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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

โครงสร้ างรายได้
บริ ษัทมีรายได้ จากการประกอบธุรกิจหลักประกอบด้ วย :

โครงสร้ างรายได้ ***
รายได้ จากการขาย :
1. ธุรกิจผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด
และรางเดินสายไฟ
2. ธุรกิจผลิตเสา โครงเหล็ก
และชุบกัลวาไนซ์
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
(ขนาดเล็ก)

ดําเนิน
การโดย

SCI
AG&
SCIMT

รวมรายได้ จากการบริการ
รวมรายได้ จากการขายและ
บริการ
รายได้ อื่น****
รวมรายได้

2555**
ล้ านบาท ร้ อยละ

SCI

2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

6 เดือนแรก 2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

6 เดือนแรก 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

327.78

21.50

477.87

21.53

326.76

11.57

126.32

11.87

198.32

16.31

1,024.59

67.20

546.19

24.61

1,105.74

39.16

359.41

33.78

573.51

47.16

-

28.90

1.30

30.39

1.08

10.06

0.95

4.14

0.34

1,352.37

88.70

1,052.96

47.44

1,462.89

51.81

495.79

46.59

775.97

63.81

91.30

5.99

1,122.85

50.58

1,345.71

47.66

560.83

52.70

433.06

35.61

91.30

5.99

1,122.85

50.58

1,345.71

47.66

560.83

52.70

433.06

35.61

1,443.67

94.69

2,175.81

98.02

2,808.60

99.48

1,056.62

99.30

1,209.03

99.42

81.02

5.31

43.98

1.98

14.74

0.52

7.48

0.70

7.00

0.58

1,524.69

100.00

2,219.79

100.00

2,823.34

100.00

1,064.10

100.00

1,216.03

100.00

TAD

รวมรายได้ จากการขาย
4. ธุรกิจบริการงานโครงการ

งบการเงินรวม

-

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปี 2556 บริ ษัทได้ มีการควบรวมกิจการระหว่าง AG&SCIMT และ WCP และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ ชื่อเดิม คือ AG&SCIMT โดย
SCI ถือหุ้น 100%
** งบการเงินรวมปี 2555 จัดทําโดยผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อการเปรี ยบเทียบ
***โครงสร้ างรายได้ ประกอบด้ วย รายได้ ประเภทต่างๆ ดังนี ้ (1) ผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ (2) ผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสา
สื่อสารโทรคมนาคม (3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า(ขนาดเล็ก) และ (4) ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบส่
้
งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจําหน่าย
**** รายได้ อื่น ได้ แก่ กําไรจากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี ้ยรับ หนี ้สูญได้ รับคืน และ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ เป็ นต้ น โดยในปี
2555 รายได้ อื่นส่วนหนึง่ จํานวน 70.43 ล้ านบาท เป็ นรายการกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทย่อย และในปี 2556 เป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 33 ล้ านบาท

2.2

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุม่ SCI เป็ น 4 ธุรกิจหลัก ดังนี ้

2.2.1

ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายตู้สวิทช์ บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์ รองรั บ
2.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบริ ษัทเติบโตมาจากธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ ไฟฟ้ามาตลอด ซึ่งในปี 2530 บริ ษัทเริ่ มดําเนินธุรกิจผลิตตู้สวิทช์
บอร์ ดและรางเดินสายไฟ เนื่องจากการเติบโตอย่างมากของธุรกิจปิ โตรเคมีภายในประเทศ ทําให้ เกิดการขยายงานของตู้สวิทช์บอร์ ด และ
รางเดินสายไฟ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าในโรงงานหรื ออาคารต่างๆ ซึ่งเติบโตไปพร้ อมกับภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนัน้ เนื่องจากบริ ษัทมี
ความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ามาก่อนแล้ ว ทําให้ มีศกั ยภาพในการผลิตตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟ จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้
ทําธุรกิจนี ้มากว่า 27 ปี โดยสามารถผลิตสินค้ าได้ ในหลากหลายรูปแบบดังนี ้
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(1)

ตู้สวิทช์ บอร์ ด

บริ ษัทผลิตตู้สวิทช์บอร์ ดหรื อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ า หรื ออาจเรี ยกว่าตู้ MDB (Main Distribution Board) และตู้
คอนโทรลต่างๆ โดยรับออกแบบตู้สวิทช์บอร์ ดตามแบบวงจรไฟฟ้า ผลิตและประกอบตู้ พร้ อมอุปกรณ์ Complete set ตามมาตรฐาน
International Electrotechnical Commission (IEC) ภายใต้ ความต้ องการของลูกค้ า ลักษณะตู้สวิทช์บอร์ ดเป็ นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่
นิยมใช้ ในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ ไฟฟ้าจํานวนมาก โดยรับไฟจากการไฟฟ้ า ที่จ่าย Load
มายังหม้ อแปลง จําหน่ายเข้ ามายังตู้ MDB แล้ วจ่ายโหลดไปยังแผงย่อยตามส่วนต่างๆ ของอาคาร ตู้สวิทช์บอร์ ดจะมีขนาดใหญ่จึงมักวาง
บนพื ้น มีหลายแบบให้ เลือกใช้ โดยจะพิจารณาจากระดับแรงดัน (Voltage: V)และพิกดั กระแส (Ampere: A)
ตู้สวิทช์บอร์ ด แบ่งประเภทตามลักษณะการรับรองของมาตรฐาน สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1) ตู้สวิทช์บอร์ ดที่ไม่ได้ ทํา Type Test หมายถึง ตู้สวิทช์บอร์ ดที่ออกแบบ ผลิต และควบคุมคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ
จากโรงงานที่ออกแบบเอง โดยอ้ างอิงมาตรฐาน IEC แต่ไม่ได้ นําตู้ไปทดสอบยังสถานีทดสอบ
2) ตู้ Type Test หมายถึงตู้สวิทช์บอร์ ดที่ออกแบบ ผลิตและควบคุมคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบจากโรงงานว่าได้
ผลิตตามแบบเฉพาะที่อ้างอิงมาตรฐาน IEC และผ่านการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test) จากสถานีทดสอบที่ได้ มาตรฐานระดับสากล
เป็ นที่ยอมรับและมีใบ Certificate รับรองการทดสอบ โดยบริ ษัทจะผลิตตามแบบตู้ Type Test ของบริ ษัทที่ได้ รับใบ Certificate รับรองการ
ทดสอบ
3) License Type Test หมายถึง ตู้สวิทช์บอร์ ดที่ผลิต และควบคุมคุณภาพตามแบบที่ผ้ ผู ลิตได้ รับ License ตู้ชนิดนันๆ
้
จากเจ้ าของ Brand เช่น ABB, Siemens, Schneider
โดยตู้ ในแบบที่ 2 และ 3 นั น้ จะมี ร าคาที่ สูง กว่ า ตู้ แบบที่ 1 เนื่ อ งจากต้ องส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปทํ า การตรวจสอบที่
ห้ องปฏิบตั ิการภายนอกซึง่ มักจะอยู่ที่ตา่ งประเทศ เพื่อให้ ได้ รับการตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน IEC แต่โครงการ
หลายๆ โครงการกําหนดสเปคให้ ต้ สู วิทช์บอร์ ดที่ใช้ ในโครงการผ่าน Type Test หรื อ License Type Test ผู้รับเหมาจึงจําเป็ นต้ องใช้ ต้ ู
ประเภทที่ 2 หรื อ 3 ตามที่โครงการกําหนด สัดส่วนการขายตู้แบบที่ 1 ไม่ได้ ทํา Type Test และแบบที่ 2 ตู้ Type Test อยู่ในสัดส่วนร้ อยละ
90 ต่อ 10 ส่วนตู้แบบที่ 3 ยังไม่ได้ เริ่ มผลิต
ตู้สวิทช์บอร์ ดของบริ ษัทนันจะมี
้ ทงั ้ 3 ประเภทเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในทุกกลุ่ม โดยตู้ Type Test ของ
บริ ษัทนัน้ บริ ษัทส่งไปทํา Type Test ที่ต่างประเทศโดยว่าจ้ างบริ ษัท Intertek Group PLC ซึง่ เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติขนาดใหญ่ที่เชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ เป็ นผู้ทดสอบ โดยตู้สวิทช์บอร์ ดหลายชนิดของบริ ษัทได้ รับการรับรองจาก Intertek
ว่าผ่านมาตรฐานของ IEC ส่วนตู้สวิทช์บอร์ ด License Type Test นัน้ บริ ษัทได้ ลิขสิทธิ์ต้ ู Low Voltage Distribution Board (LVDB) จาก
LS Group (แบบ Non-exclusive) ซึง่ เป็ นกลุ่มบริ ษัทขนาดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ ที่ประกอบธุรกิจหลายประเภท ซึง่ ผู้ถือหุ้นหลักของ LS
Group เป็ นกลุ่มครอบครัวผู้ก่อตังบริ
้ ษัท LG Corporation ถึงอย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่ได้ เน้ นการทําตลาดในส่วนของตู้ประเภท License
Type Test มากนัก และยังไม่ได้ เริ่ มผลิต แต่จะเน้ นการขายตู้ที่ไม่ได้ ทํา Type Test มากกว่า
โครงสร้ างตู้สวิทช์บอร์ ด โดยมาตรฐานทัว่ ไป ประกอบด้ วย
1. โครงตู้สวิทช์ บอร์ ด (Enclosure) คือ โครงตู้สวิทช์ บอร์ ดผลิตจากแผ่นโลหะประกอบเป็ นโครงตู้ ซึ่งอาจเปิ ดได้
เฉพาะด้ านหน้ า หรื อเปิ ดได้ ทุกด้ าน ขึน้ อยู่กับการออกแบบ แผ่นโลหะที่ใช้ ในการผลิตสามารถมาจากหลาย
ประเภทขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของลูกค้ าและการใช้ งาน ได้ แก่
ก. เหล็ก (Hot/Cold Roll Steel Sheet)
ข. สแตนเลส (Stainless Steel)
ค. เหล็กเคลือบสังกะสี (Electro Galvanize Steel Sheet)
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ง. อลูมีเนียม (Aluminum)
จ. ไฟเบอร์ กลาส (Fiberglass)
การผลิตโครงตู้สวิทช์บอร์ ด อาจจะต้ องผ่านกระบวนการพ่นสีด้วยระบบ Electro Static Painting โดยมีเนื ้อสีเป็ นสารพวก
Epoxy (กรณีใช้ งานในร่ม) และ Polyester (กรณีใช้ งานกลางแจ้ ง) หรื อเป็ นเหล็กชุบสังกะสี (Zinc Sheet) ซึง่ โครงตู้และสีเคลือบผิวตู้จะต้ อง
ุ สมบัติที่สําคัญ เช่น ทนทานต่อการรับแรงทางกล ทนทานต่อการกัดกร่ อนและทนทานต่อความร้ อนที่อาจเกิดจากความผิดพร่ องใน
มีคณ
ระบบหรื อการอาร์ คจากการลัดวงจร และที่สําคัญคือป้องกันไม่ให้ ผ้ อู ยู่ใกล้ สวิทช์บอร์ ดสัมผัสถูกส่วนที่มีไฟ และป้องกันอุปกรณ์ ภายในตู้
จากสิ่งต่างๆ จากภายนอก เช่น นํ ้า สัตว์เลื ้อยคลาน เป็ นต้ น
การผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด มักจะผลิตและประกอบโครงตู้เป็ นแบบขึ ้นรูป หรื อ Knock Down และขนาดจะมีความสูงประมาณ
1,900-2,200 มิลลิเมตร ส่วนความกว้ างและความหนา (Thickness) อาจขึ ้นอยู่กบั ขนาดของอุปกรณ์ท่ีประกอบอยู่ภายในตู้สวิทช์บอร์ ด
โดยทาง SCI จะใช้ ชื่อการค้ าว่า “SCI” อยู่บนหน้ าตู้ ส่วนตู้ประเภท Type Test ทาง SCI จะใช้ ตรา SCION ซึง่ มีการจดลิขสิทธิ์เครื่ องหมาย
การค้ า
2. บัสบาร์ (Busbar) คืออุปกรณ์ทําหน้ าที่เชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างสายประธานกับสายป้อน บัสบาร์ ส่วนมากทํา
จากทองแดงและอลูมีเนียม เนื่องจากต้ องนํากระแสปริ มาณมากๆ และเพื่อความปลอดภัยต้ องหุ้มฉนวนที่ขวต่
ั ้ อทางไฟฟ้าด้ วยเสมอ
3. เซอร์ กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คืออุปกรณ์ป้องกันการใช้ ไฟฟ้าเกินพิกดั (overload) และกระแสลัดวงจร
(Short Circuit) เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะทําการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ป้องกันไม่ให้ เกิด
ความเสียหายที่จะเกิ ดขึน้ การเลือกใช้ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะต้ องคํานึงค่าความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรต้ องสูงกว่าค่า
กระแสไฟฟ้ าลัดวงจรของระบบไฟฟ้ าที่ตําแหน่งติดตังและค่
้
ากระแสพิกดั จะต้ องน้ อยกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่สายไฟจะทนได้
4. เครื่ องวัดไฟฟ้ า (Meter) คือ เครื่ องวัดพืน้ ฐานที่ใช้ ในตู้สวิทช์ บอร์ ดคือ โวลต์ มิเตอร์ และแอมมิเตอร์ ซึ่งใช้ งาน
ร่วมกับ Selector switch เพื่อวัดแรงดันหรื อกระแสในแต่ละเฟส พิกดั แรงดันของโวลต์มิเตอร์ คือ 0-500 V. ส่วนพิกดั กระแสของแอมมิเตอร์
จะขึ ้นอยู่กบั อัตราส่วนของ Current Transformer
5. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) คือ อุปกรณ์สําหรับประกอบตู้สวิทช์บอร์ ด มีหลายตัว ที่สําคัญได้ แก่
ก. Current Transformer (CT) สําหรับตู้สวิทช์บอร์ ด เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบการวัดกระแสไฟฟ้า โดยต่อ
ร่วมกับแอมมิเตอร์ CT
ข. Selector Switch สําหรับตู้สวิทช์บอร์ ด จะใช้ ร่วมกับ CT และ Panel Ammeter เพื่อวัดกระแสในตู้สวิทช์
บอร์ ด หรื อใช้ ร่วมกับ Panel Voltmeter เพื่อวัดแรงดันภายในตู้
ค. Pilot Lamp สําหรับตู้สวิทช์บอร์ ด เพื่อแสดงสถานการณ์ทํางาน ให้ ร้ ูวา่ มีไฟจ่ายเข้ ามาหรื อไม่
ง. Fuse สําหรับตู้สวิทช์บอร์ ด เป็ นหลอดแก้ ว ใช้ ป้องกันวงจรเครื่ องวัดไฟฟ้าและหลอด Pilot Lamp
จ. ฉนวนรองบัสบาร์ สําหรับตู้สวิทช์บอร์ ด เป็ นฉนวนรองรับบัสบาร์ โดยด้ านหนึ่งยึดติดกับโครงตู้สวิทช์บอร์ ด
อีกด้ านหนึง่ ยึดบัสบาร์ ไว้
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ผลิตภัณฑ์

ลักษณะการใช้ งาน

1. Low & Medium Voltage Distribution Board : ตู้ไฟฟ้าสวิทช์ เกียร์ ระดับแรงดันไฟฟ้าขนาดตํ่า – ปานกลาง ได้ แก่
- Medium Voltage Distribution Board
(ตู้ไฟฟ้าสวิทช์เกียร์ ระดับแรงดันไฟฟ้า
ขนาดปานกลาง)

