บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
3.

การประกอบธุรกิจ
บริษัทมีจุดเดนในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางจากคูแขง คือ
 ทีมงานที่มีประสบการณและไดรับความเชื่อถือจากภาครัฐ
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการและผู บ ริ ห ารที่ มี ป ระสบการณ ใ นอุ ต สาหกรรมนี้ ม ามากกว า 20 ป และด ว ย
ประสบการณและความสัมพันธที่ดีของทีมงานกับหนวยงานตางๆของรัฐ ทําใหบริษัทไดรับความเชื่อถือถึง
ความสามารถในการทํางานใหบรรลุไดตามเปาหมาย และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง จนไดรับ
มอบหมายใหทํางานหลายๆ โครงการอยางตอเนื่อง
 การดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย
บริษัทดําเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท ไดแก (1) งานดานวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย งานระบบสายสง
ไฟฟ า งานสถานี ไ ฟฟ า ย อ ย งานระบบจํ า หน า ย และงานระบบไฟฟ า ใต ดิ น (2) งานระบบไฟฟ า และ
เครื่องกล ประกอบดวย งานระบบปรับอากาศ และระบบประปาสุขาภิบาล (3) งานดานเสาโทรคมนาคม
และ (4) งานผลิ ตและจํา หนายเสาโครงเหล็ก และอุปกรณยึดจับ รวมทั้งเปนผูจํา หนายอุปกรณไฟฟ า
ทุกประเภท สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทําใหบริษัทสามารถกระจายความ
เสี่ยงและลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขยายงานในสวนธุรกิจที่บริษัทยังมี
รายไดนอย ซึ่งไดแก งานในสวนของงานระบบไฟฟาเครื่องกล และงานดานเสาโทรคมนาคม เนื่องจาก
บริษัทมีความชํานาญอยูแลว ทั้งนี้ รายไดหลักในป 2548 มาจากงานดานวิศวกรรมไฟฟารอยละ 64
รายไดจากการขายสินคาจากโรงงาน ซึ่งไดแก เสาโครงเหล็ก และอุปกรณจับยึด รอยละ 12 งานระบบ
ไฟฟาและเครื่องกล รอยละ 9 และงานดานเสาโทรคมนาคม รอยละ 6 และอื่นๆ รอยละ 9
 ตนทุนที่แขงขันได
บริษัทมีความไดเปรียบทางการแขงขันเนื่องจาก
บริษัทเปนผูผลิตเสาโครงเหล็กซึ่งเปนวัสดุหลักในงานกอสรางและติดตั้ง เสาโทรคมนาคม สายสง
230 เควี สายสง 500 เควี และปายโฆษณากลางแจงไดเอง ซึ่งทําใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนงาน
บริการในสวนของงานกอสรางดังกลาวไดดีกวาคูแขงที่ไมสามารถผลิตเสาโครงเหล็กเองได
บริษัทเปนผูดําเนินธุรกิจใหบริการงานดานวิศวกรรมไฟฟามาอยางยาวนาน จึงมีความสัมพันธกับ
ลูกคาและมีก ารเติบ โตของรายไดอยางตอเนื่อง ส งผลใหบริษัทมีค วามสัม พัน ธที่ดีกับผูจํา หน ายสิน ค า
(Supplier) เนื่องจาก บริษัทสั่งซื้อสินคาในปริมาณมาก และตอเนื่อง ดังนั้น ผูจัดจําหนายสินคาสวนใหญจึง
เสนอราคาที่สามารถแขงขันไดใหแกบริษัท เพื่อใชในการเขาประมูลงานตางๆ
 การวางสายเคเบิ้ลใยแกวแบบวิธีใชลมอัด (Blowing Method)
บริษัทเปน 1 ใน 2 บริษัทในประเทศไทยที่มีความสามารถในการวางสายเคเบิ้ลใยแกวแบบวิธีใชลมอัด
(Blowing Method) โดยวิธีการวางสายเคเบิ้ลใยแกวดังกลาวเหมาะสําหรับการวางสาย Fiber Optic ขนาด
เล็กในทอที่มีชวงของการรอยสายยาว ซึ่งถือเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดการสูญเสียจากการชํารุดของสาย
Fiber Optic และสามารถนํามาใชในงานเสาโทรคมนาคมที่ดําเนินงานกอสรางพรอมกับการวางทอแกสได
เปนอยางดี
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทสามารถแบงการประกอบธุรกิจออกเปน 4 กลุม ตามลักษณะของงานที่ใหบริการ ไดแก งานออกแบบ
จัดหา และรับเหมาติดตั้งดานวิศวกรรมไฟฟา-งานระบบไฟฟาและเครื่องกล-งานดานเสาโทรคมนาคม งานผลิตและ
จําหนายเสาโครงสรางเหล็กและอุปกรณตางๆ โดยมีรายละเอียดของงานในแตละกลุม ดังนี้


งานดานวิศวกรรมไฟฟา ไดแก
−
งานระบบสายสงไฟฟา (Transmission Line System)
−
งานสถานีไฟฟายอย (Power Substation)
−
งานระบบจําหนาย (Distribution Line System) และงานระบบไฟฟาใตดิน ( Underground Cable
System)



งานระบบไฟฟาและเครื่องกล ไดแก
−
ระบบปรับอากาศ ประกอบดวย
° ระบบปรับอากาศขนาดใหญ (Air Conditioning System)
° ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
° ระบบหองทําความเย็น (Refrigeration)
° ระบบหองสะอาด (Clean Room)
° ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Automatic Temperature and Humidity Control System)
° ระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟ (Pressurized Stairs) และ
° ระบบควบคุมปริมาณอากาศ (Variable Air Volume or VAV)
−
ระบบประปาสุขาภิบาล ประกอบดวย
° ระบบทอประปา (Plumbing System)
° ระบบผลิตไอน้ําและน้ํารอน (Steam Boiler and Hot Water System)



งานดานเสาโทรคมนาคม ไดแก
−
ติดตั้งเสาโทรคมนาคมและวิทยุสื่อสาร (Telecommunication and Radio Communication)
−
ระบบเชื่อมโยงเครือขายเคเบิ้ลใยแกว (Optical Fiber)



งานผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กและอุปกรณตางๆ ไดแก
−
เสาโทรคมนาคม
−
เสาโครงเหล็กสําหรับงานระบบจําหนาย สถานีไฟฟายอย และระบบสายสงไฟฟา
−
เสาโครงเหล็กปายโฆษณาขนาดใหญ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
งานดานวิศวกรรมไฟฟา
บริษัทใหบริการเริ่มตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งงานที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมไฟฟาไดอยาง
ครบวงจร ตั้งแตกระแสไฟฟาออกจากระบบผลิตกระแสไฟฟา หรือโรงผลิตกระแสไฟฟา ผานสถานีไฟฟายอย ระบบ
สายสง ระบบจําหนายถึงผูใชไฟที่เปนที่อยูอาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือแหลงชุมชน เรียกไดวาการใหบริการของ
บริษัทเปนงานระบบวิศวกรรมไฟฟาที่ครบวงจร และเบ็ดเสร็จภายในบริษัทเดียว ดังแผนภาพตอไปนี้

สถานีไฟฟายอย

เขื่อน/
โรงผลิตไฟฟา

ระบบสายสงแรงสูง 230
เควี – 500 เควี

สถานีไฟฟายอย
ระบบสายสงแรงสูง
115 เควี

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม/แหลงชุมชน/ที่อยูอาศัย

ระบบจําหนายแรงดัน
22 เควี และ 33 เควี

ระบบจําหนายแรงดันต่ํา
380 โวลต และ 220 โวลต

ลักษณะงานออกแบบ จัดหา กอสรา งและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟา ทั้งหมด สามารถจํา แนกไดเ ปน งาน
ออกแบบ กอสราง และติดตั้งอุปกรณไฟฟาของระบบเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 ของมูลคางานทั้งหมด สวนที่เหลือรอย
ละ 10 เปนคาดําเนินการ และอีกรอยละ 10 จะเปนงานกอสรางโยธา ซึ่งบริษัทมีนโยบายวาจางผูรับเหมาชวงในสวน
งานนี้ เนื่องจากเปนงานที่ใชแรงงานคอนขางมาก อยางไรก็ตาม ผูจัดการโครงการนั้นๆ จะติดตามผลการดําเนินงาน
ของผูรับเหมาชวงอยางตอเนื่องและเขมงวด เพื่อใหงานเสร็จทันตารางเวลาที่ระบุไวในสัญญาวาจาง
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ตัวอยางลูกคาในอดีตที่สําคัญ 10 รายแรกในชวง 3 ปที่ผานมา (2546-2548) ดังตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
งานดานวิศวกรรมไฟฟา
รายได
ที่
รายชื่อ
ปที่ไดรับงาน ปที่งานสิ้นสุด #โครงการ มูลคางาน 2546
2547
2548
1 การไฟฟาสวนภูมิภาค
2545-2547
2549
12
756.65 16.40 70.47 625.50
2 PTT UTILITY CO.,LTD.
2548
2550
2
358.34
- 137.88
3 บจก.โรจนะ เพาเวอร
2545-2548
2549
59
281.19 70.91 27.29
87.96
4 การไฟฟานครหลวง
2546-2548
2549
9
112.53 54.36 14.49
9.95
5 บจก.อมตะเอ็กโก เพาเวอร
2546-2548
2549
3
79.10
1.02
0.08
7.24
6 AT BIOPOWER
2547
2548
1
34.30
8.06
26.24
7 บจก.มิตรสยามอินเตอรเนชั่นแนล
2548
2549
2
30.90
18.29
8 บจก.กระเบื้องกระดาษไทย
2548
2549
1
28.00
0.03
9 บจก.โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน
2548
2549
1
27.50
0.09
10 บจก.กุลธรแมททีเรียล แอนด คอนโทรลส
2547
2548
1
22.12
0.03
22.09
รวม
1,730.63 142.70 120.41 935.28
ที่มา: บริษัท

