสูง อีกทั้งบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
เปลี่ยนเปาหมายตลาดตางประเทศในสวนของงานขายอุปกรณไฟฟา เปนกลุมประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
คาดวาการดําเนินการขายเงินลงทุนในอาลี คาตุน จะแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 ป 2550 ทั้งนี้ การขายเงินลงทุนของบริษัท
ในอาลี คาตุนไมมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของ อาลี คาตุน ไมมีนัยสําคัญตองบการเงินของบริษัท (รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 2 ขอที่ 12)

นอกจากนั้น บริษัทไดมีสัญญาคารวม (Consortium) ซึ่งดําเนินงานรวมกับผูอื่นอีก 2 ราย ไดแก
1. รวมกับ หจก. บางแสนมหานคร เพื่อดําเนินงานติดตั้งรอยสายไฟฟาแรงสูงใตดินระบบ 22 เควี พรอม
ออกแบบติดตั้ง Compact Unit Substation บริเวณถนนพัทยา จ. ชลบุรี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
2. รวมกับ Cobra Instalaciones Y Servicios, S.A. ประเทศสเปน เพื่อดําเนินงานจัดหาและกอสรางงาน
ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง 230 เควี สงขลา 2 – หาดใหญ 2 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานดานวิศวกรรมทุกระบบอยางครบวงจร
(Turnkey Basis) โดยรับงานจากลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งแบบเปนผูรับเหมาโดยตรง ซึ่งบริษัทเปนผูรับงาน
ตรงจากผูรับสัมปทานจากหนวยงานภาครัฐ หรือผูรับเหมาชวง ซึ่งบริษัทรับงานชวงตอจากผูรับงานซึ่งเปนคูสัญญากับ
ผูรับสัมปทาน โดยการรับงาน มีทั้งจากวิธีการประมูลหรือวิธีการเสนอราคาและเจรจาตอรอง นอกจากนี้ยังมีการ
รวมมือกับบริษัทอื่นทั้งในและนอกประเทศในลักษณะกิจการคารวม (Consortium) เพื่อใหมีโอกาสในการรับงาน
ขยายธุรกิจและการเติบโตในงานแขนงใหมๆ อยูตลอดเวลา ธุรกิจของบริษัทสามารถแบงตามลักษณะงานไดดังตอไปนี้
2.3.1 งานทางดานวิศวกรรมไฟฟา บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟา
แบบครบวงจร โดยแบงเปนประเภทงานไดดังตอไปนี้
1. งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เปนระบบสงกําลังไฟฟา

ที่รับมาจากแหลงผลิตกระแสไฟฟาประเภทตางๆ เชน เขื่อน โรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวม เปนตน สงไปยังสถานีไฟฟายอยและสายสงไฟฟาแรงสูงระหวางสถานีไฟฟายอยตางๆ
ระบบสายสงไฟฟาจะรับระดับแรงดันตั้งแต 69 เควี 115 เควี 230 เควี และ 500 เควี โดยระบบ
สายสงนี้จะอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง
(กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผูประกอบการโรงผลิตไฟฟาประเภทผูผลิตกระแสไฟฟาอิสระ
รายใหญ (Independent Power Producer : IPP) และประเภทผูผลิตกระแสไฟฟาอิสระรายยอย (Small
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Power Producer : SPP) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งตางเปนลูกคาของบริษัททั้งสิ้น ระบบ
สายสงดังกลาวนี้สวนใหญจําเปนตองใชเสาสงโครงเหล็กชุบสังกะสีเปนอุปกรณหลักในการกอสราง ซึ่ง
บริษัทสามารถผลิตเสาโครงเหล็กไดเองจากโรงงาน ทําใหบริษัทสามารถควบคุมการออกแบบ ผลิต
และการจัดสงชิ้นงานไปยังหนางานไดทันตามตารางเวลาที่กําหนด
ปจจุบัน บริษัทรับงานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงถึงระดับแรงดัน 230 เควี โดยบริษัทเตรียมรวมกับ
พันธมิตรจากตางประเทศเพื่อเขารับงานกอสรางในระดับแรงดัน 500 เควี
2. งานกอสรางสถานีไฟฟายอย (High Voltage Substation) ทําหนาที่รับพลังงานไฟฟาจากระบบผลิต

