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6. โครงการในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัท มีการศึกษาและดําเนินการ โครงการในอนาคต ดังนี ้
6.1 โครงการปรั บปรุ งระบบจําหน่ ายไฟฟ้า สี่ตวั เมือง เฟส 2
โครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า สี่ตวั เมือง เฟส 2 เป็ นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าใน เฟส 1
ในเขต 4 ตัวเมือง ได้ แก่ เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต ปากเซ และท่าแขก ที่กําลังจะสิ ้นสุดในไตรมาส 4 ปี 2558 สําหรับโครงการที่ 2 จะใช้
ระยะเวลาประมาณ 28 เดือน และเป็ นโครงการในพืน้ ที่เขต 4 ตัวเมืองเดิม ซึ่งขอบเขตงานของโครงการเฟส 2 บางส่วนจะเหมือนกับ
โครงการเฟส 1 โดยเป็ นการขยายอาณาเขตการติดตังอุ
้ ปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ ระบบ SCADA ในเฟส 1 ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
้
าแรงดันสูงและระบบ
ตามที่ได้ วางแผนไว้ โดยมีลกั ษณะงานที่เหมือนเฟส 1 (แสดงไว้ ในหัวข้ อ 2.2.3 ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบไฟฟ้
จําหน่ายไฟฟ้า)
โดยบริ ษัทได้ ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ และได้ ยื่นเสนอต่อรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวและกระทรวงพลังงาน และลงนาม
ในบันทึกข้ อตกลงเบื ้องต้ น (MOU) กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL) แล้ ว มูลค่าโครงการประมาณ 67 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ทยอยรับรู้รายได้
ตามความสําเร็ จของงานในระยะเวลา 28 เดือน ซึง่ คาดว่าโครงการได้ รับการแต่งตังและคาดว่
้
าจะเริ่ มงานได้ ในไตรมาส 4 ปี 2558 นี ้ โดย
บริ ษัทได้ มีแผนที่จะใช้ ที่ปรึกษาโครงการ และ Subcontractor ทีมงานเดียวกับโครงการเฟส 1 เพื่อความต่อเนื่องในการทํางาน
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ บริ ษัทคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนหมุนเวียนในระยะเริ่ มต้ นประมาณ 70 ล้ านบาท โดย EDL จะเป็ นผู้ก้ ู
เงินจากสถาบันการเงินที่บริ ษัทจัดหาให้ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการก่อสร้ างและดําเนินการ โดยบริ ษัทจะไม่ได้ รับความเสี่ยงจากการขาด
เงินทุนหมุนเวียนตลอดโครงการเนื่องจากเป็ นสัญญา Back-to-back หมายถึงการทําสัญญาข้ อตกลงที่บริ ษัทจะจ่ายเงินให้ แก่ Main
Subcontractor ก็ต่อเมื่อทางบริ ษัท สามารถเบิกเงินในส่วนนันๆจากทาง
้
EDL ได้ ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ในระหว่างเจรจากับสถาบันการเงิน
เพื่อให้ การสนับสนุนโครงการ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา และเริ่ มดําเนินงานได้ ในไตรมาส 3 ปี 2558 เนื่องจาก
บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการในโครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า เฟส 1 จึงคาดว่าจะได้ รับการว่าจ้ างในเฟส 2 เช่นเดียวกัน
โครงการปรั บปรุ งระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่บริ ษัทเข้ าไปดําเนินการแล้ วในเฟส 1
รายละเอียดดังนี ้
สถานที่
ขอบเขตงานเฟส 1
ลักษณะงาน
นครหลวงเวียงจันทน์

ท่าแขก

และกํ าลังเตรี ยมเข้ าดําเนินการในเฟส 2 มี
ขอบเขตงานเฟส 2

- ติดตัง้ ระบบตรวจสอบและสัง่ การระยะไกล (SCADA)
- ติดตังระบบอ่
้
านหน่วยมิเตอร์ วดั พลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
- ติดตัง้ ระบบบริ หารจัดการระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
(AMR)
(DMS)
- ติดตังระบบควบคุ
้
มแรงดันไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า
- ติดตัง้ อุปกรณ์ ตัดตอนไฟฟ้าในระบบจํ าหน่ายพลังงาน
ในระบบ SCADA/DMS (IVVC)
ไฟฟ้าระดับแรงดัน 22kV เพื่อรองรับ SCADA/DMS
- ติ ด ตั ง้ อุ ป กรณ์ ตั ด ตอนไฟฟ้ าในระบบจํ า หน่ า ย
- ปรับปรุ งควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้ เป็ นระบบควบคุม
พลังงานไฟฟ้าระดับแรงดัน 22kV เพื่ อรองรั บ
สถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation)
SCADA/DMS
- ปรั บ ปรุ ง ควบคุม สถานี ไ ฟฟ้ าแรงสูง ให้ เ ป็ นระบบ
ค ว บ คุ ม ส ถ า นี ไ ฟ ฟ้ า อั ต โ น มั ติ ( Substation
Automation)
- ติดตังระบบอ่
้
านหน่วยมิเตอร์ วดั พลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
- ติดตัง้ ระบบตรวจสอบและสัง่ การระยะไกล (SCADA)
- ติดตัง้ อุปกรณ์ ตัดตอนไฟฟ้าในระบบจํ าหน่ายพลังงาน
(AMR)
ไฟฟ้าระดับแรงดัน 22kV เพื่อรองรับ SCADA/DMS
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สถานที่
ลักษณะงาน