งานระบบไฟฟาและเครื่องกล
บริษัทใหบริการเริ่มตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง และบริการติดตั้งงานที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรม
ระบบตั้งแตป 2539 โดยเริ่มจากการเสนอใหบริการในระบบปรับอากาศสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และขยาย
ขอบเขตการใหบริการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน บริษัทสามารถใหบริการในงานระบบที่ครบวงจรและเบ็ดเสร็จภายใน
บริษัท เชน งานระบบปรับอากาศขนาดใหญ ระบบระบายอากาศ ระบบทอประปา เปนตน
ตัวอยางลูกคาในอดีตที่สําคัญ 10 รายแรกของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา (2546-2548) ดังตอไปนี้
งานระบบและเครือ่ งกล
ที่
รายชื่อ
ปที่ไดรับงาน ปที่งานสิ้นสุด #โครงการ
1 บมจ.เพรซิเดนทไรซโปรดักส
2548
2549
1
2 บจก.มิตรสยามอินเตอรเนชั่นแนล
2548
2549
1
3 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2546-2548
2549
12
4 บจก.โอเชี่ยนวิลล
2546-2547
2547
2
5 ธนาคารไทยพาณิชย
2546-2547
2549
4
6 บจก.พี คอนแทรกเตอร
2547-2548
2548
2
7 บจก.เอ็ม.เค.เรสโตรองค
2548
2548
1
8 บจก.ถิรไทย
2548
2548
2
9 บจก.ออคตาฟูด ส
2548
2548
1
10 บจก.วัททิลไดเมท(สยาม)
2547
2547
1
รวม
ที่มา: บริษัท

มูลคางาน
84.00
73.57
29.39
10.64
5.74
4.75
1.44
0.30
0.20
0.10
210.13

2546
9.90
8.75
2.33
20.98

หนวย: ลานบาท
รายได
2547 2548
83.92
44.26
11.83
3.47
1.89
1.62
1.17
1.60
3.15
1.44
0.30
0.20
0.10
17.05 137.90
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
งานดานเสาโทรคมนาคม
เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมดานโทรคมนาคมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี กอปรกั บ พื้ น ฐานงานด า นเสาโทรคมนาคมส ว นใหญ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานเดี ย วกั บ
วิศวกรรมไฟฟา อีกทั้งบริษัทมีโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและหนวยงานออกแบบเสาโครงเหล็กชนิด Made to Order
เปนของตนเอง บริษัทจึงสามารถขยายสวนงานดานเสาโทรคมนาคม เริ่มมาตั้งแตป 2544 ที่บริษัทใหบริการเริ่ม
ตั้งแตการออกแบบ จัดหา และบริการติดตั้งงานในธุรกิจเสาโทรคมนาคม เริ่มจากการผลิตเสาโทรคมนาคมใหแกผูให
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator) และผูที่ชนะการประมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อีกทอดหนึ่ง ซึ่งลักษณะ
และคุณสมบัติของเสาโทรคมนาคมของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แตละรายจะมีความแตกตางกัน และขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิศาสตรของสถานที่ตั้งเปนองคประกอบดวยเชนกัน
นอกจากนี้ ในงานดา นเสาโทรคมนาคม บริษัทยังใหบริการดานการวางสายเคเบิ้ลใยแกวโดยวิธีลมอัด
(Blowing Method) ซึ่งเปนเทคโนโลยีรอยสายเคเบิ้ลใยแกวในทอที่มีชวงของการรอยสายยาวและเปนสายขนาดเล็ก
โดยใชวิธีลมอัดแทนวิธีคนลาก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทํางานและลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช
กําลังคนลากที่ไมสม่ําเสมอ ซึ่งคุณสมบัติของ Blowing Method เหมาะสําหรับการวางสายเคเบิ้ลใยแกว ขนาดเล็ก
ควบคูกับการวางทอแกส โดยเทคโนโลยีนี้ ถือเปนเทคโนโลยีที่ดี ทันสมัย ราคาไมแพง และที่ผานมาบริษัทไดใช
Blowing Method ในการวางสายเคเบิ้ลใยแกวควบคูกับการทอแกซสําหรับโครงการที่หาดใหญ ระยอง แกงคอย และ
ปจจุบัน บริษัทอยูระหวางการดําเนินการใช Blowing Method สําหรับการวางสายเคเบิ้ลใยแกว โครงการทอแกส
วังนอย พระนครเหนือ/พระนครใต
ทั้งนี้ ตลาดสําหรับงาน Blowing Method เปนตลาดเล็ก จึงมีผูสนใจลงทุนในเทคโนโลยีนี้นอย ปจจุบันมีเพียง
2 บริษัทในประเทศไทยที่มีการใหบริการติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกวดวยวิธีดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นวา
หากมีการสรางทอแกสเสนใหม บริษัทก็มีศักยภาพในการไดรับงาน เนื่องจาก บริษัทมีประสบการณในการใช Blowing
Method สําหรับการวางทอแกสไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้ โอกาสการเขาสูงาน Blowing Method ของคูแขงมีไมมาก
เนื่องจาก การประมูลงานจําเปนอาศัยประสบการณการทํางาน นอกเหนือจากการลงทุนในเครื่องจักรเพียงอยางเดียว
ตัวอยางลูกคาในอดีตที่สําคัญ 10 รายแรกของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา (2546-2548) ดังตอไปนี้
งานดานเสาโทรคมนาคม
ที่
รายชื่อ
ปที่ไดรับงาน ปที่งานสิ้นสุด #โครงการ มูลคางาน 2546
1 บจก.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส แอนด เซอรวิสเลส 2545-2548
2549
4
91.99 14.20
2 SIEMENS Co., Ltd.
2546-2547
2548
3
91.46 25.42
3 Motorola (Thailand) Ltd.
2545-2548
2549
5
83.31 11.43
4 HUAWEI TECHNOLOGY (THAILAND)Co., Ltd.
2548
2549
3
77.65
5 Transtel Engineering PTE LTD.
2547-2548
2549
6
24.39
6 หจก.รุงเอกรยา
2547-2548
2549
2
9.56
7 บมจ.กสท โทรคมนาคม
2546-2547
2548
5
4.36 1.19
8 บจก.สยามซินเท็ค คอนสตรักชัน่
2548
2548
1
2.50
9 บจก.เอส แอนด ที คอนเทมพ
2548
2548
1
1.23
10 การไฟฟาสวนภูมิภาค
2548
2548
3
0.74
รวม
387.20 52.24
ที่มา: บริษัท

หนวย: ลานบาท
รายได
2547 2548
34.60
8.76
62.50
3.54
0.38
1.57
- 62.13
13.04 15.18
1.40
0.96
2.50
1.23
0.74
115.36 93.15
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งานผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก
บริษัทไดเปดโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กในป 2537 ที่ อ. หนองมวง จ. ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพื่อ
ผลิต Hardware ใชในระบบจําหนายไฟฟา และตอมาไดผลิตเสาโครงเหล็กเพื่อใชในงานวิศวกรรมไฟฟา ไดแก ระบบ
สายสง ระบบจําหนาย และสถานีไฟฟายอย ซึ่งมีงานบางสวนที่ตองใชเสาโครงเหล็กเปนสวนประกอบ โดยวิศวกรจะ
เปนผูออกแบบ ควบคุมการผลิต และสุมตรวจสอบชิ้นงาน และตอมาในป 2544 เมื่อบริษัทไดขยายงานดานเสา
โทรคมนาคม โรงงานไดเพิ่มสายการผลิตเสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร ซึ่งใชหลักพื้นฐานการผลิตที่คลายคลึง
กับเสาโครงเหล็กที่ใชในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยวิศวกรในฝายออกแบบจะเปนผูออกแบบ คํานวณตามหลักกลศาสตร
เพื่อใหไดคุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบของงานเสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสารตรงตามความตองการของลูกคา
หรือโครงการนั้นๆ นอกจากนี้ ในป 2546 บริษัทไดขยายฐานลูกคาในกลุมเสาโครงเหล็กไปสูกลุมลูกคาโฆษณา
กลางแจง (Bill Board) โดยรับทําปายโฆษณาที่ใชเสาโครงเหล็กขนาดใหญ
บริษัทจะบันทึกรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กเปนรายไดจากการขาย แตสําหรับกรณีที่บริษัทผลิต
และจําหนายเสาโครงเหล็ก พรอมการใหบริการติดตั้ง บริษัทจะบันทึกรายไดดังกลาวเปนรายไดงานบริการดานเสา
โทรคมนาคม ทั้งนี้ในป 2548 บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก ซึ่งไมรวมการติดตั้ง
บริษัทอยูระหวางดําเนินการขยายกําลังการผลิตเสาโครงเหล็กจาก 6,000 ตันตอป เปน 12,000 ตันตอป
โดยการกอสรางอาคารและเชื่อมตออาคาร ขยายขนาดบอชุบสังกะสี และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ รวมถึงเครื่อง CNC
เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต ซึ่งการขยายกําลังผลิตนี้คาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 44.2 ลานบาท และบริษัทอยูระหวาง
ดําเนินการขอบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับสวนตอขยายของโรงงานใน
สวนของบอชุบสังกะสีดังกลาว
ตัวอยางลูกคาในอดีต 10 รายแรก ของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา (2546-2548) ดังตอไปนี้
งานผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก
ที่
รายชื่อ
ปที่ไดรับงาน # โครงการ
1 บจก. ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส แอนด เซอรวิสเซส 2546 -2548
3
2 HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) Co., Ltd.
2548
1
3 SIEMENS Co., Ltd.
2546-2547
2
4 บจก.เด็มโก พัฒนาพาณิชย
2547
1
5 บจก.อลันดิก (ประเทศไทย)
2548
1
6 บจก.โปรเฟสชั่นแนล เทเลคอม อินสเทลเลชัน่
2546-2547
2
7 Excel Communication and Service Co., Ltd.
2548
1
8 บจก. วินธิ ร
2547-2548
2
9 บจก. สระบุรีเทคนิคคอนกรีต
2547
1
10 บจก. ยูอี เอ็นจิเนียริ่ง
2548
1
รวม
ที่มา: บริษัท