กระแสไฟฟาเพื่อแปลงแรงดันสงตอเปนทอดๆ ผานสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบจําหนายไฟฟาเพื่อ
จําหนายตอไปยังผูใชไฟประเภทตางๆ โดยลักษณะของสถานีไฟฟายอยนี้ แบงไดเปน 2 ประเภทคือ
2.1 แบบใชอากาศเปนฉนวนภายในระบบ (Air Insulated or Conventional Type) ซึ่งเหมาะสําหรับ

พื้นที่กอสรางที่ไมจํากัด
2.2 แบบใชแกซ SF6 เปนฉนวนภายในระบบ (SF6 Gas Insulated Type) ซึ่งเหมาะสําหรับพื้นที่
กอสรางที่จํากัด หรือบริเวณที่มีฝุนละอองสูง
สถานีไฟฟายอยทั้ง 2 ประเภท มีหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาตั้งแต 500 เควี 230 เควี 115 เควี และ
69 เควี ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญนอกเหนือจากคุณภาพอุปกรณติดตั้งแลว วิศวกรผูออกแบบและควบคุมการ
ติดตั้งมีสวนสําคัญยิ่งในการดําเนินงาน ซึ่งบุคลากรของบริษัทมีประสบการณและความชํานาญในการ
ก อ สร า งสถานี ไ ฟฟ า ย อ ยที่ มี ร ะดั บ แรงดั น สู ง ถึ ง 230 เควี มากว า 20 ป แ ละเป น ที่ ย อมรั บ จาก
หนวยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศ
3. งานกอสรางระบบจําหนาย และระบบไฟฟาใตดิน เปนงานกอสรางปกเสาและพาดสายไฟฟา ระดับ

แรงดัน 22 เควี หรือ 33 เควี และระบบไฟฟาแรงต่ําจากสถานีไฟฟายอยไปยังลูกคาตางๆ ทั่วประเทศ
งานกอสรางระบบจําหนาย เปนงานบริการที่มีการขยายอยางตอเนื่อง โดยลูกคาหลักของงานสวนนี้
นอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แลว ยัง มีโ รงไฟฟา เอกชนประเภท IPP และ SPP ธุร กิจ
อุตสาหกรรม
จากงานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา บริษัทสามารถใหบริการออกแบบ จัดหา
กอสราง และติดตั้งแบบครบวงจร ตั้งแตจากแหลงผลิตกระแสไฟฟาจนถึงจุดรับพลังงานไฟฟาและถึงผูบริโภค
2.3.2 งานดานระบบไฟฟาและเครื่องกล (M&E) บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางติดตั้ง รวมทั้ง
การบํารุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ําและน้ํารอน ซึ่งตองใชความชํานาญเฉพาะดานเปนสําคัญ ลูกคาที่
สํ า คั ญ มี ทั้ ง ในส ว นหน ว ยงานราชการและภาคเอกชน โดยป จ จุ บั น บริ ษั ท เน น งานงานในส ว นของโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนหลัก
2.3.3 งานดานเสาโทรคมนาคม การออกแบบ จัดหา กอสรางและบริการติดตั้ง เสาโทรคมนาคม เปนงาน
ที่ตองใชความรูความชํานาญทางดานวิศวกรรมในการคํานวณตางๆ เพื่อใหเสาโทรคมนาคมสามารถรองรับแรง
เสียดทาน และแรงลมตามที่ผูวาจางกําหนดได ลูกคาที่สําคัญของบริษัท ไดแก บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น (DTAC) บจก. เทเลคอม เอเชีย ออเรนท (TA Orange) บจก. ซีเมนส (SIEMENS) บจก. อัลคาเทล
(Alcatel) บจก. หั ว เหว ย เทคโนโลยี ป ระเทศไทย (ผู รั บ สั ม ปทานวางระบบ CDMA ให แ ก บมจ. กสท.
โทรคมนาคม) บมจ. กสท. โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที โดยบริษัทยังใหบริการจัดหาและบริการติดตั้งสาย
เคเบิ้ ล ใยแก ว ให กั บ ลู ก ค า ข า งต น อี ก ด ว ย นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง เป น 1 ใน 2 บริ ษั ท ในประเทศไทยที่ มี
ความสามารถในการวางสายเคเบิ้ลใยแกวแบบวิธีใชลมอัด (Blowing Method) ที่ไดใชในงานวางทอแกส
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ของ ปตท. โดยวิธีการวางสายเคเบิ้ลใยแกวดังกลาวเปนการใชลมอัดนําพาสาย Fiber Optic ลอยไปในทอโดย
ไมตองใชกําลังคนลากดึงสาย ซึ่งจะลดความเสียหายจากการลากดึง วิธีการนี้เหมาะสําหรับการวางสาย Fiber
Optic ขนาดเล็กในทอที่มีชวงของการรอยสายยาว ซึ่งถือเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถนํามาใชในงาน
เสาโทรคมนาคมที่ดําเนินงานกอสรางพรอมกับการวางทอแกสไดเปนอยางดี
2.3.4 งานผลิตและขายเสาโครงเหล็ก โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยูที่ อ. หนองมวง จ. ลพบุรี และโรงงานบอชุบ
สังกะสีแบบจุมรอนขนาด1.2 x 4.0 x 1.5 เมตร เพื่อใชในการชุบชิ้นงานของโรงงาน ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัท
ไดแก
1. เสาโทรคมนาคม มี 2 ประเภทคือ
-

