บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษทั และบริษัทย่อย (รวมเรี ยกว่า “บริษทั ”) ดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้ แก่ การเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้ า
ประเภทสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้ องกับระบบงานไฟฟ้ า และการให้ บริ การออกแบบและติดตั 7ง ระบบโทรคมนาคม
และระบบป้ องกันไฟลาม รวมทัง7 ให้ บริ การงานด้ านบํารุ งรั กษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้ านอืนๆ ทัง7 นี 7
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี 7
3.1.1 ธุรกิจการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ าย
บริษทั ดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้ องกับระบบงานไฟฟ้ า รวมถึงวัสดุและ
อุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้ าชัน7 นําระดับสากลต่างๆ เช่น ตราสินค้ า phelps dodge ตราสินค้ า Philips และ
ตราสินค้ า 3M เป็ นต้ น โดยบริษทั ได้ จดั หาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวด้ วยการสัง ซื 7อสินค้ าในประเทศผ่านผู้ผลิตภายในประเทศทีเป็ น
บริ ษัทไทยและบริ ษัท ต่างประเทศที ตัง7 ในประเทศไทย รวมทัง7 การสังซือ7 สินค้ าชนิดพิ เศษโดยการนํ าเข้ า จากผู้ผ ลิต จาก
ต่างประเทศ และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชนเป็ นหลัก ทัง7 ทีเป็ นผู้รับเหมาทัวไป เจ้ าของโครงการ และ
ร้ านค้ าขายส่งและปลีกทีตั 7งอยู่ครอบคลุมพื 7นทีทัวประเทศ โดยบริ ษัทมีทีมงานขายทําหน้ าทีติดต่อและประสานงานในการ
ขายผ่านช่องทางการจําหน่ายต่างๆ และมีคลังสินค้ า 4 แห่ง ซึง มีพื 7นทีจดั เก็บผลิตภัณฑ์รวมกันประมาณ 8,100 ตารางเมตร
ทําให้ สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (โปรดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.1 ธุรกิจ
การเป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย และหัวข้ อ 3.4.2 นโยบายวัตถุดิบและสินค้ าคงคลัง)
ทั 7งนี 7 ในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ า คิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 78 และร้ อยละ 80 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่าย สามารถแบ่งเป็ น 6 ประเภท
หลัก ได้ แก่ สายไฟฟ้ า หลอดไฟและอุปกรณ์ ส่องสว่าง ท่อร้ อยสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ประกอบการติดตัง7 อุปกรณ์ควบคุม
ระบบไฟฟ้ า วัส ดุและอุปกรณ์ ทีเ กี ยวข้ อ งกับระบบป้ องกันไฟลาม และหม้ อแปลงไฟฟ้ า โดยผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภทมี
รายละเอียดดังนี 7
3.1.1.1 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้ าเป็ นส่วนหนึง ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีจําเป็ นในการใช้ เชือมกระแสไฟหรื อส่งข้ อมูลระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ
โดยลักษณะทีสําคัญในการใช้ สายไฟฟ้ าขึน7 อยู่ทีความสามารถทีจะยอมให้ กระแสไฟฟ้ าไหลได้ สูงสุดและองค์ประกอบอืนๆ
เช่น ชนิดของตัวนําไฟฟ้ าและฉนวนทีห้ ุม ประเภทของการใช้ งาน แรงดันไฟฟ้ าทีสายไฟฟ้ าจะทนได้ ขณะใช้ งาน และสภาพ
ความแข็งแรงทางกล ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการแต่งตั 7งให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสายไฟฟ้ าประเภทต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็ นการ
จําหน่ายตราสินค้ า phelps dodge ซึง เป็ นหนึงในผู้ผลิตสายไฟฟ้ ารายใหญ่ทีสุดของโลกทีมีโ รงงานและสํานักงานขาย
ครอบคลุมใน 25 ประเทศทัว โลก รวมทั 7งมีโรงงานและสํานักงานขายตั 7งอยู่ในประเทศไทย ทั 7งนี 7 สายไฟฟ้ าทีบริษัทจําหน่ายคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 65 ของรายได้ รวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทหลักตาม
ลักษณะการใช้ งาน ได้ แก่ สายไฟฟ้ าทัว ไปสําหรับใช้ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม สายไฟฟ้ าพิเศษสําหรับใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และสายไฟฟ้ าสําหรับงานระบบวิศวกรรมสือสารโทรคมนาคม ซึง มีรายละเอียดดังนี 7
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1. สายไฟฟ้ าทัว ไปสําหรับใช้ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
• สายไฟฟ้ า ทีเอชดับเบิลยู (สายไฟฟ้ า THW)
สายไฟฟ้ า THW เป็ นสายไฟฟ้ าแรงดันตําตามมอก. 11-2531 ซึง เป็ นสายไฟฟ้ าขั 7นพื 7นฐานและนิยมใช้ งานเป็ นสายส่งกําลัง
ทัวไปอย่างกว้ างขวาง ทัง7 ในอาคารทัวไปและโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที ใ ช้ วงจรไฟฟ้ า 3 เฟส เพื อให้ รองรั บ
แรงดันไฟฟ้ าได้ ถึง 750 โวลท์ และสามารถใช้ งานได้ ทีอณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส ทั 7งนี 7 สายไฟฟ้ า THW จะมีลกั ษณะเป็ น
สายเดียวเพือใช้ เชือมต่อระบบไฟฟ้ าแบบเดินลอยในช่องเดินสายและเป็ นสถานทีทีแห้ ง อย่างไรก็ตาม สายไฟฟ้ า THW ไม่
สามารถเดินสายฝั งดินได้ โดยตรง เนืองจากวัสดุและเปลือกฉนวนสําหรับสายไฟฟ้ า THW ไม่ได้ ออกแบบมาเพือทนต่อการใช้
งานใต้ ดินได้ ทั 7งนี 7 สายไฟฟ้ า THW สามารถแสดงในรูปภาพได้ ดงั นี 7

สายไฟฟ้า THW
• สายไฟฟ้ า เอ็นวายวาย (สายไฟฟ้ า NYY)
สายไฟฟ้ า NYY เป็ นสายไฟฟ้ าแรงดันตําตามมอก. 11-2531 ซึง มีลกั ษณะเหมือนกับสายไฟฟ้ า THW และสามารถใช้ งานได้
กับแรงดันไฟฟ้ าได้ ถงึ 750 โวลท์ได้ ทีอณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม สายไฟฟ้ า NYY จะมีข้อแตกต่างกับสายไฟฟ้ า
THW จากการทีมีเปลือกฉนวนพีวีซีห้ มุ เพิม ขึ 7นอีก 2 ชั 7น ซึง สามารถรวมสายไฟฟ้ าให้ เป็ นแกนเดียวและหลายแกนได้ ซึง ทําให้
มีความสะดวกและเรี ยบร้ อยในการเดินสายไฟฟ้ า นอกจากนั 7น สายไฟฟ้ า NYY มีความเหมาะสมสําหรับใช้ งานเป็ นสายส่ง
กําลังใต้ ดินโดยเดินสายผ่านท่อร้ อยสายไฟฟ้ าฝั งดินหรื อเดินสายฝั งดินโดยตรงเนืองจากการออกแบบให้ มีคณ
ุ สมบัติคงทนต่อ
สภาพแวดล้ อ ม โดยเปลื อกฉนวนที ห้ ุม เพิม ขึน7 จะทํ าหน้ าที ป้องกันความเสี ย หายทางกายภาพได้ ทัง7 นี 7 สายไฟฟ้ า NYY
สามารถแสดงในรูปภาพได้ ดงั นี 7

สายไฟฟ้า NYY แบบแกนเดียว

สายไฟฟ้า NYY แบบ 2 แกน

สายไฟฟ้า NYY แบบ 3 แกน

สายไฟฟ้า NYY แบบ 4 แกน
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• สายไฟฟ้ า ซีวี (สายไฟฟ้ า CV)
สายไฟฟ้ า CV เป็ นสายไฟฟ้ าทีผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502-1 (มาตรฐานยุโรป) ซึงมีลกั ษณะเหมือนกับสายไฟฟ้ า NYY
แต่มีข้อแตกต่างกันจากการทีมีเปลือกฉนวนชั 7นกลางทําจากสาร Cross-Linked Polyethylene (XLPE) ทําให้ สายทองแดงใน
สายไฟฟ้ าสามารถจัดส่งกระแสไฟฟ้ าได้ จนถึงอุณ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส ซึงมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสาย NYY ทัง7 นี 7
สายไฟฟ้ า CV สามารถแสดงในรูปภาพได้ ดงั นี 7

สายไฟฟ้า CV แบบแกนเดียว

สายไฟฟ้า CV แบบ 2 แกน

สายไฟฟ้า CV แบบ 3 แกน

สายไฟฟ้า CV แบบ 4 แกน

• สายไฟฟ้ า วีซีที (สายไฟฟ้ า VCT)
สายไฟฟ้ า VCT เป็ นสายไฟฟ้ าแรงดันตําตามมอก. 11-2531 ทีสามารถรองรับแรงดันไฟฟ้ าได้ 750 โวลท์ และมีฉนวนเป็ น
พีวีซีซงึ สามารถใช้ งานได้ ทีอณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส ทั 7งนี 7 สายไฟฟ้ า VCT มีลกั ษณะเป็ นสายกลมซึงหุ้มด้ วยฉนวนและ
เปลือก โดยสายไฟฟ้ า VCT มีข้อพิเศษจากการทีมีตวั นําทีประกอบด้ วยสายทองแดงฝอยเส้ นเล็ก ทําให้ มีความยืดหยุ่นและ
ทนต่อสภาพการสัน สะเทือนได้ เป็ นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมในการใช้ งานเป็ นสายส่งกําลังเข้ าเครื องจักรกลต่างๆ ทีมีการ
สัน สะเทือนระหว่างการทํางานของเครืองจักร ทั 7งนี 7 สายไฟฟ้ า VCT สามารถแสดงในรูปภาพได้ ดงั นี 7

สายไฟฟ้า VCT แบบแกนเดียว

สายไฟฟ้า VCT แบบ 2 แกน

สายไฟฟ้า VCT แบบ 3 แกน

สายไฟฟ้า VCT แบบ 4 แกน

• สายไฟฟ้ าควบคุม (Control Cable หรื อ สายไฟฟ้ า CVV)
สายไฟฟ้ า CVV เป็ นสายไฟฟ้ าแรงดันตําตามมาตรฐาน IEC 60502-1 (มาตรฐานยุโรป) ซึง ประกอบด้ วยตัวนําทีเป็ นทองแดง
และฉนวนป้ องกันคลืนสัญญาณรบกวน พร้ อมทั 7งมีเปลือกภายนอกหุ้มด้ วยพีวีซี ซึงสามารถเพือรองรับแรงดันไฟฟ้ าได้ 600
โวลท์ และใช้ งานได้ ทีอณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส นอกจากนี 7 สายไฟฟ้ า CVV ยังมีสายไฟฟ้ าประเภทพิเศษ หรื อ สายไฟฟ้ า
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CVV-S ซึง มีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับสายไฟฟ้ า CVV แต่จะประกอบด้ วยแผ่นทองแดงหุ้มเพิมขึ 7นเพือป้ องกันสัญญาณรบกวน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิมขึน7 โดยสายไฟฟ้ า CVV มีความเหมาะสมสําหรับใช้ งานด้ านการควบคุมของระบบไฟฟ้ า เช่น
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ า เป็ นต้ น ทั 7งนี 7 สายไฟฟ้ า CVV สามารถแสดงในรูปภาพได้ ดงั นี 7

สายไฟฟ้า CVV-S

สายไฟฟ้า CVV
• สายไฟฟ้ าแรงดันสูง (High Voltage Power Cable)

สายไฟฟ้ าแรงดันสูงเป็ นสายไฟฟ้ าทีสามารถรับแรงดันไฟฟ้ าเป็ นจํานวนมาก โดยจะประกอบด้ วยตัวนําทีเป็ นทองแดงหรื อ
อลูมิ เ นี ย มตี เ กลี ยวขนาดใหญ่ และมี ส ายหุ้ มฉนวน ซึง ทํ า ให้ สามารถนํ าไปใช้ ได้ ทัง7 ภายในและภายนอกของโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ สายไฟฟ้ าแรงดันสูงจะมีคุณสมบัติพิเศษในการทนต่ออุณหภูมิได้ สูงถึง 90 องศาเซลเซียส และมีความแข็ง
ทนต่อแรงเสียดสีได้ เป็ นอย่างดี โดยลูกค้ าของบริ ษัทสามารถนําสายไฟฟ้ าแรงดันสูงไปเชือมระบบไฟฟ้ าต่อระหว่างพื 7นทีของ
ลูกค้ าและกระแสไฟฟ้ าแรงสูงทีส่งมาจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) ปั จจุบนั บริ ษัทได้
จําหน่ายสายไฟฟ้ าแรงดันสูงทั 7งทีทําจากทองแดงและอลูมิเนียม และมีขนาดแรงดันไฟฟ้ าตั 7งแต่ 3.6 กิโลโวลท์ ถึง 115 กิโล
โวลท์ โดยสายไฟฟ้ าแรงดันสูงสามารถแสดงในรูปภาพได้ ดงั นี 7

สายไฟฟ้าแรงดันสูง
• สายไฟฟ้ าทนไฟ (Fire Resistant Cable)
สายไฟฟ้ าประเภทนีป7 ระกอบด้ วยทีเป็ นตัวนําทองแดงพันด้ วยเทป Mica ซึงมีคุณสมบัติต้านทานความร้ อนได้ สูง และหุ้ม
ฉนวนด้ ว ยพลาสติกหน่วงการลามของไฟประเภทควันน้ อยและไม่มี องค์ ประกอบของธาตุห มู่ฮาโลเจน (Low Smoke
Halogen Free Polymer) ซึงทําให้ เกิ ดควันไฟในปริ มาณน้ อยและเปลวไฟไม่สามารถลามได้ ในกรณี ทีเกิดไฟไหม้ บน
สายไฟฟ้ า นอกจากนั 7น สายไฟฟ้ าทนไฟยังได้ ห้ ุมฉนวนอีกชันด้
7 วยสาร Cross-Linked Polyethylene (XLPE) ตามมาตรฐาน
BS 6387 Cat. C,W,Z และ IEC 60331 ทั 7งนี 7 คุณสมบัติดงั กล่าวทําให้ สายไฟฟ้ าทนไฟสามารถทนไฟได้ 950 องศาเซลเซียส
โดยทียงั คงสามารถส่งกระแสไฟฟ้ าได้ เป็ นเวลา 3 ชัว โมง ซึง มีระยะเวลานานกว่าสายไฟฟ้ าปกติทวั ไปในกรณีทีเกิดไฟไหม้ บน
สายไฟฟ้ าทนไฟ ทั 7งนี 7 สายไฟฟ้ าทนไฟส่วนใหญ่จะถูกนําไปใช้ ในระบบลิฟท์ หรื อการเดินสายไฟฟ้ าในระบบป้ องกันไฟลาม
เป็ นต้ น โดยบริษัทได้ จําหน่ายสายไฟฟ้ าทนไฟภายใต้ ตราสินค้ า phelps dodge และตราสินค้ า PRYSMIAN ซึงสามารถ
แสดงในรูปภาพดังนี 7
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สายไฟฟ้าทนไฟ
• สายโทรศัพท์
บริษทั ได้ มีการจําหน่ายสายโทรศัพท์หลายรูปแบบ เช่น สาย TPEV สาย TIEV สาย AP และสาย AP FIG-8 เป็ นต้ น โดยสาย
ทีใช้ เดินระบบโทรศัพท์ทีใช้ โดยทัวไปสามารถแบ่งได้ ตามลักษณะการใช้ เป็ น 2 รู ปแบบ ได้ แก่ การใช้ ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ทั 7งนี 7 สายโทรศัพท์ทีใช้ ภายในอาคารประกอบด้ วยสาย TPEV และสาย TIEV ทําจากฉนวนทีเป็ นพอลิไวนิล
คลอไรด์หรือพีวีซี (Polyvinylchloride: PVC) ซึง มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ ดี โดยผู้ใช้ สามารถใช้ เดินสายโทรศัพท์ TPEV จากตู้
พักกระจายสาย (Main Division Frame : MDF) ไปยังตู้ส าขา และเดินสายโทรศัพท์ ต่อ ไปยังเครื องโทรศัพท์ โดยใช้
สายโทรศัพท์ สเตชัน วายด์ (สาย TIEV) สําหรับสายโทรศัพท์ทีใช้ ภายนอกอาคารซึงมีฉนวนเป็ นพอลิเอทิลีน (Polyethylene:
PE) ซึง มีคณ
ุ สมบัติทนต่อความชื 7นจากสภาพแวดล้ อม สามารถใช้ ในการเดินสายโทรศัพท์ภายนอกอาคารโดยมีทั 7งแบบไม่มี
สะพาน (AP) และมีสะพาน (AP FIG-8)