เป็ นตู้ที่ใช้ ในการตัดต่อและป้องกันระบบจ่ายไฟฟ้าก่อนที่จะแปลงให้ เป็ นระดับแรงดันตํ่าเพื่อ
จ่ายให้ กบั โหลดไฟฟ้าต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมถึงตึกและอาคารสูง
มาตรฐานการผลิ ตหรื อการทดสอบ: ผลิตและประกอบตามมาตรฐานสากล IEC JIS ANSI
DIN ภายใต้ การควบคุมการผลิตตามระบบบริ หารคุณภาพ ISO:9001

- Low Voltage Distribution Board (ตู้
ไฟฟ้าสวิทช์เกียร์ ควบคุมระบบจ่าย
ไฟฟ้าระดับแรงดันตํ่า)

เป็ นตู้ที่ใช้ ในการตัดต่อและป้องกันระบบจ่ายแรงดันตํ่าที่มีความสําคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆรวมถึงตึกและอาคารสูงในการที่จะรักษาเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั โหลด
และเครื่ องจักรและอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ได้ อย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง
มาตรฐานการผลิ ตหรื อการทดสอบ: ผลิตและประกอบตามมาตรฐานสากล IEC JIS ANSI
DIN ภายใต้ การควบคุมการผลิตตามระบบบริ หารคุณภาพ ISO:9001

- Low Voltage Motor Control Center
(MCC) (ตู้ไฟฟ้าสวิทช์เกียร์ ควบคุม
มอเตอร์ ระดับแรงดันตํ่า)

เป็ นตู้ควบคุมไฟฟ้าศูนย์กลางในการควบคุมและป้องกันมอเตอร์ ของเครื่ องจักรต่างๆให้ สามารถ
ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น เครื่ องจักรในการผลิตและบริ การต่างๆ ลิฟท์ สายพาน
ลําเลียง พัดลม โบลว์ เวอร์ ปั๊มของเหลวต่างๆ เป็ นต้ น ทําให้ การผลิตและบริ การของกิ จการ
เป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการผลิ ตหรื อการทดสอบ: ผลิตและประกอบตามมาตรฐานสากล IEC JIS ANSI
DIN ภายใต้ การควบคุมการผลิตตามระบบบริ หารคุณภาพ ISO:9001

2. TypeTested Switch Boards : ตู้ไฟฟ้าสวิทช์ เกียร์ ท่ ไี ด้ รับการทดสอบเฉพาะแบบ Type Tested
- SCIONTM Low Voltage Distribution
Board (Fully Type Tested:
IEC 61439-1)

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้านีจ้ ะใช้ ในการตัดต่อและป้องกันระบบจ่ายแรงดันตํ่าที่มีความสําคัญต่อ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงตึกและอาคารสูงในการที่จะรักษาเสถียรภาพในการจ่าย
กระแสไฟฟ้า
มาตรฐานการผลิ ตหรื อการทดสอบ: ได้ รับการทดสอบเฉพาะแบบอย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐาน
IEC 61439-1 ซึง่ เป็ นมาตรฐานระดับนานาชาติ ถูกออกแบบให้ สามารถทนกระแสลัดวงจรได้ ถึง
75 kA/1 sec และสามารถทนกระแสได้ สงู สุดถึง 6000A
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- Low Voltage Motor Control Center
(MCC) Fully Type Tested: IEC
61439-1

Internal Arc Fault Test: IEC
61641

- Unit Substation 12/24kV Unit
Substation (IEC 62271-202 High
Voltage / Low Voltage Prefabricated
Substation)

ลักษณะการใช้ งาน
เป็ นตู้ค วบคุม ไฟฟ้ าศูน ย์ ก ลางในการควบคุม และป้ องกัน มอเตอร์ ข องเครื่ อ งจัก รต่ า งๆ ให้
สามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ เช่ น เครื่ อ งจัก รในการผลิ ต และบริ ก ารต่า งๆ ลิ ฟ ท์
สายพานลําเลียง พัดลม โบว์เวอร์ ปั๊มของเหลวต่างๆ เป็ นต้ น
มาตรฐานการผลิ ตหรื อการทดสอบ: ได้ รับการทดสอบเฉพาะแบบอย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐาน
IEC 61439-1 ซึง่ เป็ นมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยตู้จะออกแบบ
- การทดสอบความสามารถในการทนกระแสลัดวงจรได้ ถึง 50 kA/1 sec และสามารถทน
กระแสได้ สงู สุดถึง 1500A
- การทดสอบการอาร์ คที่เกิ ดจากการผิดพร่ องภายในตู้ไฟฟ้าเพื่อพิสจู น์ ว่าตู้ไฟฟ้านี ้สามารถ
ป้องกันแรงดันที่เกิดจากการระเบิดและเปลวไฟที่เกิดจากการอาร์ คได้ และแสดงให้ เห็นว่า
เมื่ อ เกิ ด การอาร์ ค แล้ ว จะไม่ ทํ า อัน ตรายต่ อ ผู้ป ฏิ บัติ ง านและบุค คลใกล้ เ คี ย งจึ ง มี ค วาม
ปลอดภัยสูง
เป็ นตู้ที่ถกู ออกแบบให้ เป็ นหน่วยสถานีจ่ายระบบไฟฟ้าย่อยที่มีขนาดกะทัดรัดเหมาะที่จะใช้ ใน
สถานที่ ที่มีพื ้นที่จํากัดโดยอุปกรณ์ ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลักคือสวิทช์เกียร์ RMU (Ring Main
Unit) หม้ อแปลง (Transformer) และสวิทช์เบรกเกอร์ แรงดันตํ่ารวมประกอบอยู่ในตู้ครอบเหล็ก
เดียวกันโดยมีแผ่นเหล็กกันแบ่
้ งภายในตู้แต่ละส่วนออกจากกันเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบที่
เกิดจากความผิดพร่ องภายในตู้รวมถึงความสามารถในการป้องกันแรงดันที่เกิดจากการระเบิด
และเปลวไฟที่เกิดจากการอาร์ คได้ และจะไม่ทําอันตรายต่อผู้ปฏิบตั ิงานและบุคคลใกล้ เคียงจึง
มีความปลอดภัยสูง จึงนิยมติดตังบนทางเดิ
้
นสาธารณะ และหมู่บ้าน เป็ นต้ น

3. Control & Protection for Power Generation : ตู้ไฟฟ้าสําหรั บการควบคุมและป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
- Control and Protection Relay Panel

เป็ นตู้ที่ถูกออกแบบสําหรั บการควบคุมและป้องกันไฟฟ้าแรงสูง มีขนาดตัง้ แต่ 115kV ถึง
500kV ออกแบบเพื่อป้องกันระบบจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้า

l

4. Fabricated Metal for Utilities : ตู้หรื องานโลหะเพื่อการใช้ งานตามประโยชน์ ใช้ สอยต่ างๆ
- RMU Metering Enclosure Outdoor

ตู้ไ ฟฟ้ าที่ ถูก ออกแบบให้ เป็ นหน่ วยจ่ า ยไฟฟ้ าระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าขนาดปานกลางที่ มี ข นาด
กะทัดรั ดเหมาะที่จะใช้ ในสถานที่มีพืน้ ที่จํากัด โดยตู้ไฟฟ้านี ้จ่ายไฟฟ้าให้ กับหม้ อแปลงไฟฟ้า
และป้องกันการเกิ ดความผิดพร่ องในระบบไฟฟ้าด้ วยเช่นกัน โดยตู้ควบคุมไฟฟ้านีม้ ีอุปกรณ์
ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลักคือสวิทช์เกียร์ RMU (Ring Main Unit) และส่วนมาตรวัดรวมประกอบ
อยู่ในตู้ครอบเหล็กเดียวกันที่มีแผ่นเหล็กกัน้ แบ่งภายในตู้ให้ แต่ละส่วนแยกออกจากกันเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบที่เกิดจากความผิดพร่ องภายในตู้ไฟฟ้านี ้ รวมถึงความสามารถใน
การป้องกันแรงดันที่เกิดจากการระเบิดและเปลวไฟที่เกิดจากการอาร์ คได้ และจะไม่ทําอันตราย
ต่อผู้ปฏิบตั ิงาน และบุคคลใกล้ เคียงจึงมีความปลอดภัยสูงจึงนิยมใช้ ติดตัง้ เช่น บนทางเท้ า ที่
สาธารณะ หมู่บ้าน และอาคารสูง เป็ นต้ น
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ลักษณะการใช้ งาน

- Transformer Housing

เป็ นตู้เหล็กครอบหม้ อแปลงไฟฟ้ามีลกั ษณะการออกแบบให้ เหมาะกับหม้ อแปลงไฟฟ้ากํ าลัง
ชนิดแห้ ง (dry type Transformer) ที่ใช้ ในอาคารโดยมีระดับการป้องกันตังแต่
้ IP2X จนถึง IP54
ทังนี
้ ก้ ารออกแบบการระบายความร้ อนจะถูกออกแบบให้ เหมาะสมกับระดับการป้องกัน (IP)
ด้ วยเช่นกัน ตู้เหล็กครอบหม้ อแปลงไฟฟ้านีจ้ ึงเหมาะที่จะใช้ ประกอบในระบบจ่ายไฟฟ้าใน
อาคารตึกสูง

- LV&MV Mobile Substation

Compact Substation สถานีไฟฟ้าย่อย ที่ย่อส่วน เพื่อการใช้ งานในพื ้นที่จํากัด ซึง่ ง่ายต่อการ
ติดตัง้ และสามารถเคลื่อนย้ ายได้ ออกแบบให้ สามารถติดตัง้ ตู้ไฟฟ้าสวิทช์เกียร์ และหม้ อแปลง
ไว้ ด้วยกันเหมาะที่จะใช้ ติดตังในเหมื
้
อง หรื อ เขื่อนต่างๆ

การผลิตตู้สวิทช์ บอร์ ดที่ออกแบบและผลิตให้ มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่ออุปกรณ์ ไฟฟ้า จะต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง คือ National Electrical Code (NEC) สหรัฐอเมริ กา และ IEC นอกจากนัน้ จะต้ องปฏิบตั ิภายใต้ มาตรฐานการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT) การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity
Authority: PEA) และ การไฟฟ้ านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority: MEA)
(2) รางเดินสายไฟและอุปกรณ์ รองรั บ (Supporting System)
บริ ษัทผลิตรางเดินสายไฟควบคู่ไปกับการผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ
ปิ โตรเคมี การก่อสร้ าง อสังหาริ มทรัพย์ หรื อขนส่งมวลชน ล้ วนแต่ต้องมีการใช้ ไฟฟ้า และจําเป็ นต้ องมีรางเดินสายไฟฟ้าซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งใน
้ าย สะดวก รวดเร็ว และ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้า รางเดินสายไฟ นิยมใช้ ในการเดินสายไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม เพราะมีข้อดีคือการติดตังง่
สามารถวางสายได้ เป็ นจํานวนมาก ระบายอากาศได้ ดี ใช้ ได้ ทงระบบไฟฟ
ั้
้ าแรงดันสูงปานกลางและแรงดันตํ่า เพื่อทําหน้ าที่ป้องกันการ
้ าหรับในอาคารและในโรงงาน ตลอดจนโครงการ
กระแทกจากภายนอก โดยสายไฟฟ้าจะถูกซ่อนไว้ โดยบริ ษัทได้ ผลิตรางเดินสายไฟทังสํ
รถไฟฟ้า
รางเดินสายไฟ จะผลิตจากโลหะเช่นเดียวกับโครงตู้สวิทช์บอร์ ด ได้ แก่
ก. เหล็กแผ่นขาว/ดํา (Hot/Cold Roll Steel Sheet)
ข. สแตนเลส (Stainless Steel)
ค. เหล็กเคลือบสังกะสี (Electro Galvanize Steel Sheet)
ง. อลูมีเนียม (Aluminum)
จ. ไฟเบอร์ กลาส (Fiberglass)

ส่วนที่ 2 หน้ า 16

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

โดยนําแผ่นเหล็กมาพับขึ ้นรู ป พร้ อมกับฝาปิ ดมีทงแบบเจาะรู
ั้
ระบายอากาศและแบบปิ ดทึบ จะสามารถเคลือบผิวได้
หลายแบบ เช่น ป้องกันสนิมด้ วยการพ่นสี ชุบสังกะสี (Electro galvanized) (Hot dip galvanized) หรื อการเคลือบผิวแบบอื่น เช่น
polyester thermoplastic เป็ นต้ น โดยมาตรฐานจะมีความหนา > 1 มิลลิเมตรขึ ้นไป หรื อตามที่วิศวกรออกแบบเป็ นผู้กําหนดโดยรางเดิน
สายไฟขนาดมาตรฐาน จะมีขนาดความกว้ างเช่น 225, 300, 450, 600, 750, 900 หรื อตามความต้ องการของลูกค้ า ยาวท่อนละ 3 เมตร
หรื อ 6 เมตร
ลักษณะผลิตภัณฑ์รางเดินสายไฟ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “SCI” แบ่งออกเป็ น 5 ประเภทหลัก ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์

รู ปภาพ

ลักษณะการใช้ งาน

1. Cable Tray (Perforate Type/
Corrugate Type)

เหมาะสํ า หรั บ งานเดิ น สายที่ มี ข นาด
กลางถึงขนาดใหญ่ มีความแข็งแรงสูง
รับนํ ้าหนักได้ มาก ช่วยระบายความร้ อน
และรักษาอุณหภูมิ ปกติใช้ ติดตังภายใน
้
อาคาร

2. Cable Ladder

เหมาะสํ า หรั บ วางสายไฟฟ้ าทั่ว ไป ทัง้
สายเมน ขนาดใหญ่และงานนอกอาคาร
ทุ ก สภาวะแวดล้ อม มี ค วามแข็ ง แรง
ทนทานมีการตกแต่งขอบให้ ป้องกันจาก
การกระแทกเสียหายได้

3. Cable Duct

เหมาะสําหรั บวางสายไฟฟ้าทั่วไป โดย
เฉพาะงานหนัก ขนาดใหญ่และงานนอก
อาคารทุก สภาวะแวดล้ อ ม และปรั บ
ขนาดได้ ตามความเหมาะสม จะเป็ นการ
ใช้ เ หล็ ก แผ่ น เดี ย วและมี ก ารประกอบ
โดยใช้ หวั เกลียว สกรู

4. Cable Trunking / Wireway

รางไวย์เวย์ (wire way) ใช้ สําหรับงาน
ภายในเท่านันและต้
้
องสามารถเข้ าถึงได้
หลั ง จากติ ด ตั ง้ แล้ ว ถ้ าเป็ นชนิ ด ใช้
ภายนอกอาคารต้ องกันฝนได้ และไม่ใช้
ในที่ที่มีอนั ตรายทางกายภาพการติดตัง้
รางเดิ น สายต้ องมี ก ารจั บ ยึ ด ที่ มั่น คง
แข็ ง แรงทุ ก ระยะห่ า งกั น ไม่ เ กิ น 1.50
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ผลิตภัณฑ์

รู ปภาพ

5. Support System

ลักษณะการใช้ งาน
เมตร และไม่อนุญาตให้ ต่อรางเดินสาย
ณ จุดที่ผ่านผนังหรื อพื ้นและไม่อนุญาต
ให้ ใช้ รางเดินสายเป็ นตัวนําสําหรับต่อลง
ดิน
ผลิตภัณฑ์ Support เพื่อใช้ กบั รางเดิน
สายไฟ อาทิ เ ช่ น เหล็ ก รางซี อุ ป กรณ์
รองรั บ ราง และอุ ป กรณ์ ย่ อ ยสํ า หรั บ
ประกอบติดตังรางเดิ
้
นสายไฟ