-

Self Support Tower เปนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ระดับความสูง 35-100 เมตร ซึ่งเหมาะกับ
พื้นที่ติดตั้งเสาโทรคมนาคมที่มีพื้นที่จํากัด
Guyed Mast Tower เปนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ระดับความสูง 16-80 เมตร ที่เหมาะกับพื้นที่
ติดตั้งเสาโทรคมนาคมที่มีบริเวณกวาง เนื่องจากตองใชลวดเหล็กตีเกลียวยึดเสา Guyed อีกทอด
หนึ่ง

งานในสวนนี้จะมีทั้งสวนที่ใชในงานโครงการ และลูกคาสั่งซื้อเฉพาะเสาโทรคมนาคมกับทางบริษัท
ลูกคาที่สําคัญของงานในสวนนี้ไดแก SIEMENS MOTOROLA UCOM (ใชเครือขายของ DTAC) บจก.
หัวเหวย เทคโนโลยี ประเทศไทย บมจ. กสท. โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที บจก. อัลคาเทล เปนตน
และมีการสงออกไปยังประเทศในเอเชีย และเอเชียตะวันออกกลาง
2. เสาโครงเหล็กสําหรับงานระบบจําหนาย ระบบสายสงไฟฟา และสถานีไฟฟายอย ทั้งนี้ ชิ้นงานในสวน

นี้จะมีการออกแบบตามความตองการของแตละโครงการ (Made-to-Order)
3. เสาโครงเหล็กสําหรับปายโฆษณาขนาดใหญ ที่มีความสูงตั้งแต 10-30 เมตร เปนงานที่ตองใชความ