สะหวันนะเขต

ปากเซ

ขอบเขตงานเฟส 1
- ปรับปรุ งควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้ เป็ นระบบควบคุม
สถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation)
- ปรับปรุ งและขยายโครงข่ายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ระดับแรงดัน 22kV
- ติดตัง้ สถานีสื่อสารวิทยุและสถานี ทวนสัญญาณ พร้ อม
จัดหาอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
- ติดตัง้ ระบบตรวจสอบและสัง่ การระยะไกล (SCADA)
- ติดตัง้ อุปกรณ์ ตัดตอนไฟฟ้าในระบบจํ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าระดับแรงดัน 22kV เพื่อรองรับ SCADA/DMS
- ปรับปรุ งควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้ เป็ นระบบควบคุม
สถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation)
- ปรับปรุ งและขยายโครงข่ายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ระดับแรงดัน 22kV
- ติดตังสถานี
้
ปลดสับไฟฟ้าระดับแรงดัน 22kV พร้ อมระบบ
ควบคุมสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ
- ติดตัง้ สถานีสื่อสารวิทยุและสถานี ทวนสัญญาณ พร้ อม
จัดหาอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
- ติดตัง้ ระบบตรวจสอบและสัง่ การระยะไกล (SCADA)
- ติดตัง้ อุปกรณ์ ตัดตอนไฟฟ้าในระบบจํ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าระดับแรงดัน 22kV เพื่อรองรับ SCADA/DMS
- ปรับปรุ งควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้ เป็ นระบบควบคุม
สถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation)
- ปรับปรุ งและขยายโครงข่ายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ระดับแรงดัน 22kV
- ติดตัง้ สถานีสื่อสารวิทยุและสถานี ทวนสัญญาณ พร้ อม
จัดหาอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา

ขอบเขตงานเฟส 2

- ติดตังระบบอ่
้
านหน่วยมิเตอร์ วดั พลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
(AMR)
- ติ ด ตั ง้ อุ ป กรณ์ ตั ด ตอนไฟฟ้ าในระบบจํ า หน่ า ย
พลังงานไฟฟ้าระดับแรงดัน 22kV เพื่ อรองรั บ
SCADA/DMS
- ปรั บ ปรุ ง ควบคุม สถานี ไ ฟฟ้ าแรงสูง ให้ เ ป็ นระบบ
ค ว บ คุ ม ส ถ า นี ไ ฟ ฟ้ า อั ต โ น มั ติ ( Substation
Automation)

- ติดตังระบบอ่
้
านหน่วยมิเตอร์ วดั พลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
(AMR)

การดําเนินการด้ านอื่นๆ
1. การดําเนินการ

2. ระยะเวลา
ดําเนินงาน
3. มูลค่าโครงการ
4. คูส่ ญ
ั ญา

EDL จะเป็ นผู้ก้ เู งินจากสถาบันการเงินที่บริ ษัทจัดหาให้ เพื่อ
ใช้ เป็ นเงินลงทุนในการก่อสร้ างและดําเนินการ โดย SCI จะ
ว่าจ้ างที่ปรึกษาโครงการ และ Subcontractor ในการ
ดําเนินการ
36 เดือน

28 เดือน

94 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
EDL

67 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
EDL
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แผนภาพแสดงโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าและสัง่ การระยะไกลด้ วยระบบ SCADA ในเฟส 1 และเฟส 2

Phase 1 : ติดตังศู
้ นย์
ควบคุมหลักใน 4 เมืองและ
อุปกรณ์ในบางจุด ซึง่ งานใน
Phase 1 นี ้ระบบสามารถ
ทํางานได้ แต่ยงั ไม่สมบูรณ์
จึงขยายเฟส 2 เพิม่

Phase 2 : ติดตังอุ
้ ปกรณ์เพิ่มเติมในส่วน
ของ Substation Automation อุปกรณ์
หน้ า (RL&LBS) ปรับปรุงระบบให้
สามารถทํางานได้ อย่างสมบูรณ์ตามที่
วางแผนไว้ พร้ อมทังมี
้ การติดตังระบบ
้
AMR
(มิเตอร์ อจั ฉริ ยะ) เพิ่มเติมด้ วย
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6.2 โครงการร่ วมลงทุนสร้ างโรงงานผลิตเสาส่ งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
(พม่ า)
บริ ษัทมีแผนการร่ วมลงทุนกับบริ ษัทท้ องถิ่ นในพม่าและบริ ษัทต่างประเทศเพื่อสร้ างโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูงและเสา
โทรคมนาคมในพม่า ประมาณการกําลังการผลิต 7,500 ตัน/ปี และบริ การชุบกัลป์วาไนซ์ที่ 14,000 ตัน/ปี เพื่อตอบสนองความต้ องการเสา
ส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมจากการพัฒนาประเทศของพม่าที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ บริ ษัทคาดว่าการลงทุนในครัง้ นีจ้ ะเป็ นการขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศพม่า เพื่อเพิ่มรายได้ และกําไรให้ กับ
บริ ษัท และหาช่องทางใหม่ๆในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับเรื่ องระบบไฟฟ้ าอื่นๆในพม่าต่อไปในอนาคต
ข้ อมูลเบื ้องต้ น การดําเนินการก่อสร้ างโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมในพม่า สรุปได้ ดงั นี ้
ที่ตงโครงการ
ั้
มู ล ค่ า การลงทุ น และแหล่ ง
เงินทุน
สัดส่วนการลงทุนของ SCI
ตังเป
้ ้ าประมาณการรายได้
ระยะเวลาโครงการ
สถานะปั จจุบนั

