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ส่ วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจในกลุ่มบริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “SCI”) เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นโดยครอบครัวพฤฒินารากรโดย
คุณบุญ พฤฒินารากร (คุณพ่อคุณอุนนดา และคุณศิริชยั พฤฒินารากร และเป็ นคุณตาของคุณเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล และคุณธนวัฒน์
ญาณิสรางค์กลู ซึง่ เป็ นกรรมการของบริ ษัทในปั จจุบนั ) กับเพื่อนนักธุรกิจชาวฮ่องกง ก่อตังบริ
้ ษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไทย จํากัด (Thai Electric
Product) ตังแต่
้ ปี 2509 ขึ ้นเพื่อผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟถนน เตารี ด พัดลม ทังรั้ บจ้ างผลิตให้ กบั แบรนด์ต่างๆ (OEM)
เช่น เตารี ด Sunrise และผลิตในแบรนด์ของตัวเองได้ แก่ Victor และ Blue Cross โดยจะใช้ แบรนด์ Victor สําหรับผลิตภัณฑ์เตารี ดและ
พัดลม ส่วนแบรนด์ Blue Cross จะใช้ สําหรับผลิตภัณฑ์พดั ลมเท่านัน้ ซึง่ Blue Cross เป็ นแบรนด์พดั ลมจากฮ่องกงโดยมีโรงงานที่สขุ มุ วิท
58 ซึ่งช่องทางการขายจะผ่านร้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ ต่อมามีการขยายกิจการหลังจากคุณอุนนดาเริ่ มเข้ ามาร่ วมงานที่บริ ษัท โดยก่อตัง้
้ ่เป็ นผู้รับเหมาและกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า
หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ ง เริ่ มผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด (Switchboard) โดยการร่ วมมือกันของกลุ่มเพื่อนทังที
และผลิตรางเดินสายไฟ (Cable Tray) ให้ กบั บริ ษัท ASEA และ Brown, Boveri & Cie ประเทศสวีเดน (ปั จจุบนั คือ บริ ษัท เอบีบี จํากัด
(“ABB”)
ช่วงปี 2529-2530 ประเทศไทยเริ่ มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยกิจการ
ส่วนใหญ่ที่ได้ งานรับเหมาก่อสร้ างที่มาบตาพุดเป็ นบริ ษัทญี่ปนุ่ ซึง่ ขณะนันบริ
้ ษัทมีสญ
ั ญากับผู้รับเหมาจากประเทศญี่ปนุ่ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมี
ั นาผลิตภัณฑ์จาก Asea Boveri และแบบ
โอกาสได้ ขายงานรางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ (Supporting Systems) โดยบริ ษัทได้ พฒ
อื่นๆ ของญี่ปนุ่ ในขณะนัน้ งานที่ได้ รับมีปริ มาณมาก กําลังการผลิตของโรงงานเดิมไม่สามารถรองรับได้ ในปี 2530 บริ ษัทจึงย้ ายโรงงานไป
ยังบางบ่อ สมุทรปราการ (สถานที่ตงบริ
ั ้ ษัทในปั จจุบนั ) และเปิ ดเป็ นบริ ษัทใหม่ ในนามบริ ษัท เอส.ซี.ไอ. อีเลคตริ ค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ
จํากัด พร้ อมกันนัน้ จึงได้ ปิดทัง้ บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไทย จํากัด และ หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ ง ลงในปี เดียวกัน
ต่อมาเมื่องานรางเดินสายไฟ ของบริ ษัทมีมากขึ ้น และบริ ษัทที่รับชุบสังกะสี (ชุบกัลวาไนซ์ (Galvanized)) ณ ขณะนันไม่
้ สามารถ
รองรับความต้ องการของบริ ษัททังทางด้
้
านปริ มาณและคุณภาพของการชุบงานรางเดินสายไฟ บริ ษัทจึงเปิ ดโรงงานใหม่เพื่อชุบสังกะสีให้
งานของตัวเอง โดยก่อตัง้ บริ ษัท เวิลด์ โค๊ ตติ ้ง โพรเซ็ส จํากัด (“WCP”) ขึ ้นเมื่อปี 2534 ที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เนื่องด้ วยโรงชุบ
จําเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่มากจนโรงงานที่บางบ่อไม่สามารถรองรับได้ (เริ่ มต้ นถือหุ้นโดยผู้บริ หาร ต่อมาโอนให้ SCI เป็ นผู้ถือหุ้นในปี 2539 ใน
สัด ส่ว นร้ อยละ 91.80) ต่อ มา ในปี 2537 บริ ษั ท เล็ง เห็น โอกาสความต้ อ งการไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่ ม มากขึน้ จากการที่ รั ฐ บาลมี
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวเกิดขึ ้น บริ ษัทจึงก่อตัง้ บริ ษัท เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด โดย SCI ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 92.80 เพื่อ
ผลิตโครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Tower) โครงสร้ างเหล็กสถานีไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายงานของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย โดยบริ ษัทซื ้อ know-how จาก AG Ajikawa Corporation “AG (Japan)” ซึง่ เป็ นบริ ษัทออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูง
จากญี่ปนุ่ โดย AG (Japan) เข้ ามาช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตด้ านวิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ (QC) ช่วยจัดหางาน
จากต่างประเทศ ตลอดจนการซื ้อสินค้ าจากบริ ษัท ซึง่ ต่อมาทาง AG (Japan) ได้ เข้ าร่ วมทุนในบริ ษัท SCI ในปี 2544 และได้ เปลี่ยนชื่อ
บริ ษัท เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด เป็ น บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (“AG&SCIMT”)
ต่อมาในช่วงปี 2546 บริ ษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เนื่องจาก
สปป.ลาวมีแผนที่จะสร้ างเขื่อนผลิตไฟฟ้าจํานวนมาก โดยบริ ษัทมีโอกาสเข้ าไปศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการเขื่อนตาดสเลนซึง่ ถือว่า
เป็ นเขื่อนผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก โดยมองว่าจะเป็ นโอกาสในการสร้ างชื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั แก่ทางสปป.ลาว โดยบริ ษัทเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการและ
เป็ นผู้ลงทุน โดยเริ่ มเข้ าไปศึกษาความเป็ นไปได้ ครัง้ แรกในปี 2546 และทําประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม(EIA) ในปี 2548 - 2549 และ
้ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด
ลงนามในบันทึกความเข้ าใจเบื ้องต้ น (MOU) กับสปป.ลาวในช่วงระยะเวลานัน้ บริ ษัทจึงได้ ก่อตังบริ
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(“ตาดสเลน” หรื อ “TAD”) ณ ขณะนัน้ บริ ษัท SCI ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 (ต่อมาได้ โอนหุ้นให้ บจ. เอสซีไอ โฮลดิ ้ง ถือหุ้นแทน) ซึง่ จด
ทะเบียนที่สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ ้า(ขนาดเล็ก) โดยการก่อสร้ างเขื่อนตาดสเลนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 3.2
เมกะวัตต์ให้ แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวในช่วงปี 2554 และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ ในเดือนมกราคม 2556
เมื่อปี 2552 บริ ษัทพิจารณาว่า ทางสปป.ลาวยังมีนโยบายการขยายระบบพลังงานในประเทศอีกมาก และมีนโยบายที่จะเป็ น
Battery of Asia หรื อแหล่งพลังงานไฟฟ้ าในภูมิภาคเอเชีย แต่ยงั ขาดแคลนสายส่งที่จะส่งไฟฟ้ าไปยังที่ต่างๆ ในปี 2552 บริ ษัทจึงได้ เสนอ
งานโครงการสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 115 kV (กิโลโวลต์) ทางภาคใต้ ของสปป.ลาว ความยาวสายส่ง 150 กิโลเมตรโดยลักษณะงานเป็ น
แบบ Turn key คือ บริ ษัทศึกษาความเป็ นไปได้ จัดหาเงินกู้ ออกแบบ จัดสรรอุปกรณ์ และก่อสร้ าง (Engineering, Procurement and
Construction: EPC) โดยร่ วมมือกับทาง Viscas Corporation (“Viscas”) จากประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มีประสบการณ์ทําเสาส่งไฟฟ้ าทัว่ โลก และ
ให้ Viscas เป็ น ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) โดย Viscas ประสานกับ AG (Japan) ให้ ออกแบบและให้ AG&SCIMT เป็ นผู้ผลิต และ
supply เสาส่งให้ กบั โครงการ
ในปี 2555 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมเสนองานการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution System Rehabilitation Project:
PDSR) สําหรับ 4 เมืองใหญ่ (นครหลวงเวียงจันทน์ ท่าแขก สะหวันนะเขต และปากเซ) เฟส 1 ของสปป.ลาว ที่มีอายุการใช้ งานมานาน และ
เป็ นระบบที่ใช้ การควบคุมและสัง่ การแบบ Manual Operation ตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (Electricite du Laos: EDL) ที่
จะมีโครงการที่จะปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้ าในประเทศเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ มีความมัน่ คงมากขึ ้น ลดจํานวน
้
างานและลดการสูญเสียในระบบ บริ ษัทได้ ลงนาม
ครัง้ ของไฟฟ้าที่ดบั ซึ่งบริ ษัทได้ ศกึ ษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาเพื่อลดขันตอนการทํ
ในสัญญา EPC และเริ่ มโครงการเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา โครงการมีอายุสญ
ั ญา 36 เดือน นอกจากนี ้บริ ษัทอยู่ระหว่างการนําเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิโครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า สี่ตวั เมือง เฟส 2 ซึง่ เป็ นส่วนต่อขยายงานจากงานของเฟส 1
ปี 2556 บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างบริ ษัทใหม่ โดยควบรวม AG&SCIMT และ WCP ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ SCI ถือหุ้นอยู่ทงสอง
ั้
บริ ษัท โดยทังสองบริ
้
ษัทมีขนตอนการผลิ
ั้
ตที่ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับการผลิตเสาโครงเหล็กและชุบกัลวาไนซ์อีกทังโรงงานตั
้
งอยู
้ ่บริ เวณเดียวกัน จึง
ทําการควบรวมกิจการทําให้ เกิดบริ ษัทใหม่ใช้ ชื่อว่า บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (“AG&SCIMT”) เหมือนเดิมซึง่ SCI
ถือหุ้นใน AG&SCIMT ร้ อยละ 99.99 และในปี เดียวกันบริ ษัทได้ จดั ตัง้ บริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง จํากัด (“SCIH”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
บริ ษัทที่ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดย SCI ถือหุ้นใน SCIH ร้ อยละ 99.96 และ SCIH ถือหุ้น TAD ร้ อยละ 100
ปั จจุบนั บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเป็ นผู้ให้ บริ การเกี่ยวกับระบบสายส่งและจําหน่ายไฟฟ้ามากขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทยังเป็ นผู้ลงทุน
ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังนํ ้า(ขนาดเล็ก) ในสปป.ลาว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังให้ ความสําคัญต่อการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
้
บริ การชุบสังกะสี และบริ ษัทยังมี
ภายในประเทศ ได้ แก่ ตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม รวมทังการให้
แผนลงทุนในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าแรงดันสูงและระบบจําหน่ายในประเทศอื่นๆ อีกเพื่อเป็ นการ
กระจายฐานลูกค้ า และการลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศเป็ นนโยบายของบริ ษัทที่จะลดความเสี่ยงของการพึง่ พาลูกค้ ากลุ่มใดกลุ่ม
หนึง่
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม

บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจไว้ เป็ นแนวในการปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และได้ ประกาศให้ พนักงานของบริ ษัททราบ
ผ่านการอบรม การฝึ กฝน และการแจ้ งให้ ทราบเป็ นระยะๆ เพื่อนําพาบริ ษัทไปสู่เป้าหมายร่ วมกัน ซึ่งการกําหนดแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ น
แนวทางที่ชดั เจน เป็ นรูปธรรม เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ โดยอธิบายในรายละเอียดดังนี ้
วิสัยทัศน์
บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ คือ ขยายกลุม่ ธุรกิจและการลงทุน ในระบบไฟฟ้ าและพลังงานออกไปยังระดับภูมิภาคโดย
มุง่ เน้ นสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าและผู้มีสว่ นร่วม
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พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้ เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
2. พัฒนาสินค้ าและบริ การให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทังนํ
้ าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ในการบริ หาร
จัดการและการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลดต้ นทุน โดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้ อม
3. มุง่ สร้ างผลตอบแทนสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นร่วมทุกฝ่ าย อย่างยัง่ ยืน
4. จัดโครงสร้ างและการบริ หารจัดการด้ วยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์ กร
บริ ษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
1. เพิ่มการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทังในประเทศและนอกประเทศ
้
2. ขยายฐานการผลิตไปยังระดับภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุม่ ประเทศอาเซียน
3. ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อรับงานโครงการในระดับภูมิภาค เพื่อขยายฐานลูกค้ า
4. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า
5. เพิ่มกําลังและปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต โดยปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่ องจักร
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
2509
2519
2530