ชํานาญในการออกแบบและผลิตโครงสรางเหล็ก ซึ่งลูกคาในสวนนี้ไดแก บมจ. มาสเตอร แอด และ
บริษัทโฆษณาตางๆ
2.3.5 การจําหนายอุปกรณสําหรับระบบจําหนาย ระบบสายสง และสถานีไฟฟายอย รวมถึงหมอแปลงไฟฟา
กําลัง และอุปกรณไฟฟามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเปนผูจัดหา และจําหนายอุปกรณยึดจับหัวเสาซึ่ง
บริษัทเปนผูผลิต ใหแกลูกคาที่เปนเจาของโครงการหรือผูไดรับคัดเลือกในโครงการตางๆ นอกจากนี้
บริษัทยังดําเนินธุรกิจจัดซื้อ อุปกรณเครื่องกล อุปกรณกอสราง และอุปกรณไฟฟาทุกประเภทเพื่อ
จําหนายไปยังบังคลาเทศ ประเทศในแถบเอเชีย และเอเชียตะวันออกกลาง โดยผานบริษัทยอยของ
บริษัท คือ บริษัท อาลี คาตุน (ประเทศไทย) จํากัด
2.3.6 งานด า นอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน บริ ษั ท ได ขึ้ น ทะเบี ย นเป น ที่ ป รึ ก ษาด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานกั บ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตั้งแตป 2546 ปจจุบันบริษัทไดเขารวมโครงการ
ประหยัดพลังงานของรัฐบาล โดยทําหนาที่ศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยัดพลังงาน
ใหแกหนวยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทเพิ่งเริ่มเขาสูธุรกิจ
ดานอนุรักษพลังงาน บริษัทจึงไดวาจางใหบริษัท จีเนียสเทค จํากัด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานงานอนุรักษ
พลังงาน เปนผูดําเนินงานในโครงการที่บริษัทไดผูรับงาน โดยเปนสัญญาวาจางในลักษณะงานตองาน
ทั้งนี้ในอนาคต หากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานดานอนุรักษพลังงานแลว บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ใหบริการดังกลาวเองทั้งหมด
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2.4 โครงสรางรายได – ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ประเภทรายได
รายไดงานบริการ
1. งานวิศวกรรมไฟฟา
2. งานระบบไฟฟาและเครื่องกล
3. งานเสาโทรคมนาคม
4. อื่นๆ
- งานกอสรางโยธา
- อนุรักษพลังงาน
รวมรายไดงานบริการ
รายไดจากการขาย
1. จําหนายเสาโครงเหล็ก
2. จําหนายอุปกรณไฟฟา
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได

2546
มูลคา
%

2547
มูลคา
%

162.20
22.41
52.62
44.39
44.39
281.61

42%
6%
14%
11%
11%
0%
73%

193.80
21.29
116.15
97.40
96.51
0.88
428.64

32%
3%
19%
16%
16%
0.1%
70%

61.99
29.24
91.23
15.35
388.19

16%
8%
24%
4%
100%

117.07
31.04
148.11
33.74
610.49

19%
5%
24%
6%
100%

2548
มูลคา

%

9M 2549
มูลคา
%

968.16
140.39
93.33
49.31
45.70
3.62
1,251.18

63%
9%
6%
3%
3%
0.2%
82%

645.16
125.00
19.39
5.24
3.81
1.43
794.79

61%
12%
2%
0%
0.4%
0.1%
76%

186.21
65.78
252.00
29.35
1,532.53

12%
207.05
4%
27.77
16%
234.82
21.08
2%
100% 1,050.68

20%
3%
22%
2%
100%

ที่มา: บริษัท
หมายเหตุ: การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เนื่องจากในป 2547 บริษัทไดมีการปรับ
โครงสรางกลุมบริษัทโดยการขายและปดกิจการบริษัทรวม/ยอยที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยปจจุบันบริษัทมีบริษัทยอย เพียง
1 แหง คือ บริษัท อาลี คาตุน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินของบริษัท (รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 2 ขอที่ 12) และบริษัทอยูระหวางการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท อาลี คาตุน
(ประเทศไทย) จํากัด (รายละเอียดปรากฏในขอ 2.2)

จากตารางขางตน จะพบวาตลอด 3 ปที่ผานมา และ9 เดือนแรกป 2549 โครงสรางรายไดหลักๆ ของบริษัทมาจาก
งานวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งประกอบดวยงานกอสรางสถานีไฟฟายอย งานกอสรางระบบจําหนาย และงานกอสรางสายสง
อยางไรก็ตาม ดวยประสบการณการทํางานของทีมงานวิศวกรของบริษัทที่มีมานานกวา 20 ป ทําใหบริษัทสามารถ
พัฒนาและกระจายลักษณะงานไปสูธุรกิจใหมๆ ที่ยังคงใชพื้นฐานความชํานาญทางดานวิศวกรรมไฟฟา ไมวาจะเปน
งานระบบไฟฟาและเครื่องกล หรืองานเสาโทรคมนาคม ที่มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน
รายไดการใหบริการอื่นๆ ไดแก งานกอสรางโยธา ที่ไดทําสัญญาวาจางมาตั้งแตป 2546 ซึ่งงานในสวนนี้จะ
เสร็จสิ้นในป 2548 และในปจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะไมรับงานโยธา เชน งานกอสรางอาคาร เปนตน
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