มูลคางาน
150.47
111.92
53.00
13.84
3.08
2.26
1.86
0.55
0.37
0.24
337.61

2546
25.71
22.89
0.28
48.88

หนวย : ลานบาท
รายได
2547 2548
57.48 67.30
- 111.92
30.11
13.84
3.08
1.98
1.86
0.48
0.07
0.37
0.24
104.26 184.47
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธการแขงขัน
บริษัทกําหนดกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนความสามารถในการรักษาสัดสวน
การตลาด อีกทั้งเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว โดยมีกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทดังนี้
1. ความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนายสินคา (Supplier)
จากการสั่งซื้อสินคาในปริมาณมาก และตอเนื่อง ประกอบกับ ความนาเชื่อถือของบริษัท จากการชําระเงิน
ตรงตามกําหนดเวลาเสมอ ผูจัดจําหนายสินคาสวนใหญจึงเสนอราคาที่สามารถแขงขันไดใหแกบริษัท เพื่อใชสําหรับใน
การเขาประมูลงานตางๆ
2. การสงมอบงานคุณภาพ และงานเสร็จตรงตามเวลา
นโยบายหลักในการดําเนินงานของบริษัท คือ การดําเนินงานเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพดีที่สุดสําหรับ
ลูกคา และทํางานใหแลวเสร็จเพื่อสงมอบแกลูกคาไดตามกําหนดการ รวมถึงการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา ทั้งนี้ เพื่อใหลูกคาเกิดความไววางใจและกลับมาใชบริการของบริษัทหรือแนะนําบริษัทตอไปยังลูกคารายอื่น
3. การรวมงานกับพันธมิตรทางการคา
การรวมมือกับพันธมิตรทางการคาเปนอีกปจจัยหนึ่งในการแขงขันกับบริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ บริษัทจึงไดรวมกับบริษัทพันธมิตรในการเขาประมูลงานขนาดใหญ ทั้งนี้ เพื่อจะไดรับ
การถายทอดความรูความชํานาญ เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงระบบการบริหารโครงการขนาดใหญ ซึ่งทําใหบริษัท
มีศักยภาพและประสบการณเพียงพอในการเขาประมูลโครงการขนาดใหญ
3.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนาย และชองทางการจําหนาย
บริษัทสามารถแบงลักษณะลูกคาไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ลูกคาภาคเอกชน ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม ผูผลิต
ไฟฟาอิสระทั้ง IPP และ SPP นิคมอุตสาหกรรม และผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน 2) ลูกคาภาครัฐ ไดแก
หนวยงานราชการและองคกรรัฐ วิสาหกิจ โดยมีสัดสวนมูลคาการใหบริการสําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และ
9 เดือนแรกป 2549 ดังนี้
มูลคา : ลานบาท

ประเภท
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
รวม

2546
มูลคา
%
185.43 66%
96.18 34%
281.61 100%

2547
2548
9 เดือนแรกป 2549
มูลคา
มูลคา
มูลคา
%
มูลคา
%
277.60
65% 584.02 47% 595.96
75%
151.02
35% 667.17 53% 198.83
25%
428.63
100% 1,251.18 100% 794.79 100%

ที่มา: บริษัท

ในป 2548 รายไดของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัว เปนผล
ใหภาครัฐมีนโยบายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานไฟฟา และสื่อสารโทรคมนาคม
อยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทรับงานในสวนของภาครัฐเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายกระจายความเสี่ยงที่จะไมพึ่งพิง
ฐานลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง ทําใหโครงสรางลูกคาในป 2548 มีความสมดุลมากขึ้น ประกอบดวยลูกคาเอกชนรอยละ
47 และลูกคาภาครัฐรอยละ 53 สําหรับ ใน 9 เดือนแรกป 2549 สัดสวนรายไดจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
75 เนื่องจากในชวงครึ่งปแรกของป 2549 เปนชวงที่งานภาครัฐทยอยปดโครงการ อยางไรก็ตาม บริษัทลงนามใน
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สัญญารับจางกอสรางสถานีไฟฟายอย กับการไฟฟาสวนภูมิภาคมูลคางาน 758.8 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม
2549 ซึ่งจะทําใหสัดสวนการรับรูรายไดของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจาก9 เดือนแรกป 2549 ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายใน
การบริหารรายไดใหมาจากภาครัฐและภาคเอกชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
มูลคา : ลานบาท

ประเภท
รับงานตรง
รับเหมาชวงตอ
รวม

2546
มูลคา
%

2547
มูลคา
%

2548
มูลคา
%

215.62
65.99
281.61

309.20
119.43
428.63

1,088.16
163.02
1,251.18

77%
23%
100%

72%
28%
100%

87%
13%
100%

9 เดือนแรกป 2549
มูลคา
%
702.02
92.77
794.79

88%
12%
100%

ที่มา: บริษัท

ในการรับงานของบริษัทมีทั้งการเปนผูรับเหมาโดยตรงจากผูวาจางและผานการรับเหมาชวง ตลอดชวง 3 ปที่
ผานมาสัดสวนการรับงานตรงจากผูวาจางมีสัดสวนมากที่สุด คือ รอยละ 87 และรอยละ 88 ของมูลคางานบริการรวม
ในป 2548 และ 9 เดือนแรกป 2549 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสัดสวนรายไดจากการรับงานตรงจากลูกคา เปนงาน
ประเภทวิศวกรรมระบบไฟฟา ซึ่งถือวาเปนรายไดหลักของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีประสบการณยาวนานในธุรกิจ
วิศวกรรมระบบไฟฟา ทําใหบริษัทมีขอเสนอทางดานเทคนิค ดานราคา และเงื่อนไขการชําระเงินที่ดี
สําหรับการรับเหมาชวงนั้น มักเปนโครงการขนาดใหญ ที่มีขอบเขตการทํางานทั้งโครงการมากกวาการทํา
ธุร กิจของบริษัท หรือมีมู ลคางานสู งเกินกว าที่ บริษัท จะรับงานไดทั้งหมด อยา งไรก็ต าม บริษัทไดใชชองทางการ
รับเหมาชวงนี้เพื่อเพิ่มชองทางเขาถึงลูกคาและชองทางการจําหนาย ที่ผานมา บริษัทไดรับงานเหมาชวงจากงานดาน
เสาโทรคมนาคมเปน หลัก โดยรับงานจากผูไดรับการคัดเลือกจากลูกคา เชน บริษัท ซีเมนส จํากัด (ผูไดรับการ
คัดเลือกจาก BFKT ใหเปนผูติดตั้งเสาโทรคมนาคมของ HUTCH) บริษัท โมโตโรลา จํากัด (ผูไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูติดตั้งระบบ CDMA จาก HUTCH) บริษัท หัวเหวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูวาง
ระบบ CDMA ของ บมจ. กสท.โทรคมนาคม) เปนตน
ในชวงป 2548 บริษัทไดเขารวมการประมูล 195 โครงการ มูลคาโครงการรวม 1,923.79 ลานบาท ซึ่ง
บริษัทชนะการประมูลทั้งสิ้น 95 โครงการ คิดเปนมูลคางานรวม 977.85 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.8
ของมูลคารวมของงานทั้งหมดที่ยื่นประมูล
ระหวางเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2549 บริษัทไดเขารวมการประมูลประมาณ 245 โครงการ มูลคา
โครงการรวม 4,404.78 ลานบาท โดยในจํานวนนี้บริษัทชนะการประมูลทั้งสิ้น 61 โครงการ คิดเปนมูลคางานรวม
1,302.96 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.6 ของมูลคารวมของงานทั้งหมดที่ยื่นประมูล
3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
เศรษฐกิจไทยป 2548 และแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2549
แมวาภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2548 มีปจจัยที่กดดันใหอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวไมวาจะเปน
ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาเฉลี่ย 32 ดอลลารสหรัฐ/บารเรลในป 2547 ขึ้นมาอยูที่ระดับ 50-60 เหรียญ
สหรัฐ/บารเรล ในป 2548 ซึ่งกดดันใหดุลการคาของประเทศขาดดุลติดตอกันหลายเดือน การแพรระบาดของโรค
ไขหวัดนกที่ทําใหภาคการสงออกอาหารแปรรูปลดลง ความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยอยูในชวง
ขาขึ้นทําใหภาคการลงทุนชะลอตัวลง จากปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอความตองการในการบริโภคลดลง (Demand
Side Effect) สงผลใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2548 อยูที่ระดับ 4.5% ชะลอลงจาก 6.2% ในป 2547
สําหรับแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในป 2549 สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ประเมินไวเมื่อตนปวาจะมีการขยายตัวที่ 4.5-5.5% ขณะที่ ธนาคารแหงประเทศไทย ประมาณการไวที่
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4.5- 6.0% โดยมีปจจัยในการกระตุนเศรษฐกิจคือ ภาคการลงทุนของรัฐบาลในโครงการเมกะโปรเจ็กตที่ใชเงินลงทุน
250,000 ลานบาท การฟนตัวของภาคทองเที่ยวที่คิดเปนรายไดของประเทศในสัดสวน 6.0% ของจีดีพี โดยคาดวาจะ
ขยายตัว 8.0% จากที่ติดลบ 1.5% ในป 2548 รวมถึงการสงออกจะเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในป 2549 อาจตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงทั้งในและตางประเทศหลายปจจัย
ดวยกัน ไมวาจะเปนความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่จะสงผลกระทบตอตนทุน
การลงทุนของโครงการ ภาวะการณเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่จะสงผลกระทบตอภาคการสงออกของประเทศ รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคา และความเสี่ยงในประเทศ ไดแก ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน ภัยธรรมชาติ
ตางๆ รวมถึงความไมแนนอนทางการเมือง
ภาวะและแนวโนมของอุตสาหกรรม
1. งานดานวิศวกรรมไฟฟาและงานระบบไฟฟาและเครื่องกล
การลงทุนในภาคเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในป 2548 อยูที่ระดับ
88.7 สูงกวาชวง 2 ปที่ผานมาที่ระดับ 81.8 ในป 2547 และ 74.5 ในป 2546 เนื่องจากการลงทุนดานเครื่องมือ
เครื่องจักรยังเพิ่มขึ้นในอัตราสูงรอยละ 12.1 และการอัตราใชกําลังการผลิตสูงขึ้น และเต็มกําลังการผลิตในหลาย
อุตสาหกรรม สอดคลองกับตัวเลขเงินลงทุนของโรงงานที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในป 2548
โดยแยกเปนการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งสิ้น 136,238 ลานบาท เพิ่มขึ้น 43.1% จากป 2547 และ
การอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดมีมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 105,170 ลานบาท เพิ่มขึ้น 109.7% จากป2547
ขณะที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดอนุมัติสงเสริมการลงทุนในกิจการทั้งสิ้น 1,254 รายในป 2548
เพิ่มขึ้น 2.2% จากป 2547 คิดเปนมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 571 พันลานบาท
เมื่อพิจารณาการลงทุนภาครัฐระหวางปงบประมาณ 2546-2548 ซึ่งมีสัดสวนการจายงบลงทุนเพิ่มจาก
163,261 ลานบาท เปน 201,300 ลานบาท และ 279,000 ลานบาท หรือเปนสัดสวนการเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3
และรอยละ 38.6 จะเห็นไดวา ภาพรวมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งภาคเอกชน และภาครัฐยังคงมีแนวโนมเติบโต
เพิ่มขึ้น
ดัชนีการลงทุนของภาคเอกชน
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