กําลังอยู่ในขันตอนพิ
้
จารณาเลือกสถานที่ตงโครงการ
ั้
มูลค่าการลงทุน ทังหมดประมาณ
้
26 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
แหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) และ/หรื อเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
บริ ษัทอยู่ในระหว่างเจรจากับผู้ร่วมทุนผู้ร่วมทุนท้ องถิ่น และ/หรื อ ผู้ร่วมทุนที่มี know how และ/หรื อ ผู้
ร่วมทุนที่มีฐานลูกค้ ารองรับ
20 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ/ปี เมือ่ ใช้ กําลังการผลิตเต็มที่
คาดว่าจะเริ่ มภายในต้ นปี 2559 และใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 18 เดือน
กําลังเจรจาและศึกษาความเป็ นไปได้

6.3 การลงทุน โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศไทย
บริ ษัทยังมีแผนการเข้ าไปร่ วมทุนในการจัดตังโรงไฟฟ
้
้ าพลังงานลมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีกําลังการผลิต 52.5
เมกะวัตต์ (MW) แต่คาดว่าจะขายไฟฟ้าจริ ง 45 เมกะวัตต์ (MW) มูลค่าโครงการประมาณ 3,700 ล้ านบาท ระยะเวลาก่อสร้ างโครงการ
ประมาณ 2 ปี และเมื่อสร้ างเสร็ จจะสามารถขายไฟฟ้ าได้ ประมาณปี ละ 124,659 เมกะวัตต์ชวั่ โมง (MWh) โดยจะทําสัญญาการซื ้อขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตเป็ นเวลา 25 ปี โดยมี adder 3.5 บาท/หน่วย เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ข้ อมูลเบื ้องต้ น การดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม สรุปได้ ดงั นี ้
ที่ตงโครงการ
ั้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
มู ล ค่ า การลงทุ น และแหล่ ง มูลค่าการลงทุน ทังหมดประมาณ
้
3,700 ล้ านบาท
แหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) และเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
เงินทุน
สัดส่วนการลงทุนของ SCI
บริ ษัทอยู่ในระหว่างเจรจา โดยคาดว่าจะร่วมลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ตังเป
้ ้ าประมาณการรายได้
700 ล้ านบาท/ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่ มดําเนินการ
ระยะเวลาโครงการ
คาดว่าจะเริ่ มภายในต้ นปี 2559 และใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 18 เดือน
สถานะปั จจุบนั
บริ ษัทได้ แต่งตังที
้ ่ปรึกษาเทคนิคและที่ปรึกษาการเงินเพื่อสรุปความเป็ นไปได้ ของโครงการและการร่ วม
ทุน รวมทังจั
้ ดหาแหล่งกู้ยืม
6.4 การขยายงานของบริษัทสําหรั บโครงการก่ อสร้ างสายส่ งและสถานีไฟฟ้าและโครงการอื่นๆ ในสปป.ลาว
บริ ษัทมีนโยบายที่จะรับงานในโครงการก่อสร้ างสายส่งและสถานีไฟฟ้า และโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้าเพิ่มเติม ในสปป.ลาว โดยปั จจุบนั
เริ่ มศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการก่อสร้ างสายส่งและสถานีไฟฟ้าในเขตสปป.ลาว โดยลักษณะงานคือ เป็ นงานรับเหมา (Turnkey) เพื่อ
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ก่อสร้ างสายส่งและสถานีไฟฟ้าขนาด 500/230 kV และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังนํ ้าซึง่ มีกําลังการผลิตประมาณ 30-60 เมกกะวัตต์ต่อแห่ง
เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวในแผนพัฒนาพลังงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
ของสปป.ลาว
บริ ษัทมีแนวทางที่จะเลือกรับงานในโครงการที่มีความเป็ นไปได้ มีความเหมาะสมต่อศักยภาพของบริ ษัท และเป็ นโครงการที่คาด
ว่าจะให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม หากโครงการที่ควรลงทุนเป็ นโครงการขนาดใหญ่
บริ ษัทมีนโยบายที่จะร่วมลงทุนกับบริ ษัทอื่น ทังนี
้ ้ ผู้ที่จะร่วมลงทุนกับบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามนโยบายของบริ ษัทด้ วย
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