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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ไดดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจรับผลิตและจําหนายผลิตภัณฑตามคําสั่งซื้อจากลูกคา ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออก
1. การผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี
2. การจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
โดยมีรายละเอียดแตละผลิตภัณฑดังนี้

1.

การผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี

เสาโครงเหล็กที่บริษัทรับผลิตประกอบดวยเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครง
เหล็กโทรคมนาคม และงานโครงเหล็กทั่วไป โดยในการรับผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีดังกลาว บริษัทมีการออกแบบงานเสา
โครงเหล็กตางๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรทําใหบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวน รูปแบบ และ/หรือขนาดของผลิตภัณฑได
ตามความตองการของลูกคา ดวยเหตุนี้ ลูกคาของบริษัทจึงสามารถสั่งผลิตสินคาไดตามความสูงและ/หรือน้ําหนักสอดคลอง
ตามความตองการของลูกคาได โดยสวนใหญบริษัทจะเปนผูรับเหมาชวง (Sub Contractor) ในสวนงานผลิตเสาโครงเหล็ก
ใหกับผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) ที่สามารถประมูลงานกอสรางระบบสง ไฟฟา งานกอสรางสถานีไฟฟายอย งาน
กอสรางสถานีโทรคมนาคม โดยลักษณะของแตละผลิตภัณฑมีรายละเอียด ดังนี้
(ก)

เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง (Transmission Line Tower -TL)
ในการส ง กระแสไฟฟ า ที่ มี แ รงดั น ไฟฟ า ระหว า งสายไฟฟ า สู ง จํ า เป น ต อ งส ง ผ า นระบบไฟฟ า ที่ สามารถรองรั บ
แรงดันไฟฟาสูงไดเพื่อสามารถสงกระแสไฟฟาไปไดในระยะทางที่ไกล และมีการสูญเสียทางไฟฟาต่ํากวาระบบไฟฟาที่มี
แรงดันไฟฟาต่ํา เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญในการสงกระแสไฟฟาแรงสูงไปยังเปาหมาย
ปลายทางได โดยบริษัทสามารถผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่สามารถจัดสงแรงดันไฟฟา 115 กิโลโวลต 230 กิโล
โวลต และ 500 กิโลโวลต ซึ่งมีขนาดความสูงตั้งแต 30 - 100 เมตร โดยขนาดความสูงของเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
จะขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ มของที่ ตั้ ง เสาเป น หลั ก ทั้ ง นี้ ห ากบริ เ วณที่ ตั้ ง เสามี สิ่ง กี ด ขวางบนพื้ น ราบหรื อ เส น ทางที่ สาย
ไฟฟาแรงสูงตัดผาน เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีขนาดความสูงมากจะมีความเหมาะสมในการติดตั้งในบริเวณพื้นที่
ดังกลาว อยางไรก็ตาม เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีขนาดความสูงมากจะมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะตองใช
ปริมาณเหล็กเปนจํานวนมากกวาเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีขนาดความสูงนอย นอกจากนั้น ความสูงของเสาโครง
เหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจะขึ้นอยูกับจํานวนกิโลโวลตของกระแสไฟฟาทีไ่ หลผานสายไฟฟาแรงสูงโดยในกรณีที่เสาโครงเหล็ก
สายสงไฟฟา มีรูป แบบเหมื อนกั น จํานวนกิ โลโวลต ที่ใช ในการจัดส งกระแสไฟฟ ามีป ริมาณมากขึ้ น เสาโครงเหล็ กสายส ง
ไฟฟาแรงสูงจะมีความจําเปนตองใชขนาดความสูงเพิ่มขึ้นเพื่อปองกันกระแสไฟฟารั่วไหลและเปนอันตรายตอทรัพยสินที่
ตั้งอยูในบริเวณที่สายไฟฟาแรงสูงตัดผาน
นอกจากนั้นลักษณะที่สําคัญของเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่แตกตางจากเสาโครงสรางเหล็กประเภทอื่น คือ
เสาโครงเหล็ก สายสง ไฟฟ าแรงสู งจะมีแขนยื่ นออกจากโครงเสาจํา นวน 3 หรื อ 6 แขน โดยแตละแขนจะทํา หน าที่ยึ ดจั บ
สายไฟฟา 1 สาย หรือเรียกวา 1 เฟส ซึ่งในการจัดสงกระแสไฟฟาจะตองมีสายไฟฟา 3 เฟส หรือ 1 วงจรไฟฟา ดังนั้นเสาโครง
เหล็ ก สายส ง ไฟฟ า แรงสูง ของบริ ษั ท จึ ง ถู ก ออกแบบเพื่ อ ให สามารถรองรับ สายไฟฟ า แรงสู ง ได ทั้ ง 1 วงจรไฟฟ า หรื อ 2
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วงจรไฟฟา หรือ 4 วงจรไฟฟา ปจจุบัน เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีขนาดแรงดันไฟฟา 115 กิโลโวลต 230 กิโลโวลต
และ 500 กิโลโวลต จะมีระยะหางระหวางเสาในการติดตั้งสําหรับเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 300
เมตร ทั้งนี้ รูปแบบทั่วไปของเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงทีบ่ ริษัทสามารถผลิตไดสามารถแสดงไดดังรูปขางลางนี้

รูปแบบทั่วไปของเสาไฟฟาแรงสูงทีบ่ ริษัทสามารถผลิตได
ปจจุบัน เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจะนําไปใชในโครงการสายสงไฟฟาแรงสูงของหนวยงานของรัฐหรือองคกร
ตางๆ ที่ทําธุรกรรมในกลุมพลังงานดานไฟฟา อาทิ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับ
สายไฟฟา ขนาดแรงดัน ไฟฟ า ตั้ง แต 115 กิ โ ลโวลต ถึ ง 500 กิ โ ลโวลต จากโรงไฟฟ า ถึง สถานี ไฟฟ าย อ ย ก อนที่ จะส ง
กระแสไฟฟาตอไปถึงผูบริโภคตามเขตชุมชนผานสายไฟฟาบนเสาคอนกรีตตอไป
ในแตละปปริมาณงานเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจะขึ้นอยูกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหลัก โดยแตละงานผลิตบริษัทอาจตองมีการออกแบบโครงเหล็กใหมตามวัตถุประสงคการใช
งานพิเศษของลูกคา เชน การติดตั้งเสาไฟฟาแรงสูงบนพื้นที่ที่ราบสูงหรือผานแหลงน้ํา หรือใชฐานขอมูลการผลิตเดิมที่บริษัท
เคยดําเนินการผลิตมาแลว อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงตองมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และระยะเวลา
สงมอบทีช่ ัดเจน รวมทั้งวัตถุดิบที่จะตองมีการจัดเตรียมและสํารองวัตถุดิบไวลวงหนา นอกจากนั้น ถึงแมวาการเคลือบสังกะสี
บนเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจะชวยปองกันสนิมกัดกรอน และยืดอายุการใชงาน เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
ยังคงตองมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในการผลิตเสาโครงเหล็กสายสง
ไฟฟาแรงสูงเพื่อทดแทนเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงเดิมที่หมดอายุการใชงาน ซึ่งเพิ่มเติมจากการผลิตเพื่อติดตั้งเสา
โครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงบนพื้นที่แหงใหมและ/หรือทดแทนเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาใหมีขนาดใหญกวาเดิม
(ข)

เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย (Substation Steel Supporting – ST)
ในการนําสงกระแสไฟฟา สถานีไฟฟายอยจะทําหนาทีเ่ ปนศูนยกลางในการเชื่อมระบบแรงดันสูงกับระบบแรงดันต่ํา
เขาดวยกันกอนที่จะเปลี่ยนระดับแรงดันใหเหมาะสมและรักษาแรงดันใหคงที่กอนสงไปยังระบบอื่น สถานีไฟฟายอยจะมี
สวนประกอบของงานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีซึ่งเปนเสาที่มีขนาดเล็กไมสูงมากนัก ทําหนาที่ผูกพวงกับงานเสาโครงเหล็กสาย
สงไฟฟาแรงสูง และรองรับอุปกรณในลานไก (Switch Yard) ของสถานีไฟฟายอยตางๆ ทั้งนี้เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยจะ
มีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งในแตละงานผลิตจะตองมีการออกแบบใหเปนไปตามขอกําหนดของลูกคาหรืองานที่ลูกคาออกแบบ
มาใหผลิตเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคของการใชงาน ดังนั้น กอนดําเนินการผลิตสินคา บริษัทจึงมีก ารกําหนดรายละเอีย ด
กระบวนการผลิต และระยะเวลาสงมอบที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการจัดเตรียมวัตถุดิบลวงหนาไว
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ทั้งนี้ปริมาณงานผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยในแตละปจะขึ้นอยูกับการขยายตัวของความตองการใชไฟฟาใน
พื้นที่ตางๆ ของประเทศ โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟานคร
หลวง (กฟน.) จะเปนผูวางแผนและเปดประมูลงานกอสรางสถานีไฟฟายอย ทั้งนี้ในการประมูลงานดังกลาวสวนใหญจะให
ผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) เปนผูจัดการดําเนินงานกอสรางทั้งหมด ซึ่งไดรวมทั้งการสั่งซื้อเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟา
ยอย อยางไรก็ตาม ในบางครั้ง กฟผ. กฟภ. และกฟน. ไดมีการเปดประมูลเฉพาะการสั่งซื้อเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยซึ่ง
จะเปน โอกาสใหบริ ษัทสามารถจัดจําหนายสิ นคาไดโดยตรง ทั้ งนี้บริษั ทสามารถผลิตเสาโครงเหล็ก สถานีไ ฟฟาย อยตาม
รูปแบบทั่วไปไดดังรูปขางลางนี้

(ค)

เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC)

งานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมเปนเสาโครงเหล็กที่มีขนาดความสูงเชนเดียวกับเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง แต
เสาโครงเหล็กโทรคมนาคมจะไมมีแกนเหล็กในการจับยึดสายไฟฟา โดยไดถูกออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณสื่อสารใน
ระบบโทรคมนาคม อาทิ ระบบส ง สั ญญาณโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ข องผู ป ระกอบการระบบต า งๆ ที่ ใ ห บ ริ ก ารสั ญ ญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ พรอมทั้งมีการทาสีขาวและแดงทับ (โดยบุคคลอื่น) บนเหล็กที่ผานการชุบสังกะสีเรียบรอยแลว เพื่อเปนการ
แสดงสัญลักษณของเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม ปจจุบันบริษัทสามารถผลิตเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมที่มีความสูงตั้งแต 20
เมตร ถึง 100 เมตร เพื่อสนองความตองการของลูกคาซึ่งเปนผูใหบริการในตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งสวนใหญลูกคา
จะกํ าหนดให มี การออกแบบในรายละเอีย ด และให มี การทดลองประกอบผลิ ต ภัณฑ ก อนที่ จะดํ า เนิ น การผลิต ปจ จุ บั น
ผลิตภัณฑเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมของบริษัทสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
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- เสา Self Supporting Tower
เปนงานเสาที่ออกแบบมาใหสามารถรั บแรงลมพายุไดดวยตนเอง โดยไมตอ งมีสายยึดโยงกับโครงเสา เพื่อใหเสา
สามารถยื น ได อย า งนิ่ งและมั่ น คง ซึ่ ง ทํา ให ก ารรั บ และส ง สั ญญาณโทรคมนาคมได อ ยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ เสา Self
Supporting Tower จึงมีความเหมาะสมสําหรับการติดตั้งเสาโทรคมนาคมบนบริเวณที่มีพื้นที่จํากัด ปจจุบันงานเสา Self
Supporting Tower มีรูปแบบมากมายตามการใชงานจริงของลูกคา ซึ่งสวนใหญจะถูกออกแบบมาโดยคํานึงถึงตนทุนของเสา
เปนหลัก ทั้งนี้บริษัทสามารถผลิตเสา Self Supporting Tower ตามรูปแบบทั่วไปไดดังรูปขางลางนี้

- เสา Guyed Mast Tower
เปนงานเสาที่ตองมีสายลวดเหล็กตีเกลียวยึดโยงโครงเหล็กกับฐานรากอีกทอดหนึ่ง โดยสายลวดเหล็กตีเกลียวจะทํา
หนาที่ชวยรับแรงลม ดังนั้น เสา Guyed Mast Tower จึงจําเปนตองใชพื้นที่บริเวณกวางสําหรับการติดตั้ง ปจจุบันลูกคาจะ
เปนผูกําหนดรู ปแบบตางๆ ใหกับบริษัทผลิตตามการใชงานจริง ทั้ งนี้บริษัทสามารถผลิตเสา Guyed Mast Tower ตาม
รูปแบบทั่วไปไดดังรูปขางลางนี้
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

(ง)

งานโครงเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF)

เปนงานผลิตโครงเหล็กทั่วไปโดยคํานวณตามหลักวิศวกรรมพื้นฐาน โดยบริษัทอาจจะตองทําการออกแบบหรือใช
แบบงานตามความตองการของลูกคา เพื่อใหไดคุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบใหเหมาะกับโครงการกอสราง ปจจุบัน บริษัทได
เล็งเห็นโอกาสที่จะผลิตและจําหนายงานโครงสรางเหล็กทั่วไปใหกับลูกคากลุมอื่นนอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และกฟน.เพิ่ม
มากขึ้นจากการขยายตัวจากงานกอสรางตางๆ เชน โครงสรางโรงงาน โครงหลังคา ทางเดินรั้ว เปนตน ทั้งนี้ รูปแบบทั่วไปของ
งานโครงเหล็กทั่วไปทีบ่ ริษัทสามารถผลิตไดสามารถแสดงไดดังรูปขางลางนี้

ผลงานที่สําคัญ
ในอดีตที่ผานมางานเสาโครงสรางเหล็กชุบสังกะสีของบริษัทเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปจากลูกคาทั้งทางดานคุณภาพ
สินคาที่ตรงตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวและการจัดสงมอบงานที่ตรงตอเวลา โดยตั้งแตป 2547 งานเสาโครงสรางเหล็กชุบ
สังกะสีที่สําคัญของบริษัทสามารถแสดงไดดังนี้
โครงการ

ผูรับเหมากอสราง
หลัก

เจาของโครงการ

มูลคางานที่
บริษัทไดรับ
(ลานบาท)

น้ําหนัก
เหล็กที่จัดสง
(ตัน)

ชวงเวลาที่
ดําเนิน
โครงการ

ฟูจคิ ูระ ลิมิเต็ด

กฟผ.

163.00

5,410

บริษัท ไทยซูมิเดน
เอ็นยิเนียริ่งแอนด
คอนสตรัคชั่น จํากัด
Consortium of VA
TECH T&D GmbH
and VA TECH
Transmission &
Distribution Co.,Ltd.
J-POWER
SYSTEMS
CORPORATION

กฟผ.

103.40

3,535

ม.ค. 2547 –
เม.ย. 2548
พ.ค. 2547 –
ก.ค. 2548

กฟผ.

208.31

5,475

ก.พ. 2548 –
มิ.ย. 2549

กฟผ.

728.16

18,030

เม.ย. 2549 –
ก.พ. 2551

เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
1.โครงการสายสง 500 กิโลโวลต
(อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง)
2.โครงการระบบสงไฟฟา 230 กิโลโวลต
(จังหวัดรอยเอ็ด – จังหวัดสุรินทร)
3.โครงการระบบส ง ไฟฟา 115/230 กิ โลโวลต
(อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ –
จังหวัดชุมพร - จังหวัดสุราษฏรธานี)

4.โครงการระบบสงไฟฟา 500 กิโลโวลต เพื่อขาม
แมน้ําโขง (จังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดรอยเอ็ด)
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
โครงการ

ผูรับเหมากอสราง
หลัก

เจาของโครงการ

5.โครงการระบบส ง ไฟฟ า 230 กิ โ ลโวลต
(จังหวัดรอยเอ็ด)

บริษัท ไทยซูมิเดน
เอ็นยิเนียริ่งแอนด
คอนสตรัคชั่น จํากัด
บริษัท ไทยซูมิเดน
เอ็นยิเนียริ่งแอนด
คอนสตรัคชั่น จํากัด
J-POWER
SYSTEMS
CORPORATION

6.โครงการระบบส ง ไฟฟ า 230 กิ โ ลโวลต
(อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา – อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
7. โครงการสายสง 500 กิโลโวลต
(อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง – เขตหนอง
จอก จังหวัดกรุ งเทพฯ/อําเภอวังนอย จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา)
8. โครงการระบบสงไฟฟา 500 กิโลโวลต เพื่อ
ขามแมน้ําโขง (Re-Route)
(จังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดรอยเอ็ด)
9. โครงการระบบสงไฟฟา 500 กิโลโวลต
(อํ า เภอน้ํ า พอง จั ง หวั ด ขอนแก น - จั ง หวั ด
อุดรธานี)
10.โครงการระบบส งไฟฟา 115/230 กิ โลโวลต
(อํ า เภอแม เ มาะ จั ง หวั ด ลํ า ปาง – จั ง หวั ด
ลําพูน)

กฟผ.

มูลคางานที่
บริษัทไดรับ
(ลานบาท)
63.59

น้ําหนัก
เหล็กที่จัดสง
(ตัน)
1,640

ชวงเวลาที่
ดําเนิน
โครงการ
ธ.ค. 2550 –
ก.พ. 2551

กฟผ.

176.60

3,915

มี.ค. 2551 –
ก.ย. 2551

กฟผ.

766.02

20,560

มิ.ย. 2551 –
ธ.ค. 2552

กฟผ.

27.15

390

พ.ย. 2551 –
ธ.ค. 2552

กฟผ.

149.93

2,805

ต.ค. 2552 –
ก.ย. 2553

กฟผ.

289.27

6,430

พ.ค. 2553 –
พ.ค. 2554

บริษัท โปรเมค เอ็น
เนอรยี่ จํากัด

กฟผ.

31.79

969

ม.ค. 2547 –
ก.ค. 2547

กฟผ.

กฟผ.

16.44

509

บริษัท พรีไซซ
อินเตอรเนชั่นแนล
คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ซีเมนส จํากัด

กฟผ.

8.46

203

ม.ค. 2547 –
ก.ค. 2547
พ.ย. 2549 เม.ย. 2550

กฟผ.

5.12

114

กฟผ.

18.40

252

กฟภ.

4.60

111

กฟผ.

4.42

75

กฟผ.

11.22

220

J-POWER
SYSTEMS
CORPORATION
J-POWER
SYSTEMS
CORPORATION
บมจ. ล็อกซเลย

เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
1. สถานีไฟฟายอย 230 กิโลโวลต และ 500 กิโล
โ ว ล ต ( อํ า เ ภ อ บ า ง ส ะ พ า น จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ)
2. สถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต และ 230 กิโล
โวลต (จังหวัดนครราชสีมา)
3. สถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต และ 230 กิโล
โวลต (จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฏรธานี)

4. สถานีไฟฟายอย 230 กิโลโวลต (อําเภอบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา)
5. สถานีไฟฟายอย 22 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต บริษัท เอบีบี จํากัด
และ 230 กิโลโวลต (จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดนราธิวาส)
6. สถานีไฟฟายอย 22 กิโลโวลต และ 115 กิโล บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม
โวลต (จังหวัดสระบุรี และจังหวัดกาญจนบุร)ี
7.สถานี ไ ฟฟ า ย อ ย 115 กิ โ ลโวลต (จั ง หวั ด บริษทั เอบีบี จํากัด
กรุงเทพฯ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอุดรธานี)
8. สถานีไฟฟายอย 22 กิโลโวลต และ 115 กิโล บริษทั เพอรเฟคท
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พ.ย. 2549 ก.ค. 2550
ม.ค. 2550 ก.ค. 2550

เม.ย. 2550 พ.ย. 2550
มิ.ย. 2551 ต.ค. 2551
มี.ค. 2552 -

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
โครงการ

โวลต (จังหวัดลําปาง)
9. สถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต และ 230 กิโล
โวลต (อ. พานทอง จ.ชลบุร)ี
10. สถานีไ ฟฟ า ยอ ย 115 กิ โลโวลต และ 230
กิโลโวลต (จ.ภูเก็ต-จ.พังงา-จ.กระบี่)
11. สถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต
(ปากซัน-ทาแขก-ปากบอ)
12. สถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต
(เซโปน-มหาเซ)
13. สถานีไฟฟายอย 33 กิโลโวลต และ 220 กิโล
โวลต (นูวาลา-โกตามาเลย)

ผูรับเหมากอสราง
หลัก

เจาของโครงการ

มูลคางานที่
บริษัทไดรับ
(ลานบาท)

น้ําหนัก
เหล็กที่จัดสง
(ตัน)

ชวงเวลาที่
ดําเนิน
โครงการ
ต.ค. 2552

กฟผ.