จากขอมูลการขยายตัวการลงทุนของภาคเอกชนและรัฐบาลขางตน ยอมสะทอนถึงความตองการพลังงาน
ไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของประเทศดวยเชนกัน
จากขอมูลความตองการไฟฟา ซึ่งจัดทําโดยคณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา เมื่อ 27
เมษายน 2549 โดยใชคาการพยากรณความตองการไฟฟากรณีฐาน (Base Case) ซึ่งเปนคาพยากรณที่ไดจาก
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สมมุติฐานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) มีคาเฉลี่ยในชวงป 2550-2554 รอยละ 5.2 ตอป พอสรุปได
ดังนี้
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak Demand หนวยเปน เมกะวัตต MW)
ในป 2547 มีความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 19,325.80 MW เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 1,204.40
MW หรือ เพิ่มขึน้ รอยละ 6.65 และในป 2548 มีจํานวน 20,537.50 MW เพิ่มขึ้นจากป 2547 จํานวน 1,211.70
MW หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.27
การพยากรณคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด กรณีฐาน พบวา ในป 2549 จะมีจํานวน 21,963 MW และ
จะเพิ่มเปน 29,337 MW ในป 2554 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 5.96 ตอป
ความตองการพลังงานไฟฟา (Energy Requirement หนวยเปน ลานหนวย GWh)
ในป 2547 มีปริมาณความตองการพลังงานไฟฟา 127,457.23 GWh เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน
9,083.01 GWh หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.67 และในป 2548 มีจํานวน 134,827.44 GWh เพิ่มขึ้นจากป 2547
จํานวน 7,370.21 GWh หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.78
การพยากรณคาความตองการพลังงานไฟฟา กรณีฐาน พบวา ในป 2549 จะมีจํานวน 143,724 GWh
และจะเพิ่มเปน 191,772 GWh ในป 2554 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 5.94 ตอป
ความตองการพลังงานไฟฟา (Energy Requirement)

ความตองการพลังฟาสูงสุด (Peak Demand)
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ที่มา: การพยากรณความตองการไฟฟา: คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา เมษายน 2549

จากตัวเลขการขยายตัวของความตองการพลังงานไฟฟาอยางตอเนื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟา ไมวาจะเปนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง
รวมถึงผูผลิตกระแสไฟฟาอิสระ มีแผนขยายการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณความตองการใชไฟฟาที่ขยายตัวที่
ทางสํานักนโยบายพัฒนาแผนพลังงาน (สนพ.) ประมาณการไว
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ณ
วันที่ 24 สิงหาคม 2547 มีดังตอไปนี้
1. แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาภาคใต เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 128 เมกะวัตตตอป
ระหวางป 2547-2549 และ 155 เมกะวัตตตอป ระหวางป 2550-2554 ดวยการสรางโรงไฟฟา
พลังความรอนรวมที่จ.สงขลา ขนาด 700 เมกะวัตต ใหแลวเสร็จในป 2551 และการกอสรางสายสง
230 กิโลโวลต บางสะพาน 1- ชุมพร – สุราษฎรธานี ใหแลวเสร็จภายในป 2550
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับความตองการที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 161 และ 196 เมกะวัตตตอป ระหวางป 2547-2549 และป 2550-2554 ตามลําดับ โดย
ปรับปรุงสายสง 230 เควี สระบุรี 2 – ลําตะคอง – นครราชสีม า ใหแล ว เสร็จภายในป 2550,
ดําเนินการรับซื้อไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําน้ําเทิน 2 ใหแลวเสร็จภายในป 2553 และ
กอสรางสายสง 500 เควี ทาตะโก – ชัยภูมิ 2 – อุดรธานี 3 ใหแลวเสร็จภายในป 2554
3. แผนพัฒนาการผลิตไฟฟารวม ประกอบดวย กฟผ. กอสรางโรงไฟฟา พลังความรอนรวมขนาดชุดละ
700 เมกะวัตต ซึ่งประกอบดวย โรงไฟฟาพลังความรอนรวม สงขลา ใหแลวเสร็จภายในป 2551
โรงไฟฟา พระนครใตชุดที่ 3 ใหแลวเสร็จภายในป 2552 โรงไฟฟา พระนครเหนือชุดที่ 1 แลวเสร็จ
ภายในป 2552 และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกงชุดที่ 5 แลวเสร็จภายในป 2553 และ
โรงไฟฟาใหมที่จะเกิดในชวงป 2554-2558 จํานวน 18 โรง (12,000 เมกะวัตต)
4. แผนการลงทุน ระหวางป 2545-2554 ในแผนหลักแบงออกเปน การผลิตไฟฟา และระบบสายสง
ไฟฟ า โดย กฟผ. ซึ่ ง มี แ ผนการลงทุ น ในการผลิ ต ไฟฟ า 204,923 ล า นบาท และระบบสายส ง
207,717 ลานบาท ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแผนการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟารวมทั้งสิ้น 512,976 ลาน
บาท
5.

ใหบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด ขยายขนาดกําลังการผลิตไฟฟาโครงการโรงไฟฟา
แกงคอย 2 จาก 734 เมกะวัตต เปน 1,468 เมกะวัตต โดยโรงไฟฟาหนวยแรกมีกําหนดจายไฟฟา
เขาระบบในเดือนมีนาคม 2550

จากแผนงานลงทุนระบบไฟฟาโดยหนวยงานของรัฐ ที่ไดกลาวไปแลวขางตน เปนโอกาสที่เอื้อประโยชน
ตอการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผูผลิตกระแสไฟฟาตางมีแผนขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องในชวง
10 ปตอจากนี้ไป ทั้งนี้งานในสวนที่บริษัทสามารถเขารวมเสนอราคา ไดแก งานระบบสายสงไฟฟาแรงสูง 230-500
เควี ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) วงเงิน 13,463 ลานบาท ในป 2549 วงเงิน 16,916.09 ลาน
บาท ในป 2550 และ วงเงิน 15,829.34 ลานบาท ในป 2551 งานระบบสถานียอย ระบบสายสง ระบบจายไฟ
แรงดันกลางและต่ํา การเปลี่ยนระบบสายอากาศเปนสายใตดิน การเปลี่ยนแรงดันไฟฟาจากระบบ 12 เควี เปน 24
เควี ของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) วงเงิน 12,923.18 ลานบาท ในป 2549 วงเงิน 10,093.93 ลานบาท ในป
2550 และ วงเงิน 10,578.02 ลานบาท ในป 2551 และงานระบบสถานีไฟฟายอย ระบบสายสง ระบบจําหนาย
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ) วงเงิน 13,750.93 ลานบาท ในป 2549 วงเงิน 13,426.20 ลานบาท ในป
2550 และ วงเงิน 12,990.39 ลานบาท ในป 2551
2. งานดานเสาโทรคมนาคม
รัฐบาลไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให
ทันสมัย มีคุณภาพ ทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสม โดยในเปาหมายการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในระยะ 3 ป (25482550) มีเปาหมายประการหนึ่งที่สําคัญ คือ การเสริมสรางการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเทาเทียมกัน ซึ่งมี
แนวทางดังตอไปนี้
1. สนับสนุนใหมีการขยายและพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมใหเพียงพอตอความตองการอยางเปนระบบ
และจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ใหครอบคลุมถึงระดับหมูบาน เชน บริการโทรศัพทสาธารณะ
หรือบริการโทรศัพทพื้นฐาน หรือวิทยุคมนาคม หรือบริการอินเตอรเน็ต ภายในป 2550
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2. จัดใหมีบริการโทรคมนาคมสาธารณะที่เพียงพอตอการใชงานสําหรับสถานพยาบาล สถานศึกษา
ศาสนสถาน หนวยงานที่ชวยเหลือสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายในป 2550
3. สนับสนุนการใหบริการอินเตอรเน็ตในสถานีอนามัย คลอบคลุมถึงระดับตําบล เพื่อใหบริการและให
คําปรึกษาทางไกล ภายในป 2550
จากเป า หมายที่ กํ า หนดในข า งต น เป น กรอบให บ ริ ษั ท ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคม มีแผนขยายงานที่สอดคลองกับแผนดังกลาว เชน