2531 - 2545

2546 - 2549
2552

 ก่อตังบริ
้ ษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไทย จํากัด ผลิตโคมไฟถนน เตารี ด และพัดลมเพดาน
 ก่ อ ตัง้ ห้ างหุ้นส่วนจํ า กัด สหชัย เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง และ เริ่ ม ผลิตตู้ส วิท ช์ บ อร์ ดและรางเดิ น
สายไฟ รวมถึง ฟิ วส์และรี เลย์
 ย้ ายโรงงานผลิตมายังอําเภอบางบ่อ สมุทรปราการ เพื่อผลิตตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดิน
สายไฟเป็ นหลัก เนื่องจากกํ าลังการผลิตในโรงงานเดิมไม่เพียงพอ โดยก่อตัง้ “บริ ษัท
เอส.ซี.ไอ.อิเล็คตริ ค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัด” (“SCI”) ด้ วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท
ถือหุ้นโดยครอบครัวพฤฒินารากร
 ปิ ดกิจการทัง้ บจก.ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไทย และ หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ ง
 ในช่วงปี 2531 – 2545 บริ ษัทมีการทยอยเพิ่มทุนจนเป็ น 76.4 ล้ านบาท เพื่อการขยาย
กิจการของ SCI เอง รวมถึงการลงทุนในบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท เวิลด์ โค๊ ตติ ้ง โพรเซ็ส
จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 91.80 และบริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด ใน
สัดส่วนร้ อยละ 92.80 ในปี 2544 มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่สําคัญเพิ่มเติม คือ บริ ษัท AG
Ajikawa Corporation (“AG (Japan)”) ซึง่ เป็ นพันธมิตรด้ านการให้ เทคโนโลยีการผลิต
เสาไฟ จากประเทศญี่ปนุ่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10.14 ณ ขณะนัน้ (สัดส่วนการถือหุ้น
เท่ากับร้ อยละ 3.52 หลัง IPO)
 เริ่ มเข้ าไปศึกษาโครงการสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าในสปป.ลาว
 จดทะเบียน “บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด”ใน สปป.ลาว ถือหุ้นโดย SCI ร้ อยละ
100
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 TAD ตกลงทํ า สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ ากับ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไฟฟ้ าลาวมี ร ะยะเวลา 30 ปี ตาม
สัญญาสัมปทาน
 TAD ลงนามในสัญ ญาสัม ปทานกับ รั ฐ บาลสปป.ลาว ในการจัด หา ติ ด ตัง้ จัด การ
ตลอดจนบํารุ งรักษาการผลิตพลังไฟฟ้าพลังนํ ้า(ขนาดเล็ก) มีระยะเวลา 30 ปี และต้ อง
โอนกรรมสิทธิ์ให้ สปป.ลาวเมื่อสิ ้นสุดสัญญาสัมปทาน
 ได้ รับงานโครงการรับเหมาติดตังสายส่
้
งไฟฟ้ าในสปป.ลาว
 เริ่ มงานพัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าใน 4 เมืองใหญ่ของสปป.ลาว
 เริ่ มผลิตไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการจากโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าขนาดเล็กในนาม “บริ ษัท ตาดสเลน
พาวเวอร์ จํากัด” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556
 ก่อตังบริ
้ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง จํากัด (“SCIH”) เพื่อดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนพลังนํ ้า(ขนาดเล็ก) (ถือหุ้นในตาดสเลน 100%)
 SCI เพิ่มทุนจาก 76.4 ล้ านบาทเป็ น 165.0 ล้ านบาท โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ
ผู้ถือหุ้นของ WCP และ AG&SCIMT เพื่อปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทให้ AG&SCIMT เป็ น
บริ ษัทย่อยภายหลังจากการควบรวมกับ WCP และชําระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
 แต่งตังกรรมการใหม่
้
โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่านจากกรรมการทังหมด
้
10 ท่าน
 ลงนามในสัญญาซื ้อที่ดินเพื่อสร้ างสํานักงานในกรุงเทพฯ มูลค่า 23.55 ล้ านบาท คาดว่า
จะก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2559