9.16

210

กฟผ.

32.16

670

พ.ค. 2552 ธ.ค. 2552
มิ.ย. 2552 ม.ค. 2553

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

4.07

95

มิ.ย. 2552 พ.ย. 2552

4.30

69

ต.ค. 2552 ม.ค. 2553

6.80

127

มี.ค. 2552 ส.ค. 2553

กฟผ.

4.90

93

กฟผ.

7.52

183

กฟผ.

9.62

212

ก.ย. 2552 เม.ย. 2553
พ.ย. 2552 ก.ค. 2553
ม.ค. 2553 ก.ค. 2553

กฟผ.

14.00

275

ม.ค. 2553 ก.ย. 2553

กฟผ.

8.50

197

กฟผ.

11.50

264

ก.ค. 2553 ม.ค. 2554
ก.ย. 2553 เม.ย. 2554

กฟภ.

6.05

140

ต.ค. 2553 พ.ค. 2554

บมจ. แอดวานซ อิน
โฟร เซอรวิส

46.24

1,188

พ.ค. 2547 –
ก.พ. 2548

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

59.90

1,467

ต.ค. 2547 –

เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
จํากัด
บริษัท ซีเมนส จํากัด
บริษัท เพอรเฟคท
เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
จํากัด
บริษัท ซีเมนส จํากัด

บริษัท เพอรเฟคท
เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
จํากัด
บริษัท เพอรเฟคท
เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
จํากัด
บริษัท ซีเมนส จํากัด

14. สถานีไฟฟายอย 500 กิโลโวลต
(เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพฯ)
15. สถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต และ 230
บริษัท เทดา จํากัด
กิโลโวลต (อําเภอนวนคร จังหวัดอยุธยา)
16. สถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต และ 230
บริษัท พรีไซซ
กิโลโวลต (จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด
อินเตอรเนชั่นแนล
ชุมพร และจังหวัดระยอง)
คอรปอเรชั่น จํากัด
17. สถานีไฟฟายอย 22 กิโลโวลต และ 115 กิโล บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม
โวลต (จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร แอนด โปรเจ็ค จํากัด
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย)
18. สถานี ไ ฟฟ า ย อ ย 230 กิ โ ลโวลต (จั ง หวั ด บริษัท ซีเมนส จํากัด
นครพนม)
19. สถานีไ ฟฟ า ยอ ย 115 กิ โลโวลต และ 230 บริษทั เพอรเฟคท
กิโลโวลต (อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง)
เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
จํากัด
20. สถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต (อําเภอดอน บมจ. เพาเวอรไลน
ตู ม -อ.เขาย อ ย-อ.นิ ค มพั ฒ นา จั ง หวั ด
เอ็นจิเนียริ่ง
เพชรบุรีและจังหวัดระยอง)
เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม
1. AIS GSM เฟส 13

2. TA Orange เฟส 4.1

บริษัท เซคเทล จํากัด
และบริษัท อลันดิก
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ดีเคเค ซิโน-
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
โครงการ

3. AIS GSM เฟส 14

4. AIS GSM เฟส 15

5. TRUE MOVE

6. DTAC 2006

7. CDMA up Country

8. DTAC 2007

9. DTAC 2008
10. DTAC 2008
11. TRUE MOVE เฟส 5.1B
12. DTAC 2008
13. DTAC 2008
14. DTAC 2008
15. DTAC 2008

16. DTAC 2009

ผูรับเหมากอสราง
หลัก
ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด และบริษัท
คอมมิวนิเคชั่น แอนด
ซิสเต็มสโซลูชั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เซคเทล จํากัด
และบริษัท อลันดิก
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เซคเทล จํากัด
และบริษัท อีริคสัน
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อัลคาเทล-ลู
เซ็นท (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด เทเล
คอม เซลล แอนด
เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท หัวเวย
เทคโนโลยีส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด เทเล
คอม เซลลแอนด
เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท บีบี เทคโนโลยี
จํากัด
บริษัท บีบี เทคโนโลยี
จํากัด
บริษัท ไวรเออ แอนด
ไวรเลส จํากัด
บริษัท บีบี เทคโนโลยี
จํากัด
บริษัท บีบี เทคโนโลยี
จํากัด
บริษัท บีบี เทคโนโลยี
จํากัด
บริษัท บีบี เทคโนโลยี
จํากัด
บริษัท บีบี เทคโนโลยี

เจาของโครงการ

มูลคางานที่
บริษัทไดรับ
(ลานบาท)

น้ําหนัก
เหล็กที่จัดสง
(ตัน)

ชวงเวลาที่
ดําเนิน
โครงการ
ก.พ. 2548

บมจ. แอดวานซ อิน
โฟร เซอรวิส

9.22

210

ม.ค. 2548 –
พ.ค. 2548

บมจ. แอดวานซ อิน
โฟร เซอรวิส

36.51

836

ก.พ. 2549 –
พ.ค. 2549

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

71.50

1,790

ก.ย. 2548 –
ส.ค. 2549

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น

32.00

770

ม.ค. 2549 –
ม.ค. 2550

บมจ. กสท
โทรคมนาคม

50.50

1,157

พ.ย. 2548 –
ธ.ค. 2549

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น

3.18

78

ม.ค. 2550 ก.พ. 2550

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

4.63

103

8.26

185

3.77

80

3.67

77

12.41

252

13.91

227

25.77

419

ม.ค. 2551 มี.ค. 2551
ก.พ. 2551 มี.ค. 2551
มี.ค. 2551 พ.ค. 2551
เม.ย. 2551 พ.ค. 2551
พ.ค. 2551 ก.ค. 2551
มิ.ย. 2551 ก.ค. 2551
ก.ย. 2551 พ.ย. 2551

3.77

87

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
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โครงการ
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ผูรับเหมากอสราง
หลัก

เจาของโครงการ

จํากัด
บริษัท บีบี เทคโนโลยี
จํากัด
บริษัท ไวรเออ แอนด
ไวรเลส จํากัด

คอมมูนิเคชั่น
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

มูลคางานที่
บริษัทไดรับ
(ลานบาท)

น้ําหนัก
เหล็กที่จัดสง
(ตัน)

4.45

102

4.33

67

ชวงเวลาที่
ดําเนิน
โครงการ
พ.ย. 2552
ต.ค. 2552 พ.ย. 2552
ต.ค. 2553 พ.ย. 2553

แหลงที่มา : บริษัท

ขั้นตอนการผลิตงานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี
บริษัทเปนผูผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งภายหลังจากบริษัทไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาแลว
บริ ษัท จะดํา เนิ นการออกแบบโครงสร างเสาเหล็ กสายส งไฟฟ าแรงสูง เสาโครงเหล็ ก สถานี ไฟฟา ยอ ยและเสาโครงเหล็ ก
โทรคมนาคมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Tower ที่ไดรับการพัฒนาจากบริษัท Power Line System ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โปรแกรม Autocad และ Bocad 3D นอกจากนั้น บริษัทยังมีโปรแกรม SAP 2000 สําหรับใชงานออกแบบงานโครงเหล็ก
ทั่วไป ทั้งนี้โปรแกรมดังกลาวทําใหบริษัทสามารถคํานวณปริมาณเหล็ก จํานวนชิ้นงาน และรูปแบบในการประกอบโครงเหล็ก
เปนตน ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการออกแบบที่กําหนดโดยสถาบัน The American Society of Civil Engineers (“ASCE”)
ประเทศสหรัฐอเมริกา กอนที่จะนําสงคําสั่งการผลิตไปยังฝายงานการผลิตของบริษัทตอไป
บริษัทสามารถผลิตสินคาผานสายการผลิตจํานวน 2 ทาง ซึ่งประกอบดวยสายการผลิต Manual และสายการผลิต
กึ่งอัตโนมัติ (Computer Numerical Control หรือ CNC) ทั้งนี้ บริษัทไดใชสายการผลิต Manual ซึ่งมีกําลังการผลิตประมาณ
12,000 ตันตอป สําหรับการผลิตชิ้นงานที่มีรูปแบบเปนลักษณะเฉพาะหรือในแตละรูปแบบมีปริมาณงานจํานวนนอย ขณะที่
บริษัทไดใชสายการผลิตกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเปนระบบคอมพิวเตอรที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหเครื่องจักรเหลานี้สามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง และชวยเพิ่มความสามารถใหทํางานลักษณะซับซอนไดดวยความรวดเร็วและแมนยํามากยิ่งขึ้น บริษัทมีเครื่องจักรที่
ทันสมัยที่ใชเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุน จํานวน 3 เครื่อง (เครื่อง Punching จํานวน 2 เครื่อง และเครื่อง Drilling จํานวน 1
เครื่อง) ดวยกําลังการผลิตรวม 12,000 ตันตอป สําหรับการผลิตชิ้นงานที่มีรูปแบบเปนมาตรฐานหรือมีปริมาณงานจํานวน
มาก
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กระบวนการผลิตงานโครงเหล็กชุบสังกะสี สามารถแสดงดังแผนภาพ ดังนี้
วัตถุดิบ

สายการผลิต CNC (เหล็กฉาก/เหล็ก Beam)