สาย TPEV

สาย TIEV

สาย AP

สาย AP FIG-8

• สายไฟฟ้ าประเภทอืน ๆ
บริ ษัทยังได้ จําหน่ายสายไฟฟ้ าชนิดอืนๆ เช่น สาย VSF เป็ นสายอ่อนซึง สามารถโค้ งงอได้ ทําให้ มีความเหมาะสมสําหรับใช้
งานต่อไฟในตู้ไฟฟ้ าทีมีพื 7นทีน้อย สาย VTF เป็ นสายไฟฟ้ าทีใช้ เชือมต่อกับลําโพงเสียง และสายไฟฟ้ าแบบทองแดงเปลือย
(Bare copper) ซึง นําไปใช้ เป็ นสายไฟฟ้ าเชือมเสาล่อฟ้ ากับพื 7นดิน เป็ นต้ น
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2. สายไฟฟ้ าพิเศษสําหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
สายไฟฟ้ าประเภทนี 7ได้ รับการออกแบบเพือใช้ กับโรงงานอุตสาหกรรมตามลักษณะเฉพาะของโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น โรงกลัน นํ 7ามัน และโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้ น โดยมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น มีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่น
ซึง สามารถโค้ งงอได้ ทนทานต่อแรงดึงทางกลสูงและแรงสัน สะเทือน ทนความร้ อน (Heat Resistant) และทนนํ 7ามันได้ ทั 7ง
นํ 7ามันพืช นํา7 มันเบนซิน นํ า7 มันเตา ซึงต้ องไม่แข็งหรื อแตกกรอบเมื อมีการสัมผัสกับนํ 7ามัน และสามารถป้ องกันสัญญาณ
รบกวน และยังมีคุณสมบัติด้านการหน่วงไฟ Flame Retardant (เปลวไฟไม่ลาม) เป็ นต้ น ทัง7 นี 7 สายไฟฟ้ าประเภทนี 7
ประกอบด้ วยสายไฟฟ้ าทนนํ 7ามัน สายไฟฟ้ าหุ้มตะกัว เพือใช้ ในโรงกลัน นํ 7ามัน สายไฟฟ้ ากันสัญญาณรบกวนเพือใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตที ต้องการความแม่นยําสูงและการป้ องกันสัญ ญาณแม่เหล็ก สายไฟฟ้ าหุ้มฉนวนเหล็กเพื อใช้ ใ น
โรงไฟฟ้ า และสายไฟฟ้ าทนไฟทีใช้ ในโรงเตาหลอม เป็ นต้ น

สายไฟฟ้าหุ้มตะกั?ว
3. สายไฟฟ้ าสําหรับงานระบบวิศวกรรมสือสารโทรคมนาคม
สายไฟฟ้ าประเภทนี เ7 ป็ นสายไฟฟ้ าชนิ ดพิเศษซึงนํ ามาใช้ เป็ นสายสัญ ญาณสื อ สารในระบบคอมพิว เตอร์ และ
โทรคมนาคม ปั จจุบนั บริษัทได้ จดั จําหน่ายสินค้ าประเภทนี 7อย่างหลากหลายและครบวงจรโดยมีตราสินค้ าชั 7นนําต่างๆ ของ
โลก เช่น
- ตราสินค้ า AMP สําหรับการจําหน่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (สายทองแดง) ทีใช้ ในระบบ LAN และสายเคเบิ 7ล
ใยแก้ ว (Fiber Optic) ทีใช้ ในระบบ Fiber Optic รวมทั 7งอุปกรณ์เชือมต่อสายต่างๆ และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
แสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า (Media Converter)
- ตราสินค้ า Belden สําหรับการจําหน่ายสายทีใช้ ในระบบสัญญาณโทรทัศน์และระบบเสียง และสายเชือมต่อ
อุปกรณ์ป้องกันไฟลาม
- ตราสินค้ า HOSIWELL สําหรับการจําหน่ายสายเชือมต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟลาม

ตราสินค้ า AMP

ตราสินค้ า Belden
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3.1.1.2 หลอดไฟและอุปกรณ์ ส่องแสงสว่ าง
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่างเป็ นสินค้ าคุณภาพทีบริ ษัทได้ รับการแต่งตัง7 จากบริ ษัทชัน7 นําต่างๆ เพือให้ เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายสินค้ า โดยมีสดั ส่วนการจําหน่ายประมาณร้ อยละ 5 ของรายได้ รวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556
ทั 7งนี 7 หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่างทีบริษัทจําหน่ายมีรายละเอียดดังนี 7
1. หลอดไฟและโคมไฟ
บริ ษัทได้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายหลอดไฟและโคมไฟตราสินค้ า Philips โดยประเภทหลอดไฟ ได้ แก่ หลอดไส้ หลอด
ฮาโลเจน หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดประหยัดไฟ และหลอด H.I.D. รวมทัง7 สินค้ าประเภท Solid State Lighting ซึง เป็ น
หลอด LED ที เป็ นนิยมใช้ อย่างแพร่ หลาย สํ าหรั บประเภทของโคมไฟได้ แก่ โคมไฟตัง7 โต๊ ะ โคมไฟดาวน์ไ ลท์ โคมไฟ
โปรเจคเตอร์ และราง โคมไฟฝั งฝ้ า โคมไฟแขวนและติดลอย โคมไฟปัy มนํ 7ามัน โคมไฟแบบกันนํ 7า โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์
โคมไฟสนาม โคมไฟตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร โคมไฟถนน และโคมไฟอุโมงค์ เป็ นต้ น ทั 7งนี 7 สินค้ าประเภทหลอดไฟ
และโคมไฟทีบริษัทได้ จําหน่ายสามารถแสดงในรูปดังนี 7

หลอดไฟและโคมไฟประเภทต่ างๆ
2. อุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับพื 7นทีอนั ตราย
บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับพืน7 ทีอนั ตรายตราสินค้ า KILLARK และ Chalmit โดยอุปกรณ์
ดังกล่าวสามารถป้ องกันการเกิดประกายไฟในอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ซึง อาจทําให้ เกิดการระเบิดจากวัตถุไวไฟได้ ในบริ เวณ
พื 7นทีอนั ตราย เช่น ปั ม7 แก๊ ส และปั ม7 นํ 7ามัน เป็ นต้ น ทั 7งนี 7 อุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับพื 7นทีอนั ตรายทีบริษัทได้ จําหน่ายสามารถแสดง
ในรูปดังนี 7

อุปกรณ์ ไฟฟ้าสําหรั บพืนM ที?อันตรายประเภทต่ างๆ
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3. อุปกรณ์ไฟฟ้ าระบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System)
บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าระบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System) ตราสินค้ า
MAX BRIGHT – C.E.E. ซึง สินค้ าประเภทนี 7ประกอบด้ วยโคมไฟฟ้ าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้ าป้ ายทางออกฉุกเฉิน และระบบไฟฟ้ า
ฉุกเฉินชนิดตู้ ซึง เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับสํารองไฟฟ้ าฉุกเฉินทีใช้ ตามบ้ านพักอาศัยหรื อโรงงานอุตสาหกรรม โดยกรณีที
ไฟดับกระทันหัน ไฟฟ้ าฉุกเฉินจะทํางานทันที ทั 7งนี 7 อุปกรณ์ไฟฟ้ าการให้ แสงสว่างของไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT สามารถ
เลือกสภาวะการทํางานทั 7งชนิดไฟฉุกเฉินคงแสง และชนิดไฟฉุกเฉินไม่คงแสง โดยมีอปุ กรณ์สําหรับการให้ แสงสว่างฉุกเฉินใน
การทํางาน เช่น แบตเตอรี หลอดไฟฟ้ า ชุดควบคุม อุปกรณ์ ทดสอบ และอุปกรณ์ แสดงสภาวะ เป็ นต้ น อุปกรณ์ ไฟฟ้ าแสง
สว่างฉุกเฉินรุ่ นต่างๆ ได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 1955 – 2542 ข้ อกําหนดของระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO 9001:2000 และได้ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน CE Mark (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ทั 7งนี 7 อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉินทีบริษทั ได้ จําหน่ายสามารถแสดงในรูปดังนี 7

อุปกรณ์ ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่ างฉุกเฉินประเภทต่ างๆ
4. เสาเหล็กกลมเรี ยว
บริ ษัทยังได้ จําหน่ายเสาเหล็กกลมเรี ยวตราสินค้ า Chue Chin Hua ซึง เสาเหล็กดังกล่าวใช้ สําหรับติดโคมไฟเข้ า
ทางด้ านปลายโคมและอุปกรณ์ประกอบ เช่น กิงโคมแบบกิงคู่หรื อหลายกิง โดยเสาเหล็กดังกล่าวมีความสูงตั 7งแต่ 4 – 14
เมตร ซึง ได้ มีการทาสีกนั สนิมทั 7งภายในและภายนอกของเสา และเป็ นไปตามมาตรฐาน BS 1840/1960 ทั 7งนี 7 เสาเหล็กกลม
เรี ยวทีบริษัทได้ จําหน่ายสามารถแสดงในรูปดังนี 7

เสาเหล็กกลมเรี ยว
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3.1.1.3 ท่ อร้ อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประกอบการติดตังM
ในการวางระบบเดินสายไฟฟ้ า ท่อร้ อยสายไฟฟ้ าสามารถช่วยป้องกันความเสียหายทีมีต่อสายไฟฟ้ าและจัดเรี ยง
สายไฟฟ้ าให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ปั จจุบนั บริษัทได้ จําหน่ายท่อร้ อยสายไฟฟ้ าทีเป็ นเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กอ่อน และ
อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ภายใต้ ตราสินค้ า Arrowpipe และท่อและอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีสีขาวตราสินค้ า CLIPSAL ซึง ได้ รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน UL มาตรฐาน BS มาตรฐาน IEC และมาตรฐาน มอก. 770-2553 และ มอก. 21332545 อีกทัง7 บริ ษัทยังได้ จําหน่ายท่อโพลีเอทิลีนตราสินค้ า TGG และ TAP ซึงมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ าเพือป้ องกัน
กระแสไฟฟ้ ารัว และทนทานต่อสภาพแวดล้ อมจากการฝั งดินกลบ นอกจากนัน7 บริ ษัทยังได้ จําหน่ายอุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั 7งอืน เช่น อุปกรณ์ข้อต่อ ท่อพีวีซีสีขาว และรางเหล็ก เป็ นต้ น ภายใต้ ตราสินค้ า CCG ตราสินค้ า ARR ตราสินค้ า TST
และตราสินค้ า CS Wireway ทัง7 นี 7 สินค้ าประเภทท่อร้ อยสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ประกอบการติดตัง7 ทีบริ ษัทได้ จําหน่ายมี
สัดส่วนการจําหน่ายประมาณร้ อยละ 3 ของรายได้ รวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 โดยสามารถแสดงในรูปดังนี 7

ท่ อเหล็กร้ อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ข้อต่ อ

ท่ อและอุปกรณ์ ข้อต่ อพีวีซีสีขาว

ท่ อโพลีเอทิลีนตราสินค้ า TGG

ท่ อโพลีเอทิลีนตราสินค้ า TAP

รางเหล็ก

อุปกรณ์ ข้อต่ อ

3.1.1.4 อุปกรณ์ ควบคุมระบบไฟฟ้า
บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าตราสินค้ า บีทิชิโน (bticino) ประเภทสวิตช์ไฟฟ้ า ปลักy ไฟฟ้ าหรื อเต้ ารับไฟฟ้ า
เต้ ารับโทรทัศน์ เต้ ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรัว เป็ นต้ น ทั 7งนี 7 ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า bticino
ได้ รับการออกแบบมาอย่างสวยงามและทันสมัย มีความปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
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โดยได้ รับมาตรฐานคุณภาพสากลจาก IEC และ NEMA รวมทั 7ง มอก. พร้ อมกับ UNI EN 29000 – ISO 9000 ทั 7งนี 7 สินค้ า
ประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ าทีบริ ษัทได้ จําหน่ายมีสดั ส่วนการจําหน่ายประมาณร้ อยละ 2 และร้ อยละ 3 ของรายได้
รวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 ซึง สามารถแสดงในรูปดังนี 7

อุปกรณ์ สวิตช์ ปลัQก ฝาครอบ

อุปกรณ์ ส?ือสาร

อุปกรณ์ ควบคุมไฟฟ้า

3.1.1.5 วัสดุและอุปกรณ์ ท?เี กี?ยวข้ องกับระบบป้องกันไฟลาม
บริษทั ได้ รับการแต่งตั 7งจากบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด (3M) ให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟลาม เพือใช้ อดุ ช่องว่างตามท่อและผนัง ซึง ในกรณีทีเกิดอัคคีภยั วัสดุดังกล่าวจะขยายตัวปิ ดช่องว่าง เพือป้ องกันไฟหรื อ
ควันพิษที จะลามจากบริ เวณหนึงไปยัง อี กบริ เวณหนึง ทัง7 นี 7 วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามทีบริ ษัทจําหน่ายมี อยู่หลาย
รูปแบบด้ วยกัน ซึงการเลือกใช้ วัสดุรูปแบบใดในการติดตั 7งนัน7 ขึน7 อยู่กับลักษณะความต้ องการของลูกค้ า ทัง7 ในด้ านความ
สวยงามและความคงทนในการใช้ งาน โดยวัสดุดงั กล่าวมีคุณสมบัติในการป้ องกันไฟลามได้ ตั 7งแต่ประมาณ 30 นาที - 4
ชัว โมง และได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน Under Laboratories (UL) นอกจากนั 7น บริษัทยังได้ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ า
อืนๆ ของตราสินค้ า 3M เช่น อุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้ า ชุดหัวต่อสําหรับสายเคเบิล ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เครื องตรวจวัดอุณหภูมิ
สําหรับจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื องจักรกล (Non-contact infrared thermometer) สเปรย์เพืองานไฟฟ้ า และเทป
สําหรับใช้ ในงานระบบไฟฟ้ าซึง มีมากกว่า 30 ชนิด โดยเป็ นเทปทีใช้ เป็ นฉนวนไฟฟ้ า เทปทีใช้ กนั ความชื 7น เทปทีใช้ ในบริ เวณที
มีความร้ อนสูงจนถึงเทปทีใ ช้ พันท่อเหล็กเพื อกันสนิม ทั 7งนี 7 วัส ดุและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ อ งกับระบบป้ องกันไฟลาม และ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ ามีสดั ส่วนการจําหน่ายประมาณร้ อยละ 2 ของรายได้ รวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 ซึง สามารถ
แสดงในรูปดังนี 7