2553

2552 -2555
2556

มิถนุ ายน 2556
ธันวาคม 2556

2557

2558
มีนาคม
เมษายน

 SCI ได้ โอนหุ้น TAD ให้ SCIH ถือแทนเพื่อจัดโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจพลังงานให้ ชดั เจน
 เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้ วอีก 397.5 ล้ านบาทจาก 165.0 ล้ านบาท เป็ น 562.5 ล้ าน
บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
 บริ ษัทเปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนโดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท
เอสซีไอ อีเลคตริ คจํากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท
เป็ นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและกลุ่มพนักงานของ
้ าหุ้นสามัญของ
บริ ษัทจํานวน 187.5 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท พร้ อมทังนํ
บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤษภาคม

การรับรองคุณภาพ
ปี
2538
2540

-

2541

-

มาตรฐานที่ได้ รับ
ได้ รับการรับรอง ISO 9001 จาก Underwriters Laboratories Inc. (UL)
ได้ รับการอนุมตั ิจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการจําหน่ายให้ แก่สว่ น
ราชการและรัฐวิสาหกิจสําหรับผลิตภัณฑ์ “ชุดรางเหล็กสําหรับรองรับสายไฟฟ้า ตาม
ข้ อกําหนดของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต”
ได้ รับการอนุมตั ิจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ Switch Board และ Cable
Tray ให้ ใช้ ในงานของกฟผ.
ได้ รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL สําหรับผลิตภัณฑ์ Metal Cable Trays,
Cable Tray Systems
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ปี
2542

-

2545

-

2546

-

2547

-

2551

-

2557

มาตรฐานที่ได้ รับ
ได้ รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน IEC จาก ASTA สําหรับผลิตภัณฑ์ Main
Distribution Board 2500A
ได้ รับอนุญาตให้ แสดงเครื่ องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กับผลิตภัณฑ์ ชุด
ประกอบสําเร็จควบคุมไฟฟ้ าแรงดันตํ่า
ได้ รับการรับรอง ISO 9001 จาก Management System Certification Institute
(ประเทศไทย) (MASCI)
ได้ รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน IEC จาก ASTA สําหรับผลิตภัณฑ์ Motor
Control Centre
ได้ รับการรับรอง ISO 14000 จาก MASCI
ได้ รับการรับรอง TIS 18001 และ OHSAS 18001 จาก MASCI
ได้ รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน IEC จาก ASTA สําหรับผลิตภัณฑ์ Main
Distribution Board 6000A