บมจ. ทีโอที มีแผนการดําเนินงานในอนาคตดังตอไปนี้
- ใหบริการ Web Phone เพิ่มความสามารถในการสื่อสารของโทรศัพทสาธารณะ (Public Phone) ที่
ใชเสียงใหมีการสื่อสารทางดานภาพ ภาพเคลื่อนไหว และขยายบริการจากภายในประเทศไปเปน
บริการสื่อสารเชื่อมโยงขอมูลไดทั่วโลก
- ใหบริการ TOT Wireless Broadband การใหบริการสื่อสารความเร็วสูงที่เสริมการขยายตัวของการ
สื่อสารไรสาย
- ให บ ริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ภายในกิ จ การร ว มค า ไทย-โมบาย เพื่ อ ขยายโครงข า ยสื่ อ สารของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ใหเปนระบบโครงขายบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 ซึ่งเปน
เครือขายที่สามารถรองรับการใชงานมัลติมีเดียไรสาย



บมจ. กสท. โทรคมนาคม มีแผนเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบ CDMA ภายในป 2549
โดยเป น การให บ ริ ก ารที่ มี เ ครื อ ข า ยครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง บริ ษั ท หั ว เหว ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด ผูดําเนินการติดตั้งเครือขาย CDMA ในภูมิภาค โดยจะกอสรางสถานีเครือขายอีก
800 แหง ในป 2549



บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (AIS) ณ 30 มิถุนายน 2549 มีจํานวนผูใชเลขหมายในระบบ
ทั้งสิ้นประมาณ 17.32 ลานเลขหมาย โดยในป 2549 AIS มีแผนใชเงินลงทุน 400 ลานเหรียญ
สหรัฐหรือ16,000 ลานบาทเพื่อจะลงทุนในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 และจะนําไปลงทุน
ในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มเครือขายรวมทั้งการพัฒนาบริการตางๆ



บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ณ 30 มิถุนายน 2549 มีจํานวนผูใชเลขหมายในระบบ
ทั้งสิ้นประมาณ 10.62 ลานเลขหมาย โดยมีสถานีชมุ สาย 17 แหงครอบคลุมจํานวนสถานี 6,015 สถานี
ซึ่งสามารถรองรับการใหบริการได 10 ลานเลขหมาย DTAC มีแผนจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อดําเนินการ
ขอใบอนุ ญ าตประกอบธุร กิจ ใหบริ ก ารสื่อ สารโทรคมนาคมจาก กทช. ได แก ธุร กิจ การใหบริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 ธุรกิจอินเตอรเน็ต การใหบริการโทรทางไกลระหวางประเทศ เปนตน



บมจ. ทรู มูฟ หรือเดิม บมจ.ทีเอ ออเรนจ (TA Orange) ณ 30 มิถุนายน 2549 มีจํานวนผูใชเลข
หมายในระบบทั้งสิ้นประมาณ 5.40 ลานเลขหมาย โดย TA มีแผนขยายโครงขายการใหบริการ ในป
2549 ไมนอยกวา 400 สถานี เพื่อรองรับการขยายฐานผูใชบริการในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด



บมจ. ที ที แ อนด ที (TT&T) ในป 2549 มี แ ผนการลงทุ น ในส ว นของการให บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต
ความเร็วสูงภายใตเทคโนโลยี ADSL โดยใชเงินลงทุน 3,000-3,500 ลานบาท ซึ่งจะเปนการลงทุน
สรางโครงขายเองบางสวน และเชาโครงขายบางสวน

จากแผนการลงทุนของผูใหบริการโทรคมนาคมขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการลงทุนสรางโครงขาย
ยอมสงผลดีตอธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัท เพราะหมายถึงความตองการใชเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
การปรับปรุงคุณภาพเครือขาย รวมทั้งทดแทนเสาโทรคมนาคมเกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโทรคมนาคม
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ภาวะการแขงขัน
1. งานดานวิศวกรรมไฟฟา
ปจจุบันปริมาณความตองการงานบริการออกแบบ จัดหา กอสราง และบริการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟา อยูในระดับที่คอนขางสูง เนื่องจากแนวโนมการลงทุนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเพื่อกระตุนอัตราการเติบโตของ GDP
รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงมีการขยายตัวทําใหการเติบโตของธุรกิจยังเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งผูรับเหมา
ที่มีความสามารถ มีคุณภาพ มีประสบการณ และมีฐานะทางการเงินที่เขมแข็งจะมีขอไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้ง
มีความยืดหยุนในการรับงานทั้งขนาดใหญ กลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งมีอํานาจในการเจรจาตอรองกับผูจําหนายวัสดุ
อุปกรณทั้งในและตางประเทศเพื่อใหไดราคาและเงื่อนไขที่ดี สงผลใหบริษัทมีโอกาสชนะการประมูลงานดวยขอเสนอ
ด า นราคาที่ ดีก ว า และสามารถสร า งความมั่น ใจใหกับ ลูก คา ไดม ากกวา ดัง จะเห็น ไดจ ากผลงานในอดีต ที่บ ริ ษัท
ไดควบคุมและบริหารโครงการใหแลวเสร็จทันตอกําหนดการดวยคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกคากําหนด จากการ
ให บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย ครบวงจรและครอบคลุ ม ถึ ง กลุม ลู ก ค า ทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนทํ า ให บ ริ ษั ท
ลดความเสี่ยงจากปจจัยลบในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เมื่อเทียบกับบริษัทคูแขงอื่นๆ
ปจ จุบัน ผู ที่อ ยูใ นธุร กิ จ งานวิศ วกรรมไฟฟา ในสว นของสถานีไ ฟฟา ยอ ยและสายสง 115KV-230 KV
มีดังตอไปนี้
รายชื่อ
ผูประกอบการ
บมจ. เด็มโก**

บจก. ซีเมนส

บมจ. ล็อกซเลย

งานกอสราง งานกอสราง
งวดปสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2548 (หนวย: ลานบาท)1/
รายละเอียด1/ และ 2/
สถานี
สายสง
การประกอบธุรกิจ
สินทรัพย ทุนจดทะเบียน ยอดขาย กําไรสุทธิ
ไฟฟายอย 115KV -230KV
ออกแบบ กอสราง และ
743
160
1,533
44
9
9
ติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟา
ครบวงจร ในระบบจําหนาย
ไฟฟา ระบบสายสง
ไฟฟาแรงสูง งานสถานี
ไฟฟายอย งานระบบไฟฟา
และเครื่องกล งานดาน
อนุรักษพลังงาน และงาน
กอสรางเสาโทรคมนาคม
ธุรกิจขอมูลและการสื่อสาร
7,300
579 11,832
937
9
9
ธุรกิจขนสง ธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจการแพทย และ
ธุรกิจระบบอัตโนมัติและ
ระบบควบคุมอุตสาหกรรม
และอาคาร ธุรกิจกอสราง
และติดตั้งงานสถานีไฟฟา
ยอยและสายสงแรงสูง
115-230 KV
นําเขา สงออก คาสง คา
7,190
2,000
4,922
(761)
9
9
ปลีก โทรศัพทเคลื่อนที่
เคมีภัณฑ อุปกรณสง
สัญญาณและถายทอด
สัญญาณ พรอมติดตั้ง
ธุรกิจกอสรางสถานีไฟฟา
ยอยและสายสงไฟฟาแรงสูง
115-230 KV
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งานกอสราง งานกอสราง
งวดปสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2548 (หนวย: ลานบาท)1/
รายละเอียด1/ และ 2/
สถานี
สายสง
การประกอบธุรกิจ
สินทรัพย ทุนจดทะเบียน ยอดขาย กําไรสุทธิ
ไฟฟายอย 115KV -230KV
บจก. ศรีอูทอง
รับเหมากอสรางทุกชนิด
432
1,072
462
(67)
9
9
และธุรกิจกอสรางและ
ติดตั้งงานสถานีไฟฟายอย
และสายสงแรงสูง 115230 KV
บมจ.เพาเวอรไลน
บริการรับเหมาติดตั้งงาน
5,013
630
5,049
242
9
8
เอ็นจิเนียริ่ง
ระบบไฟฟา สื่อสาร งาน
ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล และระบบ
ปองกันอัคคีภัย บริการ
รับเหมากอสราง
บจก. เอบีบี
นําเขา ผลิต สงออก และ
2,615
1,034
5,452
186
9
8
ขายสินคาหมอแปลงไฟฟา
เครื่องจักร อุปกรณไฟฟา
ฯลฯ บริการรับประกอบ
ติดตั้งซอมแซมผลิตภัณฑ
อื่นที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
หลัก ใหบริการดาน
วิศวกรรม การบริหาร การ
จัดการและบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ธุรกิจกอสราง
สถานีไฟฟายอย
บจก. ไทยซูมิเดน
รับดําเนินการตามสัญญา
297
10
387
5
8
9
เอ็นยิเนียริ่งแอนด
โครงการไฟฟาและโครงการ
คอนสตรัคชั่น
โทรศัพท รับเหมากอสราง
ทุกชนิด และใหบริการ
แนะนําในธุรกิจวิศวกรรม
และกอสราง ขายสายไฟฟา
เกา ธุรกิจกอสรางสายสง
แรงสูง 230-500 Kv
บจก. วีเอ เทค
ประมูลเพื่อขายสินคา
662
24
718
(42)
8
9
ทรานสมิสชั่น แอนด
บริการและรับจางแรงงาน
คอนสตรัคชั่น
ขายสินคา การรับเปนที่
ปรึกษา ธุรกิจกอสรางสาย
สงแรงสูง 115-230 KV
บจก. บางกอก
78
150
272
(2)
8
9 (115 KV) บริการรับเหมากอสราง
เทคโนโลยี
ธุรกิจสายสง 115 KV
รายชื่อ
ผูประกอบการ