เทปสําหรั บใช้ ในงานระบบไฟฟ้า

วัสดุและอุปกรณ์ ป้องกันไฟลาม เพื?อใช้ อุดช่ องว่ างตามท่ อและผนัง
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3.1.1.6 หม้ อแปลงไฟฟ้า
นอกเหนือจากสายไฟฟ้ าแรงดันสูงทีบริษัทได้ จําหน่ายแล้ ว หม้ อแปลงไฟฟ้ าเป็ นสินค้ าทีเกียวเนืองในระบบจําหน่าย
ไฟฟ้ าแรงสูงซึงบริ ษัทได้ รับการแต่งตั 7งจากบริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริง จํากัด ให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ระบบจํ าหน่ายตราสิ นค้ า TTM โดยหม้ อแปลงไฟฟ้ าทําหน้ าทีแปลงแรงดันไฟฟ้ าแรงสูงจากสายไฟฟ้ าแรงดันสูงในระบบ
จําหน่ายของการไฟฟ้ านครหลวง หรื อการไฟฟ้ าภูมิภาค เพือให้ มีแรงดันไฟฟ้ าลดลงมาอยู่ในระดับทีตรงกับความต้ องการของ
ผู้ใช้ ไฟฟ้ า เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้ านเรื อนทีอยู่อาศัย และอาคารสูง เป็ นต้ น ทั 7งนี 7 บริษัทได้ จําหน่ายหม้ อแปลงไฟฟ้ าชนิด
เปิ ดหรื อชนิดทีมีถงั นํ 7ามันสํารอง (Open Type or Conservator Type) และหม้ อแปลงไฟฟ้ าชนิดปิ ดแบบเติมนํ 7ามันเต็ม
(Fully Oil Filed) ทีมีระดับแรงดันไฟฟ้ าตั 7งแต่ 22-33 กิโลโวลต์ (KV) และขนาดกําลังไฟฟ้ าตั 7งแต่ 30-2,500 กิโลโวลต์
แอมแปร์ (KVA) ทั 7งนี 7 หม้ อแปลงไฟฟ้ าทีบริษัทได้ จําหน่ายมีสดั ส่วนการจําหน่ายประมาณร้ อยละ 1 ของรายได้ รวมในปี 2555
และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 ซึง สามารถแสดงในรูปดังนี 7

หม้ อแปลงไฟฟ้า
3.1.2 ธุรกิจการให้ บริ การติดตังM
ในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจการให้ บริ การติดตั 7ง คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 22
และร้ อยละ 19 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ทั 7งนี 7 ธุรกิจการให้ บริการติดตั 7งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักคือ
(1) ธุรกิจการให้ บริการออกแบบและติดตั 7งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) และ (2) ระบบป้ องกันไฟลาม
(Fire Protection System) ตลอดจนงานด้ านบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Services) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 7
3.1.2.1 ธุรกิจการให้ บริการออกแบบ จัดหา และรั บเหมาติดตังM ระบบงานโทรคมนาคม
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมด้ านโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองตามภาวะเศรษฐกิจและ
การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทําให้ บริษัทได้ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการให้ บริ การติดตั 7งเสา
โทรคมนาคมตั 7งแต่ปี 2542 เป็ นต้ นมา ปั จจุบนั บริ ษัทสามารถให้ บริการด้ านออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั 7งระบบงาน
โทรคมนาคมซึงประกอบด้ วยระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลือนที และระบบโทรศัพท์พืน7 ฐานอย่างครบวงจรด้ วยทีมงาน
วิศวกรมือ อาชี พทีมี ประสบการณ์ กว่า 10 ปี ทัง7 นี 7 ในการรับงานติดตัง7 เสาโทรคมนาคม บริ ษัทจะดําเนินการศึกษาและ
ออกแบบงานเสาโครงเหล็กในรูปแบบต่างๆ ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึงสามารถปรับเปลียนสัดส่วน รู ปแบบ ขนาดความสูง
และนํา7 หนักของเสาโทรคมนาคมเพื อให้ สอดคล้ องตามความต้ องการของลูกค้ าและประสิทธิ ภาพในการรั บส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลือนที รวมทัง7 การออกแบบเพือรองรับการติดตัง7 อุปกรณ์ สือสารในระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบส่งสัญญาณ
โทรศัพ ท์เคลื อนทีของผู้ประกอบการระบบต่างๆ ทีใ ห้ บริ ก ารสัญญาณโทรศัพท์เ คลื อนที ระบบพาวเวอร์ ระบบทางเดิน
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สายไฟฟ้ า เป็ นต้ น จากนัน7 บริ ษัทจะดํ าเนินการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงเป็ นผู้ดําเนินการปรับปรุ งพื น7 ที ก่อสร้ าง วางเสาเข็ม
ประกอบเสาโครงเหล็ก และติดตั 7งอุปกรณ์สือสาร โดยทีมงานวิศวกรของบริ ษัทจะทําหน้ าทีควบคุมงานการก่อสร้ าง รวมทั 7ง
การเชื อมต่อสัญญาณ และทดสอบคุณภาพงานให้ เป็ นไปตามความต้ องการของลูก ค้ า และสามารถส่งมอบงานได้ ตาม
ระยะเวลาทีกําหนด นอกจากนี 7 บริษทั ยังได้ ให้ บริการหลังการขายด้ วยการรับประกันคุณภาพของงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี เพือ
เป็ นการสร้ างความพึงพอใจ และความเชือมัน ของลูกค้ าในเรืองคุณภาพงาน โดยกลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัทจะเป็ นกลุ่มลูกค้ า
ภาคเอกชนที เ ป็ นเจ้ าของโครงข่ า ยระบบโทรศัพท์ เคลื อ นที และผู้รั บเหมาหลัก ซึงรั บงานจากเจ้ า ของโครงข่ ายระบบ
โทรศัพท์เคลือนทีโดยตรง (โปรดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้ อ 3.4.2.1 ธุรกิจให้ บริ การติดตัง7 เสาโทรคมนาคม) ทั 7งนี 7 ในปี
2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจการให้ บริ การออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั 7งระบบงาน
โทรคมนาคม คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 21 และร้ อยละ 18 ของรายได้ รวม ตามลําดับ
ลักษณะของเสาโทรคมนาคมมีรูปแบบการติดตั 7งดังนี 7
1. เสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower
รูปแบบของเสาโทรคมนาคมประเภทนี 7เป็ นงานโครงเหล็กทีประกอบด้ วยน็อตและเชือมชิ 7นส่วนเหล็กเข้ าด้ วยกัน โดย
ถูกออกแบบมาให้ ตั 7งยืนได้ ด้วยตนเอง และไม่ต้องมีสายยึดโยงกับโครงเสากับพื 7นทีติดตัง7 โดยเสาโทรคมนาคมแบบนี 7ต้ อง
สามารถยื น ได้ อ ย่ างนิ งและมันคง เพือ รองรั บแรงลมพายุ และสามารถรับ นํ า7 หนักอุปกรณ์ ส่งสัญญาณได้ ม ากกว่าเสา
โทรคมนาคมคมรู ปแบบอืนๆ ซึง จะทําให้ การรับและส่งสัญญาณโทรคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั 7งนี 7 ลักษณะของเสา
โทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower จึงมีความเหมาะสมสําหรับการติดตั 7งเสาโทรคมนาคมบนบริ เวณทีมีพื 7นทีจํากัด
และตั 7งอยู่บนพื 7นดินแนวราบ ปั จจุบนั โครงเหล็กของเสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower มีรูปแบบมากมายตาม
การใช้ งานจริ งของลูกค้ า ซึงส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาโดยคํ านึงถึงต้ นทุนของเสาเป็ นหลัก เนื องจากเสาโทรคมนาคม
ประเภทนี 7ต้ องใช้ ปริ มาณเหล็กในการประกอบเสามากกว่าเสาโทรคมนาคมรู ปแบบอืนๆ ทั 7งนี 7 บริ ษัทสามารถออกแบบและ
ติดตัง7 เสาโทรคมนาคมประเภทนี ท7 ี มี ความสูงตัง7 แต่ 40 เมตร ถึง 120 เมตร เพือสนองความต้ องการของลูกค้ า ซึงเป็ นผู้
ให้ บริ การในตลาดบริ การโทรศัพท์เคลือนที โดยรูปแบบทัว ไปของเสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower ของบริ ษัท
สามารถแสดงได้ ดงั รูปข้ างล่างนี 7

เสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower
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2. เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower
รูปแบบของเสาโทรคมนาคมประเภทนี 7เป็ นงานโครงเหล็กทีเชือมชิ 7นส่วนเหล็กให้ เป็ นโครงเสา โดยถูกออกแบบมาให้
เป็ นงานเสาทีต้องมีสายลวดเหล็กตีเกลียวยึดโยงโครงเหล็กกับฐานรากอีกทอดหนึง โดยสายลวดเหล็กตีเกลียวจะทําหน้ าที
ช่วยรับแรงลม ดังนั 7น เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower จึงจําเป็ นต้ องใช้ พื 7นทีบริเวณกว้ างสําหรับการติดตั 7ง ซึง
สามารถติดตั 7งได้ บนพื 7นดินแนวราบหรื อบนชั 7นดาดฟ้ าของอาคารได้ อย่างไรก็ตาม เนืองจากเสาโทรคมนาคมประเภทนี 7ใช้
ปริมาณเหล็กสําหรับก่อสร้ างเสาน้ อยกว่าเสาโทรคมนาคมแบบ Self Supporting Tower จึงทําให้ เป็ นปั จจัยพิจารณาในการ
เลือกใช้ เสาประเภทนี 7ของเจ้ าของโครงข่ายหรื อผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที ปั จจุบนั บริ ษัทสามารถออกแบบและติดตั 7งเสา
โทรคมนาคมประเภทนี 7ได้ ตามรูปแบบต่างๆ ทีลกู ค้ าได้ กําหนด ซึง มีความสูงตั 7งแต่ 36 เมตร ถึง 60 เมตร ทั 7งนี 7 บริ ษัทสามารถ
ติดตั 7งเสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower ตามรูปแบบทัว ไปได้ ดงั รูปข้ างล่างนี 7

เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower
3. เสาโทรคมนาคมแบบ Pole
รูปแบบของเสาโทรคมนาคมประเภทนี 7ได้ ถูกออกแบบมาให้ มีเสาหลักทีมีแกนเดียว ซึงสามารถติดตั 7งในบริ เวณทีมี
พื 7นทีจํากัดโดยเฉพาะอย่างยิงนิยมใช้ บนชั 7นดาดฟ้ าของอาคารในชุมชนเมือง เนืองจากต้ นทุนของเสาประเภทนี 7มีราคาตําและ
สามารถติดตั 7งได้ ง่ายและรวดเร็วกว่าเสาโทรคมนาคมประเภทอืนๆ ทั 7งนี 7 การเลือกใช้ รูปแบบของเสาประเภทนี 7ต้ องคํานึงถึง
ความสูงของอาคารทีติดตั 7งและทิศทางการติดตั 7งของเสาอากาศเพือให้ เกิดประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณ ซึง โดยปกติ
เสาอากาศสามารถรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลือนทีได้ ในระดับความสูงประมาณ 20 เมตรจากระดับพื 7นดินโดยไม่มีสิงกีด
ขวางทิศทางของสัญญาณโทรศัพท์เคลือนที ปั จจุบนั บริ ษัทสามารถออกแบบและติดตั 7งเสาโทรคมนาคมประเภทนี 7ได้ ตาม
รูปแบบต่างๆ ทีลกู ค้ าได้ กําหนดตามความเหมาะสมในการรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลือนที โดยมีความสูงตั 7งแต่ 3 เมตร ถึง
15 เมตร ทั 7งนี 7 บริษัทสามารถติดตั 7งเสาโทรคมนาคมแบบ Pole ตามรูปแบบดังรูปข้ างล่างนี 7
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เสาโทรคมนาคมแบบ Pole
ผลงานทีสําคัญ
ในอดีตทีผ่านมางานติดตั 7งเสาโทรคมนาคมของบริษัทเป็ นทียอมรับโดยทัว ไปจากลูกค้ าทั 7งทางด้ านคุณภาพสินค้ าที
ตรงตามมาตรฐานทีได้ กําหนดไว้ และการจัดส่งมอบงานทีตรงต่อเวลา โดยตั 7งแต่ปี 2551 งานติดตั 7งเสาโทรคมนาคมทีสําคัญ
ของบริษัทมีทั 7งงานก่อสร้ างสถานีฐาน (New Site) และงานติดตั 7งอุปกรณ์เสริม (Upgrade) ซึง สามารถแสดงได้ ดงั นี 7
ชื?อโครงการ

ผู้ว่าจ้ าง

ดําเนินการโดย

ลักษณะการให้ บริการ

มูลค่าโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ก.พ. 2551 – ธ.ค. 2551

DTAC (พื 7นทีภาคใต้ )

บริ ษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์
แอนด์ เซอร์วิสเซล จํากัด

กิจการร่วมค้ า
ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

(ล้ านบาท)
41.38

AIS Project 2008

บ ริ ษั ท แ อ ด ว า น ซ์ อิ น โฟ ร์
เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)

กิจการร่วมค้ า
ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

35.04

พ.ค. 2551 – เมย. 2552

True Move PH5.1B

บริ ษัท ทรูมฟู จํากัด

กิจการร่วมค้ า
ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

75.47

ก.พ. 2552 – พ.ย. 2552

True Move PH6

บริ ษัท ทรูมฟู จํากัด

กิจการร่วมค้ า
ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

82.85

พ.ย. 2552 – ต.ค. 2553

True Move PH7.2 & 8
GSM

บริ ษัท ทรูมฟู จํากัด

กิจการร่วมค้ า
ดาวน์เนอร์ ซีเอสเอส

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

80.00

ม.ค. 2553 – ต.ค. 2553

TMV CALL OFF 7&8
“DCJV”

บริ ษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด
(“Huawei”)