บริษัท อาจีกาว่ า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด
2534

2537

2544

2546

2554 - 2557
2556

 ก่อตัง้ “บริ ษัท เวิลด์ โค๊ ตติ ้ง โพรเซ็ส จํากัด”(“WCP”) เป็ นโรงงานชุบกัลป์วาไนซ์ (สังกะสี)
ที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับงานชุบรางเดินสายไฟของบริ ษัท SCI ที่
ขยายตัว ด้ วยทุนจดทะเบียน 25 ล้ านบาทถือหุ้นโดยครอบครัวพฤฒินารากร
 ขยายโรงงานชุบกัลวาไนซ์ ไปสู่ก ารเป็ นโรงงานผลิต เสาไฟฟ้าแรงสูง และเสาสื่อ สาร
โทรคมนาคม โดยแยกตังบริ
้ ษัทใหม่ คือ “บริ ษัท เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด” ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 20 ล้ านบาท โดยซื ้อ Technical Know How จาก AG Ajikawa Corporation
ประเทศญี่ปนุ่ “AG (Japan)”
 AG (Japan) เห็นศักยภาพในการเติบโตของ บจก. เอสซีไอ เมทัล เทค จึงได้ เข้ ามาเป็ นผู้
ถือหุ้นใน SCI (บริ ษัทแม่) และเปลี่ยนชื่อบริ ษัทจาก เอสซีไอ เมทัล เทค เป็ น “บริ ษัท
อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด” (“AG&SCIMT”)
 AG&SCIMT ขยายงานไปรับงานสะพานเหล็ก ทางผ่าน และหมอนรถไฟเหล็กของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย
 WCP ได้ เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่จากครอบครัวพฤฒินารากร เป็ น SCI แทน
 ขยายโรงงานเพื่อรองรับงานเสาไฟฟ้ าแรงสูงและเสาสื่อสารโทรคมนาคม สะพานรถไฟ
เพิ่มกําลังการผลิตจาก 10,000 ตัน เป็ น 20,000 ตัน
 เนื่องจาก SCI ต้ องการปรับโครงสร้ างเพื่อเข้ าตลาดหลักทรัพย์ ฯ ดังนัน้ จึงควบรวม
กิจการระหว่าง WCP กับ AG&SCIMT เป็ นบริ ษัทใหม่ชื่อ บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์
เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (“AG&SCIMT”) เช่นเดิม ด้ วยทุนจดทะเบียนใหม่ 108 ล้ าน
บาท ถือหุ้นโดย SCI ร้ อยละ 99.99 จึงทําให้ AG&SCIMT มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ
SCI
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การรับรองคุณภาพ
ปี
2541
2544
2544
2544
2544
2551
2554
1.3

มาตรฐานที่ได้ รับ
ได้ รับใบรับรองผลิตภัณฑ์จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตสําหรับการผลิตเสาส่งไฟฟ้ ากําลังสูง 230 kV
ได้ รับการรับรอง ISO 9001 Ver 1994 จาก UL
ได้ รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กับผลิตภัณฑ์เสาโครงเหล็กชุบสังกะสีสําหรับประกอบเสาโทรคมนาคม
ได้ รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กับผลิตภัณฑ์เสาโครงเหล็กชุบสังกะสีสําหรับรองรับอุปกรณ์ในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย
ได้ รับใบรับรองผลิตภัณฑ์จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตสําหรับการผลิตเสาส่งไฟฟ้ ากําลังสูง 500 kV
ได้ รับการรับรอง ISO 9001 (TIS 9001) Ver 2008 จาก MASCI
ได้ รับการรับรอง TIS 18001 และ OHSAS 18001 จาก MASCI