นอกจากนี ้ ยังมีงานที่รับทําตามแบบของลูกค้ า (Made to order) หรื อลูกค้ าเขียนแบบมา (drawing) และอุปกรณ์ข้อ
ต่อต่างๆ เพื่อการประกอบรางเคเบิลให้ เข้ าติดกัน
2.2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(1) กลยุทธ์ ทางการตลาด
จากการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญในอุตสาหกรรมผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด
และรางเดินสายไฟเพื่อใช้ ในงานวางระบบไฟฟ้าเป็ นเวลานาน จึงสามารถพัฒนาบริ ษัทให้ เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง เป็ นหนึ่งในผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และมีบริ การที่ครบวงจร ทังในด้
้ านความหลากหลายของประเภทสินค้ าและความครบถ้ วนของ
สินค้ าแต่ละรายการ รวมทังระบบบริ
้
หารจัดการที่เป็ นระบบรับรองโดยมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยบริ ษัทมีนโยบายที่จะ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ผลิตสินค้ าและลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อรักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่เดิมรวมทัง้
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้ า
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการผลิตสินค้ าให้ ได้ มาตรฐาน และตรงตามความต้ องการของลูกค้ า รวมทังมี
้ ราคาเหมาะสมสามารถ
แข่งขันได้ ทําให้ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศเรื่ อยมา ทังนี
้ ้ สินค้ าของบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จากทังในและต่
้
างประเทศ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.), IEC, UL-CSA, NEMA VE1 เป็ นต้ น
2. สร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการสร้ างตราสินค้ า ได้ แก่ “SCI” และ “SCION” ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั เพื่อขยายฐานลูกค้ าเป้าหมายให้
รู้จกั ตราสินค้ าและเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมากขึ ้น โดยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1) การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้ แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือ เช่น นิตยสารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกล (TEMCA) ซึ่ง
เป็ นนิตยสารสําหรับผู้ออกแบบงานระบบนิตยสารทําเนียบสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงการสร้ างเวป
ไซต์ ของบริ ษัท ได้ แก่ www.sci-mfgr.com ให้ สินค้ าบริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จักแก่ คนทั่วไป และให้ ลูกค้ าทัง้ ในและต่างประเทศ
สามารถเข้ าถึงบริ ษัทได้ สะดวกขึ ้น
2) การออกงานแสดงสินค้ าต่างๆ ทังในประเทศ
้
และ ต่างประเทศ เช่น งานประเภทอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี งานแสดงสินค้ าที่
เยอรมัน การ์ ตา และบาห์เรน เป็ นต้ น
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3) การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุม่ บริ ษัทผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาโดยให้ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ
ทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ น เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ตราสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น โดยบริ ษัทมีงบประมาณสําหรับ
การโฆษณาประมาณไม่เกินร้ อยละ 1 ของยอดขาย
3. รักษาฐานลูกค้ าปั จจุบนั
ลูกค้ าปั จจุบนั เป็ นฐานลูกค้ าที่สร้ างรายได้ หลักให้ กับบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับการรักษาฐานลูกค้ าดังกล่าวให้
มากที่สดุ ซึ่งจะเน้ นการสร้ างสายสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทกับฐานลูกค้ ากลุ่มดังกล่าว เน้ นให้ ลกู ค้ ารับทราบความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้ างความพึงพอใจ โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้ าปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ ทังการเข้
้
าเยี่ยมเยียนด้ วยตัวเอง หรื อ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
นอกจากนี ้ กลยุทธ์ ในการรักษาฐานลูกค้ ากลุ่มนี ้ ยังประกอบด้ วย การรักษาคุณภาพของสินค้ า การส่งของให้ ตรงเวลาที่กําหนด และการ
บริ การที่ประทับใจโดยบริ ษัทมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ าด้ วย
4. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัท Supplier
บริ ษัทไม่ได้ มีสญ
ั ญาผูกขาดกับบริ ษัท Supplier รายใดรายหนึ่ง แต่บริ ษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบตู้สวิทช์บอร์ ด
ให้ แก่ลกู ค้ าตามความต้ องการได้ ทกุ ยี่ห้อ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ เช่น เหล็ก ทองแดง สายไฟ เป็ นต้ น โดยจะสัง่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัตถุดิบ ซึ่ง
Supplier เหล่านี ้เป็ นที่ยอมรับต่อลูกค้ าทัว่ ไป ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัท Supplier ให้ มากที่สดุ
และการจ่ายชําระเงินที่ตรงเวลา
5. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัทผู้ออกแบบและที่ปรึกษา
ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาของโครงการต่างๆมีความสําคัญและมีส่วนกําหนดสเปคของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ ในโครงการต่าง บริ ษัทจึง
ให้ ความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาโครงการต่างๆ เพื่อให้ ทราบถึงโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ ้น รวมทัง้
ทราบถึงข้ อบังคับ และข้ อกําหนดถึงผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ ในโครงการต่างๆ ที่บริ ษัทอาจจะมีโอกาสเข้ าไปประมูลหรื อนําเสนอ
6. ความหลากหลายของสินค้ า
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟหลากหลายประเภท ทําให้ สามารถตอบสนองความต้ องการที่
หลากหลายของกลุ่มลูกค้ าได้ นอกจากนี ้ ยังจะมีแผนการพัฒนาสินค้ าใหม่ๆเพื่อเสริ มผลิตภัณฑ์บริ ษัทให้ กบั ลูกค้ าด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรื อจัดหาผลิตภัณฑ์จาก Supplier ใหม่ๆ เพื่อรองรับความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น
7. การให้ บริ การที่ดีและรวดเร็ว
เพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า บริ ษัทมีนโยบายการบริ การที่สร้ างความประทับใจให้ แก่ลกู ค้ า
ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดการขาย เช่น จัดทําใบเสนอราคา/บิลขายได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง จัดส่งสินค้ าตรงเวลา จัดเก็บสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีรอการ
จัดส่ง เป็ นต้ น โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมด้ านการบริ การและด้ านเทคนิคที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ แก่พนักงาน เพื่อเสริ มสร้ างความรู้และทักษะ
ในการทํางานและสามารถตอบปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ องนอกจากนี ้ ยังอํานวยความสะดวกจัดหาอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้ องและเสริ ม
ผลิตภัณฑ์บริ ษัทให้ กบั ลูกค้ า เช่น ท่อร้ อยไฟฟ้า Conduit เป็ นต้ น เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร
8.

ประสบการณ์ของผู้บริ หารและบุคลากรของบริ ษัท

บริ ษัทมีผ้ ูบริ หารและทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมการวางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ มานานกว่า 20 ปี มี
ประสบการณ์ ในการผลิต เข้ าใจกระบวนการการผลิตและเทคนิคต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า อีกทังยั
้ งเรี ยนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง
ต่อเนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจในระยะหลังผู้บริ หารจะเน้ นกลยุทธ์การเข้ าไปทําโครงการและรับเหมาระบบไฟฟ้ าขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้น ซึง่ จาก
ประสบการณ์และความสามารถ ทําให้ บริ ษัทได้ รับงานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
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(2) กลุ่มลูกค้ า
ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะอยู่ในธุรกิจในกลุ่มพลังงาน ปิ โตรเคมี ตึกและอาคารสูง อุตสาหกรรม โครงสร้ างพื ้นฐานและระบบ
ขนส่ง มวลชน และการส่ง ออกไปจํ าหน่ าย เป็ นต้ น นอกจากนัน้ แล้ ว ยัง มีก ลุ่ม งานราชการด้ วยซึ่งต้ อ งการวางระบบไฟฟ้า การจ่ า ย
กระแสไฟฟ้ า โดยติดตังตู
้ ้ สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟใหม่ทงระบบ
ั้
รวมทังหน่
้ วยงานที่ต้องการปรับปรุงระบบไฟฟ้ า ให้ มีความปลอดภัย
ยิ่งขึ ้น แผนภาพด้ านล่างแสดงช่องทางการขายให้ กลุม่ ลูกค้ าเพื่อเข้ าถึงกลุม่ ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ (End user) ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มลูกค้ า
ผู้รับเหมางาน
ระบบ

SCI

เจ้ าของโครงการ
ตัวแทน
จัดจําหน่าย
(
)

กลุ่มผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ (End User)
หน่วยงานธุรกิจกลุม่
- พลังงาน
- ปิ โตรเคมี
- ขนส่งมวลชนและ โครงสร้ างพื ้นฐาน
- อุตสาหกรรม
- อาคารสูง
- อื่น ๆ (รวมส่งออก)
หน่วยงานราชการ

จากข้ อมูลข้ างต้ นสามารถแสดงสัดส่วนการขายให้ กบั กลุม่ ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ทงั ้ 6 กลุม่ โดยแสดงเป็ นกราฟได้ ดงั นี ้