บริ ษัท

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

180.46

ต.ค. 2553 – ต.ค. 2554

TMV Self Build

บริ ษัท ทรูมฟู จํากัด

บริ ษัท

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

94.97

ต.ค. 2553 – ก.พ. 2554

TOT 3G Nation wide

บริ ษัท โนเกีย ซีเมนส์
เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท

งานก่อสร้ างสถานีฐาน
และงานติดตั 7ง
อุปกรณ์เสริ ม

118.89

ก.ค. 2554 – มิ.ย. 2555

ส่วนที 2 หน้ า 32

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ชื?อโครงการ

ผู้ว่าจ้ าง

ดําเนินการโดย

ลักษณะการให้ บริการ

มูลค่าโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ก.ย. 2554 – มิ.ย. 2555

บริ ษั ท แซดที อี (ไทยแลนด์ )
จํากัด (“ZTE”)

บริ ษัท

งานติดตั 7งอุปกรณ์เสริ ม

(ล้ านบาท)
73.79

Thailand BFKT 3G
บริ ษั ท หั ว เหว่ ย เทคโนโลยี
HSPA (ภาคตะวันออก) (ประเทศไทย) จํากัด
เฟส 4

บริ ษัท

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

32.95

ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2556

Thailand BFKT 3G
HSPA (ภาคใต้ ) เฟส 5

บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิ
เคชัน จํากัด (“AWC”)

บริ ษัท

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

331.63

มี.ค. 2555 – ประมาณ
ธ.ค. 2556

Thailand BFKT 3G
บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิ
HSPA (ภาคตะวันออก) เคชัน จํากัด
เฟส 5

บริ ษัท

งานก่อสร้ างสถานีฐาน

620.60

มี.ค. 2555 – ประมาณ
ธ.ค. 2556

Thailand BFKT 3G
HSPA (ภาคใต้ ) เฟส 3

อย่างไรก็ตาม ณ วันที 31 กรกฏาคม 2556 บริ ษัทมีงานก่อสร้ างสถานีฐานและงานติดตั 7งอุปกรณ์ เสริ มเพิมเติม
จํานวน 3 โครงการทีอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญากับเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีและผู้รับเหมาหลักทีได้ รับงานจาก
เจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 300 ล้ านบาท
3.1.2.2 ธุรกิจการให้ บริการออกแบบ จัดหา และรั บเหมาติดตังM ระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System)
บริษทั ให้ บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั 7งระบบป้ องกันไฟลาม (Fire Stop) ให้ แก่ลูกค้ าทีซื 7อสินค้ าป้ องกัน
ไฟลามตราสินค้ า 3M ทีบริ ษัทได้ จําหน่าย โดยให้ บริ การติดตัง7 ตามช่องเปิ ดของท่อร้ อยสายไฟฟ้ าหรื อระบบไฟฟ้ า ระบบ
ประปา และระบบเครื องปรับอากาศซึง ผ่านผนังห้ องหรื อพื 7นห้ องในสํานักงาน ทีพักอาศัย ด้ วยวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันลาม
ไฟซึง ป้ องกันผลกระทบจากความร้ อน เปลวไฟ และควันไฟได้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 3 ชัว โมง พร้ อมกับการรับประกันคุณภาพ
ของงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี เพือสร้ างความพึงพอใจ และความเชือมัน ในคุณภาพงานให้ กบั ลูกค้ า ทั 7งนี 7 บริษัทมีทีมงานวิศวกร
มืออาชีพทีมีประสบการณ์เกือบ 20 ปี และผ่านการอบรมจากผู้ผลิต เพือให้ คําแนะนําเรื องการออกแบบระบบป้ องกันไฟและ
ควันลามตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั 7งให้ คําปรึกษาด้ านการตรวจสอบคุณภาพให้ ตรงตามมาตรฐาน
นอกจากนั 7น บริ ษัทสามารถให้ บริการให้ คําปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อ
การให้ บริการทีเกียวข้ องกับงานวิศวกรรมตามลักษณะของสินค้ าหรื อบริการทีลูกค้ าแต่ละรายต้ องการ (Special Projects)
เช่น การให้ บริ การจัดหาและติดตั 7งวัสดุดกั เก็บเสียง (Silencer) ให้ แก่โครงการรถไฟฟ้ าใต้ ดินของการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ในปี 2543 และโครงการติดตัง7 และบํารุ งรั กษาอุปกรณ์ ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัด
พลังงานในปี 2553 - 2555 (“โครงการ Smart Way”) ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกอง
พัฒนาระบบไฟฟ้ า การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เป็ นต้ น
ทั 7งนี 7 ในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจการให้ บริ การออกแบบ จัดหา และรับเหมา
ติดตั 7งระบบป้ องกันไฟลามและอืนๆ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1 ของรายได้ รวม
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3.2 ตลาดและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
3.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
การดําเนินธุรกิจของบริษัททีผ่านมา ได้ สร้ างความเชือมัน และความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ าทั 7งทางด้ านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการให้ บริการทีรวดเร็วตรงเวลา ด้ วยความซือสัตย์และเป็ นธรรม จึงทําให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า
เสมอมา โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี 7:1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)
ด้ ว ยเป้ าหมายที จ ะตอบสนองความต้ องการที ห ลากหลายของผู้บ ริ โ ภค บริ ษัท จึง มี ความมุ่งมันที จะจํ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้ องกับระบบไฟฟ้ าแบบครบวงจร (One-Stop Service) และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ ตรา
สินค้ าทีติดอันดับระดับสากล อีกทั 7ง บริษัทยังมีนโยบายสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้ าด้ วยการบริ การทีรวดเร็ วฉับไว
โดยมีคลังสินค้ าของบริษัทซึง ตั 7งอยู่ทีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี และอําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ซึงมีพื 7นทีในการจัดเก็บสินค้ ารวมกันประมาณ 8,100 ตารางเมตร ซึงทําให้ บริ ษัทสามารถจัดเก็บสินค้ าได้
หลากหลายและในปริ มาณทีเพียงพอและด้ วยทําเลทีตัง7 ของคลังสินค้ าทีอยู่ใกล้ ลูกค้ าและมีการคมนาคมทีสะดวก ทําให้
บริษทั สามารถกระจายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างทัว ถึง และได้ ทนั ตามความต้ องการของลูกค้ า
สําหรับธุรกิจการให้ บริการติดตั 7ง บริษัทมีทีมงานวิศวกรทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์กว่า 10 ปี สําหรับงาน
ออกแบบและติดตั 7งระบบโทรคมนาคมทั 7งในรู ปแบบของงานก่อสร้ างสถานีฐาน (New site) หรื องานติดตัง7 อุปกรณ์ เสริ ม
(upgrade) และประสบการณ์เกือบ 20 ปี สําหรับงานออกแบบและติดตั 7งงานระบบไฟลาม โดยทีมงานจะมีการออกสํารวจ
หน้ างานเพือวางแผนงานและจัดทําตารางเวลาก่อนเริมการปฏิบตั ิงาน และการจัดให้ มีระบบการตรวจสอบความคืบหน้ าและ
คุณภาพของงานอย่างสมําเสมอ เพือให้ แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบงานให้ แก่ลูกค้ าได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา และ
ตรงตามคุณภาพมาตรฐานทีลูกค้ ากําหนดไว้ นอกจากนั 7น บริ ษัทยังได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการ
บริ หารจัดการด้ านการให้ บริการติดตัง7 ระบบโทรคมนาคมจากบริ ษัท ยูไนเต็ด รี จิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(URS) ตั 7งแต่ปี 2553 เป็ นต้ นมา
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
ในการกําหนดราคาสินค้ าสําหรับธุรกิจตัวแทนจัดจําหน่าย บริ ษัทมีการกําหนดราคาสินค้ าทีจําหน่ายโดยพิจารณา
จากปั จจัยหลายประการรวมกัน นอกเหนือจากต้ นทุนสินค้ าและอัตรากําไรทีบริษทั ต้ องการ โดยการกําหนดราคาตามอุปสงค์
และอุป ทานของสิน ค้ าในตลาด ปริ ม าณการสังซื 7อจากลูก ค้ า ความสามารถในการแข่ งขันกับผู้ป ระกอบการรายอื นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ในการกําหนดราคาให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และภาวะอุตสาหกรรมใน
ขณะนั 7นๆ
สําหรับการกําหนดราคาในธุรกิจการให้ บริ การติดตั 7ง บริ ษัทจะดําเนินการศึกษาและประเมินถึงต้ นทุนของโครงการ
ในเบื 7องต้ นเพือเสนอราคาแก่ผ้ ูว่าจ้ าง โดยบริ ษัทจะประเมินต้ นทุนของโครงการจากลักษณะของพื 7นทีทีติดตั 7ง รูปแบบของ
โครงเสา จํ านวนโครงเสา และมูลค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใ ช้ ในโครงการ จํานวนบุคลากรทีทําหน้ า ที ดูแลควบคุมโครงการ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง ระยะเวลาและความเสียงอืนๆ ทีอาจเกิดขึ 7นในการดําเนินโครงการ รวมถึงอัตรากําไรขั 7นต้ นทีบริ ษัท
จะได้ รับ ซึง บริษัทจะกําหนดอัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับขอบเขตของงานทีจะได้ รับ
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3. กลยุทธ์ด้านการจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย (Place)
บริ ษัทได้ จัดจําหน่ายสินค้ า ทั 7งแบบเงินสด และการให้ เครดิตทางค้ า โดยเป็ นการจํ าหน่ายภายในประเทศเกือบ
ทั 7งหมดผ่านช่องทางเครือข่ายทีเป็ นร้ านค้ าทั 7งขายส่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ร้ านค้ าปลีกทีตั 7งอยู่ครอบคลุมพื 7นทีทวั ประเทศ
และบริ ษัทจะมีพนักงานขายเข้ าพบปะกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายทั 7งทีเป็ นผู้รับเหมาทัวไปและเจ้ าของโครงการ และกลุ่มลูกค้ าที
เป็ นหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ทั 7งนี 7 บริ ษัทกําหนดนโยบายทางการตลาดโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ าใน
ระยะยาวเป็ นสํ าคัญ เพือรักษาฐานลูกค้ าเดิมให้ คงอยู่กับบริ ษัท และพยายามเพิมฐานลูกค้ าใหม่เพือขยายส่วนแบ่งทาง
การตลาด โดยบริ ษัทจัดให้ มีทีม งานขายทีมีประสบการณ์ ในงานขายทําหน้ าทีติดต่อและประสานงานในการขายผ่านช่อง
ทางการจําหน่ายต่างๆ เพือกระจายสินค้ าไปยังลูกค้ าอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ รวมทั 7งนําเสนอข้ อมูลของสินค้ าได้
อย่างถูกต้ อง นอกจากนี 7 บริษัทได้ ใช้ กลยุทธ์เกียวกับการจ่ายค่านายหน้ าให้ แก่ผ้ ูทีแนะนําลูกค้ าให้ แก่บริ ษัท เพือเป็ นการเพิม
โอกาสและช่องทางในการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทอีกช่องทางหนึง ซึงเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจทัว ไป โดยบริ ษัทมีการ
กําหนดระเบียบและวิธีการเกียวกับการจ่ายค่านายหน้ าดังกล่าวทีชัดเจน กล่าวคือ มีการกําหนดนิยามทีชัดเจนว่า ผู้ทีจะ
ได้ รับค่านายหน้ าดังกล่าวจะต้ องเป็ นบุคคลภายนอกทีเป็ นผู้แ นะนําลูกค้ าให้ แก่บริ ษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของลูกค้ า และของบริษทั รวมทั 7งไม่เป็ นผู้ทีเกียวข้ องของบุคคลดังกล่าว โดยมี
การกําหนดเพดานการจ่ายเงินค่านายหน้ า ซึง อ้ างอิงเป็ นอัตราร้ อยละของยอดขายและอัตราผลตอบแทนจากการขายขัน7 ตําที
จะต้ องได้ รับภายหลังจากการหักต้ นทุนขายและค่านายหน้ าดังกล่าว ทัง7 นี 7 พนักงานขายจะต้ องขอและได้ รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมตั ิของบริ ษัทก่อนดําเนินการ และบริ ษัทจะจ่ายค่านายหน้ าเป็ นเช็คขีดคร่ อมเข้ าบัญชีผ้ ูรับ ภายหลังจากทีบริ ษัท
สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้ าได้ แล้ วเท่านั 7น รวมทั 7งได้ กําหนดให้ มีการรวบรวมข้ อมูลการจ่ายค่านายหน้ า และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาเป็ นรายไตรมาส โดยในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าการจ่ายค่านายหน้ าไม่เหมาะสม บริษัทจะดําเนินการทบทวนและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ตามขั 7นตอน
ต่อไป ทัง7 นี 7 ทีผ่า นมา บริ ษัทมี การจ่ายค่านายหน้ าให้ แก่กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชนที เป็ นผู้รับเหมาทัวไป และทีเป็ นเจ้ าของ
โครงการต่างๆ เป็ นหลัก โดยในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 มีการจ่ายค่านายหน้ าเป็ นจํานวน 11.47 ล้ านบาท และ
5.97 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.45 และร้ อยละ 0.48 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ
สําหรับธุรกิจการให้ บริการติดตั 7ง บริษัทมีช่องทางในการติดต่อเพือเสนอการให้ บริ การติดตั 7งระบบงานโทรคมนาคม
ผ่าน 2 ช่องทางหลักคือ (1) บริ ษัทติดต่อเสนอการให้ บริการกับเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีโดยตรง และ (2) เป็ นการ
ติดต่อกับผู้รับเหมาหลักทีได้ รับงานจากเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที ซึงบริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในการประกอบธุรกิจ
ให้ บริการติดตั 7งระบบโทรคมนาคมเนืองจากบริษัทเป็ นบริษัทเอกชนทีมีความเป็ นอิสระโดยไม่ได้ เป็ นบริษทั ในกลุ่มของเจ้ าของ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีรายใดรายหนึง จึงทําให้ บริ ษัทสามารถให้ บริการกับเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีได้ ครบทุก
ราย ทัง7 นี 7 ภายหลังจากบริ ษัทได้ รั บติด ต่อ เพื อว่าจ้ างงานจากลูก ค้ า บริ ษั ทจะให้ ทีม งานในสายงานโทรคมนาคมเป็ นผู้
ประสานงานโดยตรงในการจัดขอเอกสารทีเกียวข้ อง เช่น แบบก่อสร้ าง และข้ อกําหนดการก่อสร้ างต่างๆ เป็ นต้ น เพือประเมิน
มูลค่าก่อสร้ าง และตารางเวลาการทํางานก่อนทีจะนําเสนอให้ กับลูกค้ าต่อไป นอกจากนั 7น บริ ษัทได้ ใช้ ช่องทางการจําหน่าย
สําหรับธุรกิจให้ บริ การติดตั 7งระบบงานไฟลามผ่านผู้ทีสนใจซื 7อผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า 3M ทีเกียวข้ องกับระบบป้ องกันไฟลาม
โดยตรงเป็ นหลัก เพือเป็ นการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริการอย่างครบวงจร
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4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
บริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมการขายให้ กบั ลูกค้ าทั 7งประเภทผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ได้ แก่ การพิจารณาให้ ส่วนลด
แก่ ลูก ค้ า รายใหญ่ ทีมี ก ารสัง ซือ7 ในปริ ม าณสูง หรื อ ลู ก ค้ าที มี ฐ านะการเงิน และประวัติ ก ารชํ าระเงิ น ที ดี และการจัด ทํ า
ประชาสัมพันธ์ผ่านตลาดออนไลน์ เช่น Website ของบริษัท (www.cssthai.com) E-news letter และ Facebook รวมถึงการ
ออกบูธแสดงสินค้ า การจัดกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า การเข้ าพบกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายโดยตรง และการจัดทําแคต
ตาล๊ อกสินค้ า เป็ นต้ น
สําหรับธุรกิจการให้ บริการติดตั 7ง บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการสร้ างความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้ า โดยทีมงานในสาย
โทรคมนาคมของบริษัทจะติดต่อกับลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด เพือให้ ได้ รับทราบถึงความต้ องการ และได้ รับรู้ ถึงปั ญหาหรื อข้ อจํากัด
ของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือในการแก้ ไขปั ญหาเพือให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3.2.2 จุดแข็งของบริษัท
-