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ธุรกิจภายใต้ กลุม่ บริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) รวมบริ ษัทย่อย แบ่งเป็ น 4 กลุม่ หลักได้ แก่
1. ผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ
2. ผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์และบริ การชุบสังกะสี
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ปั จจุบนั มีธรุ กิจโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้า(ขนาดเล็ก))
4. ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบส่
้
งไฟฟ้ าแรงสูงและระบบไฟฟ้ าจําหน่าย
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) (SCI)
ทุนจดทะเบียน 750.00 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 562.50 ล้ านบาท
(ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ ไป)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท
ธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ และ
ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบส่
้
งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจําหน่าย

99.998%

99.96%

บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (AG&SCIMT)
ทุนจดทะเบียน / ชําระแล้ ว 108 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท
ธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม
และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์และบริ การชุบสังกะสี

บริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง จํากัด (SCIH)
ทุนจดทะเบียน 108 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 99.60 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท
ธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

100%
บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด (TAD)
(จดทะเบียนที่ประเทศ สปป.ลาว)
ทุนจดทะเบียน / ชําระแล้ ว 3.3 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 ดอลลาร์ สหรัฐ
ธุรกิจ: โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า(ขนาดเล็ก)ในสปป.ลาว
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รายละเอียดบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน
ที่ตงสาขา
ั้
รายชื่อกรรมการ

: บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด
: ผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวา
ไนซ์และบริ การชุบสังกะสี
: 14 พฤศจิกายน 2556
: 49, 49/1 หมู่ 9 ถนนสุขประยูร ตําบลมาบโป่ ง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
: 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: 1) นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
2) นายศิริชยั พฤฒินารากร
3) นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู
4) นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน

:
:
:
:

รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
ที่ตงเขื
ั ้ ่ อน
รายชื่อกรรมการ
1.4

บริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง จํากัด
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
18 มิถนุ ายน 2556
107/1 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27 ตํ า บลบางเพรี ย ง อํ า เภอบางบ่ อ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ 10560
: 1) นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
2) นายศิริชยั พฤฒินารากร
3) นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
4) นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู

: บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด
: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า(ขนาดเล็ก)ในสปป.ลาว
: 12 มีนาคม 2552
: เลขที่ 334/88 บ้ า นสวนม่ อ น เมื อ งสี สัด ตะนาถ นครหลวงเวี ย งจัน ทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
: เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
: นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล

ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทคือ ครอบครัวพฤฒินารากร เพียรวิทยาสกุล และ ญาณิสรางค์กลู มีธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ นํามารวมในกลุ่ม
SCI จํานวน 2 บริ ษัท ดังมีรายละเอียดและเหตุผล ดังต่อไปนี ้
: บริ ษัท เอฟอาร์ พี จํากัด
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เช่น กล่องใส่ซีดี
กลุม่ ลูกค้ าของเอฟอาร์ พี คือ บริ ษัทผู้ผลิตซีดี
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วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ ว
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์

เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่
รายการระหว่างกันที่ผ่านมา
ชื่อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ ว
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์
เหตุผลที่ไม่จดั เข้ ากลุม่