ที่มา: ข้ อมูลจากบริ ษัท

กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทแบ่งเป็ น 3 กลุม่ หลัก ดังนี ้
(1) ผู้รับเหมาหลัก (Contractors) เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น บริ ษัท อิตาเลียนไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียริ่ งแอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น โดยลักษณะปกติของการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างพร้ อมงานระบบ จะเป็ นผู้รับงานจาก
ลูกค้ าโครงการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า บีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ ดิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,
โครงการก่อสร้ างอาคาร เช่น อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล และ ผู้รับเหมางานโครงการอุตสาหกรรมหนัก เช่น
โรงไฟฟ้ า โรงงานปิ โตรเคมี โรงบําบัดนํ ้าเสีย ที่เป็ นบริ ษัทรับเหมาต่างชาติ เช่น Siemens, Alstom, ABB, Mitsubishi เป็ นต้ น โดย
ผู้รับเหมาจะสัง่ ซื ้อสินค้ าตามการวางแบบของผู้ออกแบบระบบสําหรับงานก่อสร้ างในส่วนต่างๆ ซึ่งผู้ออกแบบจะเป็ นผู้กําหนดรายชื่อผู้
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จําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์ต่างๆ (Vendor list) เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ตรงตามสเปค ซึ่งบริ ษัทจะต้ องเสนอราคา
ให้ แก่ผ้ รู ับเหมาโครงการเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ โดยโครงการที่บริ ษัทได้ รับการสัง่ ซื ้อจากผู้รับเหมา มีทงโครงการตู
ั้
้ สวิทช์
บอร์ ดและรางเดินสายไฟ
การพิจารณาเลือกผู้รับเหมาเพื่อลดความเสี่ยงในการรับชําระเงิน บริ ษัทจะพิจารณาจากประวัติและชื่อเสียงในวงการ ผลงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้รับเหมา จะได้ รับการประเมินว่ามีศกั ยภาพที่เพียงพอในการชําระหนี ้ นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บ
เงินมัดจําล่วงหน้ าจากลูกค้ าร้ อยละ 10-30 ของมูลค่าสัง่ ซื ้อ ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าโดยที่ยงั ไม่มีกําหนดการส่งมอบและ/หรื อกรณีครบ
กําหนดการยืนราคา สําหรับกรณีที่เป็ นลูกค้ าใหม่หรื อลูกค้ าที่มีความเสี่ยง บริ ษัทจะให้ ลกู ค้ าออกตัว๋ อาวัล ซึง่ เป็ นการลดความเสี่ยงจากการ
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการให้ เครดิตการชําระเงินไม่เกิน 90 วัน
เรี ยกเก็บเงินได้ อีกทางหนึง่ ทังนี
(2) เจ้ าของโครงการ (Project Owners) ลูกค้ ากลุม่ นี ้คือเจ้ าของโครงการที่บริ ษัทเสนอราคาโดยตรง ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น บมจ. แสนสิริ เป็ นต้ น รวมถึงเจ้ าของโรงงานอุตสาหกรรม บางครัง้ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เป็ นเจ้ าของโครงการ เช่น
EGAT, PEA และ MEA ซึง่ ต้ องการวางระบบไฟฟ้ าสําหรับโครงการใหม่หรื อการปรับปรุงคุณภาพ โดยบริ ษัทมีการบริ หารความเสี่ยงในการ
เรี ยกเก็บเงินจากเจ้ าของโครงการเช่นเดียวกับกลุม่ ลูกค้ าผู้รับเหมา
(3) ตัวแทนจัดจําหน่าย (Trading) บริ ษัทจะขายสินค้ าให้ บริ ษัทผู้จดั จําหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้ มีสญ
ั ญาแต่งตังเป็
้ น
ตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัทโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ร้านจัดจําหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้าจะขายหลายผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อ จะนําไปขายให้ แก่ผ้ ใู ช้
ผลิตภัณฑ์ (End user) ที่เป็ นบริ ษัท ห้ างร้ าน หรื อที่อยู่อาศัย เป็ นต้ น ซึง่ ผู้จดั จําหน่ายดังกล่าว เป็ นการกระจายสินค้ าของบริ ษัท นอกจากนี ้
ยังมีบริ ษัทผู้จัดจําหน่ายในต่างประเทศสั่งซือ้ สินค้ าประเภทรางเดินสายไฟจากบริ ษัทไปขาย โดยตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวเป็ นบริ ษัท
เทรดดิ ้งในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศญี่ปนุ่ เกาหลี ลาว เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ าทังประเภทผู
้
้ รับเหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของโครงการข้ างต้ น คือ ที่ปรึกษา
และผู้ออกแบบงานโครงการ (Consultants & Designers) เนื่องจากผู้ออกแบบจะเป็ นผู้กําหนดรายชื่อผู้ผลิตและยี่ห้อ สินค้ าอุปกรณ์ต่างๆ
(Vendor list) เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ตรงตามสเปค หากรายชื่อบริ ษัทอยู่ใน Vendor list ก็จะทําให้ บริ ษัทขาย
สินค้ าได้ มากขึ ้น ดังนัน้ ตังแต่
้ เริ่ มทําธุรกิจบริ ษัทพยายามสร้ างแบรนด์ของตัวเองมาตังแต่
้ เริ่ มต้ น และเสนอผลิตภัณฑ์ให้ กบั ผู้รับเหมาและ
เจ้ าของโครงการ โดยมีการติดตามที่สถานทูตเนื่องจากมีบริ ษัทต่างชาติจํานวนมากในขณะนัน้ และบริ ษัทต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี
รวมทังการให้
้
ความรู้ ความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นอย่างดีแก่กลุม่ ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบ (Consultants & Designers) นี ้ บริ ษัท
ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี ้ และ บริ ษัทมีการรับประกันสินค้ าเป็ นระยะเวลา 1 ปี
โดยบริ ษัทมีสัดส่วนรายได้ จากการขายตู้สวิทช์ บอร์ ดและรางเดินสายไฟในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 95 ของ
ยอดขายตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟทังหมด
้
ซึ่งสัดส่วนขายต่างประเทศมีเพียงประมาณร้ อยละ 5 โดยประเทศที่ส่งสินค้ าไปจําหน่าย
ได้ แก่ ญี่ปนุ่ เกาหลี และสปป.ลาว
ทังนี
้ ้ ลูกค้ า 10 รายแรกในปี 2557 และงวด 6 เดือนปี 2558 มีสดั ส่วนการขายประมาณร้ อยละ 67.46 และร้ อยละ 74.97 ของรายได้
จากการขายตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟ ตามลําดับ และไม่มีลกู ค้ ารายใดมีสดั ส่วนการขายเกินร้ อยละ 10 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
(3) นโยบายการกําหนดราคา
บริ ษัทมีนโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบมาตรฐาน: โดยส่วนใหญ่จะเป็ นตู้มาตรฐาน หรื อรางเดินสายไฟ ขนาดมาตรฐาน จะกําหนดราคาขาย
เป็ นราคาตามใบเสนอราคาขาย (Price List) และจะมีการพิจารณาปรับปรุ งใบเสนอราคาขายให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนการผลิตประจําทุก
ไตรมาส (โดยเฉพาะราคาเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง)
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2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปแบบมาตรฐาน: คือ ผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าสัง่ ออกแบบ หรื อมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เช่น การสัง่ ตู้
สวิทช์ บอร์ ดโดยมีอุปกรณ์ ไฟฟ้า (accessories) เฉพาะเจาะจงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรื อรู ปแบบโครงการที่มีการออกแบบโดยเฉพาะ การ
กําหนดราคาขายจะใช้ วิธีกําไรส่วนเพิ่มจากการประมาณต้ นทุน (Mark up on cost) ตามราคาต้ นทุนของผลิตภัณฑ์บวกอัตรากําไรขันต้
้ นที่
เหมาะสม และเป็ นไปตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด
บริ ษัทจะกํ าหนดราคาให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางด้ านราคาโดยการตัดราคาแข่งกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น แต่จะเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การที่รวดเร็ วและมีการให้ ส่วนลดทางการค้ าตามนโยบายของบริ ษัท
บริ ษัทจะพิจารณาขึ ้นราคาหากเกิดกรณีราคาต้ นทุนเหล็กซึ่งมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก บริ ษัทจะติดตามการเคลื่อนไหวราคา
้ นไม่ให้
วัตถุดิบอย่างใกล้ ชิดและจองซื ้อวัตถุดิบเพื่อสามารถบริ หารต้ นทุนในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และสามารถควบคุมต้ นทุนและกําไรขันต้
ผันผวนไปตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลก
(4) การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ช่องทางการจําหน่ายของบริ ษัทจึงแบ่งเป็ นการจําหน่ายโดยตรงต่อผู้รับเหมางานระบบและเจ้ าของโครงการ และผ่านร้ านค้ าจัด
จําหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การจัดจําหน่ายตรงต่อผู้รับเหมาติดตังงานระบบ
้
(Contractors) และเจ้ าของโครงการ : บริ ษัทใช้ กลยุทธ์การขายตรงในการ
ขายสินค้ าต่องานโครงการ โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ขายโครงการที่มีความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีทําการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ กับ
ผู้ออกแบบงานระบบของเจ้ าของโครงการ เพื่อให้ ชื่อของบริ ษัทติดอยู่ใน Vendor list และบริ ษัทจะได้ รับคัดเลือกเข้ าร่ วมเสนอราคา
จนกระทัง่ ปิ ดการขาย เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฝ่ ายขายและการตลาดจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้ างโครงการใหม่ๆ เพื่อเข้ าเสนอแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้ยังมีผ้ รู ับเหมาบางส่วนที่ติดต่อกับบริ ษัทโดยตรงเนื่องจากได้ รับข้ อมูลบริ ษัทจากการโฆษณา และผู้รับเหมาบางรายที่
้ ้บริ ษัทมีพนักงานขายโดยตรง
ได้ รับการเจาะจงจากเจ้ าของโครงการให้ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัท และบางส่วนเป็ นการแนะนําจากลูกค้ าเก่า ทังนี
สําหรับงานโครงการของบริ ษัท
2. การจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจัดจําหน่าย (Trading) : บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าผ่านร้ านค้ าจัดจําหน่าย เน้ นสินค้ าประเภท
รางเดินสายไฟ อาทิ ร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างรายเล็กและรายใหญ่ เพื่อช่วยในการกระจายสินค้ าและเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ กบั ลูกค้ าช่างรับเหมาก่อสร้ างรายย่อย-รายกลางทังกรุ
้ งเทพฯ และต่างจังหวัด เป็ นการขายขาด (ไม่ใช่ลกั ษณะฝาก
ขาย) โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายคอยดูแลกลุม่ ลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ทําให้ ทราบความต้ องการของลูกค้ าและความเคลื่อนไหวของตลาดได้ เป็ น
อย่างดี และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยเฉพาะลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมีสดั ส่วนการจัดจําหน่ายโดยตรงแก่ผ้ ูรับเหมาติดตังงานระบบและเจ้
้
าของโครงการและการจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจัด
จําหน่าย เฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2557) ประมาณร้ อยละ 80.91 และร้ อยละ 19.09 ของรายได้ จากการขายตู้สวิทช์ บอร์ ดและรางเดินสายไฟ
ตามลําดับ โดยสําหรับงวด 6 เดือนปี 2558 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจัดจําหน่ายโดยตรงแก่ผ้ รู ับเหมาติดตังงานระบบและเจ้
้
าของโครงการและ
การจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจัดจําหน่ายประมาณร้ อยละ 80.74 และร้ อยละ 19.26 ของรายได้ จากการขายตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟ
ตามลําดับ
(5) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟ เป็ นอุปกรณ์ ไฟฟ้าหลักที่จําเป็ นต่อการควบคุมและส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้บริ โภค
สําหรั บผู้ใช้ ไฟในทุกประเภท โดยเฉพาะจะเติบโตตามอุตสาหกรรมก่อสร้ าง และการติดตัง้ สายไฟฟ้าในอาคารประเภทต่างๆ ดังนัน้
ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจึงเติบโตตามภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้ างและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการก่ อสร้ าง
ในปี 2555 ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลยังต้ องเผชิญกับผลกระทบจากปั ญหานํ ้าท่วมหนักในปี
2554 ที่ผ่านมานัน้ เนื่องจากผู้ที่ต้องการซื ้อที่อยู่อาศัยในทําเลดังกล่าวได้ ชะลอการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัยออกไป ต่อมาในปี 2556 ตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ได้ กลับมาเติบโตขึ ้นอีกครัง้ โดยมีผ้ ปู ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์หนั ไปลงทุนเพิ่มขึ ้นเพื่อเตรี ยมตัวสําหรับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเข้ าไปลงทุนตามจังหวัดเศรษฐกิจหัวเมืองใหญ่ ตัวอย่างเช่น เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น ภูเก็ต เป็ นต้ น เพื่อ
รองรับชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเข้ ามา อย่างไรก็ตามในปี 2557 ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์หดตัวลงเล็กน้ อย ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการความไม่
มัน่ คงทางการเมืองในประเทศไทย ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการชะลอการลงทุน ประกอบกับในปี 2556 มีการเร่ งเปิ ดโครงการใหม่ ๆ ไปมากแล้ ว
ทําให้ ในปี 2557 ในบางพื ้นที่มีอปุ ทานมากเกินระดับอุปสงค์ที่แท้ จริ ง และต้ นทุนราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ ้นกว่าเท่าตัวจากปี ก่อนทําให้ การ
ขยายตัวของการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ลดลงตามไปด้ วย
นอกจากนี ้ภาพรวมข้ อมูลพื ้นที่การก่อสร้ างจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับอนุญาตให้
ก่อสร้ างใหม่ ในปี ระหว่างปี 2554 – 2557 ดังนี ้
ปี

เพื่ออยู่อาศัย

พาณิชย์ และ
อาคารสํานักงาน

อุตสาหกรรม
และโรงงาน

โรงแรม

การศึกษาและ
สาธารณสุข

อื่นๆ

รวม

2554
2555
2556
2557

44.08
46.00
48.19
47.14

11.05
14.16
14.72
12.49

7.28
9.06
10.47
7.56

3.74
1.72
2.99
1.81

0.90
0.73
0.83
0.90

3.13
3.03
3.78
2.39

70.18
74.70
80.98
72.29

อัตราการ
เติบโต
6.44%
8.41%
(10.73%)

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (หน่วย: ล้ าน ตร.ม.)

โดยข้ อมูลของสิ่งก่อสร้ างข้ างต้ นเป็ นการรายงานผลข้ อมูลจากการได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างซึง่ บางแห่งอาจยังไม่ได้ เริ่ มดําเนินการ
ก่อสร้ าง จะเห็นได้ ว่าแนวโน้ มแผนการก่อสร้ างโดยรวมและในแทบทุกประเภทอาคารเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี แต่มีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
ในปี 2557
ในส่วนของการประกอบการโรงงาน ปริ มาณการก่อสร้ างโรงงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างข้ างต้ น ยังสอดคล้ องกับปริ มาณ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการที่มีปริ มาณเติบโตขึ ้นทุกปี และชะลอตัวในปี 2557 เช่นเดียวกัน โดยกลุ่มสถิติและ
เผยแพร่สารสนเทศอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ แสดงข้ อมูลไว้ ดังนี ้

ปี

2554

2555

2556

กทม.
ภูมิภาค
รวม
กทม.
ภูมิภาค
รวม
กทม.
ภูมิภาค
รวม

ประกอบกิจการใหม่
อัตราการ
จํานวน
ทุน
คนงาน
เติบโต
(โรงงาน)
(ล้ านบาท)
(คน)
306
6,123.85
9,073
3,625
203,577.19
86,468
3,931
209,701.04
95,541
262
4,125.02
13,256
3,839
212,352.99
86,705
4,101
216,478.00
99,961
4.32%
260
6,363.06
5,111
4,416
362,508.17
114,907
4,676
368,871.23
120,018
14.02%
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ปี

2557

กทม.
ภูมิภาค
รวม

ประกอบกิจการใหม่
อัตราการ
จํานวน
ทุน
คนงาน
เติบโต
(โรงงาน)
(ล้ านบาท)
(คน)
257
5,782.37
5,446
4,379
370,050.28
107,987
4,636
375,832.65
113,433 (0.86%)

ที่มา: กลุม่ สถิติและเผยแพร่สารสนเทศอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สําหรับปี 2558 ศูนย์ข้อมูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ไทย บริ ษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตทแอแฟร์ ส จํากัด (AREA) ได้
สํารวจข้ อมูลพบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 อสังหาริ มทรัพย์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ ซึ่งมี
จํานวนหน่วยขายใหม่รวม 56,548 หน่วย โดยมีปริ มาณหน่วยขายเปิ ดขายใหม่ น้ อยกว่าปี 2557 ประมาณร้ อยละ 1 นอกจากนี ้ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยว่า ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในครึ่ งแรกของปี 2558 ชะลอตัวจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
้ ้ ในช่วงครึ่งปี หลังคาดว่าจะมีทิศทางดีขึ ้น
เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะหนี ้ครัวเรื อนที่สงู ขึ ้นส่งผลกระทบต่อกําลังซื ้อของผู้บริ โภค ทังนี
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ มีการปรับตัวและเลื่อนการเปิ ดโครงการ ทําให้ อปุ ทานในตลาดมีไม่มาก โดยในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็ น
ช่วงไตรมาส สุดท้ ายของปี งบประมาณ จะมีการเร่ งเบิกจ่ายงบประมาณ เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ าระบบต่อเนื่อง ประกอบกับยังมีปัจจัย
บวก ไม่ว่าจะเป็ นอัตราดอกเบี ้ยทรงตัวในระดับตํ่า การเร่ งรัดก่อสร้ างโครงสร้ างระบบสาธารณูปโภคภาครัฐ จะเป็ นส่วนผลักดันให้ ตลาด
้ ้ คาดว่าตลาดอสังหาริ มทรัพย์ปีนี ้น่าจะเติบโตได้ ประมาณ 5%
อสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องมีการขยายตัว ทังนี
สถาบันก่อสร้ างแห่งประเทศไทยยังคาดการณ์ว่าในปี 2558 นี ้จะมีมลู ค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้ างมากกว่า 1 ล้ านล้ าน
บาท เติบโตจากปี ก่อนร้ อยละ 5 – 6 เนื่องจากโครงการหลายโครงการได้ ชะลอไว้ ในปี ก่อน และกลับมาลงทุนในปี 2558 เนื่องจากมีความมัง่
คงทางการเมืองมากขึ ้น ทําให้ ทางภาคเอกชนมีความมัน่ ใจหันกลับมาลงทุนมากขึ ้น อีกทังยั
้ งมีโครงการลงทุนจากภาครัฐตามงบประมาณ
ปกติและโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานอีกด้ วย สถาบันการก่อสร้ างแห่งประเทศไทยมองว่าการลงทุนก่อสร้ างน่าจะมาจากภาครัฐเป็ น
หลักมีสดั ส่วน 55% และเอกชน 45% ซึง่ สูงกว่าค่าปกติ
โครงการภาครัฐ : ได้ เตรี ยมตัวรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงเร่ งพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางคมนาคมภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 วงเงินลงทุนเบื ้องต้ น
2,400,000 ล้ านบาทนอกจากนี ้ยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557-2558 จํานวน 5 มาตรการ ด้ วยกรอบวงเงินลงทุนโดยรวม
364,465 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ในปี 2558 จะเป็ นการลงทุนในโครงการเดิมต่อเนื่องจากปี 2557 ซึ่งเป็ นผลจากการมาตรการส่งเสริ มของรัฐบาล
ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาดการณ์วา่ น่าจะมีผลให้ มลู ค่าการลงทุนในการก่อสร้ างของภาครัฐในปี 2558 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2557 ถึงร้ อยละ
7 – 10 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 464,000 - 477,000 ล้ านบาท
โครงการภาคเอกชน : สําหรับในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ ้นกว่าปี 2557 ที่อตุ สาหกรรมก่อสร้ างในภาคเอกชน
เกิดการชะลอตัวในช่วงครึ่ งปี แรก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งช่วงครึ่ งหลังของปี อัตราการขยายตัวของการ
ก่อสร้ างเพิ่มสูงขึน้ หลังจากติดลบมา 5 ไตรมาสติดต่อกันเป็ นผลจากความต้ องการซือ้ บ้ านเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะอาคาร
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพและปริ มณฑลและจากความต้ องการเช่าอาคารสํานักงานทําให้ ธรุ กิจก่อสร้ างเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558
นี ้ นอกจากนี ้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์มองว่าการที่ภาครัฐเร่งงานก่อสร้ างโครงข่ายคมนาคมเพื่อให้ เปิ ดใช้ ได้ เร็วขึ ้น ทังรถไฟฟ้
้
าสายสีมว่ งที่
เปิ ดให้ บริ การ ปี 2559 และสายสีนํ ้าเงินส่วนต่อขยายที่จะเปิ ดให้ บริ การในปี 2560-2561 มีส่วนทําให้ การก่อสร้ างของภาคเอกชนและตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ขยายตัวได้ ตามที่คาดการณ์เอาไว้
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อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม
ร้ อยละ