สายการผลิต Manual (เหล็กฉาก/เหล็ก Beam/เหล็กแผน)
ตัด

เครื่อง 1
ตัด/ เจาะ /ตีเบอร

เจาะ

เครื่อง 2
ตัด/ เจาะ /ตีเบอร

เครื่อง 3
ตัด/ เจาะ /ตีเบอร

ตีเบอร
ตัดมุม
ไสสัน
ดัด
เชื่อม
ตรวจสอบ

ทดลองประกอบ
ไมผาน

ขายเปนเศษเหล็ก

ผาน

แกไข

สงเขาชุบสังกะสี

กระบวนการผลิตงานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีเริ่มตนจากการจัดเตรียมวัตถุดิบที่เปนเหล็กฉาก เหล็กแผน และเหล็ก
Beam กอนที่จะนําไปตัดผานสายงานการผลิตตามลักษณะงานและปริมาณงานดังที่ไดกลาวขางตน ในสายการผลิตจะมีการ
เจาะรูเหล็กฉาก และเหล็กแผนเพื่อใหสามารถใชนอตยึดระหวางชิ้นงานเหล็ก และตีเบอรรหัสชิ้นสวนเพื่อใชเปนตัวบงชี้และ
ควบคุมจํานวนชิ้นงานของแตละโครงการ อาจมีความจําเปนตองตัดมุม ไสสัน ดัดเหล็กเพื่อใหไดรูปรางตามขนาดที่ไดกําหนด
ไว นอกจากนั้นบางชิ้นงานที่มีความจําเปนตองใชการเชื่อมเพื่อประกอบขึ้นโครงเหล็ก เชน งานทําเสา Guyed Mast Tower
งานเชื่อมฐานลางของเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานเชื่อมเหล็กแผนและเหล็ก Beam ของเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
และงานโครงเหล็ ก หลั งคา ซึ่ งมี ความจํ าเปน ต องมีก ารเชื่อ มเหล็ ก เพื่ อใหไ ด รูป รา งตามความตอ งการในการใช เปน ต น
หลังจากนั้นบริษัทจะนําเหล็กที่ผานกระบวนการผลิตแลวมาตรวจสอบคุณภาพ และทดลองประกอบภายในโรงงานกอนที่จะ
นําไปสูกระบวนการชุบสังกะสีตอไป
ขั้นตอนการบริหารเหล็กเศษและเศษเหล็ก (Scrap) จากกระบวนการการผลิต
การบริหารเหล็กเศษ
เนื่องจากการการนําเหล็กไปใชในกระบวนการผลิตนั้นจะตองผานการออกแบบ เหล็กที่จะนําไปใชจะถูกตัดใหไดขนาด
ที่นําไปผลิตได หากเหล็กเศษจากการตัดมีความยาวพอที่จะนําไปใชงานไดอีกในอนาคตได ก็จะบันทึกเหล็กเศษเหลานั้นเขา
ระบบในสินคาคงคลัง หรือ ศูนยบริหารเหล็กของบริษัท ทั้งในรูปของจํานวนและความยาว และเมื่อมีกระบวนการผลิตใหมที่มี
โอกาสนําเหล็กเศษนี้มาใช ก็จะมีการทําใบเบิกใชเหล็กเศษและทําบันทึกออกจากระบบซึ่งสามารถกระทบยอดไดจากสินคา
คงเหลือ
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การบริหารเศษเหล็ก (Scrap)
เมื่อนําเหล็กที่ผานจากการตัดมาใชในกระบวนการผลิตนั้น ในระหวางกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็กจะมีการเจาะรู
ตัดบาก ไสสัน ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดเศษเหล็ก (Scrap) เศษเหล็กเหลานี้จะถูกนําไปรวบรวมเก็บไวโดยมีพนักงานควบคุมดูแล
จนไดปริมาณเพียงพอสําหรับการนําเศษเหล็กไปประมูลขายตอไป ซึ่งปจจุบันบริษัทไดมีการประมูลเศษเหล็กทุกๆ เดือน
สําหรับขั้นตอนการประมูลขายเศษเหล็กนั้นทางบริษัทจะเชิญผูประกอบการหลายรายมาเขารวมในการประมูลโดยมี
คณะกรรมการเพื่ อจํ า หน ายเศษเหล็ กซึ่ ง ประกอบไปดว ยตั ว แทนจากสว นบริห ารเหล็ ก ฝา ยบั ญชี และการเงิน และสํา นั ก
กรรมการผูจัดการ
การใหบริการรับจางชุบสังกะสี
ในงานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี การชุบสังกะสีเปนสวนหนึ่งของขบวนการผลิตเพื่อการชวยปองกันการขึ้นสนิมและงาย
ตอการดูแลรักษาโครงสรางเหล็ก ปจจุบันบริษัทมีบอชุบสังกะสีขนาดความกวาง 1.2 เมตร ความยาว 10.5 เมตร ความลึก
1.5 เมตร ซึ่งสามารถใชในการชุบสังกะสีชิ้นงานไดยาวถึง 12 เมตร และมีกําลังการผลิตประมาณ 24,000 ตันตอป ทั้งนีบ้ อชุบ
สังกะสีดังกลาวไดถูกออกแบบและกอสรางเพื่อสามารถชุบสังกะสีสําหรับชิ้นงานเหล็กที่มีขนาดใหญได นอกจากนั้น บริษัทยัง
ใหบริการรับจางชุบสังกะสีใหกับบุคคลภายนอกสําหรับผลิตภัณฑเหล็กอื่นๆ เชน ชิ้นสวนที่ใชประกอบงานเสาโครงสรางเหล็ก
ตะแกรง ทอเหล็ก รางรับสายไฟ เปนตน
ขั้นตอนการผลิตงานชุบสังกะสี
บริษัทใชน้ํามันเตาเปนพลังงานความรอนในบอชุบสังกะสี หรือโดยทั่วไปเรียกวากระบวนการชุบสังกะสีแบบจุมรอน
ทั้งนี้ กระบวนการดังกลาวเปนการใชความรอนเพื่อทําใหสังกะสีหลอมเหลวและยึดเกาะกับชิ้นงานได ซึ่งทําใหชิ้นงานมีอายุ
การใชงานไดนานเนื่องจากเปนการเคลือบผิวใหมีความหนากวาการชุบสังกะสีโดยใชพลังงานไฟฟา อยางไรก็ตาม หากในชวง
เวลาใดบริษัทมีปริมาณงานชุบสังกะสีมากเกินกําลังการผลิตเต็มที่ของบอชุบสังกะสี บริษัทสามารถกระจายงานชุบสังกะสี
ใหกับผูใหบริการชุบสังกะสีรายอื่นในบริเวณใกลเคียงได ทั้งนี้กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุมรอนสามารถแสดงดังแผนภาพ
ดังนี้
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ชิ้นสวนเสาโครงเหล็ก/โครงสรางเหล็กทั่วไป

รับชิ้นงาน
เตรียมชิ้นงาน
ทําความสะอาดชิ้นงาน

ลางคราบไขมัน คราบสนิมเหล็กและกระตุนผิว

เคลือบน้ํายาประสาน
จุมชิ้นงานลงบอสังกะสี

บอสังกะสี
ระบายความรอน
เคลือบน้ํายาปองกันสนิมขาว
ตรวจสอบคุณภาพ
ไมผาน

ผาน
ตกแตงและบรรจุ

การบรรจุ

ตรวจสอบคุณภาพ
จัดเก็บ
ลูกคาตรวจรับงาน/รับของ

สงมอบ

2.

การจําหนายสินคาอุตสาหกรรม

บริษัทไดดําเนินธุรกิจซื้อมาและจําหนายไปสินคาอุตสาหกรรมซึ่งเปนธุรกิจเริ่มแรกของบริษัทเปนเวลากวา 40 ป โดย
ไดนําเขาและจําหนายสินคาอุตสาหกรรมประเภทโซ เฟอง มอเตอร และเกียรตางๆ จากผูผลิตหลายยี่หอจากตางประเทศ
อยางไรก็ตาม บริษัทจะนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวสวนใหญจากผูผลิตยี่หอ Renold จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนสินคาที่ผลิต
โดยผูผลิตชั้นนําของโลก และยี่หอ Arnold จากประเทศเยอรมัน (บริษัทในเครือของ Renold) จึงเปนสินคาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล โดยลูกคาจะนําไปใชในกระบวนการผลิตของลูกคาตอไป ปจจุบัน บริษัทมุงเนนที่จะไมสํารองสินคาคลังเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะสินคาคงคลังที่มีมูลคาสูง แตบริษัทจะดําเนินสั่งซื้อสินคาเมื่อมีความตองการสินคาจากลูกคา เพื่อให
บริษัทสามารถบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตัวอยางสินคาอุตสาหกรรมที่บริษัทไดซื้อมาและจําหนายไป
สามารถแสดงไดดังนี้
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ผลิตภัณฑโซ

ผลิตภัณฑโซ

ผลิตภัณฑมอเตอร

ผลิตภัณฑลูกปน

3.2
3.2.1

การตลาดและภาวะการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม
บริ ษั ท มีรายไดห ลั ก จากเสาโครงเหล็ ก สายส ง ไฟฟา แรงสูง เสาโครงเหล็ ก สถานี ไ ฟฟ า ย อ ย และเสาโครงเหล็ ก
โทรคมนาคม ดังนั้นการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมไฟฟา และภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เปนหลัก
.อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาเปนอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากกระแสไฟฟา
เปนพลังงานหลักสําหรับใชในการบริโภคในกิจกรรมตางๆ เชน การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริโภคใน
ครัวเรือน และการดําเนินธุรกิจตางๆ เปนตน ในการผลิตไฟฟาทั้งระบบการผลิตขนาดเล็กหรือระบบการผลิตขนาดใหญจะถูก
แบงยอยออกเปน 3 ระบบยอย มีดังตอไปนี้
1. ระบบผลิตกําลังไฟฟา
2. ระบบสงกําลังไฟฟา
3. ระบบจําหนายกําลังไฟฟา
ระบบผลิตกําลังไฟฟาเริ่มตนจากโรงงานผลิตไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ ถานหิน น้ํา และน้ํามัน กอนที่สง
กระแสไฟฟาไปยังระบบสงกําลังไฟฟาโดยมีหมอแปลงไฟฟาเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาเปน 500 กิโลโวลต และสงกระแสไฟฟาผาน
ระบบสายสงไฟฟาแรงสูงซึ่งมีความจําเปนตองใชเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่ไดออกแบบมาโดยเฉพาะ ตอจากนั้น
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กระแสไฟฟาจะถูกสงไปยังสถานีไฟฟายอยตางๆ เพื่อกระจายกระแสไฟฟาไปยังชุมชนตางๆ พรอมทั้งปรับลดแรงดันลงไปเปน
230 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต 69 กิโลโวลต และ 22 กิโลโวลต ตามลําดับ ทั้งนี้การจัดสงกระแสไฟฟาดวยแรงดันไฟฟาที่สูง
กวาจะทําใหเกิดการสูญเสียในการจัดสงกระแสไฟฟานอยกวาหรือประหยัดตนทุนกวาการจัดสงกระแสไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟา
ต่ํา กว า การจัด ส งกระแสไฟฟ า แรงสู ง จึง เหมาะสํา หรับ การจัด สง กระแสไฟฟ าที่ มีระยะทางไกลอย างไรก็ ตาม การจัด ส ง
กระแสไฟฟาแรงดันสูงอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินไดในกรณีที่มีกระแสไฟฟาลัดวงจรหรือรั่ว ดวยเหตุนี้ เพื่อให
ผูบริโภคสามารถใชไฟฟาไดอยางปลอดภัยในบริเวณชุมชน ระบบจําหนายกําลังไฟฟาจึงตองมีการปรับแรงดันไฟฟาจาก
จํานวนหลายกิโลโวลตใหลดลงเหลือ 22 กิโลโวลต โดยผานสถานีไฟฟายอย กอนที่จะจัดสงไฟฟาโดยใชเสาไฟฟาคอนกรีต
ตอไป อยางไรก็ตาม กระแสไฟฟายังคงตองใชหมอแปลงไฟฟาเพื่อแปลงแรงดันไฟฟาจาก 22 กิโลโวลตใหลดลงเหลือ 230
โวลตสําหรับการใชไฟฟาทั่วไปในครัวเรือน หรือ 380 โวลตสําหรับการใชไฟฟาในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ระบบดังกลาวขางตนทั้ง
3 ระบบสามารถแสดงเปนรูปภาพไดดังนี้