บริษทั เป็ นหนึงในผู้นําในการจัดจําหน่ายสายไฟฟ้ าในประเทศไทย และเป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้ องกับ
ระบบไฟฟ้ าแบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคื อ มีสินค้ าเพื อจําหน่ายทีเกี ยวข้ องกับสายไฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าทีหลากหลายและครบถ้ วนในทุกหมวดหมู่ ทําให้ ลูกค้ ามีความสะดวกและง่ายในการสัง ซื 7อและรับ
มอบสินค้ า ด้ วยมาตรฐานคุณภาพภายใต้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ าชั 7นนําระดับสากล

-

บริ ษัทได้ เป็ นตัวแทนจัดจํ าหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ าที มีคุณ ภาพและชือเสียงระดับสากล โดยบริ ษัท
สามารถจัดจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ตราสินค้ าต่างๆ ได้ เพิมขึ 7นทุกปี ทําให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจและมอบหมายให้
จัดจําหน่ายสินค้ าจากผู้ผลิตสินค้ ามาโดยตลอด

-

บริษทั มีความพร้ อมในการจัดส่งสินค้ าของบริษัทด้ วยการมีคลังสินค้ าซึง ตั 7งอยู่ทีเขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร และ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีพื 7นทีสําหรับจัดเก็บสินค้ ารวมกันประมาณ
8,100 ตารางเมตร ทัง7 นี 7 พื 7นทีคลังสินค้ าทีมีขนาดใหญ่และทําเลทีตั 7งมีการคมนาคมทีสะดวกและมีทีตัง7 ใกล้ กับ
ลูกค้ าของบริษัท ส่งผลให้ บริษทั สามารถจัดเก็บสินค้ าได้ หลากหลาย และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลูกค้ าได้
อย่างครบถ้ วนและทันต่อความต้ องการใช้ ของลูกค้ า ซึงเป็ นการสร้ างความเชือมันและไว้ วางใจจากลูกค้ า และ
ส่งผลให้ มีคําสัง ซื 7อสินค้ ากับบริษัทอย่างต่อเนือง

-

บริษทั เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายทีมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกพื 7นทีทวั ประเทศผ่านร้ านค้ า และ
พนักงานขายของบริษทั ให้ แก่กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชนทั 7งทีเป็ นผู้รับเหมาทัว ไปและเจ้ าของโครงการ

-

ทีมงานวิศวกรของบริ ษัทมีความเชียวชาญและประสบการณ์เกือบ 20 ปี สําหรับงานออกแบบและติดตั 7งงานระบบ
ไฟลาม และประสบการณ์กว่า 10 ปี สําหรับงานออกแบบและติดตั 7งระบบโทรคมนาคม ทําให้ บริษัทสามารถส่งมอบ
งานให้ แก่ลกู ค้ าได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา และตรงตามคุณภาพมาตรฐานทีลูกค้ ากําหนดไว้ นอกจากนั 7น บริ ษัท
ยังได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริหารจัดการด้ านการให้ บริการติดตั 7งระบบโทรคมนาคม
จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS)
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-

บริ ษัทมีความเป็ นอิสระในการดําเนินธุรกิจติดตั 7งระบบเสาโทรคมนาคมให้ กบั ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีได้ ครบ
ทุกราย เนืองจากบริษัทไม่ได้ เป็ นบริษัทในกลุ่มของเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนทีรายใดรายหนึง

-

บริษทั มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินทีดีทั 7งจากสถาบันทางการเงินทีให้ เงินกู้ยืมมาโดยตลอด รวมทั 7งการเสนอขายหุ้น
ให้ กับประชาชนและนําหลัก ทรัพย์ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั ง7 นี 7 ทําให้ บริ ษัทมีความ
ได้ เปรี ยบคู่แข่งด้ านต้ นทุนและแหล่งเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ เนืองจาก ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีคู่แข่งรายใดทีประกอบ
ธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริษทั ทีได้ ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการนําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2.3 ลักษณะกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
3.2.3.1 กลุ่มลูกค้ าในธุรกิจตัวแทนจัดจําหน่ าย
บริ ษัทได้ จําหน่ ายผลิต ภัณฑ์ ต่างๆ ให้ กับลูกค้ าซึงมูลค่ารายได้ จากการขายเกือ บทัง7 หมดมาจากการจํ าหน่าย
ภายในประเทศ โดยลูกค้ าของบริษัทสามารถจําแนกออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี 7
1. กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชน
กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชนประกอบด้ วยกลุ่มลูกค้ าทีเป็ นผู้รับเหมาทัว ไปซึงมีทัง7 การจําหน่ายให้ กับผู้รับเหมาก่อสร้ าง
โดยตรง และการจําหน่ายผ่านทางตัวแทนจําหน่ายซึงทําหน้ าทีประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้ าง และกลุ่มลูกค้ าทีเป็ น
เจ้ าของโครงการ เช่น เจ้ าของอาคารพาณิ ชย์ / สํ านักงาน ศูนย์ การค้ า โรงแรม เจ้ าของโครงการพัฒนาอสังหาริ ม ทรั พย์
โครงการต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น เพือนําผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปใช้ ในโครงการก่อสร้ างของตนเอง ทั 7งนี 7กลุ่มลูกค้ า
ภาคเอกชนสามารถสร้ างรายได้ จากการขายในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 94 และร้ อยละ
93 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ
2. ลูกค้ าประเภทร้ านค้ า
ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าจะซื 7อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเพือนําไปจําหน่ายต่อให้ แก่ลูกค้ าของตนอีกทอดหนึง เช่น ร้ านค้ า
วัสดุก่อสร้ างทัวไป ผู้ค้าปลีกหรื อผู้ค้าส่ง ซึงช่องทางจําหน่ายผ่านลูกค้ าเหล่านีม7 ี ส่วนช่วยในการกระจายสินค้ าของบริ ษัท
ออกไปยังพื 7นทีครอบคลุมทุกภาคทัว ประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ าประเภทร้ านค้ าสามารถสร้ างรายได้ จากการขายในปี 2555 และ
งวด 6 เดือนแรกปี 2556 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 5 ของรายได้ จากการขาย
3. กลุ่มลูกค้ าทีเป็ นหน่วยงานราชการ
กลุ่มลูกค้ าทีเป็ นหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิส าหกิจ ที ต้องการใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่างๆ ของบริ ษัท เช่น การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิ ภ าค การไฟฟ้ านครหลวง การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ ง ประเทศไทย การท่า อากาศยานแห่ งประเทศไทย
การสือสารแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น ทั 7งนี 7 การจําหน่ายสินค้ าให้ กบั หน่วยงานราชการผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย 2 รูปแบบ
คือ การประมูลงาน หรื อ คําสัง ซื 7อตามปกติ ซึง ปั จจุบนั บริษัทมีนโยบายให้ บริษทั ย่อยเป็ นดําเนินการธุรกรรมดังกล่าวต่อไปใน
อนาคต ทั 7งนี 7 กลุ่มลูกค้ านี 7สามารถสร้ างรายได้ จากการขายในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
1 และร้ อยละ 2 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ
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ทั 7งนี 7 บริ ษัทมี นโยบายการให้ เครดิต ซึงครอบคลุมถึงวงเงิน ระยะเวลาชํา ระเงิน และเงื อนไขการค้ าสําหรั บการ
จําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้ า ประวัติการติดต่อกับบริษัท และฐานะทางการเงิน เป็ น
ต้ น
3.2.3.2 กลุ่มลูกค้ าธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรั บเหมาติดตังM ระบบ
กลุ่มลูกค้ าในธุรกิจให้ บริ การออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั 7งระบบโทรคมนาคมมีทั 7งกลุ่มลูกค้ าทีเป็ นเจ้ าของ
โครงข่ายระบบโทรศัพท์ เคลื อนที และกลุ่ม ลูกค้ าทีเป็ นผู้รับเหมาหลักซึงรั บงานจากเจ้ าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคม
โดยตรง สําหรับธุรกิจติดตั 7งระบบป้ องกันไฟลามมีกลุ่มลูกค้ าทีเป็ นหน่วยงานราชการ และบริษทั เอกชนทีดําเนินธุรกิจพาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้ างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น
สําหรับสัดส่วนมูลค่ารายได้ ของแต่ละกลุ่มลูกค้ าซึง เป็ นลูกค้ าในประเทศทั 7งหมดต่อรายได้ จากการขายและรายได้
จากการบริการติดตั 7งในระหว่างปี 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 สามารถสรุปได้ ดงั นี 7 :ประเภทของลูกค้ า
กลุ่มลูกค้ าในธุรกิจตัวแทนจัดจําหน่าย
- กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชน*
- ลูกค้ าประเภทร้ านค้ า
- หน่วยงานราชการ
- อืนๆ**
รวมรายได้ จากการขาย
กลุ่มลูกค้ าในธุรกิจการให้ บริการติดตั 7ง
- กลุ่มลูกค้ าภาคเอกชน
- หน่วยงานราชการ
รวมรายได้ จากการให้ บริ การติดตังM

(หน่วย: ร้ อยละ)
H1/2556

2553

2554

2555

92.58
6.02
0.93
0.47

92.11
6.02
1.69
0.18

94.26
5.04
0.54
0.17

92.54
5.47
1.94
0.05

100.00

100.00

100.00

100.00

92.02
7.98
100.00

99.23
0.77
100.00

99.27
0.73
100.00

99.22
0.78
100.00

หมายเหตุ
* กลุม่ ลูกค้ าประเภทนี 7ส่วนใหญ่ ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง (คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 77 จากมูลค่าจําหน่ายให้ กับลูกค้ ารายใหญ่ 10 รายแรก
ของธุรกิจตัวแทนจําหน่ายในปี 2555 โดยลูกค้ าดังกล่าวแบ่งออกเป็ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างอาคารประมาณร้ อยละ 44 ธุรกิจรั บเหมาติดตังงาน
7
ระบบโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้ อยละ 27 และธุรกิจรับเหมาอืนๆ ประมาณร้ อยละ 6)
** ประกอบด้ วย วัด สถานีวิทยุ และหน่วยงานอืน ๆ

3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
3.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม
เนื องด้ วยลักษณะธุรกิจของบริ ษัท เป็ นตัวแทนจํ า หน่ายผลิตภัณ ฑ์ ทีเกี ยวข้ องกับระบบไฟฟ้ าต่างๆ โดยเฉพาะ
สายไฟฟ้ า และการให้ บริการออก จัดหาและรับเหมาติดตั 7งเสาโทรคมนาคม ดังนั 7น ปั จจัยด้ านกลไกทางการตลาดด้ านต่างๆ
ทีเกิดขึ 7นในอุตสาหกรรมเกียวเนืองซึง ได้ แก่ ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้ างและอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จะ
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ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ด้ วยเหตุนี 7 การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาพรวมอุตสาหกรรมทีมีต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทจะมาจากภาวะอุตสาหกรรมทีเกียวเนืองเป็ นหลัก ซึง สามารถอธิบายได้ ดงั นี 7
3.3.1.1 ภาวะอุตสาหกรรมก่ อสร้ างและอสังหาริ มทรั พย์
การดําเนินโครงการก่อสร้ างทีอยู่อาศัยของภาคเอกชน และโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื 7นฐานของภาครัฐ เช่น
รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน ระบบจําหน่ายไฟฟ้ า โครงการพัฒนาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น จะต้ องมีการวางระบบและอุปกรณ์
ทีเกียวข้ องกับสายไฟฟ้ าซึงเป็ นส่วนประกอบหนึงสําหรับงานก่อสร้ างต่างๆ ดังจะเห็นได้ จากปริ มาณสายไฟฟ้ าทีจําหน่าย
ภายในประเทศมีแนวโน้ มเพิมขึ 7นในแต่ละไตรมาสตั 7งแต่ปี 2552 ยกเว้ นไตรมาสที 4 ปี 2554 ทีปริมาณการจําหน่ายสายไฟฟ้ า
ในประเทศลดลงเนื องจากการที ประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ทางนํ า7 ส่งผลให้ การก่อสร้ างและพัฒ นา
โครงการต่างๆ ทั 7งของภาครัฐและเอกชนต้ องชะลอออกไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเข้ าสู่
ภาวะปกติ ความต้ องการสายไฟฟ้ าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ได้ เพิมขึ 7นถึงร้ อยละ 18.21 เมือเทียบกับปี ก่อน
ปริมาณสายไฟฟ้าจําหน่ายภายในประเทศ
ตันต่อไตรมาส
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