บจก. สระบุรีเทคนิค
คอนกรีต

8

9 (115 KV) ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
บริการรับเหมากอสราง
ธุรกิจสายสง 115 KV

546

105

661
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15

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2. งานระบบไฟฟาและเครื่องกล
บริ ษั ท เน น งานระบบไฟฟ า และเครื่ อ งกลภายในโรงงานอุ ต สาหกรรม และจากข อ มู ล ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมพบวา ในป 2548 โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 43 จากป 2547 ในขณะที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดอนุมัติบัตรสงเสริมการลงทุนในป 2548 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 จากป 2547
คูแขงขันในงานระบบไฟฟาและเครื่องกลประกอบดวย
1. บริษัท เพาเวอรไลนเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ซีเมนส จํากัด
3. บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท เค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
5. บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
3. งานดานเสาโทรคมนาคม
จากแผนการขยายโครงขายของผูใหบริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในการขยายเครือขาย
และการพัฒนา ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) สะทอนถึงความตองการในการใชเสาโทรคมนาคมมากขึ้น
เพื่อเปนจุดเชื่อมตอของโครงขายการใหบริการตางๆ ซึ่งบริษัทที่สามารถผลิตเสาโทรคมนาคม พรอมใหบริการกอสราง
และติดตั้งเสาโทรคมนาคมซึ่งเปนขอไดเปรียบในการแขงขันและเพิ่มสวนแบงตลาดในธุรกิจนี้ไดเพราะสามารถบริหาร
ตนทุนผลิต พรอมควบคุมระยะเวลากอสรางใหแลวเสร็จตามที่ลูกคาตองการ
ปจจุบันผูที่อยูในธุรกิจใหบริการติดตั้งเสาโทรคมนาคมมีดังนี้
รายชื่อผูประกอบการ

ผูผลิต
ผูติดตั้งเสา
เสาโครงเหล็ก โทรคมนาคม

บมจ. เด็มโก **

9

9

บจก. ดี เค เค ชิโน
ไทย เอ็นจิเนียริ่ง

8

9

รายละเอียด1/ และ 2/
การประกอบธุรกิจ
ออกแบบ กอสราง
และติดตั้งงาน
วิศวกรรมไฟฟาครบ
วงจร ในระบบ
จําหนายไฟฟา ระบบ
สายสงไฟฟาแรงสูง
งานสถานีไฟฟายอย
งานระบบไฟฟาและ
เครื่องกล งานดาน
อนุรักษพลังงาน และ
งานกอสรางเสา
โทรคมนาคม และงาน
ผลิตเสาโครงเหล็กชุบ
สังกะสี
รับเหมากอสราง
อาคาร ออกแบบ
แปลนกอสราง ที่
ปรึกษางานระบบ
โทรคมนาคมและ
ธุรกิจติดตั้งเสา
โทรคมนาคม

งวดปสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2548 (ลานบาท)1/
สินทรัพย ทุนจดทะเบียน ยอดขาย กําไรสุทธิ
743
160 1,533
44

678

8

753
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
รายชื่อผูประกอบการ

ผูผลิต
ผูติดตั้งเสา
เสาโครงเหล็ก โทรคมนาคม

Baran Raviv Telecom
(Thailand)

8

9

Downer-CSS JV.*

8

9

บจก. อลันดิก
(ประเทศไทย)

8

9

บจก. มิลคอม ซิสเต็มส

8

9

บมจ. เอื้อวิทยา

9

8

บจก. อาจีกาวา แอนด
เอส ซี ไอ เมทัลเทค

9

8

Thai Scandic Co., Ltd

9

8

บจก. กมลอินดัสตรี

9

8

บจก. สยามสตีล ทาวเวอร

9

8

บจก. มาสเตอร ทาวเวอร
แอนด อิควิปเมนต

9

8

รายละเอียด1/ และ 2/
การประกอบธุรกิจ
รับเหมา ออกแบบ
ติดตั้ง เสา
โทรคมนาคม และ
เครือขายโทรคมนาคม
รับเหมาติดตั้งงาน
โทรคมนาคม และเสา
โทรคมนาคม
ขายอุปกรณสื่อสาร
และโทรคมนาคม
ธุรกิจติดตั้งเสา
โทรคมนาคม
ใหเชาเครื่องโทรศัพท
สาธารณะ ใหบริการ
ติดตั้งเครือขาย
โทรคมนาคมและเสา
โทรคมนาคม
รับจางทําเสา
โครงสรางเหล็ก
เสาไฟฟาแรงสูงและ
โครงสรางเหล็ก สถานี
ไฟฟายอย เสา
โทรคมนาคม รับจาง
ชุบโลหะกันสนิม ขาย
สินคาที่ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ผลิตเสาโครงเหล็กชุบ
สังกะสีสําหรับ
เสาไฟฟาแรงสูง
ผลิตโครงสรางเหล็ก
ชุบสังกะสี และบริการ
ชุบสังกะสี
ผลิตและจําหนาย
เครื่องมือการเกษตร
ผลิตเสาโครงเหล็กชุบ
สังกะสี
ผลิตโครงสรางโลหะที่
ใชในการกอสราง
อุตสาหกรรม และ
ผลิตโครงเหล็กชุบ
สังกะสี
รับจางทําเสาทาวเวอร

งวดปสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2548 (ลานบาท)1/
สินทรัพย ทุนจดทะเบียน ยอดขาย กําไรสุทธิ
234
8
308
21

185

1

122

4

854

21

1,207

(45)

471

59

252

19

649

331

704

47

245

76

551

4

696

586

590

35

411

50

506

4

351

100

292

24

11

3

29
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 กําลังการผลิตและการใหบริการ
ในการจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท ปจจัยที่สําคัญในการกําหนดกําลังของผลิตเพื่อใหสามารถสงมอบงานที่มี
คุณภาพใหแกลูกคาภายใตเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสมมีอยู 3 ประการ ไดแก
1. จํานวนวิศวกร เนื่องจากวิศวกรมีหนาที่บริหารโครงการใหสําเร็จลุลวงตามความตองการของลูกคา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใตตนทุนโครงการที่สามารถสรางผลกําไรใหกับบริษัท
2. จํานวนผูรับเหมา เนื่องจากงานของบริษัทตองการผูรับเหมาชวงที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ
ในงานโยธา เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงทันตามกําหนดเวลาของลูกคา
3. ปริมาณเงินทุนเวียน ซึ่งตองเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของงาน
4. ประสบการการผานงานประเภทตางๆ เพื่อใหมีคุณสมบัติสอดคลองกับงานประเภทนั้นๆ ซึ่งผูวาจาง
กําหนดเปนเกณฑในการคัดเลือกผูเขาประมูลงาน
ทั้งนี้แตละโครงการจะมีจํานวนวิศวกรและผูรับเหมาชวงไมเทากัน ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการตามและความ
สลับซับซอนของงานเปนสําคัญ
ในดานโรงงานปจจุบันมีกําลังผลิตเสาโครงเหล็ก คิดเปนน้ําหนักประมาณ 6,000 ตันตอป ซึ่งบริษัทอยูระหวาง
ขยายโรงงานและเพิ่มโรงชุบสังกะสี เพื่อขยายกําลังการผลิตเปน 12,000 ตันตอป
วิศวกร
ณ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีวิศวกรรวมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งแบงตามอํานาจความรับผิดชอบในการบริการ
จัดการโครงการออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ (1) วิศวกรระดับผูอํานวยการโครงการ (Project Director) และผูจัดการ
โครงการ (Project Manager) จํานวน 17 คน (2) วิศวกรผูควบคุมงาน (Project Engineer) จํานวน 29 คน และ (3)
วิศวกรประจําหนวยงาน (Site Engineer) จํานวน 14 คน หรือแบงวิศวกรออกตามระบบงานที่ใหบริการไดเปน
3 หนวยงานบริการ ไดแก ระบบไฟฟา ระบบโทรคมนาคม และระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล ดังนี้
ระดับ
วิ ศ วกรระดั บ ผู อํ า นวยการโครงการ และ
ผูจัดการโครงการ
วิศวกรผูควบคุมงาน
วิศวกรประจําหนวยงาน
รวม