ในประเทศไทย การดําเนินการผลิตและสงไฟฟาจะดําเนินการโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ซึ่งได
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยมีอํานาจหนาที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟา
ใหแกประชาชน ปจจุบันระบบผลิตไฟฟาสวนใหญและระบบสงไฟฟาทั้งหมดของประเทศไทยอยูในความดูแลของ กฟผ. ซึ่งได
ดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”) และผูใชไฟฟารายอื่น
และดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานไฟฟา สวนระบบจําหนายไฟฟาและการบริการคาปลีกนั้น กฟน. และ กฟภ. จะเปน
ผูดูแลเพื่อจัดจํ าหนายใหแก ผูใชตอไป โดยกฟน.จะเป นผูรับผิดชอบการจัดจําหนา ยไฟฟาใหแก ผูใชไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ
นนทบุรี และสมุทรปราการ และกฟภ.จะเปนผูรับผิดชอบในเขตจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของประเทศ ทั้งนี้ปริมาณการใช
ไฟฟามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ กลาวคือ เมื่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (GDP Growth Rate) ไดเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวความตองการพลังงานไฟฟาสวนใหญจะเพิ่มขึ้นตาม รวมทั้ง
ในทางกลับกัน ซึ่งความสัมพันธดังกลาวสามารถแสดงไดในกราฟดังตอไปนี้
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พลังไฟฟาสูงสุด
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP at Constant)

อัตราการขยายตัวความตองการพลังงานไฟฟา

แหลงที่มา: สรุปแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ กฟผ. พ.ศ. 2551-2564 และ 2553-2573 และธนาคารแหงประเทศไทย

จากตัวเลขการขยายตัวของความตองการพลังงานไฟฟาอยางตอเนื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา มีแผนขยายการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณความตองการใชไฟฟาที่ขยายตัว ซึ่งการลงทุนที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทไดแก ความยาวสายสงไฟฟาและจํานวนสถานีไฟฟาแรงสูงที่เพิ่มขึ้นในแตละป เปนผลใหความตองการการใช
เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงและเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย โดยในระยะ 5 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีความยาวสาย
สงไฟฟาและจํานวนสถานีไฟฟาแรงสูงเพิ่มขึ้นในแตละปดังนี้
ตารางแสดงความยาวสายสงไฟฟาของกฟผ.ระหวางป 2549-2553 แยกตามขนาด (หนวย : กิโลเมตร)
2549
2550
2551
2552
2553
115kw
13,778
13,765
13,459
13,280
13,326
230kw
12,798
13,304
13,277
13,393
13,541
500kw
3,433
3,433
3,432
3,722
3,722
รวม
30,008
30,502
30,168
30,395
30,589
ที่มา : รายงานประจําป 2553 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ตารางแสดงจํานวนสถานีไฟฟาแรงสูงของกฟผ.ระหวางป 2549-2553 แยกตามขนาด
2549
2550
2551
2552
115kw
130
130
131
131
230kw
64
67
68
68
500kw
9
9
10
10
รวม
203
206
209
209

2553
130
68
10
208

ที่มา : รายงานประจําป 2553 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ตามโครงสร างปจจุบันของอุตสาหกรรมไฟฟา กฟผ.จะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาพลั งงานไฟฟาใหเพียงพอต อ
ความตองการใชไฟฟาของประเทศในอนาคต โดยในแตละป กฟผ.ไดจัดเตรียมแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาซึ่งประกอบดวย
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แผนลงทุนโครงการโรงไฟฟา และแผนลงทุนโครงการระบบสงไฟฟา โดย ณ ปจจุบัน กฟผ. มีแผนงานในอนาคต และการ
พัฒนาระบบไฟฟาดังนี้
โครงการกอสรางระบบสงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการ
โครงการ

ราคาโครงการ
(ลานบาท)

ความยาวสายสง
(วงจร-กม.)

กําหนดแลวเสร็จ

9,170
4,985

88
N.A.

2553 - 2556
2554

23,000

1,779

2556

7,985

N.A.

2553 - 2556

665

108

2555

22,215

1,192

2557

โครงการกอสรางและปรับปรุงระบบสงไฟฟา
1. โครงการขยายระบบสงไฟฟาในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล ระยะที่ 2
2. โครงการระบบสง ไฟฟ า 500 กิ โลโวลต สํ า หรั บ รับ ไฟฟ า จากโรงไฟฟ า
เอกชน (ภาคตะวันออกจากอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง – จุดเชื่อม
หนองจอก/วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนระยะทางประมาณ 159
กิโลเมตร)
3. โครงการขยายระบบสงไฟฟา ระยะที่ 11 เพื่อปรับปรุงระบบสงไฟฟาสวน
ภูมิภาคของประเทศ (ยกเวนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
4. โครงการระบบส งเพื่อ รั บซื้ อไฟฟา จากโรงไฟฟา ผู ผลิ ตเอกชนรายใหญ
จํานวน 4 โครงการ
5. โครงการระบบสงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําเทิน-หินบุน
สวนขยาย จังหวัดนครพนม
6. โครงการระบบสงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนต
(ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนาน – แมเมาะ จังหวัดลําปาง และอําเภอทา
ตะโก จังหวัดนครสวรรค เปนระยะทางรวมประมาณ 596 กิโลเมตร)
ที่มา : รายงานประจําป 2553 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ราคาโครงการในตารางขางตนไดรวมคาใชจายทั้งหมดในการติดตั้งระบบไฟฟาแบบครบวงจรซึ่งอาจรวมไปถึงค า
เวนคืนที่ดินในบางกรณี ดังนั้นมูลคาโครงการจึงเปนเพียงงบประมาณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่จะตองใชจาย
สวนมูลคาเสาโครงเหล็กจะเปนสัดสวนที่นอยกวาซึ่งแตละโครงการมีสัดสวนที่ไมแนนอน จากขอมูลของบริษัทสําหรับโครงการ
ไฟฟาพลังความรอนหงสาลิกไนตที่ กฟฝ.ไดตั้งงบประมาณไวจํานวน 22,215 ลานบาท ซึ่งโครงการดังกลาวจะแบงออกเปน 4
สาย บริษัท คาดวามูลคาเสาโครงเหล็กที่จ ะมีการประมูลอยูในสั ดสวนรอยละ 10 – 15 ของมูลคาโครงการที่ทาง กฟฝ. ไดตั้ ง
งบประมาณไว
โครงการระบบสงไฟฟาที่อยูระหวางขออนุมัตดิ ําเนินการ

2,740

มูลคา
โครงการเสา
โครงเหล็ก
(ลานบาท)
148

535

7

ราคาโครงการ
(ลานบาท)

โครงการ
1. โครงการระบบสงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนมายกกใน
ประเทศสหภาพพมา 230 กิโลโวลต (ชายแดนไทย/พมา-แมจัน-เชียงราย)
2. โครงการระบบสงไฟฟาเชื่อมตอจุดใหมระหวางสถานีไฟฟาแรงสูง สุไหงโก
ลก ของ กฟผ, กับสถานีไฟฟาแรงสูง Rantau Panjang ของบริษัท Tenaga
Nasional Berhad จํากัด (TNB)
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ความยาว
สายสง
(วงจร-กม.)

กําหนดแลว
เสร็จ

N.A.

2558

N.A.

2557
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มูลคา
โครงการเสา
โครงเหล็ก
(ลานบาท)
216

ราคาโครงการ
(ลานบาท)

โครงการ

กําหนดแลว
เสร็จ

ความยาว
สายสง
(วงจร-กม.)

3. โครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็ก
10,610
482
(SPP) ระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาป พ.ศ. 2553
ที่มา : รายงานประจําป 2553 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หมายเหตุ : มูลคาโครงการเสาโครงเหล็กเปนการประเมินโดยนักวิศวกรของบริษัทที่คาดวามีจะการประมูลในแตละโครงการนั้นๆ

2557 - 2558

ทั้งนี้กฟผ. ไดจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 โดยไดคาดการณวาจะมีอัตรา
การขยายตัวความตองการพลังงานไฟฟาประมาณรอยละ 4-5 ตอปในชวงเวลาดังกลาว เปนเหตุใหกฟผ. จําเปนตองจัดหา
แหลงพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นในแตละปซึ่งจะเห็นไดจากพลังงานไฟฟาสูงสุดที่เพิ่มขึ้นสอดคลองตามความตองการใชไฟฟา
เชนกัน โดยสามารถแสดงไดในแผนภูมิดังนี้
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พยากรณ ความตองการไฟฟาของ กฟผ.

อัตราการขยายตัวความตอ งการพลังงานไฟฟา

แหลงที่มา: สรุปแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของกฟผ. พ.ศ. 2553-2573

เพื่อรองรับการอัตราการขยายตัวความตองการพลังงานไฟฟาขางตน กฟผ.จึงไดวางแผนการโครงการระบบสงไฟฟา
และโครงการปรับปรุงตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อโครงการที่จะขออนุมัติในชวงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา (ป 2553-2563)
ชื่อโครงการโรงไฟฟา
โครงการระบบสง
1. แผนงานระบบสงไฟฟาเชื่อมตอจุดใหมระหวางสถานีไฟฟาแรงสูงสุไหงโกลก – สถานีไฟฟาแรงสูง Rantau Panjang
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
2. โครงการระบบสงเพื่อเชื่อมตอโรงไฟฟาใหมของ กฟผ. – โครงการโรงไฟฟาวังนอย และโครงการโรงไฟฟาจะนะ ที่มี
กําลังการผลิตรวม 1,600 เมกะวัตต
3. โครงการระบบสงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนมาก ในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร ที่มีกําลัง
การผลิต 405 เมกะวัตต
4. โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลระยะที่ 3 – เพื่อกอสรางและขยายสถานีไฟฟาแรงสูงแหงใหม
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กําหนดแลวเสร็จ
2555
2557
2558
2557 - 2559

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อโครงการโรงไฟฟา
พรอมทั้งกอสรางและปรับปรุงสายสงใหมีแรงดันเพิ่มขึ้นจากระบบ 230 กิโลโวลต เปน 500 กิโลโวลต
5. โครงการขยายระบบไฟฟา ระยะที่ 12 (ยกเวนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
6. โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
7. โครงการขยายระบบไฟฟา ระยะที่ 13 (ยกเวนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
8. โครงการระบบสงเพื่อเชื่อมตอโรงไฟฟาพลังความรอน (ถานหิน) ที่มีกําลังการผลิต 800 เมกะวัตต
9. แผนงานปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาเบ็ดเตล็ดเพื่อเชื่อมตอโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็ก
10. โครงการระบบสงไฟฟาเพื่อเชื่อมตอโรงไฟฟานิวเคลียร ที่มีกําลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต
11. โครงการขยายระบบไฟฟา ระยะที่ 14 (ยกเวนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
12. โครงการระบบสงไฟฟาเพื่อเชื่อมตอโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ที่มีกําลังการผลิต 800 เมกะวัตต
13. โครงการระบบสงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
แหลงที่มา: สรุปแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ กฟผ. พ.ศ. 2553-2573

กําหนดแลวเสร็จ
2557 - 2559
2556 - 2560
2560 - 2562
2562
2556 - 2563
2563
2563 - 2565
2565
N.A.