แหล่งทีมา : รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2555 และแนวโน้ มปี 2556 ซึง จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้ อมูลของ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับการลงทุนภาคการก่อสร้ างในปี 2555 มีการขยายตัวอย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลา 3 ไตรมาส โดยในช่วง
ครึงปี แรกมูลค่าการลงทุนภาคก่อสร้ างมีจํานวนรวม 432,711 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพือซ่อมแซมโครงสร้ าง
พื 7นฐาน สิงปลูกสร้ างของภาคครัวเรื อนและภาคอุตสาหกรรมทีเสียหายจากมหาอุทกภัยทางนํ 7าและการลงทุนในโครงการที
ต้ องชะลอมาจากปลายปี 2554 รวมทัง7 การเสริ ม สร้ างระบบป้ องกัน นํ า7 ท่วมของพื น7 ที นิคมอุต สาหกรรมและโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยการลงทุนใหม่เริ มขยายตัวในครึงปี หลัง สําหรับภาคก่อสร้ างของประเทศไทยในช่วงไตรมาสที 3 ในปี
2555 มีมูลค่าการลงทุน ณ ราคาประจําปี จํานวน 275,867 ล้ านบาท ซึง ได้ ขยายตัวร้ อยละ 10.6 เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน และขยายตัวร้ อยละ 20.1 เมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า โดยการลงทุนภาคเอกชนมีมลู ค่า 133,138 ล้ านบาท ซึง
ได้ ขยายตัวร้ อยละ 9.9 เมือเทียบกับระยะเดียวกันของปี ก่อน จากการขยายตัวของการก่อสร้ างในพื 7นทีเดิมทีได้ ยืนขออนุญาต
ก่อสร้ างในช่วงก่อนหน้ า ในขณะทีการก่อสร้ างภาครัฐบาลมีมูลค่า 142,729 ล้ านบาท ซึง ได้ ขยายตัวร้ อยละ 11.3 ตามงบ
ลงทุนของภาครัฐทีมีการเบิกจ่ายเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ มากขึน7 ทั 7งนี 7 สถาบันก่อสร้ างแห่งประเทศไทยคาดว่าความต้ องการ
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หรื ออุปสงค์ของภาคการก่อสร้ างภายในประเทศยังมีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนืองในปี 2556 โดยเฉพาะการลงทุนของ
ภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ทีจะเริ มดํ าเนินการในปี งบประมาณ 2556 ซึงงบประมาณสํ าหรั บการลงทุนในที ดินและ
สิงก่อสร้ างของส่วนราชการต่างๆ ในปี 2556 มีมูลค่าสูงกว่างบประมาณในปี 2555 ประมาณร้ อยละ 8.8 อย่างไรก็ตาม การ
เติบโตของการก่อสร้ างภาคเอกชนในปี 2556 อาจจะชะลอตัวลงเล็กน้ อยจากปี 2555 เนืองจากการลงทุนเพือฟื น7 ฟูความ
เสียหายและการป้ องกันนํ 7าท่วมได้ ใช้ เกือบหมดแล้ ว แต่ได้ คาดว่ามูลค่าการลงทุนรวมของภาคก่อสร้ างในปี 2556 จะขยายตัว
ประมาณร้ อยละ 8.0 – 8.5 (ใกล้ เคียงกับการขยายตัวของการลงทุนรวมของประเทศ) ซึง จะทําให้ มีมูลค่าการลงทุนของภาค
การก่อสร้ างเพิมขึ 7นเป็ น 980,000 – 990,000 ล้ านบาท
สําหรับสถานการณ์ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ซึง มีทิศทางชะลอตัว
ลงนับจากครึงปี หลังของปี 2553 โดยทีผ่านมายอดขายโครงการทีเปิ ดใหม่เริ มมีจํานวนลดลง และใช้ ระยะเวลาปิ ดโครงการ
ยาวนานขึ 7น ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ออกแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนือง เพือกระตุ้นตลาดและ
จูงใจผู้บริโภคให้ ตดั สินใจซื 7อทีอยู่อาศัยได้ ง่ายขึ 7น นอกจากนั 7น รัฐบาลได้ มีมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยในวันที
20 กันยายน 2554 กระทรวงการคลังได้ เสนอมาตรการลดหย่อนภาษี สําหรับผู้ซื 7อทีอยู่อาศัยหลังแรก และราคาทีอยู่อาศัยไม่
เกิน 5 ล้ านบาท โดยผู้ทีซื 7อทีอยู่อาศัยจะสามารถนําค่าใช้ จ่ายจากการซื 7อทีอยู่อาศัยมาคํานวนเพือหักลดหย่อนภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาบ้ าน หรือไม่เกิน 500,000 บาท ซึงหักลดหย่อนได้ ปีละเท่าๆ กันเป็ นเวลา 5 ปี ทั 7งนี 7
มาตรการดังกล่าวได้ เริมตั 7งแต่วนั ที 22 กันยายน 2554 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 และจะเริมมีผลหักลดหย่อนภาษีได้ ตั 7งแต่ปี
2556 เป็ นต้ นไป ซึง ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมีความเห็นว่า หากไม่มีมาตรการดังกล่าว ตลาดทีอยู่อาศัยอาจมีแนวโน้ มชะลอตัวลง
แต่นโยบายของรัฐบาลในมาตรการบ้ านหลังแรกน่าจะช่วยสร้ างบรรยากาศในตลาดทีอยู่อาศัยให้ มีความคึกคักมากขึ 7น ซึง จะ
กระตุ้นกําลังซื 7อในระดับกลางและบนได้ ค่อนข้ างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังต้ องเผชิญกับหลายอุปสรรคทีทําให้ มี
การปรับขึ 7นของต้ นทุนทางธุรกิจทีมีผลต่อราคาทีอยู่อาศัย เช่น มาตรการกําหนดอัตราส่วนเงินให้ สินเชือต่อมูลค่าหลักประกัน
(Loan to Value) สําหรับการให้ สินเชือทีอยู่อาศัยทีมีราคาซื 7อขายตํากว่า 10 ล้ านบาทลงมา ซึงกําหนดอัตราส่วนเงินให้
สินเชือต่อมูลค่าหลักประกันทีร้อยละ 90 สําหรับสินเชือทีอยู่อาศัยแนวสูง หรื อคอนโดมิเนียม และอัตราร้ อยละ 95 สําหรับ
สินค้ าทีอยู่อาศัยแนวราบ เช่น บ้ านเดียว บ้ านแฝด ทาวน์เฮ้ าส์ เป็ นต้ น ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการทีมีทีอยู่อาศัยเหลือขายจะต้ องเร่ง
ทําการตลาดเพือระบายสินค้ าออกมา นอกจากนั 7น ราคาทีดินซึงเป็ นต้ นทุนหลักได้ ปรับตัวสูงขึน7 ล่วงหน้ ากว่าร้ อยละ 15-30
ตามราคาประเมินรอบใหม่ทีกรมธนารักษ์ใช้ ในปี 2555-2558 ซึง จะเป็ นรายจ่ายทีผ้ ูซื 7อทีอยู่อาศัยจะต้ องรับภาระเพิมขึ 7น โดย
ผู้ซื 7อทีอยู่อาศัยจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิทีอยู่อาศัยในอัตราร้ อยละ 2 ของราคาประเมินของทางราชการ
ขณะทีราคาวัส ดุก่อสร้ าง (เช่น เหล็ก และปูนซี เมนต์) มีแนวโน้ มสูงขึน7 ตามความต้ องการในตลาดและต้ นทุนผลิตและค่า
ขนส่งทีเพิมขึ 7นตามทิศทางราคาเชือ7 เพลิงทีคาดว่าจะขยับสูงขึน7 อย่างต่อเนือง ด้ วยเหตุนี 7 ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จึงมีการฟื 7น
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและกลับสู่สภาวะปกติในช่วงครึงปี หลังของปี 2555 โดยมีการขยายตัวร้ อยละ 4.4 ในไตรมาสที 3
ของปี 2555 เพิมขึน7 เมือเทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อน โดยความต้ องการซือ7 ทีอยู่อาศัยยังคงขยายตัว
สะท้ อนจากยอดคงค้ างสินเชือส่วนบุคคลเพืออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ทีขยายตัวร้ อยละ 9.8 ในด้ านอุปทาน และ
ยอดคงค้ างสินเชือผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวร้ อยละ 15.6 ในขณะทีราคาอสังหาริ มทรัพย์
เริมปรับราคาขายอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในช่วงครึงปี หลังของปี 2555 ประมาณร้ อยละ 5 - 10 โดยเฉพาะทีอยู่อาศัยในแนวตั 7ง
และมีการกระจายความเสียงเพิมขึน7 ในด้ านทําเลทีตัง7 และประเภทของอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั 7งการหาตลาดใหม่ในจังหวัด
อืนๆ ตามความต้ องการทีอยู่อาศัยในจังหวัดทีเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเทียวทีมีจํานวนเพิม ขึ 7นอย่างต่อเนือง
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นอกจากนั 7น ภาครัฐยังมีนโยบายให้ การไฟฟ้ านครหลวง (“กฟน.”) จัดทําแผนงานเปลียนระบบสายอากาศเป็ นสาย
ใต้ ดินสําหรับพื 7นทีกรุงเทพมหานครตั 7งแต่ปี 2551 โดยจะนําสายไฟฟ้ าเดินสายใต้ ดินแทน เพือสร้ างสภาพภูมิทัศน์ให้ สวยงาม
เสริ ม สร้ างความมัน คงของระบบไฟฟ้ า และสามารถตอบสนองกั บ ความต้ อ งการพลัง งานไฟฟ้ าที เ พิม ขึ น7 ซึง กฟน.มี
งบประมาณหลายหมืนล้ านบาทสําหรับโครงการดังกล่าว ทั 7งนี 7 ทีผ่านมา กฟน. ได้ ดําเนินการนําสายไฟฟ้ าลงดินในพื 7นทีถนน
สีลมไปเรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ระหว่างดําเนินงานในพื 7นทีถนนสุขุมวิท-พญาไท-พหลโยธินถึงแยกลาดพร้ าว อีกทั 7ง หน่วยงาน
ราชการในพื 7นทีต่างจังหวัด เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่ วมกับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ได้ มีการดําเนินการนํา
สายไฟฟ้ าลงดินในพื 7นทีเขตเทศบาลอําเภอหาดใหญ่ในระยะเวลาเฟสแรกไปเรียบร้ อยแล้ ว และปั จจุบนั อยู่ระหว่างดําเนินการ
โครงการในระยะเวลาเฟสสองต่อไป ด้ วยเหตุนี 7 บริ ษัทจึงมีโอกาสทางธุรกิจสําหรับการจําหน่ายสายไฟฟ้ าประเภทต่างๆ เพิม
มากขึ 7นในอนาคตสําหรับโครงการในลักษณะดังกล่าว
3.3.1.2 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศต้ องเผชิญกับการเปลียนแปลงทัง7 ทางด้ านการเปลี ยนแปลงของกฎระเบียบในการ
ให้ บริ การ เช่น การแก้ ไขสัญญาสัมปทานในอดี ต การแปรสัญญาสัมปทาน และการประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์ เคลือนที
ระบบ 3G บนคลืนความถี 2.1 GHz ในขณะทีแนวโน้ มของตลาดค่อนข้ างทรงตัว หรื อมีการเติบโตของจํ านวนผู้ใช้ ใหม่
ค่อนข้ างน้ อยกว่าในช่วงที ผ่านมา ปั จจัยต่างๆ เหล่านี จ7 ะมี ผ ลกระทบต่อ การดําเนินงานของผู้ใ ห้ บริ การในตลาดบริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทั 7งนี 7 การเปลียนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทีมีผลกระทบต่อธุรกิจงานติดตั 7ง
เสาโทรคมนาคมของบริษัทมีรายละเอียดดังนี 7
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ ใู ห้ บริการในตลาดบริการโทรศัพท์เคลือนทีซงึ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มได้ แก่
กลุ่มที 1 ผู้ทีมีสิทธิในโครงข่ายจํานวน 5 ราย คือ
1. กลุ่มของบมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส (AIS)
2. กลุ่มของบมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน (DTAC)
3. กลุ่มของบริษัท ทรูมฟู จํากัด (TMV)
4. บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT CDMA)
5. บมจ. ทีโอที (TOT 3G)
กลุ่มที 2 ผู้ทีเช่าโครงข่ายเสมือนจริง หรื อ (Mobile Visual Network Operators: MVNOs) ซึง เป็ นพันธมิตรให้ บริ การ
ร่วมกับ TOT 3G และพัฒนาโครงข่ายและให้ บริการร่วมกับ CAT CDMA (บริษัท เรี ยลมูฟ หรื อ True Move
H) ซึง มีจํานวน 5 ราย ได้ แก่
1. กลุ่มสามารถ ไอ-โมบาย ภายใต้ ตราสินค้ า i-mobile 3G
2. กลุ่มล็อกซเล่ย์ ภายใต้ ตราสินค้ า i-Kool 3G
3. กลุ่มไออีซี ภายใต้ ตราสินค้ า IEC 3G
4. กลุ่มเอ็ม คอลซัลต์ ภายใต้ ตราสินค้ า MOJO 3G
5. บริษทั 365 ภายใต้ ตราสินค้ า 365
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ปั จจุบนั สภาพการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์ เคลือนทียังคงเป็ นการแข่ งขันจากผู้ให้ บริ การรายใหญ่ จํานวน 3 ราย
ได้ แก่ บริษัท AIS บริ ษัท DTAC และบริ ษัท True Move (รวม True Move H) โดย ณ สิ 7นปี 2555 บริ ษัท AIS บริ ษัท DTAC
และบริษัท True Move มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 42.70 ร้ อยละ 28.68 และ ร้ อยละ 27.06 ตามลําดับ ทั 7งนี 7 การ
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีในประเทศไทยมีความก้ าวหน้ ามาตลอดโดยในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา มีอตั ราการเติบโต
เฉลียประมาณร้ อยละ 1 – 2.7 ต่อไตรมาสในช่วงปี 2552 – ไตรมาส 3 ปี 2555 ซึง ณ สิ 7นไตรมาส 3 ของปี 2555 ผู้ใช้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื อนทีมีประมาณ 80.87 ล้ านราย ซึงทํ าให้ ผ้ ูใ ห้ บริ การต้ องมีก ารปรับปรุ งระบบส่ งสัญญาณโทรศัพท์เคลือนที
ตลอดเวลา เช่น เพิมเสาโทรคมนาคมเพือคลอบคลุมพื 7นทีการให้ บริ การมากขึ 7น ปรับทิศทางของเสาอากาศเพือให้ สามารถ
รับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลือนทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ 7น และเพิมเครื องรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลือนทีเพือรองรับ
ปริมาณผู้ใช้ โทรศัพท์เคลือนทีทีเพิมขึ 7น เป็ นต้ น ทั 7งนี 7 จํานวนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีและอัตราการเติบโตในช่วงปี 2552 –
ไตรมาส 3 ปี 2555 สามารถแสดงได้ ดงั นี 7
แหล่งทีมา: รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ณ สิ 7นไตรมาส 3 ปี 2555 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

นอกจากนั 7น รายได้ ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ทั 7งบริการแบบ Post-Paid และ Pre-Paid ของผู้ให้ บริ การหลักใน
ตลาดบริ การโทรศัพท์เคลือนทีมีแนวโน้ มลดลงมาในช่วงปี 2553 - 2554 ได้ ปรับเพิมสูงขึ 7นในปี 2555 ซึง สามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี 7