บอากาศ
ระบบไฟฟา ระบบโทรคมนาคม ระบบปรั
และสุขาภิบาล

รวม

12

2

3

17

25
12
49

2
0
4

2
2
7

29
14
60

หมายเหตุ: ขอมูล ณ 30 กันยายน 2549

บริษัทจะสามารถรับงานไดมากหรือนอยนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมงานของวิศวกรระดับ
ผูอํานวยการโครงการและผูจัดการโครงการ และความสามารถในการควบคุมการทํางานของผูรับเหมาชวง เปนสําคัญ
โดยที่ผานมา วิศวกรผูอํานวยการโครงการและผูจัดการโครงการแตละคนจะสามารถควบคุมงานไดตั้งแต 2 - 4
โครงการ ขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของโครงการ สําหรับผลการดําเนินงานในอดีต วิศวกรผูอํานวยโครงการแตละคน
สามารถควบคุมงานอยางนอยคิดเปนมูลคา 300 ลานบาทตอสัญญาและผูจัดการโครงการแตละคนสามารถคุมงาน
คิดเปนมูลคางานโดยเฉลี่ยประมาณ 150-200 ลานบาท ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ วิศวกรผูควบคุมงานสามารถควบคุม
การปฏิบัติงานที่มีลักษณะแตกตางกันได โดยมีผูจัดการโครงการเปนผูดูแลระบบงานโดยรวม
สวนที่ 2 หนาที่ 31

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ผูรับเหมาชวง
บริษัทมีทีมผูรับเหมาชวงทั้งสิ้นประมาณ 91 ราย แยกตามประเภทของงานไดดังนี้
1. ผูรับเหมาชวงงานไฟฟา มีจํานวน 47 ราย
2. ผูรับเหมาชวงงานดานเสาโทรคมนาคม มีจํานวน 16 ราย
3. ผูรับเหมาชวงงานดานงานระบบ มีจํานวน 13 ราย
4. ผูรับเหมาชวงงานโยธา มีจํานวน 15 ราย
บริษัทมีเกณฑในการคัดเลือกผูรับเหมาชวงของงานแตละประเภทดังตอไปนี้
1. ประวัติการรับงานในอดีต
2. คุณภาพงานและความสามารถในการสงมอบตามตารางเวลาที่กําหนด
3. ทุนจดทะเบียน
4. จํานวนพนักงาน
5. เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือ
นอกจากนี้ บริษัทมีขอกําหนดในสัญญาที่จะปรับผูรับเหมาชวงในกรณีที่สงมอบงานไมทันตามตารางเวลา
ที่กําหนด โดยสัญญาสวนใหญจะระบุคาปรับไววันละรอยละ 0.10 ของราคางาน แตไมเกินรอยละ10 ของมูลคางาน
ตามสัญญา อย างไรก็ตาม ผูจัดการโครงการและวิศวกรของโครงการจะมีการควบคุม และติดตามการทํางานของ
ผูรับเหมาชวงอยางใกลชิด เพื่อใหคุณภาพงานและการสงมอบงานในแตละชวงเปนไปตามตารางเวลาที่กําหนด หาก
เปนกรณีที่ผูรับเหมาชวงไมสามารถสงมอบงานไดทันตามสัญญา ผูจัดการโครงการจะเขามาแกไขปญหาในสวนนี้ทันที
โดยพิจารณาเปนกรณี เชน กรณีที่ผูรับเหมาชวงขาดเงินทุนหมุนเวียน ผูจัดการโครงการจะดําเนินงานลดมูลคางาน
ดวยการเปลี่ยนสัญญารับเหมาชวง และบริษัทจะเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณให หรือในกรณีที่ผูรับเหมาชวงประสบภาวะ
ขาดแคลนแรงงาน ผูจัดการโครงการจะดําเนินการลดมูลคางานและจัดหาผูรับเหมาชวงรายใหมเขาไปเสริมในงาน
โครงการนั้นๆ ทันที เปนตน
เงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินโครงการตางๆ บริษัทใชวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร แบงเปน
(1) Bid Bond สํา หรับ การยื่ น ซองเสนอราคา ประมาณรอยละ 5 ของมูลคา สั ญญา โดยมีอายุ ป ระมาณ
120 -150 วัน ตามระยะเวลาการพิจารณาของผูวาจาง
(2) Performance Bond สําหรับการลงนามสัญญา ประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคาสัญญา โดยมีอายุ
ตามสัญญาจาง
(3) Advance Payment Bond สําหรับการรับเงินลวงหนา เพื่อนํามาใชจายเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ
โครงการ ประมาณรอยละ 10 –30 ของมูลคาสัญญา ตลอดอายุสัญญา และ
(4) Retention Bond สําหรับการค้ําประกันผลงาน เปนระยะเวลาประมาณ 1-2 ป ประมาณรอยละ 5-10
อายุประมาณ 1-2 ป
(5) วงเงินเพื่อใชในการซื้อวัสดุอุปกรณ LC DLC และ AVAL ประมาณรอยละ 60 ของมูลคาสัญญา และ
(6) วงเงิน กูร ะยะสั้น เพื่อหมุน เวีย นในการบริห ารโครงการ (Promissory Note) รอ ยละ 15-20 ของ
มูลคาสัญญา
อยางไรก็ตาม สัดสวนการใชวงเงินเชื่อและระยะเวลาของเงินค้ําประกันตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู
กับความจําเปนในการใชดําเนินโครงการ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีวงเงินหนังสือค้ําประกันจากสถาบัน
การเงิน 2 แหง คิดเปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 389.40 ลานบาท โดยบริษัทยังมีความสามารถที่จะขอขยายวงเงินหนังสือ
ค้ําประกันเพิ่มจากสถาบันการเงินไดอีกในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถนําโครงการที่มีมูลคาสูงที่ประมูลได
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ไปเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อเพื่อใชในการดําเนินงานรวมทั้งการออกหนังสือค้ําประกันตางๆ ในลักษณะ Project
Finance ดวย
3.3.2 ขั้นตอนการทํางานของบริษัท
ขั้นตอนกอนเสนอราคา
1. ศึกษาหาขอมูลทางการตลาด ของลูกคากลุมเปาหมาย เพื่อเสนอราคา
ขั้นตอนเตรียมการเสนอราคา
2. ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขประกวดราคา/เสนอราคา ไดแก คุณสมบัติผูเสนอราคา ขอบเขตงาน
รายละเอียดทางเทคนิค ระยะเวลา เงื่อนไขการชําระเงิน บทปรับ เงื่อนไขเฉพาะงาน ฯลฯ
3. คิดตนทุนโครงการ ทําเอกสารขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
4. สรุปรายละเอียดทั้งหมด ขออนุมัติเสนอราคา/ยื่นซองประกวดราคา
5. ติดตามการพิจารณาการประกวดราคา/เสนอราคา ชี้แจงและใหขอมูล
6. กรณีไมไดงาน สรุปขอมูลการเสนอราคา พรอมทั้งติดตามขอหนังสือค้ําประกันซองประกวดราคาคืน