3.2.2 ภาวะการแขงขัน
1.
1.1

การผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี
การแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีภายในประเทศ แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
ผูประกอบการรับเหมากอสรางแบบครบวงจร

โดยปกติในการประมูลงานกอสร างระบบสงไฟฟ า ผูประกอบการที่มีกิจการขนาดใหญมักจะไดรับงานกอสรางใน
สัดสวนที่สูงกวาผูประกอบการที่มีกิจการขนาดกลางและเล็ก เนื่องจากลักษณะของงานกอสรางระบบสงไฟฟาจะเปนรูปแบบ
โครงการกอสรางระบบสงไฟฟาขนาดใหญและครบวงจร (Turnkey Project) ซึ่งมีความจําเปนตองใชผูประกอบการรับเหมา
กอสรา งที่สามารถดําเนิ นการก อสรา งงานไดครบถวน โดยมู ลคางานเสาโครงเหล็ก สายส งไฟฟ าแรงสู งจะคิ ดเปน สัดสว น
ประมาณรอยละ 30-60 ของมูลคางานทั้งหมดที่ผูรับเหมาหลักไดรับในแตละงานกอสรางระบบสงไฟฟา และมูลคางานเสา
โครงเหล็กชุบสังกะสีสําหรับสถานีไฟฟายอยจะมีมูลคาประมาณรอยละ 5-10 ของมูลคางานทั้งหมดของสถานีไฟฟายอย ดวย
เหตุนี้ ผูประกอบการที่มีกิจการขนาดใหญจึงไดรับงานประมูลในฐานะคูสัญญาหลักหรือผูรับเหมาหลัก (Main Contractor)
กับหนวยงานราชการ โดยผูประกอบการดังกลาวจะจัดจาง (outsource) งานบางสวนของระบบสงไฟฟาซึ่งไดรวมถึงงาน
โครงสรางเหล็กชุบสังกะสี
ปจจุบัน งานประมูลระบบสงไฟฟากับหนวยงานราชการไมไดจํากัดเฉพาะผูประกอบการที่จดทะเบียนภายในประเทศ
ทําใหบริษัทตางประเทศสามารถรับจางทํางานดั งกลาวไดแตตองจัดหาวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ผูประกอบการ
รับเหมากอสรางที่สําคัญ เชน
• บริษัท เจ-พาวเวอร ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด(บริษัท
ในประเทศญีป่ ุน)
• บริษัท ไทยซูมิเดนเอ็นยิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด
(บริ ษั ท ในกลุ ม ของบริ ษั ท เจ-พาวเวอร ซิ สเต็ ม ส คอร
ปอเรชั่น จํากัด – สาขาประเทศไทย)
• VISCAS Corporation (บริษัทในประเทศญี่ปุน)

•
•
•
•
•
•

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เทดา จํากัด
บริษัท เพอรเฟค เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด
บริษัท อาร ซี อาร จํากัด
บริษัท ซี เอช ซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ศรีอูทอง จํากัด
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

1.2

ผูประกอบการที่เปนผูรับผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี

ผูประกอบการที่เปนผูรับผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีสวนใหญจะไดรับงานประมูลกอสรางระบบสงไฟฟาตอจาก
ผูรับเหมากอสรางหลัก โดยมีฐานะเปนผูรับเหมาชวง (Sub Contractor) ทั้งนี้ผูรับเหมากอสรางหลักมักจะปองกันความเสี่ยง
จากการสงมอบงานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี โดยจะไมพึ่งผูผลิตโครงสรางเหล็กชุบสังกะสีเพียงรายเดียว อยางไรก็ตาม ผูผลิต
เสาโครงเหล็กชุบสังกะสีสามารถเพิ่มโอกาสในการรับงานใหมากขึ้น โดยเขารวมประมูลงานกับผูรับเหมาหลัก
บริษัทอยูในกลุมผูประกอบการที่เปนผูรับผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีโดยรับงานชวงที่เกี่ยวกับงานเสาโครงเหล็ก
ชุบสังกะสีตอจากผูรับเหมากอสรางหลัก ปจจุบันบริษัทเปนผูนําตลาดในการผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงในประเทศ
ไทย และเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย โดยบริษัทและคูแขงที่สําคัญ อีก 3 ราย เปนผูผลิตในประเทศซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่
ยอมรับจากกฟผ. โดยบริษัทและคูแขงที่สําคัญมีผลประกอบการในป 2553 ดังตอไปนี้
รายไดรวม
ป 2553
1. บริษัท
2. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด
3. บริษัท อาจีกาวา แอนด เอสซีไอ เมทัลเทค จํากัด
4. บริษัท สยามสตีลทาวเวอร จํากัด
แหลงที่มา : เว็บไซตของบริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)

444.72
626.57
464.63
396.13

กําไร/ขาดทุน
สุทธิ
ป 2553
41.32
40.30
-0.45
25.32

สินทรัพย
ณ สิ้นป 2553
633.47
758.02
370.74
428.40

หนวย : ลานบาท
สวนผูถือหุน
ทุนชําระแลว
ณ สิ้นป 2553 ณ สิ้นป 2553
468.63
592.15
-13.56
163.94

250.50
586.00
90.50
100.00

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคูแขงในประเทศที่สําคัญที่สามารถผลิตเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมทั้งเสา Self Supporting
Tower และเสา Guyed Mast Tower โดยประมาณจํานวน 14 ราย และ 17 รายตามลําดับ
2. สินคาอุตสาหกรรม
ธุรกิ จนํ าเขา เพื่ อจํ าหนา ยอุ ปกรณ สง กํา ลัง ภายในประเทศนั้น มี ผูนํ าเขา เป นจํ านวนมากและมีอุ ปกรณ สง กํา ลัง ที่
หลากหลาย ปจจุบัน บริษัทไดนําเขาสินคาอุตสาหกรรมจากผูผลิตหลายยี่หอจากตางประเทศ โดยสวนใหญบริษัทไดจัดหา
จากผูผลิตยี่หอ Renold จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนสินคาที่ ผลิตโดยผูผลิตชั้ นนําของโลก และยี่หอ Arnold จากประเทศ
เยอรมั น (บริ ษั ท ในเครื อ ของ Renold) ทั้ ง นี้ อุ ป กรณ ส ง กํ า ลั ง ที่ ไ ด รับ ความนิ ย มและนํ า เข า เพื่ อ มาจํ า หน า ยในตลาด
ภายในประเทศมียี่หอตางๆ ดังตอไปนี้
• ยี่หอ Rexnord (จากประเทศเยอรมัน)
• ยี่หอ J-wiss (จากประเทศเยอรมัน)
• ยี่หอ Flender (จากประเทศเยอรมัน)
• ยี่หอ Hansen (จากประเทศเบลเยี่ยม)
• ยี่หอ Paladrive (จากประเทศอังกฤษ)
• ยี่หอ Motovario (จากประเทศอิตาลี)
ทั้งนี้ อุปกรณสงกําลังยี่หอ Renold เปนสินคาที่มีคุณภาพสูงและอยูในระดับบนของตลาด จึงเปนเหตุใหเปนสินคาที่
ไดรับความนิยมใชเปนอยางมาก ทั้งนี้ การแขงขันระหวางผูนําเขาอุปกรณสงกําลังในตลาดภายในประเทศจะเปนการแขงขัน
กันที่ความพรอมในการจัดสงสินคาโดยผูนําเขาจะตองมีสินคาสํารองในปริมาณที่เพียงพอไวกอนการขาย ดังนั้น การที่บริษัท
ดําเนินธุรกิจมานานกวา 40 ป ทําใหสะสมประสบการณในการใหบริการกอนและหลังการขายเปนอยางดี จึงสามารถดําเนิน
ธุรกิจนี้ไดอยางตอเนื่อง
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

3.2.3 กลยุทธการแขงขัน
จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจมากวา 40 ป บริษัทไดกําหนดกลยุทธการแขงขันเพื่อรักษาความสามารถในการ
แขงขัน และความเปนผูนําในอุตสาหกรรม ซึ่งเปนปจจัยในการประสบความสําเร็จของบริษัท ดังตอไปนี้
1)

กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ

1.1

ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

ในชวงระยะเวลากวา 40 ปในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา บริษัทมุงมั่นที่จะเปนผูนําในคุณภาพผลิตภัณฑ และรักษา
คุณภาพการใหบริการกอนและหลังการขายโดยใหความสําคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหตระหนักถึง
ความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ ทําใหบ ริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทมีความสัมพันธที่ดี และใกลชิดกับลูกคาเปนอยางมาก จนทําใหบริษัทไดรับงานอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด บริษัทจึงมุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดย
การออกแบบผลิ ตภั ณฑ ด วยระบบคอมพิ ว เตอร ที่ ทั นสมั ย การคั ด เลือ กวั ต ถุดิ บ ที่ มี คุ ณภาพจากผู ผลิ ต ที่น า เชื่ อถื อ ผ า น
กระบวนการผลิตดวยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการตรวจสอบรวมทั้งควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมและมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาในการสั่งซื้อสินคาของบริษัท
1.2

การสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลาและเชื่อถือได

บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีตางๆ โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะศึกษาความตองการ
และเสนอโครงสรางเหล็กที่เหมาะสมใหแกลูกคาแตละราย ตลอดจนการใหบริการคําปรึกษา ออกแบบ คัดเลือก จัดหา และ
ทดสอบสินคาใหกับลูกคาทั้งที่เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน งานสวนใหญจะมีลักษณะเปนงานโครงการซึ่งทําเปน
สัญญาซื้อ ขายโดยมี โ ครงการขนาดเล็ก ตั้ งแตสิบล า นบาทจนถึ งโครงการขนาดใหญที่ มีมู ลคา รอ ยล า นบาทขึ้น ไป โดยมี
ระยะเวลาการดําเนินโครงการตั้งแต 6 เดือน ถึง 2 ป ทั้งนี้ การสงมอบผลิตภัณฑใหตรงตามกําหนดเวลาเปนสิ่งที่สําคัญในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากลูกคาของบริษัทจะมีกําหนดระยะเวลาที่ตองสงมอบงานอยางชัดเจน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่
ผ า นมา บริ ษั ท สามารถส ง มอบผลิ ต ภั ณฑ ไ ด ต รงตามกํ า หนดเวลา โดยเป น ผลมาจากนโยบายการสํ า รองสิ น ค า และ
กระบวนการผลิตที่รวดเร็วของบริษัท
2)

กลยุทธดานราคา

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ โดยมุง เนนการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตรา
การสูญเสียจากการผลิตใหนอยที่สุด ทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาขายที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ ปจจุบัน บริษัทมี
นโยบายการกํ า หนดราคาผลิ ต ภั ณฑ โ ดยบวกเพิ่ ม กํ า ไรส ว นต า งจากต น ทุ น ซึ่ ง มี ป จ จั ย ที่ นํ า มาพิ จ ารณากํ า หนดราคา
ประกอบดวย ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ สวนประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิต ความยากงายของผลิตภัณฑ ชวงเวลาที่เสนอราคา
จํานวนและปริมาณงาน กําลังการผลิต พรอมทั้งพิจารณาประวัติลูกคาแตละรายที่เคยมีธุรกรรมรวมกัน
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3)

กลยุทธดานการจําหนายและชองทางการจําหนาย

บริษัทสามารถแบงชองทางการจัดจําหนายใหแตละกลุมและแตละชนิดงานไดจํานวน 2 ชองทาง เพื่อใหสามารถ
เขาถึงความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก
1) การรับงานโดยการเปนผูรับเหมายอย จากผูร ับเหมาหลักที่ชนะการประมูลงาน โดยสวนใหญเปนงานเสาโครงเหล็ก
สายสงไฟฟาแรงสูงและเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม ซึ่งที่ผานมา บริษัทไดรับงานเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีมูลคา
งานสูงจากบริษัท J-POWER SYSTEMS CORPORATION บริษัท ไทยซูมิเดนเอ็นยิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด และ
บมจ. ล็อกซเลย ในชวงป 2551 -2553 และรับงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมจากบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด (รับทํางาน
ใหกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) และบริษัท ไวรเออ แอนด ไวรเลส จํากัด (รับทํางานใหกับบมจ. ทรู คอรปอเรชั่น)
ในชวงป 2551 - 2553
2) การเขารวมประมูลโครงการโดยตรงเพื่อเปนผูรับจางเหมาหลักของโครงการโดยสวนใหญเปนงานเสาโครงเหล็ก
สถานีไฟฟายอย ซึ่งบางครั้งกฟผ. กฟภ. และกฟน. บางครั้งจะเปดโอกาสใหผูผลิตสินคาสามารถเขาไปประมูลงานไดโดยตรง
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทมีนโยบายมุงเนนที่จะเขาประมูลงานดวยบริษัทเองเพื่อความคลองในการดําเนินงานและการประสานงาน
อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประวัติในการประมูลงานของบริษัท
4)

กลยุทธการสงเสริมการขาย

บริษัทเนนกลยุทธการสงเสริมการขายสําหรับการเปดการขายใหกับลูกคารายใหมหรือสินคาที่ผลิตและออกแบบใหม
ในลักษณะทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา ใหความรูและความเขาใจในตัวผลิตภัณฑเพื่อการใชงานที่ถูกตองเหมาะสม โดยมี
พนักงานขายที่มีประสบการณและมีวิศวกรคอยใหคําแนะนําทางเทคนิคเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของลูกคา สําหรับกลยุทธ
การสงเสริมการขายภายหลังจากเมื่อสงมอบงานเสร็จแลว บริษัทไดมีการติดตามความพึงพอใจในสินคาเพื่อสอบถามถึง
ความสําเร็จของงานและงานโครงการอื่นๆ ในอนาคต
3.2.4 ลักษณะลูกคา
บริษัทไดผลิตและจําหนายงานเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่ใชในธุรกิจของกฟผ. กฟภ. และกฟน. ซึ่งสวน
ใหญบริษัทจะเปนผูรับเหมาชวงโดยการรับงานตอจากผูรับเหมาหลักที่ไดรับสัญญากับหนวยงานราชการโดยตรง เนื่องจาก
โครงการกอสรางระบบสงไฟฟาขนาดใหญและครบวงจรตางๆ (Turnkey Project) จะมีผูรับเหมาหลักที่ไดรับงานประมูลมา
จากเจาของโครงการ ขณะที่งานโครงสรางเหล็กที่เกี่ยวกับสายสงไฟฟาแรงสูงมักเปนเพียงงานสวนหนึ่งของโครงการกอสราง
ดังกลาว ดังนั้น ผูรับเหมาหลักจึงเปดใหมีการทําการประมูลหรือวาจางรับเหมาชวงในงานที่จะตองอาศัยผูประกอบการที่มี
ความรูและความสามารถโดยเฉพาะ ซึ่งเปนโอกาสใหบริษัทสามารถเขาไปประมูลงานหรือรับงานตอจากผูรับเหมาหลักที่เปน
บริษัทขนาดใหญได อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการจําหนายสินคาจากการประมูลโดยตรงกับหนวยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เชน กฟผ. กฟภ. และบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งสินคาสวนใหญจะเปน เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานเสาโครง
เหล็กสถานีไฟฟายอย และบริการงานชุบสังกะสี เปนตน
ทั้งนี้ สว นใหญผูรับเหมาหลักจะชํา ระคาสิน คาลวงหนาประมาณรอยละ 10 -15 ของมู ลคางานที่วาจาง เพื่อให
บริษัทใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการผลิตสินคา และภายหลังจากที่บริษัทไดสงมอบสินคาใหผูรับเหมาหลักแลว
บริษัทจะมีการออกหนังสือรับรองคุณภาพสินคา (Guarantee Letter for Performance) เพื่อแทนเอกสารค้ําประกันตางๆที่
ออกโดยธนาคารของบริษัท (Bank Guarantee) ใหกับลูกคา หากบริษัทจะรับงานกับหนวยงานภาครัฐ บริษัทจะตองยื่น
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หนังสือค้ําประกันการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond) ประมาณรอยละ 5 ของราคากลาง ณ วันยื่นซองประกวดราคา อีกทั้ง
บริษัทยังตองยื่นหนังสือค้ําประกันสัญญา (Performance Bond) เพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 10 ของมูลคาโครงการที่เสนอ
ณ วันที่ไดรับคัดเลือกใหดําเนินโครงการ
ปจจุ บัน บริ ษัท มีฐานลู กคา เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟ าแรงสู งประมาณ 10 ราย และลู กคา รายยอ ยสํ าหรั บสิ นค า
ป 2551
มูลคางาน รอย
(ลานบาท)
ละ

ประเภทของลูกคา*
รายไดจากการรับผลิตเสาโครง
เหล็กชุบสังกะสี**
ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
รวม
รายไดจากการจําหนายสินคา
อุตสาหกรรม
ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
รวม

ป 2552
มูลคางาน รอย
(ลานบาท)
ละ

ป 2553
มูลคางาน รอย
(ลานบาท)
ละ

ป 2554
มูลคางาน รอย
(ลานบาท)
ละ

4.81
0.85
563.67 99.15
568.48 100.00

2.49
0.36
696.33 99.64
698.82 100.00

5.54
1.38
394.48 98.62
400.02 100.00

3.22
0.56
578.93 99.45
582.16 100.00

0.02
0.13
15.33 99.87
15.35 100.00

0.03
0.21
12.74 99.79
12.77 100.00

0.12
0.82
14.59 99.18
14.71 100.00

0.09
0.46
18.49 99.54
18.58 100.00

ประเภทอื่นประมาณ 300 ราย โดยสามารถแบงเปนกลุมลูกคาดังที่ไดกลาวขางตนไดดังตอไปนี้

หมายเหตุ:
* ไมรวมรายไดอื่น
** ประกอบดวยลูกคางานรับผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และงานโครง
เหล็กทั่วไป

อยางไรก็ตาม ในป 2551 – 2554 บริษัทไดมีการพึ่งพิงลูกคารายใหญ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายชื่อลูกคา

ป 2551
ลานบาท
% ตอ
รายได
รวม
206.01
33.62

ป 2552
ลานบาท
% ตอ
รายได
รวม
606.60 82.76

ป 2553
ลานบาท % ตอ
รายได
รวม
161.14 36.23

ป 2554
ลานบาท
% ตอ
รายได
รวม
-

บริษัท เจ-พาวเวอร ซิส
เต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด
– สาขาประเทศไทย
บริษัท ไทยซูมิเดนเอ็นยิ
228.96
37.36
1.76
0.24
1.01
0.22
0.95
0.15
เนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น
จํากัด*
หมายเหตุ * ถือหุนรอยละ 47.99 โดยบริษัท เจ-พาวเวอร ซิสเต็มส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุนและเปนบริษัทในกลุมของบริษัท
เจ-พาวเวอร ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด – สาขาประเทศไทย
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3.2.5 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายหลักแบงออกตามลักษณะผลิตภัณฑและบริการ ดังนี้
1.

งานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี
บริ ษั ท ไดผลิ ต และจํ า หน า ยงานเสาโครงสรา งเหล็ กชุ บ สั ง กะสี ซึ่ ง ส ว นใหญ ม าจากการขายเสาโครงเหล็ก สายส ง
ไฟฟาแรงสูง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.98 รอยละ 83.00 รอยละ 59.79 และรอยละ 47.91 ของรายไดรวมในป 25512554 ตามลําดับ ทั้งนี้ ที่ผานมา กฟผ. กฟภ. และกฟน. จะเปดใหมีการประมูลและจัดจางงานโครงการระบบสงไฟฟาขนาด
ใหญแบบครบวงจร (Turnkey Project) ซึ่งไดรวมงานผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีของบริษัทดวย แตงานโครงการดังกลาว
จําเปนตองมีผูรับเหมาหลักทําหนาที่ดูแลโครงการทั้งหมด จึงเปนเหตุใหบริษัทไดรับเหมาชวงงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะงานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีตอจากผูรับเหมาหลัก อยางไรก็ตาม ปจจุบัน บริษัทมีนโยบายมุงเนนที่จะจําหนายงาน
โครงเหล็กทั่วไปเพื่อเปนการกระจายแหลงของรายไดใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
2.