ที่มา:สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

ภาวะการแข่ งขัน
ภาวะการแข่งขันของแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท อาจแบ่งได้ ตามรายละเอียด ดังนี ้
ตู้สวิทช์ บอร์ ด
ขนาดตลาดของตู้สวิทช์ บอร์ ดจะเติบโตตามอุตสาหกรรมก่อสร้ างและการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ รวมถึงกําลังการใช้ ไฟฟ้าใน
ประเทศ ด้ วย โดยผู้นําในส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่จะเป็ นของบริ ษัทผู้ผลิตตู้ทงที
ั ้ ่ได้ รับ License Type Testและ ไม่ได้ รับ License Type
Test ส่วนแบ่งตลาดของ SCI ยังมีขนาดเล็ก น้ อยกว่าร้ อยละ 3 ของตลาดรวม ซึง่ ประมาณการโดยผู้บริ หารของบริ ษัท จากการเปรี ยบเทียบ
มูลค่าขายของงานโครงการ เนื่องจากบริ ษัทเน้ นผลิตตู้ประเภท Type test ของบริ ษัทเอง โดยการแข่งขันค่อนข้ างจะสูงเนื่องจากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ในการควบคุมการจ่ายระบบไฟฟ้ าสําหรับงานโครงการอุตสาหกรรมต่างๆ งานก่อสร้ างอาคารทุกประเภท โดยสามารถแบ่ง
ประเภทของคูแ่ ข่งขันหลายรูปแบบ ดังนี ้
1. ผู้ผลิตที่เป็ นโรงงานผลิตเอง เป็ นโรงงานรับงานจากโครงการหรื อผู้รับเหมาเหมือนกับ SCI เช่น บมจ.อาซีฟา (ASEFA),
บจก.ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซิสเต็ม (TIC), บจก.มันตรา สวิทช์เกียร์ (Mantra), บจก.ภัทรอุตสาหกรรม (PMK) บจก.พรี ไซซ์
คอร์ ปอเรชัน่ (Precise) บจก.ยู้ต้าอุตสาหกรรม (Utah) เป็ นต้ น
2. เจ้ าของอุปกรณ์ที่นําเข้ าตู้มาขายเอง โดยจับมือกับผู้รับเหมาเข้ าประมูลงานเอง เช่น ABB SIEMENS เป็ นต้ น
้ ปกรณ์ เองได้ สําหรับงานที่ไม่มีการระบุข้อกําหนด หรื อ
3. ผู้รับเหมาที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทสามารถซื ้อตู้เปล่าเพื่อไปติดตังอุ
Vendor List ดังนัน้ จึงทําให้ ผ้ ซู ื ้อมีอํานาจการต่อรองสูงและการแข่งขันสูง ซึง่ อาจจะเป็ นงานที่ไม่ใช่โครงการใหญ่
เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้ างสูง มีผ้ ปู ระกอบการหลายประเภท ทังรายเล็
้
กและรายใหญ่ และคูแ่ ข่งบางรายจะเป็ นพันธมิตรกับผู้
จําหน่ายอุปกรณ์ จึงร่วมมือกันในการประมูลงาน รวมถึงการร่วมมือกับผู้ออกแบบ ทําให้ ต้องใช้ อปุ กรณ์หรื อวัตถุดิบตามข้ อกําหนด และ
ต่อรองไม่ได้ ซงึ่ อาจทําให้ บริ ษัทมีข้อเสียเปรียบเนื่องจากไม่ได้ ผกู ติดกับผู้จําหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึง่
บริ ษัทใช้ กลยุทธ์การสร้ างความเชื่อมัน่ ในสินค้ าและบริ การให้ แก่ลกู ค้ า และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีเป็ นหลักสําคัญ ประกอบกับ
บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบในปริ มาณมากเพียงพอในการผลิตและการเก็บสํารองวัตถุดิบและสินค้ าให้ เพียงพอต่อความต้ องการ
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รางเดินสายไฟและอุปกรณ์ รองรั บ
ขนาดตลาดของรางเดินสายไฟจะเติบโตตามการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายอุตสาหกรรมหนักและสาธารณูปโภค ขนส่ง
มวลชน พลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากเป็ นวัสดุอปุ กรณ์ในการรองรับสายไฟในโรงงานปิ โตรเคมี โรงไฟฟ้ า
ุ ภาพสูง
รถไฟฟ้า ในอาคารสํานักงาน ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ ส่วนแบ่งตลาดของ SCI จะเน้ นตลาดที่ต้องการสินค้ าที่มีคณ
ซึง่ มีค่แู ข่งในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 ราย และ SCI มีสดั ส่วนยอดขายอยู่ใน 1 ใน 5 อันดับแรกของตลาด ซึง่ ประมาณการโดยผู้บริ หาร
บริ ษัท จากการเปรี ยบเทียบมูลค่าขายของงานโครงการ การแข่งขันค่อนข้ างจะสูงเนื่องจากขันตอนการผลิ
้
ตไม่ซบั ซ้ อน และมีผ้ ผู ลิตราย
ย่อยมากรายที่เข้ ามาผลิตสําหรับลูกค้ าที่ไม่เน้ นคุณภาพมากนัก รวมถึงสินค้ าที่มาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ดังนันตลาดราง
้
เดินสายไฟจึงมีการแข่งขันด้ านราคาในตลาดกลางและล่าง
คูแ่ ข่งขันในผลิตภัณฑ์รางเดินสายไฟ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ผลิตที่เป็ นโรงงานผลิตเอง และรับงานจากโครงการหรื อผู้รับเหมาเหมือนกับ
SCI เช่น บจก.ทีเอสที เมทัลเวิร์ค (TST) TIC บจก.นีดกั ซ์ (ไทยแลนด์) (Neidex) บจก.บางกอกชีทเม็ททัล (BSM) เป็ นต้ น
ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะผลิตสินค้ าให้ มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มใหม่ ๆ โดยจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาทําให้ บริ ษัทมีความพร้ อมในด้ านต่างๆ ซึ่งผู้บริ หารเชื่อว่าบริ ษัทมีข้อ
ได้ เปรี ยบหรื อจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี ้
 เป็ นบริ ษัทที่สามารถเข้ ารับงานได้ ทกุ อุตสาหกรรมที่ใช้ ต้ สู วิทช์บอร์ ด และรางเดินสายไฟ อันได้ แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มงาน
อาคาร/ กลุม่ งานการไฟฟ้ า (EGAT/PEA/MEA) / กลุม่ งานระบบขนส่งมวลชน และสาธารณูปโภค
 เป็ น 1 ใน 5 บริ ษัทผู้นําตลาดผลิตภัณฑ์รางเดินสายไฟในประเทศไทย
 มีอุปกรณ์ ไฟฟ้าสําหรับตู้สวิทช์บอร์ ดที่หลากหลาย เนื่องจากไม่ได้ มีสญ
ั ญาผูกมัดกับเจ้ าของอุปกรณ์ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทําให้
สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ แก่ลกู ค้ า ทําให้ สามารถรองรับความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า โดยบริ ษัทใช้ เครื่ องจักรที่ทนั สมัย
เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ใช้ วตั ถุดิบอย่างคุ้มค่า มีโลหะส่วนเหลือน้ อยที่สดุ เพื่อช่วยประหยัดการใช้ วตั ถุดิบให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทยังมีการ
ให้ คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการติดตัง้ ตู้สวิทช์บอร์ ด และรางเดินสายไฟด้ วย
 ผลิตภัณฑ์ได้ รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และได้ รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ได้ แก่
ได้ รับมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories INC.) เป็ นต้ น และบริ ษัทได้ รับการรับรองระบบการบริ หารคุณภาพ ISO 9001 ISO
14001 และISO 18001
 สร้ างตราสินค้ า (Brand) “SCI” จนเป็ นที่ร้ ู จกั กันทัว่ ไปในกลุ่มผู้รับออกแบบระบบไฟฟ้ า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างและเจ้ าของ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เป็ นระยะเวลานานทังนี
้ ้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทภายใต้ ตราสินค้ า “SCI” เป็ นหนึ่งใน Vendor List ของโครงการ
รถไฟฟ้ามหานครและโครงการมาตรฐานต่างๆทังภาครั
้
ฐและเอกชน
 มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึง่ สามารถคัดเลือกเกรดวัตถุดิบให้ ตรงกับการใช้ งานของสินค้ า และ
บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบในด้ านราคาเนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบในปริ มาณมาก
 ได้ รับความไว้ วางใจจากทังภาครั
้
ฐและเอกชน โดยผลงานที่ผ่านมาประกอบด้ วย โครงการเอกชนขนาดใหญ่ โครงการพลังงาน
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถสรุ ปตัวอย่างรายชื่อลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั ในอุตสาหกรรม
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (2555 – พฤษภาคม 2558) ให้ ทราบพอสังเขป ดังนี ้
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ประเภทโครงการ

ชื่อโครงการ

โรงไฟฟ้าราชบุรี
โรงไฟฟ้าวังน้ อย
โรงไฟฟ้าจะนะ – สงขลา
โรงไฟฟ้าโรจนะ
โรงไฟฟ้าหนองแซง
โรงไฟฟ้าอุทยั
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
โรงไฟฟ้าเอกชนโกลว์
โรงไฟฟ้าเอกชนกัลฟ์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์-โลลาร์ โก
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต-TS11-THPPE-MJ3-02-3
การฝ่ ายฟ้าฝ่ ายผลิต-SPPCCR01
Nam-Theun II Hydro Power Plant
Hitachinaka Power Plant
Joetsu Power Plant
งานภาคปิ โตรเคมีคอล โรงกลั่น โรงกลัน่ นํ ้ามันไทยออยล์
บมจ. ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
นํา้ มัน
โรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก
โรงแรมคอนราด สมุย
งานภาคอาคารและตึก
โครงการหมู่บ้านนาราสิริ
NIST International School
โรงแรมเดอะไซน์ วงศ์อมาตย์
คอนโดมิเนียม My Style
อาคารศูนย์การแพทย์ รพ.จุฬา
งานภาคอุ ต สาหกรรมรวมถึ ง โรงงานอายิโนะโมโต๊ ะ
โรงงานต่ าง ๆ
โรงงานเจเนอรัลมอเตอร์ – GM
โรงปูนแก่งคอย
IRPC – UHV Plant
Purac Thailand
Evonik Thailand
อูเบะ ไนลอน
บจก. โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย
สาธารณู ป โภคและการขนส่ ง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – บางซื่อ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงิน ท่าพระ – หลักสอง
มวลชน
งานภาคโรงไฟฟ้าและสถานี
ไฟฟ้าย่ อยต่ าง ๆ

งานวางสายเคเบิ ้ลใต้ ดิน การไฟฟ้านครหลวง บางกะปิ – ชิดลม
งานวางสายเคเบิ ้ลใต้ ดิน การไฟฟ้านครหลวง วิภาวดีรังสิต

งานต่ างประเทศและอื่น ๆ

มอเตอร์ เวย์ M7
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า – นํ ้าเทิน 2
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มูลค่ า
(ล้ านบาท)

23.48
25.00
27.00
21.35
35.41
18.35
16.70
37.37
17.39
14.96
14.87
13.85
12.10
56.41
44.15
34.03
13.73
24.89
17.70
5.58
1.30
2.42
4.11
12.24
10.05
25.00
7.73
44.65
8.09
1.77
1.13
6.96
43.00
20.00
8.90
8.74
2.34
12.10

ระยะเวลา

ประเทศ

2556 - 2557
2556 - 2557
2556 - 2557
2556
2556 - 2557
2556 - 2557
2552 - 2556
2551 - 2553
2554 - 2557
2556
2554
2557
2551 - 2553
2552
2553 - 2555
2554 - 2557
2555 - 2557
2551 - 2555
2552 - 2555
2556
2556
2556
2557
2555 - 2556
2555 - 2557
2553 - 2554
2556 - 2557
2557
2554 - 2555
2556
2556 - 2557
2556 - 2557
2554 - 2556
2557 - 2558
2550
2556
2557
2551 - 2553

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สปป.ลาว
ญี่ปนุ่
ญี่ปนุ่
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สปป.ลาว
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ประเภทโครงการ

ชื่อโครงการ
เหมือง AKARA Mining
งาน Substation ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
PLUTO LNG Plant