รายได้ ต่อเลขหมายต่ อเดือน (ARPU)
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แหล่งทีมา: Website ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดังนัน7 ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีเริ มหันมาให้ ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการให้ บริ การเพือตอบสนองกับ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ โ ทรศัพท์เคลือนที ทําให้ ธุรกิจบริ การโทรศัพท์เคลือนทีในช่ วงทีผ่านมาของปี 2555 มี
แนวโน้ มการเติบโตทีสดใส โดยเริมได้ รับประโยชน์อย่างเต็มทีจากการขยายโครงข่ายบริ การ 3G เชิงพาณิชย์บนคลืนความถี
เดิมทีครอบคลุมทัว ประเทศมากขึ 7น พร้ อมทั 7งการเพิมขึ 7นของฐานผู้บริ โภคทีใช้ บริ การ 3G บนโครงข่ายดังกล่าว ตลอดจนแรง
หนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนืองของตลาดอุปกรณ์เคลือนทีทั 7งสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต ทั 7งนี 7 การเปลียนผ่านการให้ บริ การ
สู่ระบบ 3G บนคลืนความถีเดิมถือได้ ว่าเป็ นจุดเริมต้ นของยุคการสือสารข้ อมูลความเร็ วสูงไร้ สาย อย่างไรก็ดี การแบ่งแถบ
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คลืนความถี (Bandwidth) บางส่วนภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานเดิมทีให้ บริการ 2G มาเปิ ดให้ บริ การ 3G ทําให้ เกิดข้ อจํากัดด้ าน
คุณภาพการให้ บริ การข้ อมูล ส่งผลให้ ผ้ ูประกอบการโทรคมนาคมมีความต้ องการทีจะประมูลใบอนุญาตให้ บริ การ 3G บน
คลืนความถี 2.1 GHz อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเปิ ดประมูลใบอนุญาตให้ บริการ 3G บนคลืนความถี 2.1 GHz ในวันที
16 ตุลาคม 2555 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) ได้ รับรองผลการประมูลในวันที 18 ตุลาคม 2555 แต่
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ดําเนินการฟ้ องร้ องต่อศาลปกครองกลางเพือขอให้ พิจารณาว่าการประมูลดังกล่าวเป็ นการ
แข่งขันโดยเสรี และเป็ นธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืนฯ พ.ศ. 2553 หรื อไม่ ซึง ในวันที
3 ธันวาคม 2555 ศาลปกครองกลางไม่รับพิจารณาคดีทีสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้ อง ทําให้ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ ยืนอุทธรณ์คําสังศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดเพือพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการรับรองผล
การประมูลในวันที 18 ตุลาคม 2555 ผู้ประกอบการทีได้ รับใบอนุญาตใช้ คลืนความถี 2.1 GHz ได้ ดําเนินการเตรี ยมความ
พร้ อมโดยการขอนําเข้ าอุปกรณ์ โทรคมนาคม เครื องวิทยุโทรคมนาคมประเภทสถานีฐ านจํานวน 41,628 เครื อง และขอ
อนุญาตตั 7งสถานีเพิมจํานวน 1,208 สถานี
ทัง7 นี 7 ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยได้ คาดว่ า ผู้ ประกอบการที ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากการประมู ล ดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการทีมีปัญหาแถบคลืนสัญญาณไม่เพียงพอในการให้ บริ การ 3G บนคลืนความถีเดิมมีความเป็ นไปได้ ทีจะเร่ ง
ขยายเครื อข่าย 3G บนคลืนความถี 2.1 GHz ซึง จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจบริ การโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที
เกียวเนือง และยังช่วยส่งเสริมการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตในชนบทมากขึ 7น โดยต้ องใช้ ระยะเวลาเตรี ยมการโครงข่าย 3G บนคลืน
ความถี 2.1 GHz ประมาณ 4 เดือน ซึง จะเริ มทยอยเปิ ดให้ บริ การตามเขตพื 7นทีกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และหัวเมืองใหญ่ก่อน
ในช่วงปลายไตรมาส 1 ของปี 2556 ด้ วยเหตุนี 7 ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยได้ คาดว่าภาพรวมของตลาดบริ การโทรศัพท์เคลือนทีในปี
2556 ภายใต้ สมมติฐานกรณีทีผ้ ูได้ รับใบอนุญาต 3G สามารถเปิ ดให้ บริ การ 3G บนคลืนความถี 2.1 GHz ภายในช่วงครึง
แรกของปี 2556 จะเติบโตประมาณร้ อยละ 11.5 - 14.2 หรื อมีมลู ค่าตลาดประมาณ 210,000 - 214,900 ล้ านบาท ซึง เพิมขึ 7น
จาก 188,300 ล้ านบาทในปี 2555 โดยมาจากแรงกระตุ้นจากการใช้ บริ การด้ านข้ อมูลคิดเป็ นมูลค่า 66,000 - 70,000 ล้ าน
บาท หรื อมีอตั ราขยายตัวร้ อยละ 35.6 – 44.0 ในขณะทีบริการด้ านเสียงอาจจะเติบโตในกรอบจํากัดทีประมาณร้ อยละ 3.1 –
3.8 เทียบกับทีขยายตัวร้ อยละ 3.7 ในปี 2555 แต่ในกรณีทีการเปิ ดบริ การ 3G บนคลืนความถี 2.1 GHz ยังไม่สามารถ
ดําเนินการได้ อาจส่งผลทําให้ เกิดข้ อจํากัดต่อการขยายตัวด้ านบริการข้ อมูล เนืองจากแถบคลืนความถีทีไม่เพียงพอต่อการ
ให้ บริการด้ านข้ อมูลทีมีคณ
ุ ภาพในบริ การ 3G บนคลืนความถีเดิม อย่างไรก็ตาม เงือนไขการได้ รับใบอนุญาต 3G ยังระบุไว้
ว่า ผู้ประกอบการทีได้ รับใบอนุญาตต้ องดําเนินการวางโครงข่ายให้ ครอบคลุมประชากรร้ อยละ 50 ของจํานวนประชากรใน
ประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี และร้ อยละ 80 ภายในระยะเวลา 4 ปี ซึง เงือนไขดังกล่าวจะเป็ นแรงผลักดันให้ ผ้ ปู ระกอบการที
ได้ รับใบอนุญาตต้ องขยายโครงข่ายให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด โดยในเบื 7องต้ น ผู้ประกอบการทีได้ รับใบอนุญาตได้ เตรี ยมงบ
ลงทุนสํ าหรั บการวางโครงข่ ายในช่ วง 3 ปี รวมกันราว 125,000 ล้ านบาท ทัง7 นี 7 จากแผนการลงทุนสร้ างโครงข่ ายของผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีจะส่งผลดีต่อบริ ษัทในการให้ บริ การติดตั 7งงานเสาโทรคมนาคมเพือรองรับการปรับปรุ งคุณภาพ
โครงข่าย รวมทั 7งทดแทนเสาโทรคมนาคมเดิม
3.3.2 ภาวะการแข่ งขัน
การจํ าหน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์ ทีเ กี ย วข้ อ งกับระบบไฟฟ้ ามี มูล ค่ าตลาดที ใ หญ่ ม ากและมี สิน ค้ าและการให้ บ ริ ก ารที
หลากหลาย ซึง ปั จจุบนั บริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ผู้ผลิตหลายราย โดยมีสายไฟฟ้ าประเภทต่างๆ เป็ นสินค้ าหลัก
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ทั 7งนี 7 อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้ าภายในประเทศถือได้ ว่าเป็ นอุตสาหกรรมทีผลิตเพือทดแทนการนําเข้ า ซึง ในอดีตสายไฟฟ้ าที
ใช้ ภายในประเทศต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศทัง7 หมด แต่การนําเข้ านีไ7 ด้ เริ มลดลงเมือมี การตัง7 โรงงานผลิตสายไฟฟ้ าขึน7
ภายในประเทศตัง7 แต่ปี 2505 เป็ นต้ นมา โดยในระยะเริ ม แรกเป็ นการตัง7 โรงงานขนาดเล็ก และต่อมาอุต สาหกรรมผลิต
สายไฟฟ้ าได้ เจริ ญเติบโตขึ 7น จึงได้ มีการขยายและตั 7งโรงงานผลิตสายไฟฟ้ าแรงดันสูง และสายไฟฟ้ าชนิดและขนาดต่างๆ
รวมถึงสายโทรศัพท์ โดยการร่วมทุนกับบริษทั ต่างชาติ เช่น ประเทศญีปนุ่ ประเทศไต้ หวัน และประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น
ปั จจุบนั ผู้ผลิตสายไฟฟ้ าหลักทีตั 7งอยู่ภายในประเทศไทยมีจํานวน 5 ราย ซึง ประกอบด้ วย
• บริษทั เฟล้ ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน แนล (ไทยแลนด์) จํากัด
• บริษทั สายไฟฟ้ าบางกอกเคเบิ 7ล จํากัด
• บริษทั สายไฟฟ้ าไทย-ยาซากิ จํากัด
• บริษทั จรุงไทยไวร์ แอนด์เคเบิ 7ล จํากัด (มหาชน)
• บริษทั เอ็มซีไอ-ดราก้ า จํากัด
ทั 7งนี 7 ผู้ผลิตสายไฟฟ้ าภายในประเทศสามารถผลิตและจําหน่ายสินค้ าทีมีคุณภาพทดแทนกันได้ ในระดับหนึง ซึง
ส่งผลให้ ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาดในสินค้ าประเภทนี 7เป็ นสภาวะการตลาดทีมีการแข่งขันแบบสมบูรณ์
สําหรับการแข่งขันในธุรกิจติดตั 7งเสาโทรคมนาคมขึน7 อยู่กบั นโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายสัญญาณของผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีเป็ นหลัก ซึง การลงทุนและพัฒนาโครงข่ายสัญญาณด้ านโทรคมนาคมจะได้ รับผลจากนโยบาย
ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีแต่ละรายมอบหมายให้ บริ ษัทในเครื อดําเนินธุรกิจบริ การ
ติดตัง7 และปรั บปรุ ง ระบบเสาโทรคมนาคมได้ เฉพาะผู้ใ ห้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีรายนัน7 แต่ปริ มาณงานติดตัง7 ระบบเสา
โทรคมนาคมทีเพิมขึ 7นรวมทั 7งการส่งมอบงานทีรวดเร็ วและตรงต่อเวลา ทําให้ ผ้ ูให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีต้องว่าจ้ างบริษัท
ภายนอกดําเนินงานดังกล่าวแทน ทั 7งนี 7 โอกาสในการได้ รับงานของผู้ประกอบการในการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตั 7ง
ระบบโทรคมนาคมจะขึ 7นกับความสัมพันธ์ทีมีกบั เจ้ าของโครงข่าย ผู้รับเหมาทีได้ รับงานจากเจ้ าของโครงข่าย ประสบการณ์
และผลงานในอดี ต ความสามารถในการบริ การที มีทัง7 คุณภาพและส่ งมอบงานตรงต่อ เวลา รวมทัง7 ฐานะทางการเงินที
แข็งแกร่ งจะได้ เปรี ยบในการแข่งขัน นอกจากนี 7 การทีบริษัทมีความเป็ นกลางและมีความเป็ นอิสระ ทําให้ บริ ษัทสามารถรับ
งานติดตั 7งระบบเสาโทรคมนาคมให้ กบั ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีได้ ครบทุกราย อย่างไรก็ตาม โดยปกติ ผู้ว่าจ้ างจะเป็ นผู้
กําหนดราคาจ้ างงานเอง ทํ าให้ การทํ า กําไรของผู้รับเหมาขึน7 อยู่กับอํานาจการเจรจาต่อรองกับผู้จัดหาวัสดุแ ละอุปกรณ์
โทรคมนาคมเพือให้ ได้ รับต้ นทุนราคาและเงือนไขการค้ าทีดี ดังนั 7น ด้ วยปั จจัย ทั 7งในด้ านประสบการณ์ ผลงาน ฐานะการเงิน
และอํานาจในการต่อรองกับผู้ว่าจ้ างทีค่อนข้ างตํา ทําให้ การเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จึงมีค่อนข้ างน้ อย ประกอบกับ
ณ ปั จจุบนั โครงการพัฒนาในด้ านโทรคมนาคมของภาครัฐและภาคเอกชนเป็ นโครงการทีมีจํานวนมากและต้ องการให้ แล้ ว
เสร็จในระยะเวลาอันสั 7น จึงทําให้ ภาพรวมของการแข่งขันในธุรกิจนี 7ไม่มีการแข่งขันทีรุนแรงมากนัก
นอกจากนัน7 เนืองจากวัสดุและอุปกรณ์สําหรับการติดตั 7งในระบบไฟลามทีจําหน่ายภายในประเทศมีจํานวนน้ อย
ราย ทําให้ ผ้ ใู ห้ บริการติดตั 7งระบบไฟลามซึง ต้ องใช้ ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายใหญ่ทีจําหน่ายภายในประเทศ ดังนั 7น การแข่งขัน
ในธุรกิจนี 7จึงไม่รุนแรงมากนัก

ส่วนที 2 หน้ า 44
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3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การ
3.4.1 ธุรกิจการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ าย
ด้ วยนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัททีให้ ความสําคัญในเรื องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบทีตรงต่อ
เวลา ดังนั 7น คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความน่าเชือถือของผู้จัดส่งสินค้ าจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการพิจารณาการสังซื 7อของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทได้ รับเลือกเป็ นตัวแทนจําหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้ องระบบงานไฟฟ้ าจากผู้ผลิตชัน7 นํา
ระดับสากล ซึง บริษัทได้ จดั หาผลิตภัณฑ์ด้วยการสัง ซื 7อสินค้ าในประเทศผ่านผู้ผลิตภายในประเทศทีเป็ นบริษัทไทยและบริ ษัท
ต่างประเทศทีตั 7งในประเทศไทย และการสัง ซื 7อสินค้ าชนิดพิเศษโดยการนําเข้ าจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ ซึง รายละเอียดของ
แหล่งการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษทั สามารถแสดงได้ เป็ นดังนี 7:ตารางแสดงแหล่ งที?มาของการจัดหาผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจตัวแทนจัดจําหน่ ายของบริ ษัท
(หน่วย: ร้ อยละ)
ยอดซือM สินค้ าสําเร็จรูป
2553
2554
2555
H1/2556
• ในประเทศ
97.01
98.52
98.19
96.73
2.99
1.48
1.81
3.27
• ต่างประเทศ
รวมยอดซือM สินค้ าสําเร็ จรูปทังM หมด
100.00
100.00
100.00
100.00
ทั 7งนี 7 ปั จจุบนั บริษัทได้ รับการแต่งตั 7งเป็ นตัวแทนจําหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้ องกับระบบงานไฟฟ้ า
รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตสินค้ าชั 7นนํา ซึง มีรายละเอียดสรุปดังนี 7
ผลิตภัณฑ์
ตราสินค้ า

ประเภทผลิตภัณฑ์

บริษัทคู่ค้า

อายุสัญญา

เงื?อนไขที?สาํ คัญ

phelps
dodge*

สายไฟฟ้า

บริ ษัท เฟล้ ปส์ ดอด์จ
อินเตอร์ เนชัน แนล
(ไทยแลนด์) จํากัด

ไม่มีกําหนดระยะเวลา

• ไม่มีข้อกําหนด

Prysmian

สายไฟฟ้าทนไฟ

Prymian Tianjin
Cables Co., Ltd. &
Suzhou Draka
Cable Co., Ltd.