: 3 ธันวาคม 2533
: 25 ล้ านบาท / 11.81 ล้ านบาท
: 1) นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล*
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
2) นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู *
3) นางวนิดา พฤฒินารากร*
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
4) นางสาวอรจิต เพียรวิทยาสกุล*
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10
5) นายเจตนิพทั ธ์ พฤฒินารากร
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
6) นางสาวรัศมี พฤฒินารากร
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10
: * มีกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท เอฟอาร์ พี คือ นายเกรี ยงไกร เพียร
วิทยาสกุล นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล นางวนิดา พฤฒินารากร และนางสาวอรจิต เพียร
วิทยาสกุล และมีกรรมการบริ ษัทเอฟอาร์ พี 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้บริ หารของ SCI คือ นายเกรี ยง
ไกร เพียรวิทยาสกุล และนายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู และนางสาวอรจิต เพียรวิทยาสกุล
ส่วนผู้ถือหุ้นอื่นอีก 2 ท่าน ได้ แก่ นายเจตนิพทั ธ์ พฤฒินารากร และนางสาวรัศมี พฤฒินารา
กร เป็ นสมาชิกในกลุม่ ครอบครัวพฤฒินารากร
: ลักษณะการดําเนินธุรกิ จแตกต่างกัน คือประกอบกิ จการเกี่ ยวกับการผลิตกล่องใส่ซีดีซึ่ง
บริ หารงานโดยนายประสาตร์ อัศวถาวรวานิช ซึง่ ไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการบริ หารใน SCI
: ไม่มีรายการระหว่างกัน
: บริ ษัท สตาร์ เรลล์ จํากัด
: จําหน่าย หัวรถจักร ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ และเป็ นผู้รับเหมาย่อยงานผลิตสะพานคอนกรี ต
อัดแรง สะพานเหล็ก ประแจ หมอนรถไฟ
กลุม่ ลูกค้ าของสตาร์ เรลล์ คือ ผู้รับเหมาหลักของการรถไฟแห่งประเทศไทย
: 27 ตุลาคม 2547
: 15 ล้ านบาท / 15 ล้ านบาท
: 1) นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 33.33
2) บริ ษัท เอฟอาร์ พี จํากัด*
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 16.67
รวม กลุ่มพฤฒินารากร
ถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 50.00
3) นางสุธิสา อําพลศักดิ์
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 24.87
4) นางสาวเกษมศรี เจริ ญสิทธิ์
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 21.53
5) นางสาวฉวีวรรณ เป้าบุญปรุง
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 3.33
6) นางสาวกีรดา ธรรมคัมภีร์
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.27
รวม ผู้ถอื หุ้นกลุ่มอื่นๆ
ถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 50.00
*ถือหุ้นโดยกลุม่ ผู้บริ หารของบริ ษัทตามรายละเอียดข้ างต้ น
: มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
: ลักษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกัน คือประกอบกิจการเกี่ยวกับการจําหน่าย หัวรถจักร
ระบบอาณัติสญ
ั ญาณ และผู้รับเหมาย่อยงานผลิตสะพานคอนกรี ตอัดแรง สะพานเหล็ก
หมอนประแจ หมอนรถไฟ โดย บจก. สตาร์ เรลล์จะเน้ นงานผลิตภัณฑ์คอนกรี ตเป็ นหลัก
และได้ รับงานจากผู้รับเหมาซึ่งประมูลงานของการรถไฟได้ ซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้ าคนละกลุ่มกับ
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รายการระหว่างกันที่ผ่านมา

AG&SCIMT (รายได้ หลักของ AG&SCIMT ส่วนใหญ่มาจากลูกค้ ากลุ่มอื่น คือ ผู้รับเหมา
ระบบโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้า) อีกทัง้ บจก. สตาร์ เรลล์ยงั บริ หารงานโดยผู้ถือหุ้นอีก
ฝ่ ายหนึง่ ซึง่ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
: มีรายการระหว่างกัน คือ บจ. สตาร์ เรลล์ จ้ าง AG&SCIMT ผลิตในส่วนที่เป็ นงานหมอน
รถไฟในส่วนเหล็กทังหมด
้
และมีการคิดค่าเช่าจากการใช้ ที่อยู่ของ AG&SCIMT ในการจด
ทะเบียนบริ ษัท รับส่งเอกสาร ของบริ ษัท สตาร์ เรลล์ ปั จจุบนั บจ. สตาร์ เรลล์ ย้ ายที่อยู่จด
ทะเบียน และสถานที่รับส่งเอกสารใหม่แล้ ว
นโยบายการทํารายการระหว่างกัน ได้ กําหนดราคาขายหรื อบริ การจากราคาทุนบวกด้ วย
กําไรส่วนเพิ่ม และเป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าที่คิดกับบุคคลภายนอกหรื อลูกค้ ารายอื่น

ซึง่ อาจมีรายการระหว่างกันตามธุรกรรมปกติ (รายละเอียดได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อ 14 รายการระหว่างกัน)
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