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

2.34
3.64
48.34

ระยะเวลา

ประเทศ

2554
2554
2551 - 2552

ไทย
สวิสเซอร์ แลนด์

ออสเตรเลีย

2.2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(1) การจัดหาวัตถุดบิ และมูลค่ าการจัดหาผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบหลักของการผลิตตู้สวิทช์ บอร์ ด ได้ แก่ วัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่น สังกะสี อลูมีเนียม สแตนเลสแผ่น สีฝุ่น สีอะคริ ลิค
อุปกรณ์ ไฟฟ้าและสายไฟฟ้ าทองแดง ส่วนวัตถุดิบหลักของการผลิตรางเดินสายไฟ ได้ แก่ วัตถุดิบประเภทเหล็ก สังกะสี อลูมีเนียม
สแตนเลสแผ่น สีฝนุ่ สีอะคริ ลิค งานชุบเคลือบผิวสังกะสี HDG (Hot Dip Galvanized) น็อตและสลักภัณฑ์ตา่ งๆ ดังนี ้
1. เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส:
โดยสัดส่วนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบประเภทเหล็ก เหล็กแผ่น สังกะสี อลูมีเนียม สแตนเลสแผ่น จะเป็ นสัดส่วนที่มากที่สดุ ประมาณ
ร้ อยละ 30 - 40 ของยอดซื ้อทังหมด
้
ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็ นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด และรางเดินสายไฟโดยส่วนใหญ่จะ
เป็ นการซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายในประเทศ 2 ราย โดยบริ ษัทจะพิจารณาผู้จดั จําหน่ายจากความน่าเชื่อถือและมีการติดต่อสัง่ ซื ้อวัตถุดิบมาเป็ น
เวลานาน ทังนี
้ ้ ในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อเหล็กสังกะสี อลูมีเนียม สแตนเลสแผ่น คิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 36.50 และร้ อยละ 26.50 ของยอดสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม ตามลําดับ
ราคาเหล็กสังกะสี อลูมีเนียม สแตนเลสแผ่นซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัทจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับราคาของเหล็ก
แผ่นรี ดเย็น (Cold-Rolled Coil) และราคาเหล็กในตลาดโลก
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้สวิทช์บอร์ ด :
การผลิตตู้สวิทช์บอร์ ดจะต้ องจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นํามาประกอบในตู้ด้วย เช่น Circuit Breaker, Current Transformer (CT)
และ Selector Switch เป็ นต้ น ขึ ้นอยู่กบั คําสัง่ ของลูกค้ าซึง่ จะมียี่ห้อ เช่น ABB, SIEMENS, Schneider, LS ซึง่ ในบางครัง้ ลูกค้ าเป็ นผู้จดั ซื ้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเองหรื อบริ ษัทจะจัดซื ้อให้ ก็ได้ ในส่วนนี ้บริ ษัทสามารถจัดหาซื ้อได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามแบบที่ได้ รับมาหรื อ
บริ ษัทจะเสนอผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ า จะขึ ้นอยู่กบั การออกแบบ ลักษณะการใช้ งาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้ านันๆ
้ ซึง่ บริ ษัทได้
คัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากลเป็ นที่ยอมรับ มีคณ
ุ ภาพดีในราคาสมเหตุสมผล สําหรับลูกค้ าของบริ ษัท โดยจะจัดซื ้อผ่านผู้จดั
้ ้
จําหน่ายหรื อตัวแทนอื่น ๆ โดยตรงโดยส่วนใหญ่บริ ษัทจะสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศทังนี
ในปี 2557 และงวด 6 เดือนปี 2558 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ ไฟฟ้าคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 20.10 และร้ อยละ 30.91 ของยอด
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม ตามลําดับ
บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบหลัก คือ เหล็ก สังกะสี อลูมีเนียม สแตนเลสแผ่น ผ่านผู้จดั จําหน่ายเหล็กภายในประเทศเป็ นหลัก ซึง่
ในช่วงปี 2555-2557 บริ ษัทได้ สงั่ ซื ้อผ่านผู้จดั จําหน่ายรายหนึ่งคือ บจก.ตะวันออกรุ่งเรื อง ซึง่ มีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อเฉลี่ยร้ อยละ 18.90 ของ
ยอดซื ้อวัตถุดิบรวม ซึ่งเป็ นผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบให้ แก่บริ ษัทเป็ นเวลาต่อเนื่องมานานกว่า 6 ปี เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวสามารถจัดส่ง
วัตถุดิบได้ ตรงตามความต้ องการภายในระยะเวลาที่กําหนด
(2) นโยบายการจัดซือ้ วัตถุดบิ
เพื่อให้ การจัดซื ้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพและมีความมัน่ ใจว่าบริ ษัทจะได้ รับวัตถุดิบตรงตามคุณภาพและปริ มาณที่สงั่ ซื ้อในราคาที่
เหมาะสม โดยจะคํานึงถึงความต้ องการการใช้ ของหน่วยงานผลิต โดยจะต้ องมี Safety stock บางส่วนเพื่อให้ สามารถผลิตสินค้ าได้ ทนั ที
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และเพียงพอ การสัง่ ซื ้อจะต้ องรวดเร็ว ส่งมอบทันเวลา คุณภาพจะต้ องได้ มาตรฐานตามข้ อกําหนด (spec) การเก็บรักษาและสภาพจะต้ อง
ดูแล ตรวจสอบ ให้ พร้ อมใช้ นอกจากบริ ษัทจะมีการเปรี ยบเทียบ Supplier ในแต่ละรายแล้ ว เพื่อคัดเลือก Supplier ที่เหมาะสมทังทางด้
้
าน
ราคา และคุณภาพของวัตถุดิบที่ตรงความต้ องการของบริ ษัทเพื่อรักษามาตรฐานของสินค้ าซึง่ เป็ นสิ่งที่บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า
นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ พิจารณาเรื่ องอํานาจการต่อรองกับ Supplier กรณีที่มีการสัง่ ซื ้อในปริ มาณมาก
โดยนโยบายในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1. คุณภาพของวัตถุดิบ บริ ษัทจะเลือกสัง่ ซื ้อจากผู้แทนจําหน่ายที่น่าเชื่อถือและมีประวัติการส่งวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามคํา
สัง่ ซื ้อ ผู้บริ หารจะมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และบริ ษัทจะมีการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบทุกครัง้ ที่มี
การนําวัตถุดิบมาส่งเพื่อให้ มนั่ ใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาใช้ ในกระบวนการผลิต
2. ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ ต้ องมีนโยบายการสัง่ ซื ้อให้ สมั พันธ์กบั ระยะเวลาส่งมอบ เพื่อให้ การบริ หารสินค้ าคงเหลือ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. ราคาวัตถุดิบและแนวโน้ มของราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเหล็กเป็ นสินค้ า commodity ที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคา
ตลาดโลก ดังนัน้ ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบแต่ละครัง้ จะพิจารณาปริ มาณวัตถุดิบที่จะสัง่ ซื ้อ และระยะเวลาสัง่ ซื ้อให้ เหมาะสม
และติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้ มของราคาเหล็กอย่างใกล้ ชิด โดยในช่วงราคาเหล็กลดลง บริ ษัทอาจสัง่ ซื ้อเหล็ก
สํารองมากกว่าปกติ
บริ ษัทมีนโยบายสํารองวัตถุดิบให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้ เกิดปั ญหาขาดแคลน โดยประเมินปริ มาณการใช้ ระยะเวลา
การจัดเก็บ การซื ้อ โดยประชุมร่ วมกันระหว่างฝ่ ายขายและการตลาด วิศวกรหรื อหน่วยงานผลิต ประกอบกับการประมาณการใช้ ไปในปี
หรื อรอบปี ที่ผ่านมา แยกประเภทวัตถุดิบและวัสดุเพื่อการควบคุม กําหนดปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ปริ มาณการจัดเก็บไม่เกินกําหนด ต้ องมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการเคลื่อนไหวของ stock และชิ ้นส่วนประกอบตามช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อป้องกันการขาดสินค้ า เมื่อมีคําสัง่ ซื ้อสินค้ า
จากลูกค้ าบริ ษัทสามารถใช้ วตั ถุดิบที่ได้ สํารองไว้ เพื่อนํามาผลิตและส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าได้ เลย มีการกําหนดแผนการผลิตเพื่อให้ สามารถ
วางแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบให้ พร้ อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบล่วงหน้ าประมาณ 2 เดือนขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการใช้
วัตถุดิบและคําสัง่ ซื ้อสินค้ าของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ซึ่งบริ ษัทพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบ โดยคํานึงถึงคุณภาพ
วัตถุดิบ การบริ การ การจัดส่ง และการให้ ระยะเวลาการชําระเงิน (Credit Term) ประกอบกัน เพื่อให้ ได้ วตั ถุดิบที่ดีตรงตามมาตรฐานในการ
ผลิตสินค้ าและเกิดประโยชน์กบั บริ ษัทด้ านการประหยัดต้ นทุนให้ ได้ มากที่สดุ
(3) ขัน้ ตอนการผลิต
โดยขันตอนการผลิ
้
ต แยกออกเป็ น ขันตอนการผลิ
้
ตตู้สวิทช์บอร์ ด และขันตอนการผลิ
้
ตรางเดินสายไฟ ดังนี ้
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ขัน้ ตอนการผลิตตู้สวิทช์ บอร์ ด
รับคําสัง่ ซื ้อ

ออกแบบรายละเอียด
ตามมาตรฐานบริ ษัท

จัดทําแบบชิ ้นส่วนประกอบ และ
รายละเอียดด้ วยคอมพิวเตอร์

สัง่ ซื ้อวัตถุดิบและ
ตรวจสอบคุณภาพ

A

เตรี ยมผิวชิ ้นงานและ
พ่นสี

ประกอบตู้และ
อุปกรณ์ สายไฟ
Busbar

ตรวจสอบปริ มาณวัตถุดิบและสินค้ าใน
สต็อกว่าเพียงพอหรื อไม่

ประกอบชิ ้นส่วนเข้ า
ด้ วยกัน

ตรวจสอบระหว่างการ
ผลิต (ก่อนพ่นสี)
ตรวจสอบและทดสอบ
การใช้ งาน
(Final Inspection &
Test Function)

ตรวจสอบโดยลูกค้ า หรื อ
ผู้ออกแบบ หรื อบุคคลภายนอก
(Witness Test & Inspection)

ส่งคําสัง่ ผลิตไป
แผนกผลิต

ตัดเหล็กตามแบบ และทําการขึ ้นรูป
พับ ตัด เจาะตามที่ออกแบบ

Packing
และจัดส่ง

ติดตังให้
้
ลูกค้ า

ขัน้ ตอนการผลิตรางเดินสายไฟ
ขันตอนการผลิ
้
ตรางเดินสายไฟจะมีขนตอนเริ
ั้
่ มต้ นเหมือนกับการผลิตตู้สวิทช์บอร์ ดจะแตกต่างกันตรงช่วงการพ่นสีหรื อการชุบ
สังกะสี ซึง่ แสดงได้ ตามภาพทางเดินการผลิตด้ านล่างดังนี ้
A
เตรี ยมผิวก่อนพ่นสี
หรื อชุบสังกะสี

พ่นสี /
ชุบสังกะสี

ตกแต่งและ
ประกอบ

ตรวจสอบและ
Packing
(Final Inspection)

ตรวจสอบโดยลูกค้ า หรื อ
ผู้ออกแบบ หรื อบุคคลภายนอก
(Witness Test & Inspection)

จัดส่ง

(4) กําลังการผลิตและนโยบายการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโรงงานตังอยู
้ ่ที่ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื ้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยมีพื ้นที่ใช้ สอยรวมประมาณ
7,200 ตารางเมตร ประกอบด้ วยเครื่ องจักรจํานวนกว่า 30 เครื่ อง โดยเครื่ องจักรหลักๆ สําหรับการผลิตตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟ
ประกอบไปด้ วย เครื่ องตัด เครื่ องพับ เครื่ อง CNC เครื่ องปั ม้ ขึ ้นรูป เครื่ องเชื่อม และ ระบบล้ าง+พ่นสี เป็ นต้ น
บริ ษัทดําเนินการผลิต 1 กะต่อวัน สัปดาห์ละ 6 วันตังแต่
้ 8.00 น. ถึง 17.00 น.และมีการทํางานล่วงเวลา ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณ
คําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
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บริ ษัทได้ จําแนกรายละเอียดกําลังการผลิตและปริ มาณการผลิตโดยเฉลี่ยแยกตามผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี ้
ประเภทผลิตภัณฑ์
1. ตู้สวิทช์ บอร์ ด
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริ มาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
2. รางเดินสายไฟ
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริ มาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใช้ กําลังการผลิต

หน่ วย

2555

2556

2557

6 เดือนปี 2558

ตู้/ปี
ตู้/ปี
%

1,500
1,226
81.73

1,500
740
49.30

1,500
1,160
77.30

750
933
*124.40

ตัน / ปี
ตัน / ปี
%

5,500
3,820
69.40

5,500
4,340
79.00

5,500
4,150
75.40

2,750
2,422
88.07

ข้ อมูล : * กําลังการผลิตประมาณการโดยผู้บริ หาร โดยอัตราการใช้ กําลังการผลิตของตู้สวิทช์บอร์ ดที่เกินร้ อยละ 100 เนื่องจากบริ ษัทจ้ างบุคลากร
ภายนอกชัว่ คราว (Outsource) และให้ พนักงานทํางานล่วงเวลาในช่วงที่มีคําสัง่ ซื ้อปริ มาณมาก

นโยบายการผลิต
บริ ษัทมีนโยบายการผลิตสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ เช่น มาตรฐาน IEC, UL, NEMA VE1,
มอก., ANSI, NEC เป็ นต้ น โดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้ าควบคู่ไปกับการบริ หารสินค้ าคงคลัง เพื่อให้ สามารถส่งมอบสินค้ าได้ ตาม
คุณภาพและเวลาที่กําหนด
(5) มาตรฐานระบบการจัดการและผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่บริ ษัทได้ รับแบ่งออกเป็ น มาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มีดงั นี ้
เครื่ องหมาย /
ชื่อมาตรฐาน

สถาบันที่ให้ การ
รับรองมาตรฐาน
(ประเทศ)

มาตรฐานที่ได้ รับ ปี ที่ได้ รับ

ปี ที่หมดอายุ
ล่ าสุด

DQS-UL เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทที่ใหญ่ที่สดุ
UL DQS Japan
ของโลกที่ให้ บริ การด้ านการรับรองระบบ (ประเทศญี่ปน)
ุ่
บริ หารสาขาต่าง ๆ

ISO 9001 : 2008

2556

2559

MASCI เป็ นสถาบันรับรองมาตรฐาน
MASCI และ NAC
ไอเอสโอเพื่อดําเนินงานด้ านการ
(ประเทศไทย)
ให้ บริ การรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ
และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
อุตสาหกรรมในการยอมรับร่วมกับ NAC
ซึง่ เป็ นองค์กรกํากับดูแลให้ การ
ดําเนินการด้ านการรับรองระบบงาน
ด้ านการมาตรฐานของประเทศให้
สอดคล้ องกับระบบสากล

ISO 9001: 2008
ISO 14001 : 2004
TIS 18001 : 2554

2550
2551
2551

2559
2560
2560

คําอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐาน

1. มาตรฐานระบบการจัดการ

QMS
CM 028

ISO 9001 QMS03049/653 QMS 002/EMS 005/OHS 001
ISO 14001 EMS08007/280
TIS 18001 OHS08009/227
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เครื่ องหมาย /
ชื่อมาตรฐาน

OHSAS 18001 OHSAS08013/146

คําอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐาน
MASCI เป็ นสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอเพื่อดําเนินงานด้ านการ
ให้ บริ การรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ
และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
อุตสาหกรรม

สถาบันที่ให้ การ
รับรองมาตรฐาน
(ประเทศ)

มาตรฐานที่ได้ รับ ปี ที่ได้ รับ

ปี ที่หมดอายุ
ล่ าสุด

MASCI

OHSAS 18001:

2551

2560

(ประเทศไทย)

2007

United Kingdom
Accreditation
Service, ASTA
Certification
Services
(สหราชอาณาจักร)
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาห
กรรม (สมอ.)
(ประเทศไทย)

IEC 61439-2

-

IEC 60439-1:1999
IEC 60439-1:1992

2557,
2555
2547
2542

มอก. 1436-2540
มอก. 904-2532

2547
2541

-

NEMA VE1,
CAN/CSA-C22
No. 126-M91
UL Subject 568

2541

-

2541

-

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
IEC เป็ นองค์กรอิสระที่กําหนด
มาตรฐานด้ านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
และทําการจัดทําแบบการประเมินเพื่อ
การรับรองคุณภาพ

มอก. เป็ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เพื่อเป็ นเครื่ องพิสจู น์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทประเภทเครื่ อง
ควบคุมไฟฟ้าแรงดันตํ่า เป็ นสินค้ าที่มี
คุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้
งาน
UL เป็ นองค์กรอิสระระดับโลกด้ าน
Underwriters
ความปลอดภัยได้ กําหนดมาตรฐานด้ าน Laboratories Inc.
ความปลอดภัยขึ ้นเพื่อให้ ลกู ค้ าและ
(สหรัฐอเมริ กา)
บริ ษัทเองมัน่ ใจในสินค้ าและบริ การที่ใช้
อยู่

-

หมายเหตุ : 1. มาตรฐาน IEC เป็ นมาตรฐานสากล บริ ษัทส่งตู้ ไปทดสอบแบบ Type Test ตามมาตรฐาน IEC 60439 และ 61439 ของ
IEC จะมีคา่ ใช้ จ่ายต่อตู้ประมาณ 5 -10 ล้ านบาท ระยะเวลาทดสอบประมาณ 9 เดือนถึง 1 ปี มีใบ Certificate และไม่มีวนั หมดอายุ
2.มาตรฐาน มอก.1436-2540 คือมาตรฐานตู้ของไทย ที่สมาคมอุตสาหกรรม เป็ นผู้กําหนด โดยจะออกเป็ นใบรับรองให้ ไม่มี
ค่าใช้ จ่าย เนื่องจากตอนไปขอ จะอ้ างอิงกับ Type Test ASTA ที่บริ ษัทได้ รับอยู่แล้ ว และไม่มีวนั หมดอายุ
3.มาตรฐานที่มีวนั หมดอายุ จะต้ องมีคา่ ธรรมเนียมในการต่ออายุ และมีการตรวจระบบก่อนการออกใบรับรองใหม่
การควบคุมคุณภาพ
บริ ษัทมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยแผนกตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) เพื่อตรวจสินค้ าสําเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ
เพื่อให้ ได้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและตรงกับความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนันบริ
้ ษัทยังมีแผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) ทุกขันตอนของการผลิ
้
ต เพื่อให้ ได้ ความมัน่ ใจว่าสินค้ าเมื่อผลิตเสร็จทุกชิ ้นจะได้
สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะต้ องผ่านการตรวจสอบด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ได้ รับการทดสอบว่าได้ มาตรฐาน รวมทังมี
้
การเช็คและวัดค่า ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
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(6) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม และไม่มีประวัติกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่ องสิ่งแวดล้ อมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และข้ อกําหนดขององค์การบริ หารส่วน
ตําบล แล้ ว โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ซึ่งบริ ษัทให้ ความสําคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนใกล้ เคียง บริ ษัทจึงว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกซึง่ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม และได้ รับใบอนุญาตถูกต้ องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ปี ละ 1 ครัง้ ผลการตรวจสอบ ณ เดือน พฤศจิกายน 2557 มีดงั นี ้
รายการตรวจ
1. ผลการตรวจสอบวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
- บริ เวณพื ้นที่หลังโรงงาน
2. ผลการทดสอบคุณภาพนํา้ ทิง้
- ปริ มาณออกซิเจนที่ ละลายนํา้ ที่จุลินทรี ย์ ใช้ ในการย่อยสลายหรื อเผาผลาญ
สารอินทรี ย์ที่อยู่ในนํ ้า (BOD)
- ค่าความสกปรกของนํ ้าที่เกิดจากการใช้ ปริ มาณออกซิเจนทังหมดเพื
้
่อใช้ ในการ
ออกซิไดซ์สารอินทรี ย์ในนํ ้าให้ กลายเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์ (COD)
- ค่านํ ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
- ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)
- ของแข็งละลายนํ ้าได้ (Total Dissolved Solids)
- ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)