ขั้นตอนเตรียมการกอนเริ่มโครงการ

7. กรณีไดงาน แตงตั้งผูจัดการโครงการ
8. ศึกษารายละเอียดโครงการ สัญญา ขอบเขตงาน ระยะเวลา รายละเอียดทางเทคนิค การขออนุมัติแบบ
กอสราง การสงมอบงาน เงื่อนไขการชําระเงิน/การเบิกจายเงิน เจาของงานผูรับผิดชอบ บทปรับ
ผูที่ตองติดตอประสานงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผูเกี่ยวของทั้งทางเจาของงาน Supplier ผูรับเหมาชวง
หนวยงานเกี่ยวของ
9. ติดตามการลงนามสัญญาจางและจัดทําประกันภัยโครงการ
10. ขออนุมัติผังโครงสรางการบริหารงาน แผนงานดําเนินงาน งบประมาณ งบกระแสเงินสด ปริมาณ
ความตองการใชวัสดุอุปกรณ พรอมมีการปรับปรุงตามสภาพงานจริงเปนระยะ
11. ขออนุมัติเปดงาน รหัสโครงการ หมายเลขงานเพื่อคุมคาใชจาย และรายรับจากโครงการ
12. ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
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ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ
13. ตั้งเบิกและติดตามรับเงินลวงหนา
14. จัด First Meeting ทั้งกับผูวาจาง และบุคลากรที่เกี่ยวของ
15. เตรียมความพรอมเขาทํางาน ไดแก เตรียมพื้นที่หนางาน ขออนุญาตใชพื้นที่ ถมดิน ขอใชน้ํา ไฟฟา เตรียม
บุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช
16. จัดทําและจัดสง แบบรายละเอียดทางเทคนิค เสนอขออนุมัติจากผูวาจาง
17. จัดสงอุปกรณทดสอบ และขออนุมัติใชอุปกรณ
18. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
19. ติดตาม ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานหนางานใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด วางแผน
และจัดการเตรียม วัสดุอุปกรณ กําลังคน เครื่องมือ บุคลากร คาใชจาย และการสงงวดงานเพื่อเบิกจายเงิน
20. ติดตามความ คืบหนาโครงการ ควบคุม กํากับ ดูแล ไดแก
จัดทํา Work Schedule พรอมติดตามผลและ หากมีการเปลี่ยนแปลง เสนอขออนุมัติ
จัดทํา Budget / Cash Flow พรอมติดตามผล และหากมีการเปลี่ยนแปลง เสนอขออนุมัติ
ติดตาม Drawing Status การสงแบบ แคตตาล็อค ขออนุมัติ
ติดตาม Material and Equipment Status การออกใบสั่งซื้อ การ Inspection การ Test การสงของ
ควบคุม กํากับ ดูแล ผูรับเหมาชวง ดานคุณภาพงาน ความคืบหนาหนางาน การสงงวด การเบิกผลงาน
จัดเตรียม บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช (Man-power and Machine Tools)
Progress of Work
การเพิ่ม / ลดงาน สรุปขออนุมัติกับผูวาจาง
การ Reserves Right for Extension of Time ติดตามอนุมัติตออายุสัญญา
ปญหาอุปสรรค และการแกไข
การสงงวดงาน กับผูควบคุมงาน กรรมการตรวจรับ ติดตามการเบิกจายเงิน
สรุปตนทุนคาใชจาย
จัด Monthly meeting, Site Meeting
ขั้นตอนจบโครงการ
21. จัดฝกอบรมเจาหนาที่ผูวาจาง จัดทํา As-Built Drawing เอกสารคูมือ
22. เคลียรหนางาน สงมอบงานงวดสุดทาย
23. ขอ Provisional Acceptance Certificate และหนังสือรับรองผลงาน
24. ติดตามรับ Retention
25. รวบรวมทรัพยสิน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณเหลือใชสงคืนคลังพัสดุ
26. สรุปคาใชจาย รายรับ ขออนุมัติปดโครงการ
27. สรุปประชุมผูเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค เพื่อเปนขอมูลโครงการตอไป
28. เมื่อครบกําหนดการค้ําประกันการชํารุดบกพรอง ขอ Final Acceptance
ระยะเวลาตั้งแตบริษัทเขาประมูลงานจนถึงการสงมอบงานแลวเสร็จจะอยูระหวาง 6 เดือน ถึง 2 ป ขึ้นอยูกับ
ขนาดของโครงการและความตองการของลูกคาเจาของโครงการ
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3.3.3 วัสดุอุปกรณที่ใชในการใหบริการ
บริษัทสามารถแบงวัสดุอุปกรณที่ใชในการใหบริการไดเปน 2 ประเภท คือ อุปกรณหลัก และ วัสดุทั่วไป โดย
อุปกรณหลักสามารถแบงไดตามประเภทของงานได 5 ประเภท ไดแก
1. อุปกรณสําหรับระบบไฟฟาแรงสูง ไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟากําลัง หมอแปลงลดแรงดัน
หมอแปลงลดกระแส สวิท ชเ กีย ร อุ ป กรณเ ตือ นไฟ สวิท ชตัด ตอน ลูก ถ ว ย ตูค วบคุม ระบบไฟฟา
สายไฟฟา ลอฟา เสาโครงเหล็ก และอุปกรณอื่น ๆ
2. อุปกรณสําหรับระบบเสาโทรคมนาคม ไดแก เสาโครงเหล็กสงสัญญาณ ลอฟา ชุดตอสายดิน
3. อุปกรณสําหรับระบบปรับอากาศ ไดแก เครื่องทําความเย็น หอผึ่งเย็น ปมน้ําหมุนเวียน เครื่องเปาลมเย็น
พัดลม อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ ฉนวนกันความรอน สายไฟฟา อุปกรณตัดตอน เปนตน
4. อุปกรณสําหรับระบบสุขาภิบาล ไดแก ปมน้ําชนิดตางๆ วาลว ตูควบคุมไฟฟาอัตโนมัติ ทอน้ําชนิดตางๆ
มิเตอรชนิดตางๆ
5. อุปกรณสําหรับเสาโครงเหล็ก ไดแก เหล็กรูปพรรณ เหล็กรีดรอน เหล็กฉาก เหล็กรางน้ํา เหล็กเสน
เหล็กเหนียวพิเศษ
สําหรับรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณหลักในแตละโครงการนั้น จะมีความแตกตางกันตามขอกําหนดและ
ลักษณะของงานของลูกคาแตละราย ดังนั้นกอนที่บริษัทจะยื่นซองประมูลงานตางๆ เฉพาะในสวนของวัสดุอุปกรณที่มี
คุณสมบัติเฉพาะทางดานเทคนิค ผูจัดการโครงการ จะเปนผูติดตอและเจรจากับผูผลิตวัสดุอุปกรณนั้นๆ อยางนอย
2 ราย เพื่อใหไดขอเปรียบเทียบทั้งดานเทคนิค เงื่อนไขราคา กําหนดการสงสินคาและการชําระเงิน ซึ่งจะเปนขอมูล
พื้นฐานในการคํานวณตนทุนโครงการกอนยื่นประมูลงาน และเมื่อโครงการไดรับการคัดเลือกจากลูกคาแลว ฝายจัดซื้อ
จะดําเนินการเจรจาตอรองกับผูผลิตวัสดุอุปกรณที่มีคุณสมบัติเฉพาะดานนั้นๆ อยางนอย 2 ราย อีกครั้งเพื่อใหได
เงื่อนไขดานราคาและการชําระเงินที่ดีที่สุด
ในสวนของวัสดุทั่วไป เชน ทอน้ําประเภทตางๆ อุปกรณขอตอของทอ ทอรอยสายไฟฟา สกรู นอต เหล็กแผน
สังกะสี ลวดเชื่อม เปนวัสดุที่มีปริมาณความตองการใชในทุกโครงการเปนจํานวนมาก ซึ่งวัสดุทั่วไปนี้สามารถจัดหาได
งายและสามารถหาซื้อไดโดยทั่วไป โดยฝายจัดซื้อจะทําคําสั่งซื้อรวมกัน เพื่อลดตนทุนตอหนวย
ทั้งนี้ สําหรับการติดตั้งระบบวิศวกรรมใหมีคุณภาพดีและตรงตามความตองการของลูกคา บริษัทตองจัดหา
วัสดุและอุปกรณจากแหลงที่เหมาะสม และมีคุณภาพถูกตองตามขอกําหนดทางเทคนิคของผูวาจางโดยสั่งซื้อวัสดุและ
อุปกรณจากผูจัดจําหนายทั้งใน และตางประเทศ ทั้งนี้บริษัทมีรายชื่อผูจัดจําหนายวัสดุและอุปกรณที่ผานการพิจารณา
จากบริษัทในเรื่องของคุณภาพและบริการจนเปนที่ยอมรับในเบื้องตน (Approved Venders List) จํานวน 489 ราย
แยกตามลักษณะงานไดดังนี้
1. ผูจัดจําหนายวัสดุอุปกรณสําหรับระบบไฟฟา 175 ราย
2. ระบบเสาโทรคมนาคม 30 ราย
3. ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล 274 ราย
4. เหล็กรูปพรรณ 10 ราย
นอกจากนี้บริษัทยังมีความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนายวัสดุและอุปกรณ เนื่องจากผูจําหนายของบริษัทสวนใหญ
จะติดตอกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน ทําใหบริษัทไดรับประโยชนอาทิเชน สวนลดพิเศษในการสั่งซื้อ ไดรับสินคา
ทันตามกําหนดเวลา ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิค การชวยเก็บรักษาสินคาคงคลังที่ยังไมใชงาน การปองกัน
ภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ เปนตน
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มูลคาและสัดสวนการจัดหาวัสดุและอุปกรณของกลุมบริษัทในระยะ 3 ปที่ผานมา เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

ประเภท

แหลงที่มา

อุปกรณหลัก ในประเทศ
ตางประเทศ*
วัสดุทั่วไป
ในประเทศ

ป 2546
มูลคา รอยละ
134.3 94.4%
7.8 5.5%
0.3 0.2%

ป 2547
มูลคา รอยละ
162.0 95.5%
7.5 4.4%
0.1 0.1%

ป 2548
9 เดือนแรกป 2549
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ
554.0 73.0% 541.1
81%
204.1 26.9% 124.9
19%
0.4
0.1%
0.1 0.02%

หมายเหตุ * อปุกรณหลักตางประเทศที่บริษัทสั่งซื้อโดยสวนใหญ คือ อปุกรณสําหรับงานกอสรางสถานีไฟฟายอย เชน Switch Gear เปนตน

ในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณจากตางประเทศ เขน สวิซเกียร ซึ่งเปนอุปกรณของสถานีไฟฟายอย บริษัทมีนโยบาย
การบริห ารความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ย น 2 วิธี ไดแ ก การทํา สัญ ญาเงิน ตราตา งประเทศลว งหนา (Forward
Contract) หรือใหลูกคาเจาของโครงการเปนผูเปดเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) ตรงกับผูผลิตวัสดุ
อุปกรณนั้นๆ
3.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยในสวนของบอชุบสังกะสีที่โรงงานลพบุรี และไมมีประวัติ
การกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดลอมกับหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามระเบียบของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งบริษัทไดผานการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลประจําป 2549 แลว
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
3.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีงานที่ยังอยูระหวางดําเนินการทั้งสิ้น 1,619.76 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดแบงตามมูลคางานตามปที่จะรับรูรายไดดังตารางตอไปนี้

ประเภทโครงการ
งานวิศวกรรมไฟฟา
งานระบบไฟฟาและเครื่องกล
งานเสาโทรคมนาคม
งานกอสรางโยธา
งานอนุรักษพลังงาน

ป 2549
ป 2551
ป 2550
จํานวน
มูลคา
จํานวน
มูลคา
จํานวน
มูลคา
(โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท)
39
236.19
8
1,231.75
1
112.40
11
15.72
8
23.12
1
0.20
2
0.38
60
275.61
8
1,231.75
1
112.40

ทั้งนี้ โครงการหลักในงานแตละประเภท ไดแก

รายชื่อโครงการ

มูลคาโครงการที่ยังไมไดสงมอบ
ณ 30 กันยายน 2549
(ลานบาท)

งานวิศวกรรมไฟฟา
- งานกอสรางสถานีไฟฟายอยของกฟภ. 5 สถานี
- งานกอสรางสถานีไฟฟายอยโครงการ บริษัทในกลุม บมจ.ปตท.
- งานกอสรางสถานีไฟฟายอยของบจก โรจนะเพาเวอร
- งานกอสรางระบบสายสงบมจ.กฟผ. (งาน consortium กับ Cobra)
งานระบบไฟฟาและเครื่องกล
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- บริษัทในเครือ ปตท.
งานเสาโทรคมนาคม
- โครงการบมจ.แอดวานส อินโฟร เซอวิส
- โครงการหัวเหวย

725.72
275.00
246.96
108.76
5.76
4.09
13.23
6.21

โดยในปจจุบัน ความคืบหนาของโครงการตางๆ สวนใหญเปนไปตามกําหนดการที่บริษัทไดวางไว
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