ไม่มีกําหนดระยะเวลา

• ไม่มีข้อกําหนด

Philips**

หลอดไฟและอุปกรณ์
ส่องแสงสว่าง

บริ ษัท ฟิ ลิปส์
อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จํากัด
(“ฟิ ลิปส์”)

1 ปี สิ 7นสุดวันที 31
ธันวาคม 2556

• กําหนดให้ บริ ษัทจําหน่ายสินค้ าได้ เฉพาะใน
พื น7 ที ที ฟิ ลิ ป ส์ กํ า ห น ด ซึ ง เ ป็ น พื น7 ที ใ น
กรุ ง เทพมหานครรอบนอก นอกจากนั น7
บริ ษัทได้ รับการขยายพื 7นทีจําหน่ายสินค้ าใน
ภาคกลางตอนบนเพิมขึน7 8 จังหวัดตั 7งแต่
วันที 1 กรกฏาคม 2556 เป็ นต้ นไป
• บริ ษัทไม่ สามารถนํ า สินค้ า อืนมาจํา หน่ า ย
แข่งกับสินค้ าของฟิ ลิปส์
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ผลิตภัณฑ์
ตราสินค้ า

ประเภทผลิตภัณฑ์

บริษัทคู่ค้า

อายุสัญญา

เงื?อนไขที?สาํ คัญ

3M***

วัสดุและอุปกรณ์ที
เกียวข้ องกับระบบ
ป้องกันไฟลาม

บริ ษัท 3M ประเทศ
ไทย จํากัด

1 ปี สิ 7นสุดวันที 31
ธันวาคม 2556

• ไม่มีข้อกําหนด

bticino

อุปกรณ์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า

บริ ษัท บิทีชโี น
(ประเทศไทย) จํากัด

1 ปี สิ 7นสุดวันที 31
ธันวาคม 2556 และ
สามารถต่ออายุได้ 1 ปี
อย่างต่อเนือง โดย
อัตโนมัติ เว้ นแต่ได้ มีการ
แจ้ งล่วงหน้ า 3 เดือน

• กํ า หนดให้ บ ริ ษั ทจํ า หน่ า ยสิน ค้ า ได้ เ ฉพาะ
ภายในประเทศไทย
• บริ ษัท ไม่ ส ามารถนํ า สินค้ า อืน มาจํา หน่ า ย
แข่งกับสินค้ าบิทีชิโน

ttm

หม้ อแปลงไฟฟ้า

บริ ษัท ไทยทราโฟแมนู 3 ปี สิ 7นสุดวันที 31
แฟคเจอริ ง จํากัด
ธันวาคม 2558 และ
สามารถต่ออายุได้ 3 ปี

• ไม่มีข้อกําหนด

TGG

ท่อโพลีเอทิลนี

บริ ษั ท ไทยก้ าวไกล ไม่มีกําหนดระยะเวลา
กรุ๊ป จํากัด

• ไม่มีข้อกําหนด

Arrow

ท่อเหล็กร้ อย
สายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ข้อต่อ

บริ ษัท เจ. เอส. วี
ฮาร์ ดแวร์ จํากัด
(ปั จจุบนั เปลีย นชือ
เป็ นบริ ษัท แอร์ โรว์
ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน))

1 ปี สิ 7นสุดวันที 1
เมษายน 2556 และ
สามารถต่ออายุได้ ตามที
ได้ ตกลงกันภายหลัง

• ไม่มีข้อกําหนด

CLIPSAL

ท่อและอุปกรณ์ ข้อต่อ บริ ษัท ยู-การผลิต
พีวีซีสขี าว
จํากัด

3 ปี สิ 7นสุดวันที 31
ธันวาคม 2557

• ไม่มีข้อกําหนด

KILLARK

อุป กรณ์ ไฟฟ้าสําหรั บ Killark Electric
พื 7นทีอนั ตราย
Manufacturing
Company

ไม่มีกําหนดระยะเวลา
เว้ นแต่ได้ มีการแจ้ ง
ล่วงหน้ า 1 เดือน

• กํ า หนดให้ บ ริ ษั ทจํ า หน่ า ยสิน ค้ า ได้ เ ฉพาะ
ภายในประเทศไทย

Chalmit

อุป กรณ์ ไฟฟ้าสําหรั บ Hubbell Ltd.
พื 7นทีอนั ตราย

ไม่มีกําหนดระยะเวลา
เว้ นแต่ได้ มีการแจ้ ง
ล่วงหน้ า

• กํ า หนดให้ บ ริ ษั ทจํ า หน่ า ยสิน ค้ า ได้ เ ฉพาะ
ภายในประเทศไทย

หมายเหตุ : รายละเอียดโดยสรุปของผู้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ าหลักมีดงั นี 7
* phelps dodge ผลิตและจําหน่ายโดยบริ ษัท เฟล้ ปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์) จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทในเครื อของ General Cable
Corporation และบริษัทย่อยของ Phelps Dodge International Corporation โดยมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั 7 ่ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
7 7 Phelps
Dodge International Corporation ผลิตและจํา หน่ายสายไฟฟ้าและเคเบิ 7ลเป็ นหลักซึงใช้ อย่างกว้ างขวางในธุรกิจไฟฟ้า โทรคมนาคม
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โดยมีโรงงานและสํานักงานขายกว่า 25 ประเทศทัวโลก ทําให้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า phelps dodge เป็ นหนึงใน
ผู้ผลิตสายไฟฟ้ ารายใหญ่ทีสดุ ของโลก
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** Philips เป็ นหนึงในบริ ษัทอิเล็กทรอนิกส์ทีใหญ่ ทีสดุ ของโลก ซึงมีโรงงานและสํานักงานขายกว่า 60 ประเทศทัวโลก และมีสาํ นักงานใหญ่
ตังอยู
7 ่ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ปั จจุบนั บริ ษัท ฟิ ลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินกิจการด้ วยกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักเพือสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคภายในประเทศได้ แก่กลุม่ ธุรกิจเพือการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Healthcare) กลุม่ ธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์ แสงสว่าง
(Lighting) และกลุม่ ธุรกิจคอนซูเมอร์ ไลฟ์สไตล์ (Consumer LIfestyle) ซึงบริ ษัทได้ เป็ นหนึงในตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณ ฑ์อปุ กรณ์ โคมไฟฟ้ า
แสงสว่างภายในประเทศภายใต้ ตราสินค้ า Philips
*** 3M เป็ นบริ ษัททีจดั ตังขึ
7 7นในประเทศสหรัฐอเมริ กาและมีสํานักงานและโรงงานตังอยู
7 ่กว่า 65 ประเทศทัวโลก ซึงดําเนินการผลิตและจําหน่าย
สินค้ ากว่า 55,000 ชนิด โดยบริ ษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด มีผลิตภัณฑ์จําหน่ายกว่า 5,000 ชนิดรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องกับ
ระบบป้องกันไฟลามและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอืน ๆ ของตราสินค้ า 3M

อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทได้ จําหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับระบบงานไฟฟ้ าซึง ไม่ได้ รับหนังสือแต่งตั 7ง
อย่างเป็ นทางการจากคู่ค้ารายอืนนอกเหนือจากทีได้ กล่าวข้ างต้ น เนืองจากลักษณะธุรกิจตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้ าดังกล่าว
โดยปกติไม่จําเป็ นต้ องมีสัญญาผูกมัดระหว่างคู่ค้า เว้ นแต่คู่ค้าบางรายทีต้องการเงือนไขพิเศษในการค้ า เช่น การกําหนด
พื 7นทีการค้ า หรื อข้ อกําหนดห้ ามนําสินค้ าคู่แข่งมาจําหน่าย เป็ นต้ น ซึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขการค้ าทีได้ ตกลง
กับคู่ค้าทุกราย ส่งผลให้ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจและได้ รับการต่อสัญญาการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายมาอย่างต่อเนือง
3.4.2 ธุรกิจการให้ บริ การติดตังM
เนืองด้ วยงานออกแบบและติดตัง7 ระบบป้ องกันไฟลามและระบบโทรคมนาคมเป็ นธุรกิจทีต้องอาศัยบุคลากรทีมี
ความรู้ ด้ านวิศ วกรรม และความชํ า นาญเฉพาะด้ า น บริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ารจัด หาที ม งานวิ ศ วกรที มี ค วามเชี ย วชาญและ
ประสบการณ์ กว่า 10 ปี สําหรับงานออกแบบและติดตัง7 ระบบโทรคมนาคม และมีประสบการณ์ เกือบ 20 ปี สําหรับงาน
ออกแบบและติดตั 7งงานระบบไฟลาม ซึง ขั 7นตอนการให้ บริการติดตั 7งมีดงั นี 7
3.4.2.1 ธุรกิจให้ บริ การติดตังM เสาโทรคมนาคม
ขั 7นตอนการดําเนินงานติดตั 7งเสาโทรคมนาคมเริมตั 7งแต่บริษทั ได้ รับการว่าจ้ างจากผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีหรื อ
จากผู้รับเหมาทีรับงานจากเจ้ าของโครงข่าย ซึง ลักษณะและคุณสมบัติของเสาโทรคมนาคมของผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนที
แต่ล ะรายจะมีความแตกต่างกัน และขึน7 อยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ ของสถานที ตัง7 เป็ นองค์ประกอบด้ วยเช่นกัน โดยทีม งาน
วิศวกรของบริ ษัทจะดําเนินการศึกษาความต้ องการของลูกค้ า สํารวจพื 7นทีโครงการ และวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของการ
ก่อสร้ างโครงการในพื 7นที (Network Feasibility) หลังจากนั 7น บริ ษัทจะดําเนินการออกแบบระบบ และให้ คําแนะนําเกียวกับ
ขั 7นตอนการดําเนินการ รวมถึงให้ บริการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทีเหมาะสมกับสภาพโครงการ เช่น เสาเข็ม คอนกรี ต โครงเสา
เหล็ก และอุปกรณ์สือสาร เป็ นต้ น เพือให้ สามารถเชือมโยงเครื อข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลือนทีอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั 7น
บริ ษัทจะดํ าเนินการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่ วงเป็ นผู้ดําเนินการปรับปรุ งพืน7 ทีก่อสร้ าง วางเสาเข็ม ประกอบเสาโครงเหล็ก และ
ติดตั 7งอุปกรณ์สือสาร เป็ นต้ น โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะทําหน้ าทีควบคุมงานการก่อสร้ างหน้ างานรวมทั 7งการเชือมต่อ
สัญญาณ และทดสอบคุณภาพงานให้ เป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ าเพือให้ สามารถส่งมอบงานได้ ตามระยะเวลาที
กําหนด โดยมีระยะเวลาการดําเนินโครงการเฉลียต่อพื 7นทีก่อสร้ างประมาณ 45 – 60 วัน นอกจากนั 7น บริ ษัทยังได้ ให้ บริ การ
หลังการขายโดยการรับประกันคุณภาพของงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี เพือเป็ นการสร้ างความพึงพอใจ และความเชือมัน ของ
ลูกค้ าในเรื องคุณภาพงาน ซึง ทีผ่านมาบริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าในการใช้ บริ การจากบริษัทอย่างต่อเนืองมาโดย
ตลอด อย่างไรก็ตาม เนืองจากเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา และการเสือมสภาพของโครง
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เหล็กตามอายุการใช้ งาน บริษทั จึงมีโอกาสทางธุรกิจติดตั 7งเสาโทรคมนาคมทีเพิมขึ 7นและ/หรื อทดแทนเสาโทรคมนาคมเดิมให้
มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่มีนโยบายในการสัง ซื 7อโครงเหล็กและอุปกรณ์ล่วงหน้ า เนืองจากลักษณะของแต่ละโครงการ
มีการกําหนดลักษณะและข้ อกํ าหนดและ/หรื อคุณสมบัติของสิ นค้ าที แตกต่างกันไป ดังนัน7 บริ ษัทจะสังซือ7 สินค้ าเมื อเริ ม
ดําเนินโครงการโดยอ้ างอิงราคาทีบริ ษัทได้ ตกลงไว้ กบั บริ ษัทคู่ค้าก่อนการเข้ าประมูลงานในแต่ละครัง7 ทั 7งนี 7 บริษัทได้ รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริหารจัดการด้ านการให้ บริการติดตั 7งระบบโทรคมนาคมจากบริ ษัท ยูไนเต็ด รี
จิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS)
3.4.2.2 ธุรกิจให้ บริ การติดตังM ระบบป้องกันไฟลาม
สําหรับขั 7นตอนการดําเนินงานติดตั 7งระบบป้ องกันไฟลาม บริษัทจะดําเนินการเข้ าสํารวจพื 7นทีทีลูกค้ าต้ องการติดตั 7ง
ระบบป้ องกันไฟลาม พร้ อมทั 7งประเมินประเภทของวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามทีเหมาะสมเพือให้ ลูกค้ าพิจารณาอนุมตั ิ
และภายหลังจากบริ ษัทได้ รับความเห็น ชอบจากลูกค้ าแล้ ว บริ ษัทจะดําเนินการติดตัง7 ระบบป้ องกัน ไฟลาม โดยว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาช่วงเป็ นผู้ดําเนินการ และมี ทีม วิศวกรของบริ ษัทเป็ นผู้ควบคุมดูแลทัง7 ในเรื องคุณภาพในการใช้ งานของระบบ
ป้ องกันไฟลามทีติดตัง7 และการส่งมอบงานตรงตามกําหนดเวลา อย่างไรก็ตาม การออกแบบและติดตั 7งจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความสวยงามของพื 7นทีของอาคาร เพือสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้ า โดยระยะเวลาทีใช้ ในการติดตั 7ง
ระบบป้ องกันไฟลามมีระยะเวลาทีแตกต่างกันขึน7 อยู่กับพื 7นทีการติดตั 7งและระยะเวลางานก่อสร้ างอาคารทีบริ ษัทให้ บริ การ
ติดตั 7งระบบป้ องกันไฟลาม
3.4.3 นโยบายวัตถุดบิ และสินค้ าคงคลัง
บริษทั มีนโยบายจัดเก็บสินค้ าคงคลังสําหรับจําหน่ายประมาณ 30 - 45 วัน ทั 7งนี 7 นโยบายดังกล่าวได้ คํานึงถึงความ
เสี ย งจากความผัน ผวนของราคาสิ นค้ าทัง7 ในด้ า นราคาลดลงและ/หรื อ ราคาเพิม ขึน7 โดยเฉพาะราคาสายไฟฟ้ าที ไ ด้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาทองแดง ต้ นทุนในการจัดเก็บ ความเสียงจากความล้ าสมัยของสินค้ า การเปลียนแปลง
ของเทคโนโลยี ปริมาณและระยะเวลาการส่งสินค้ าของผู้จําหน่าย ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าตามกําหนดเวลา
รวมทัง7 ความต้ องการเพิมขึ 7นหรื อลดลดตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็ นต้ น ทั 7งนี 7 ในการบริ หารสินค้ าคงคลัง
บริษทั ได้ มีการจัดสร้ างคลังสินค้ า 4 แห่ง โดย คลังสินค้ าที 1 และ 2 ตั 7งอยู่ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี คลังสินค้ าที 3
ตั 7งอยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และคลังสินค้ าที 4 ตั 7งอยู่ในอําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึง มีพื 7นทีสําหรับจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั รวมกันประมาณ 8,100 ตารางเมตร ทั 7งนี 7 การทีบริษัทสามารถสํารองสินค้ าในคลังสินค้ าของบริ ษัทเอง
ทําให้ บริษัทสามารถส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในทันที และให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างต่อเนือง สําหรับนโยบายจัดเก็บโครงเหล็ก
และอุปกรณ์ของโครงการโทรคมนาคม บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บสินค้ าดังกล่าว เนืองจากลักษณะและข้ อกําหนดทีแตกต่าง
กันของแต่ละโครงการ ดังนั 7นบริษัทจะสัง ซื 7อสินค้ าเมือเริมดําเนินโครงการแทน
3.5 ผลกระทบต่ อสิ?งแวดล้ อม
ในการดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายของบริษทั ไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ขณะทีธุรกิจการให้ บริการติดตั 7ง
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิต ามข้ อ ตกลงที เกี ยวข้ องกับสิงแวดล้ อมอย่ างเคร่ งครัดมาโดยตลอด ซึงที ผ่านมาบริ ษัทไม่เคยได้ รับการ
ตักเตือนหรื อเสียค่าปรับในเรื องดังกล่าว
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3.6 งานที?ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2556 บริษทั มีงานทียงั ไม่ได้ ส่งมอบสําหรับงานติดตั 7งระบบโทรคมนาคม คิดเป็ นมูลค่ารวมกัน
ประมาณ 118 ล้ านบาท
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