ผลการตรวจ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

(7) สิทธิประโยชน์ จากบัตรส่ งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี 2.2.1.4 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีงานที่ได้ รับคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าและอยู่ระหว่างการผลิต และยังไม่ได้ สง่ มอบให้ แก่ลกู ค้ า
จํานวน 93.04 ล้ านบาท โดยมีกําหนดการส่งมอบภายในปี 2558 ดังนี ้
ประเภทงาน
งานตู้สวิทช์บอร์ ด
งานรางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ
รวม
2.2.2

งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
จํานวน (ล้ านบาท )

62.39
30.65
93.04

ธุรกิจผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ และบริการชุบสังกะสี
2.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (AG&SCIMT) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ SCI เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเสาโครง
้ ่ที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยการผลิตเสาโดย AG&SCIMT นัน้ ได้ รับการสนับสนุนการ
เหล็กชุบกัลวาไนซ์ (สังกะสี) โรงงานตังอยู
ผลิตจากพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริ ษัท AG Ajikawa Corporation “AG (Japan)” ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ SCI เป็ นผู้ถ่ายทอด
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เทคโนโลยีการผลิต วางแผน ออกแบบงานเสาโครงเหล็กต่างๆ รวมถึง การดําเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพในการผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง
จัดหางานต่างประเทศให้ แก่บริ ษัทอีกด้ วย
AG (Japan) เป็ นหนึ่งในบริ ษัทผลิตเสาเหล็กที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปนุ่ และ ตลาดต่างประเทศ ซึง่ มีความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเสาเหล็กในรู ปแบบต่างๆ ในด้ านเสาไฟฟ้าแรงสูง และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี ซึ่งทางกลุ่ม AG (Japan) ได้ มา
ร่ วมงานกับบริ ษัทในครัง้ แรกเมื่อปี 2537 โดย SCI ได้ ขอซื ้อเทคโนโลยีในการผลิต Knowhow AG (Japan) ในการออกแบบ การผลิต และ
ควบคุมคุณภาพของเสาไฟฟ้าแรงสูง และ ด้ วยความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน AG (Japan) ได้ ตกลงเข้ าร่ วมลงทุนกับ SCI เป็ นหนึ่งในผู้ถือหุ้น ใน
ปี 2544 โดย AG (Japan) ยังคงจะถือหุ้นใน SCI ร้ อยละ 3.52 หลัง IPO และยังมีนโยบายถ่ายทอด การออกแบบเทคนิคการผลิตและ
สนับสนุนการผลิตของ AG&SCIMT ต่อไปในอนาคต
AG&SCIMT ได้ แบ่งผลิตภัณฑ์เหล็กชุบกัลวาไนซ์เป็ น 4 ประเภท และ 1 ประเภทการให้ บริ การ ดังนี ้
1. เสาไฟฟ้ าแรงสูง (Transmission Tower)
2. โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)
3. เสาสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Tower)
4. โครงสร้ างเหล็กอื่นๆชุบกัลวาไนซ์
5. บริ การชุบกัลวาไนซ์ (สังกะสี)
โดยมีรายละเอียดในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) ธุรกิจผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Tower)
ระบบไฟฟ้านัน้ ประกอบด้ วยระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง ไฟฟ้า และระบบจํ าหน่ ายไฟฟ้ า โดยระบบส่ง ไฟฟ้านัน้ ทํ าหน้ า ที่ส่ง
กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งผลิตไปสู่ระบบจํ าหน่ายไฟฟ้าก่อนที่จะส่งให้ ผ้ ูบริ โภคต่อไป โดยการส่งกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปสู่ระบบ
จําหน่ายไฟฟ้านันจํ
้ าเป็ นจะต้ องใช้ สายไฟ และเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้ าแรงสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสามารถรองรับไฟฟ้ าแรงดันสูง
ได้ เสาส่งไฟฟ้ าแรงสูงนัน้ เป็ นเสาโครงเหล็กถักชุบสังกะสี ซึ่งรู ปแบบ ลักษณะ และขนาดของเสาไฟฟ้าแรงสูงนันขึ
้ ้นอยู่กับ แรงดันไฟฟ้ า
ลักษณะสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ที่จะติดตังเสา
้ เป็ นต้ น โดยในกรณีที่เสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้ ามีรูปแบบเหมือนกัน หากแรงดันไฟฟ้าที่ใช้
ในการจัดส่งกระแสไฟฟ้าสูงขึ ้น เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนันจะต้
้
องมีความแข็งแรงมากขึ ้นเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและมิให้ เกิดอันตรายต่อ
ทรัพย์สินที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณที่สายไฟฟ้ าแรงสูงตัดผ่าน
AG&SCIMT เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้ าแรงสูงที่รองรับแรงดันไฟฟ้ าที่เชื่อมต่อจากระบบผลิตไฟฟ้าที่จะส่งต่อมายังสถานี
ไฟฟ้าหรื อจากสถานีไฟฟ้าจุดหนึ่งไปยังอีกสถานีไฟฟ้าอีกจุด การผลิตเสาไฟฟ้า หรื อ Transmission Tower จะต้ องใช้ เหล็กที่เคลือบสังกะสี
เพี่อป้องกันสนิมกัดกร่ อน และยืดอายุการใช้ งาน และลักษณะเสาจะเป็ นโครงเหล็กถัก (Steel Lattice Tower) เป็ นเสาโครงสร้ างพิเศษโดย
จะมี แ ขนที่ ส่ว นบนของโครงสร้ างเสา เพื่ อ ยึดสายไฟฟ้ าแรงสูง โดยระยะห่า งระหว่า งเสาโดยเฉลี่ ย สํ า หรั บ การติ ดตัง้ เสาโครงเหล็ก
ไฟฟ้าแรงสูง มีระยะประมาณ 300 เมตร AG&SCIMT สามารถผลิตเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูงได้ ตงแต่
ั ้ การส่งแรงดันไฟฟ้ าขนาด 69 กิโลโวลต์
115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ และ 500 กิโลโวลต์ โดยมีขนาดความสูงของเสาตังแต่
้ 30 - 100 เมตร ซึ่งขนาดความสูงขึน้ อยู่กับ
สภาพแวดล้ อมของที่ตงเสา
ั ้ และขึ ้นอยู่กบั จํานวนกิโลโวลต์ของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเป็ นหลัก
โดยปกติการผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูงสําหรับการติดตังให้
้ แก่ลกู ค้ าภายในประเทศ ซึ่ง EGAT และ PEA จะมีแบบกลางอยู่แล้ วที่
ออกแบบโดยเจ้ าของงาน และ เป็ นแบบมาตรฐาน โดยแต่ละโรงงานจะนําแบบกลางมาเตรี ยมเป็ นแบบเพื่อการผลิต ส่วนโรงไฟฟ้ าเอกชน
ได้ แก่ IPP, SPP, VSPP ในประเทศ มักจะมีการอ้ างอิงใช้ เสามาตรฐานจากทาง EGAT และ PEA เช่นกัน ที่ต้องใช้ เสาไฟมาเชื่อมต่อไฟฟ้ า
เช่น โรงผลิตไฟฟ้าบ่อวิน โรงผลิตไฟฟ้านํ ้าพอง เป็ นต้ น โดย EGAT และ PEA จะเป็ นผู้ออกแบบเสาไฟฟ้ามาตรฐานมาให้ แต่หากเป็ นงาน
โครงการงานผลิตเสาให้ แก่ลกู ค้ าในต่างประเทศ เช่น โรงผลิตไฟฟ้ าเอกชน ในประเทศญี่ปุ่น เป็ นต้ น จะต้ องมีการออกแบบใหม่เพื่อให้
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เหมาะสมกับโครงการนันๆ
้ ซึง่ บริ ษัทจะรับงานผ่านการแนะนําจากบริ ษัท AG (Japan) ซึง่ เป็ นพันธมิตรของบริ ษัทเป็ นส่วนใหญ่ โดยบริ ษัท
AG (Japan) เป็ นผู้ช่วยออกแบบโครงสร้ างเสา และแนะนําให้ AG&SCIMT เป็ นผู้ผลิตให้ ปั จจุบนั บริ ษัท AG&SCIMT มีกําลังการผลิต
ประมาณ 20,000 ตันต่อปี โดยจัดจําหน่ายให้ กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นผู้รับเหมาที่ประมูลงานได้ จากหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรต่างๆ ที่ทํา
ธุรกรรมในกลุม่ พลังงานด้ านไฟฟ้าทังในและต่
้
างประเทศเป็ นหลัก

(2) โครงสร้ างเหล็กสถานีไฟฟ้าย่ อย (Substation Steel Structure)
การสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) จะเป็ นแหล่งรับกระแสไฟฟ้ าจากระบบส่งไฟฟ้ าเพื่อควบคุมและปรับลดแรงดันไฟฟ้า
ก่อนที่จะส่งไปยังผู้บริ โภค โดยจะมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตดั ตอนไฟฟ้ า อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ า อุปกรณ์ควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้ า
้ เพื่อตัดสายส่งที่มีปัญหาลัดวงจรออกจากการจ่ายไฟฟ้า โดยบริ ษัท AG&SCIMT เป็ นผู้ออกแบบ
และมีอปุ กรณ์สําหรับป้องกันระบบติดตังไว้
และผลิตโครงสร้ างเหล็กของสถานีไฟฟ้าย่อยที่จะต้ องใช้ เหล็กที่เคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันสนิมกัดกร่ อน และยืดอายุการใช้ งาน โครงสร้ าง
โลหะของสถานีไฟฟ้ามีหลายรูปแบบ และแตกต่างตามขนาดของกําลังไฟฟ้ าได้ แก่ 115kV, 230kV, 500kV แต่โดยทัว่ ไปจะประกอบไปด้ วย
Take Off Structure ซึง่ เป็ นลักษณะเสาโครงเหล็กถักขนาดเล็ก ไม่สงู มากนัก ทําหน้ าที่ รองรับสายไฟฟ้าแรงสูงจาก โครงสร้ างรับสายส่ง
จากเสาไฟฟ้าแรงสูงเข้ าสูส่ ถานีไฟฟ้าย่อย และ Equipment Support หรื อ โครงสร้ างรองรับอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ลักษณะสถานี
ไฟฟ้าย่อยจะมีรูปแบบที่หลากหลายไปตามข้ อกําหนดของลูกค้ า หรื อ อุปกรณ์ที่ลกู ค้ าออกแบบมาให้ ผลิตเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการใช้
งาน
ปริ มาณงานผลิตโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อยขึ ้นอยู่กบั การขยายตัวของความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในพื ้นที่ต่างๆ โดย EGAT, PEA,
้
และการสัง่ ซื ้อเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย ซึง่ กลุ่มลูกค้ าหลัก
และ โรงไฟฟ้ าเอกชน จะเป็ นผู้วางแผนและเปิ ดประมูลงานก่อสร้ างทังหมด
ของบริ ษัท คือ ผู้รับเหมาที่รับงานจาก EGAT, PEA, และ งานเอกชน
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(3) ธุรกิจผลิตเสาสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Tower)
บริ ษัท AG&SCIMT ผลิตเสาโครงเหล็กสําหรับสื่อสารและโทรคมนาคม เป็ นเสาสูงที่ออกแบบมาเพื่อติดตังอุ
้ ปกรณ์สื่อสารในระบบ
โทรคมนาคม อาทิ ระบบการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเสาสื่อสารโทรคมนาคมที่บริ ษัท
ผลิตเป็ นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีเช่นเดียวกับเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูงที่จะต้ องใช้ เหล็กที่เคลือบสังกะสีเพี่อป้องกันสนิมกัดกร่ อน และยืดอายุการ
ใช้ งาน โดยรูปแบบ ลักษณะ และขนาด ของเสาโทรคมนาคมขึ ้นอยู่กบั แรงลม จํานวนอุปกรณ์ที่ติดตังบนเสา
้
และสถานที่ที่ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
เสาโทรคมนาคมของบริ ษัทสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. เสาโทรคมนาคมชนิดไม่มีสายยึดโยง (Self Supporting Tower)
เป็ นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ที่มีระดับความสูง 35- 100 เมตร ไม่มีสายยึดโยงกับโครงเสา และมีโครงสร้ างยึดติดกับฐานรากโดยตรง
Self Suporting Tower ออกแบบให้ สามารถรับแรงลมได้ ด้วยตนเอง จึงเหมาะสมสําหรับการติดตังเสาโทรคมนาคมบริ
้
เวณที่มีพื ้นที่จํากัด
ลักษณะ Self Supporting Tower ขนาดใหญ่ที่เป็ นที่นิยมจะเป็ นเสาโครงเหล็กถัก มีโครงสร้ างหน้ าตัดในรูปสามเหลี่ยม (Triangular CrossSection) หรื อ สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส (Square Lattice) ซึง่ โดยรวมเรี ยกว่า เสาโครงถัก (Steel Lattice Tower) เสา Self Supporting Tower อาจ
ประกอบขึ ้นจากโครงสร้ างเหล็กฉาก หรื อ ท่อเหล็กกลม

Steel Lattice Tower

Stub Tower

2. เสาโทรคมนาคมชนิดยึดโยงด้ วยสลิง (Guyed Mast Tower)
เป็ นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ที่มีระดับความสูง 16 - 120 เมตร ที่ต้องมีลวดเหล็กตีเกลียวยึดเสาไว้ กบั ฐาน เพื่อช่วยรับแรงลม หรื อ
เป็ นเสาที่ต้องอาศัยโครงสร้ างอื่นรองรับ โดย Guyed Mast Tower ราคาตํ่ากว่า Self Supporting Tower แต่จําเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่บริ เวณกว้ าง
้ ปกรณ์
สําหรับการติดตัง้ และมีข้อจํากัดในการติดตังอุ
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บริ ษัทมีกําลังการผลิตเสาสื่อสารและโทรคมนาคม ประมาณ 2,000 ต้ นต่อปี ซึง่ เสาโครงถักเหล็กประเภท Steel Lattice Tower
สามารถใช้ เครื่ องจักรผลิตได้ (เสาลักษณะเดียวกับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง) แต่เสาประเภท Stub Tower และเสาโครงเหล็กยึดโยงด้ วยสลิง
Guyed Mast Tower ต้ องใช้ การผลิตที่มีการเชื่อมซึ่งต้ องใช้ ความชํานาญของบุคคลากรเป็ นหลักโดยปกติบริ ษัทมักจะรับงานผลิตจาก
ผู้รับเหมาของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คือ ผู้รับเหมาของผู้ให้ บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) เช่น บมจ. ทรู
คอร์ ปอเรชัน่ (TRUE) บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ (DTAC) และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส (AIS) เป็ นต้ น
(4) ธุรกิจผลิตโครงสร้ างเหล็กอื่นๆชุบกัลวาไนซ์ (General Steel Fabrication)
นอกจากโครงสร้ างเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย บริ ษัทยังรับผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ตามความต้ องการของลูกค้ า โครงสร้ าง
เหล็กชุบสังกะสีที่บริ ษัทรับจ้ างผลิตมีหลายชนิด เช่น โครงสร้ างเหล็กในส่วนแผงโครงเหล็กสําหรับตังแผงโซลาร์
้
เซลล์ สะพานเหล็กข้ ามทาง
รถไฟ หมอนรถไฟเหล็ก โดยลูกค้ าของบริ ษัทเป็ นกลุ่มผู้รับเหมาที่รับงานในรู ปแบบ Turn Key จากเจ้ าของโครงการเป็ นหลัก ซึ่งเจ้ าของ
โครงการ คือ EGAT การรถไฟแห่งประเทศไทย บริ ษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ เป็ นต้ น โดยปริ มาณงานจะขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณงาน
โครงการ และ การสัง่ ซื ้อจากผู้รับเหมาเป็ นหลัก