สินคาอุตสาหกรรม

บริษัทนําเขาสินคาอุตสาหกรรมประเภทอุปกรณสงกําลังประเภทโซ เฟอง มอเตอร และเกียรตางๆ เปนตน โดยสวน
ใหญนํ าเข าสิน คายี่ หอ Renold จากประเทศอังกฤษซึ่ งเป นสิน คาที่ ผลิต โดยผู ผลิต ชั้นนํ าของโลก และยี่ห อ Arnold จาก
ประเทศเยอรมัน (บริษัทในเครือของ Renold) เพื่อจําหนายโดยตรงใหแกลูกคาที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผาน
ทีมงานการตลาดของบริษัท โดยในป 2551-2554 การจําหนายดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.50 รอยละ 1.74 รอยละ
3.31 และรอยละ 2.91 ของรายไดรวม ตามลําดับ ปจจุบันบริษัทมีพื้นที่การขายครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปน
หลัก
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ

1.

งานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี
การบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี
และถือเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน ซึ่งการทีบ่ ริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไวไดเนื่องจากบริษัทมีสินคา
คงคลังมากเพียงพอและเปนที่ตองการของตลาด ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตรงตามเวลาที่ตองการ
บริษัทมีนโยบายควบคุมระดับสินคาคงคลังใหเหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที
ทั้งนี้บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ไดแก เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอื่นๆ จากผูผลิตในประเทศทั้งจํานวน ซึ่งประกอบไปดวย เหล็ก.
สังกะสี และ อื่นๆ ซึ่งในระยะเวลา 4 ปที่ผานมาปริมาณมูลคาเหล็กและสังกะสีอยูในอัตราเฉลี่ยรอยละ 71.84 – 80.15 และ
รอยละ 11.09 – 14.85 ของมูลคาวัตถุดิบรวมทั้งหมดตามลําดับ
ปจจุบัน บริษัทไดมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนหลายราย อยางไรก็ตาม ในป 2551 2554 บริษัทไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กจากบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จํากัด ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 30.78 รอยละ 17.03 รอย
ละ 29.60 และรอยละ 19.54 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม ตามลําดับ เนื่องจากที่ผานมานั้น บริษัทดังกลาวสามารถจัดหาปริมาณ
เหล็กและประเภทของเหล็กไดตามบริษัทตองการและราคาซื้อทีเ่ หมาะสมมาโดยตลอด นอกจากนั้น ในแตละปบริษัทไดจัดซื้อ
สังกะสีทั้งหมดมาจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตสังกะสีเพียงรายเดียวของประเทศ อยางไรก็ตาม
ในกรณีที่ปริมาณสังกะสีภายในประเทศขาดแคลน บริษัทสามารถสั่งซื้อสังกะสีมาจากตางประเทศได
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บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาบางสวนเพื่อใหได
วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความตองการและประโยชนใชสอยของลูกคา นอกจากนั้นบริษัทมีระบบ
การบริหารและการจัดการสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่มี
ความนาเชื่อถือทั้งในดานคุณภาพของวัตถุดิบ และการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา เปนผลใหบริษัทไมมีอุปสรรคปญหาในการ
สงมอบสินคาลาชา
2.

สินคาอุตสาหกรรม
บริษัทไดนําเขาสินคาอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซึ่งบริษัทมีการบริหาร
สินคาคงคลังโดยติดตามความเคลื่ อนไหวของขอมูลสถิติการสั่งซื้อย อนหลังเพื่อที่จะสามารถประมาณความตองการของ
ตลาดไดและจัดหาระดับสินคาคงคลังที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา ทั้งนี้ บริษัทไดแบงประเภทการบริหารสินคาคงคลังได
ออกเปน 2 กลุมหลักดังนี้
(1) สินคาหมุนเวียนเร็วหรือกลุมที่ถูกสั่งซื้อเปนประจํา เปนกลุมที่ตลาดมีความตองการสูง และผูซื้อตองใชสินคาทันที
หลั ง จากบริ ษั ท ได ทํ า การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า ทํ า ให บ ริ ษั ท ต อ งมี สิน ค า คงคลั ง สํ า รองมากเพี ย งพอและพร อ มส ง ตลอดเวลา ซึ่ ง
ประกอบดวยผลิตภัณฑโซ ขอตอโซ เปนตน
(2) สินคาปกติหรือกลุมที่ถูกสั่งซื้อไมบอยครั้ง เปนสินคาที่มีมูลคาสูง และผูซื้อสามารถรอสินคาได ทําใหบริษัทไม
จําเปนตองสํารองสินคาคงคลังเปนจํานวนมาก ซึ่งประกอบดวยเฟอง และกากบาท เปนตน
กําลังการผลิต
โรงงานและสํานักงาน
ปจจุบันบริษัทมีโรงงาน 1 แหง ซึ่งประกอบดวยอาคารสํานักงาน โรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก โรงงานตัดเจาะ และโรงงาน
ชุบสังกะสี โดยตั้งอยูที่เลขที่ 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 28-3-24 ไร

กําลังการผลิต
บริษัทมีกําลังการผลิตเต็มที่ และปริมาณการผลิตจริง ดังนี้
ผลิตภัณฑ

กําลังการผลิต
เต็มที่
(ตัน/ป)

ป 2551
ตัน
รอย
ละ
14,575 60.73
12,719 53.00
2,548

ปริมาณการผลิตจริง (ตัน/ป)
ป 2552
ป 2553
ตัน
รอย
ตัน
รอย
ละ
ละ
14,115 58.81 7,477 31.15
17,516 72.98 9,832 40.97

งานเสาโครงเหล็ก
24,000
งานชุบสังกะสี
24,000
งานจางชุบภายนอก*
หมายเหตุ
* เปนการจางบริษัทอืน่ ชุบสังกะสีในงานเสาโครงเหล็กของบริษัท ในชวงที่บอชุบสังกะสีปดซอมบํารุงในปลายป 2551
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ป 2554
ตัน
รอยละ
12,098
11,426

51.41
47.61

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

นโยบายการผลิต
บริษัทมีนโยบายในการผลิตตรงตามความตองการของลูกคาและมุงเนนดานคุณภาพมาตรฐานเปนสําคัญ โดยฝาย
ขายจะทํ าหนา ที่พิ จารณาตารางเวลาการจัด สง งานในแตละโครงการ เพื่อ ให สอดคล องกับ กํา ลัง การผลิต และก อใหเ กิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด ขณะที่ฝายผลิ ตเสาโครงเหล็ กจะวางแผนดําเนินการการผลิต สินคา ลวงหนา ควบคู ไปกับ การบริหาร
จัดการสินคาคงคลัง เพื่อใหสามารถสงมอบผลิตภัณฑไดตรงตามกําหนดและควบคุมตนทุนการผลิตได
ทั้ง นี้ ในแต ละป ฝา ยขาย ฝ ายผลิ ตเสาโครงเหล็ก และฝา ยบั ญชี และการเงิ นจะพิ จารณาเปรี ยบเที ยบแผนงานที่
ประมาณการไวกับ ปริมาณงานที่บริษัทไดรับเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
3.4

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมจึงใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทไมประสบปญหาดา น
มลพิษ ทั้งอากาศ สารพิษ และรวมทั้งกระบวนการผลิตทีม่ ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เนื่องจากการใชเครื่องจักรตัด และ
เชื่อมอัตโนมัติในชิ้นงานตางๆจะดําเนินการภายในอาคารโรงงาน จึงมีมลภาวะไมมากและสามารถปองกันมิใหเสียงและฝุน
อันอาจเกิดจากกระบวนการผลิตไปรบกวนความเปนอยูของชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเ คียงโรงงาน ในสวนของบอชุ บ
สังกะสี ที่โรงงาน บริ ษัท ได ปองกัน และควบคุ มอั นตราย โดยกํ าหนดใหพ นัก งานที่ทํ างานอยู ตอ งใชอุป กรณป องกั น เช น
หนากากปองกัน ที่ครอบหู สวมเสื้อแขนยาว เปนตน ตลอดระยะเวลาการทํางาน
นอกจากนี้บริษัทไดมีการวาจางผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยรายงานผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมในเดือนกรกฎาคม 2554 และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองในเดือนกรกฎาคม 2554
ซึ่งจัดทําโดยบริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด พบวาการดําเนินธุรกิจของบริษั ทเปนไปตามมาตรฐานซึ่งไมไ ด
กอใหเกิดปญหาใดๆ ตอสิ่งแวดลอมทั้งนี้ บริษัทไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3.5

โครงการทีย่ ังไมไดสงมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนโครงการทั้งหมดทีบ่ ริษัทไดรับงานแลวมีมูลคางานทั้งสิ้นจํานวน 564.62 ลานบาท
ซึ่งไดสงมอบงานไปแลวในอัตรารอยละ 69.15 ของมูลคางานโครงการรวมที่บริษัทไดรับ สวนมูลคางานที่กําลังอยูในการผลิต
และยังไมไดสง มอบจํานวน 174.16 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ จะมีการสงมอบภายในไตรมาส 1 และ 2 ของป 2555 โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ลักษณะโครงการ

จํานวน
(โครงการ)

มูลคางานโครงการที่
บริษัทไดรับ

มูลคางาน
โครงการคงเหลือ

งานเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง

4

425.04

76.58

งานเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย

12

47.56

47.56

งานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม

17

30.57

14.96

งานโครงเหล็กทั่วไป

7

61.45

35.06

40

564.62

174.16

รวม
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 บริษัทไดมีการลงนามใน Letter of Intent กับผูรับเหมาหลักเพื่อผลิตเสาโครงเหล็ก
ไฟฟาแรงสูงขนาด 500 kv ของโครงการ หงสาจาก จังหวัดนาน ถึง แมเมาะ ซึ่งเปน 1 ใน 4 สายที่การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเตรียมการกอสรางใหแลวเสร็จภายในป 2557 ซึ่งมูลคางานโครงการผลิตดังกลาวที่บริษัทไดรับจํานวน 371.50
ลานบาท
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