(5) บริการชุบกัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanizing Service)
บริ ษัท AG&SCIMT ให้ บริ การแก่ SCI ในส่วนผลิตภัณฑ์รางเดินสายไฟบางส่วนมีการเคลือบสังกะสีนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์
เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสาร โครงสร้ างเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย และโครงสร้ างเหล็กอื่นๆของบริ ษัทเอง และยังให้ บริ การชุบสังกะสีให้ แก่
้
บุคคลภายนอก (หากกําลังการชุบเหลือหลังจากชุบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริ ษัทก่อน) ซึ่ง AG&SCIMT ชุบผลิตภัณฑ์ ของตัวเองทังหมด
ประมาณร้ อยละ 80 ของกําลังการผลิต ส่วนกําลังการผลิตที่เหลือจะชุบรางเดินสายไฟให้ กบั SCI และ ชุบผลิตภัณฑ์อื่นๆให้ แก่ลกู ค้ าประจํา
โดยคิดค่าบริ การตามนํ ้าหนัก
บริ ษัทมีความสามารถในการชุบโลหะที่ประมาณ 2,000 ตันต่อเดือน หรื อ 24,000 ตันต่อปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทสามารถชุบ
สังกะสีได้ นนั ้ ได้ แก่ โครงสร้ างเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูง เสาโทรคมนาคม รางเดินสายไฟ สะพานเหล็ก ราวเหล็กกันอันตราย (Guard Rail) เสาไฟ
เสาป้ายบอกทาง โครงสร้ างอาคาร โกดัง เป็ นต้ น แต่ปกติจะไม่รับชุบงานจากลูกค้ าภายนอกหากกําลังการผลิตไม่เพียงพอ โดยจะเลือก
ให้ บริ การกับบริ ษัทในกลุม่ ก่อน
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ผลงานที่สาํ คัญ
ที่ผ่านมาช่วงปี 2555 – พฤษภาคม 2558 บริ ษัทมีงานเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ที่สําคัญ
พอสรุปได้ พอสังเขป ดังนี ้
มูลค่ างานที่
บริษัทได้ รับ
โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ช่ วงเวลาที่
ดําเนินงาน

600
100
6
550

2557-2558
2557-2558
2556
2555-2556

200

2555

3
90
110

2555
2554-2555
2554-2555

HSA-S2: 500kV Substation
HSA-S1: 500kV Substation
U-Thai (Generator Subsation)
500 kV. Gulf U-Tai Project
IPP-PGS-S1: 500kV Substation
IPP-PGS-SS-01

40
17
12
30
27
14

2556
2556
2556
2556
2555
2555

True Growth Infra Fund
AIS 3G
DTAC 2014-2015 & Relocate
BFKT Phase 4,5,6

500
90
50
400

2557- ปั จจุบนั
2557
2557
2555-2556

เจ้ าของโครงการ
เสาไฟฟ้าแรงสูง
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
Electricite du Laos
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าหนองแสง
(Nong Saeng Power Plant Project)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Electricite du Laos
เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่ อย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริ ษัท กัลฟ์อิเล็คตริ ก จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กัลฟ์อิเล็คตริ ก จํากัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
เสาสื่อสารโทรคมนาคม
บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
บจก. บีเอฟเคที

ชื่อโครงการ

N3T1-L1-01: 500kV Nam Phong 2 - Chaiyaphum2
IPP-GUT-L1: 500kV Gulf JP UT Power Plant - Phachi 2
115kV. NNG3A
HSA-L1: 500kV Thai/ Laos Border -Nan
IPP-PGS-L1: 500 kV. Power Generation Supply
Switchyard – Phachi 2 and Phachi 2 – Wang Noi Junction

AG Ajikawa Corporation, Japan
จร.คพส.8.1-01AB/2553: 115kV Pai – Mae Hong Son
115kV Xekhamane 3 – Xekon - Salavan

2.2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(1) กลยุทธ์ ทางการตลาด
เนื่องด้ วยกลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัท AG&SCIMT ในส่วนของเสาไฟฟ้ าแรงสูงจะเป็ นผู้รับเหมาที่รับงานจาก EGAT PEA
รวมถึงผู้รับเหมาจากที่ได้ งานเสาสื่อสารโทรคมนาคมจากผู้ให้ บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น TRUE DTAC AIS บริ ษัทจึงได้
กําหนดกลยุทธ์ที่ทําให้ สามารถได้ งานจากลูกค้ ากลุม่ นี ้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสัดส่วนการตลาด ดังนี ้
1. รักษามาตรฐานคุณภาพของงาน
เนื่องจากการผลิตงานเสาโครงสร้ างเหล็กในประเทศไทย มีจํานวนไม่กี่ราย ทุกรายจะต้ องผ่าน Approval vendor list จากทาง
เจ้ าของโครงการ (Owner) ทําให้ ทาง AG&SCIMT มุ่งเน้ น การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและในทุกกระบวนการ เริ่ มตังแต่
้ ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อ
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งานออกแบบที่ถกู ต้ องตรงตามความต้ องการ การเตรี ยมแบบของการผลิตที่ถกู ต้ อง การผลิตที่แม่นยํา ด้ วยระยะเวลาการผลิตที่แน่นอน
การส่งสินค้ าได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ องตามกําหนดการที่ตกลงกันไว้ จึงได้ รับความไว้ วางใจและเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ และ บริ ษัทมีการ
รับประกันผลงานเป็ นเวลา 1 ปี
2. การให้ บริ การที่ดี
นอกเหนือจากการผลิต บริ ษัทยังมุง่ เน้ นการสร้ างความพึงพอใจลูกค้ า ตังแต่
้ การประชุมปรึกษาความต้ องการใช้ งานของลูกค้ า
เพื่อการออกแบบที่เหมาะสม ตลอดจนให้ คําปรึกษาด้ านเทคนิคต่างๆ การแนะนําหรื อการอบรมการติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ที่ถกู ต้ อง รวมถึงการ
ติดตามผลงานที่ได้ ส่งมอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทมีนโยบายในการเน้ นการให้ บริ การเพื่อเป็ นการสร้ างชื่อบริ ษัทให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และได้ รับ
ความเชื่อถือและยอมรับจากเจ้ าของโครงการ
3. ผลิตงานประเภทเสาโครงเหล็กอย่างครบวงจร
บริ ษัทสามารถรับออกแบบ วางแผนการผลิตงานประเภทเสาโครงเหล็กอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็ นเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสาร
โทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์เพื่อใช้ สําหรับงานประเภทต่างๆ ด้ วยประสบการณ์ กว่า 20 ปี โดยมีการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
หลากหลายประเภท อาทิ หน่วยงานเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าทังราชการและบริ
้
ษัทผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ผู้ให้ บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ น
ต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีพนั ธมิตรญี่ปนที
ุ่ ่มีประสบการณ์ด้านการผลิตเสาเหล็กประเภทต่างๆ ให้ การสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อรองรับ
ความต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น
4. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าปั จจุบนั
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการรักษาฐานลูกค้ าปั จจุบนั ซึง่ จะเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทกับฐานลูกค้ ากลุ่มดังกล่าว
โดยฝ่ ายการตลาดจะติดต่อกับลูกค้ าปั จจุบันอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสอบถามถึงโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิ ดขึน้ เนื่ องจากลูกค้ าบางรายเป็ น
หน่วยงานรัฐที่จะมีโครงการเกี่ยวกับการขยายงานด้ านพลังงานไฟฟ้ าต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ทังการเข้
้
าเยี่ยมเยียนด้ วยตัวเอง หรื อ ติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์ และอินเตอร์ เน็ต
5. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัทผู้รับเหมาและผู้ผลิต/ผู้จดั จําหน่าย (Supplier)
เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้รับผลิตเสาโครงเหล็กสําหรับงานโครงการ ดังนัน้ จึงได้ งานจากผู้รับเหมาซึ่งได้ งานจากเจ้ าของโครงการ
ต่างๆ ในงานวางระบบต่างๆ เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม สิ่งที่สําคัญที่สดุ ประการหนึ่งเพื่อที่จะรับงานจากผู้รับเหมา
้
ตของบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ ภาพ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก EGAT และผู้ให้ บริ การ
เหล่านี ้ได้ คือ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ขันตอนการผลิ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ อยู่ในทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List: AVL) ซึง่ บริ ษัทได้ ผ่านการตรวจสอบ รับรองและอนุมตั ิให้ อยู่ใน AVL
ของบริ ษัทต่างๆที่กล่าวมาข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ บริ ษัทมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มผู้รับเหมานี ้มาค่อนข้ างนานและมีผลงานในอดีตเป็ นที่
ยอมรับ และมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์อนั ดีนี ้ไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อสินค้ าประเภทเหล็ก และสังกะสี ซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับ
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัทผู้ผลิตเหล็กที่เป็ น Supplier ที่ติดต่อเป็ นประจํา ซึ่งทําให้ บริ ษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตได้
ตรงตามเวลาในราคาสมเหตุสมผล
6. การควบคุมต้ นทุน
เนื่องด้ วยผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละรายไม่ต่างกันมากนัก การลดต้ นทุนจึงส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตแต่
ละราย โดยบริ ษัทมีนโยบายควบคุมต้ นทุนให้ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ เช่น มีเหล็กในสต๊ อกเพียงพอสําหรับการผลิต การจ้ างงาน
้ องผ่านการทดสอบเพื่อ
แรงงานจากภายนอก (Subcontractor) ที่บริ ษัทใช้ บริ การกรณีแรงงานประจําไม่เพียงพอ โดยแรงงานเหล่านันต้
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สามารถทํางานให้ ได้ ตามมาตรฐานการผลิตของบริ ษัท ซึ่งแรงงานส่วนนี ้จะรับงานเป็ นชิ ้นงานตาม order และหากงานเสร็ จบริ ษัทจะลด
แรงงานส่วนนี ้ออกเพื่อประหยัดค่าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนคงที่
(2) กลุ่มลูกค้ า
ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะอยู่ในธุรกิจในกลุ่มพลังงาน กลุ่มงานไฟฟ้ า งานโทรคมนาคม อุตสาหกรรม งานการรถไฟ และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน นอกจากนัน้ แล้ วยังมีกลุ่มงานราชการ และ งานรัฐวิสหากิจ โดยบริ ษัทแบ่งกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทเพื่อเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์(End user) เป็ น 2 กลุม่ หลัก ดังนี ้
1. ผู้รับเหมา(Contractors) กลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัทคือผู้รับเหมาหลักที่ประมูลงานทัง้ ในงานประเภทจํ าหน่าย
เสาไฟฟ้ าแรงสูงที่ใช้ ในธุรกิจของ EGAT PEA MEA สําหรับงานก่อสร้ างระบบส่งไฟฟ้ า และผู้รับเหมาหลักที่ประมูลงานผลิตเสาสื่อสาร
โทรคมนาคมซึ่งเจ้ าของโครงการคือ DTAC TRUE หรื อ AIS โดยผู้รับเหมาหลักจะเป็ นผู้รับสัญญากับเจ้ าของโครงการโดยตรง เนื่องจาก
โครงสร้ างก่อสร้ างระบบส่งไฟฟ้าหรื อระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นโครงการแบบครบวงจร (Turnkey) ที่มีงานก่อสร้ างและวางอุปกรณ์
ไฟฟ้าหรื ออุปกรณ์ สื่อสารอื่นๆ โดยงานผลิตเสาไฟฟ้าหรื อเสาสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้ างเท่านัน้ ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 30 - 60 ของมูลค่างานทังหมดของผู
้
้ รับเหมาหลักได้ รับในแต่ละงาน ดังนันผู
้ ้ รับเหมาหลักจึงจะเลือกหรื อว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาช่วงในงานที่มีความสามารถในการผลิตโดยเฉพาะ ซึง่ บริ ษัท AG&SCIMT เองเป็ นหนึ่งในบริ ษัทผู้ที่สามารถผลิตเสาโครงเหล็กที่มี
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับของเจ้ าของโครงการ ซึ่งบริ ษัทอาจจะได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้รับเหมาช่วงโดยการเข้ าประมูลหรื อเสนอราคาแก่
ผู้รับเหมาหลัก ปั จจุบนั บริ ษัทมีลกู ค้ ารายใหญ่ที่เป็ นผู้รับเหมางานติดตังเสาไฟฟ
้
้ าแรงสูงและงานสถานีไฟฟ้าย่อย เช่น บริ ษัท วิสคัส คอร์
ปอเรชัน่ (Viscas) Fujikura Ltd. AG Ajikawa Corporation (Japan) J-Power System Corporation เป็ นต้ น และผู้รับเหมางานเสา
สื่อสารโทรคมนาคมจํานวนอีกหลายราย เช่น บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ บจก. บาราน ราวิฟ เทเลคอม (ประเทศไทย)
บจก. โปรเฟสชัน่ แนล เทเลคอม อินสเทเลชัน่ เป็ นต้ น
การพิจารณาเลือกผู้รับเหมาเพื่อลดความเสี่ยงในการรับชําระเงิน บริ ษัทจะพิจารณาจากประวัติและชื่อเสียงในวงการ
ผลงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้รับเหมา จะได้ รับการประเมินว่ามีศกั ยภาพเพียงพอในการชําระหนี ้ นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจมีการ
เรี ยกเก็บเงินมัดจําล่วงหน้ าจากลูกค้ าร้ อยละ 10-30 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าโดยที่ยงั ไม่มีกําหนดการส่งมอบและ/
หรื อกรณีครบกําหนดการยืนราคา สําหรับกรณีที่เป็ นลูกค้ าใหม่หรื อลูกค้ าที่มีความเสี่ยง บริ ษัทจะให้ ลกู ค้ าจ่ายเป็ นเช็คล่วงหน้ าหรื อตัว๋ อาวัล
ซึง่ เป็ นการลดความเสี่ยงจากการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการให้ เครดิตการชําระเงินอยู่ที่ 60 - 90 วัน
2. เจ้ าของโครงการ (Project Owners) ลูกค้ ากลุ่มนี ้คือเจ้ าของโครงการที่บริ ษัทเสนอราคาโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
หน่วยงานราชการที่เป็ นเจ้ าของโครงการ เช่น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT),
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority: PEA), และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand) โดยบริ ษัทมี
การบริ หารความเสี่ยงในการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้ าของโครงการเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้ าผู้รับเหมา โดยสัดส่วนการประมูลงานโดยตรงมี
สัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของงานผลิตและจําหน่ายเสาโครงเหล็ก
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ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มลูกค้ า

กลุ่มผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ (End User)

ผู้รับเหมางาน

หน่วยงานธุรกิจกลุม่
- พลังงาน
- งานไฟฟ้ า
- โทรคมนาคม
- อุตสาหกรรม
- งานการรถไฟ และ โครงสร้ าง
พื ้นฐาน- อื่น ๆ (รวมส่งออก)

AG&SCIMT
เจ้ าของโครงการ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ทังนี
้ ้ ลูกค้ า 10 รายแรก ในปี 2557 และช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 มีสดั ส่วนการขายประมาณร้ อยละ 77.88 และร้ อยละ 90.12 ของ
รายได้ จากการขายและบริ การของ AG&SCIMT ตามลําดับ และมีลกู ค้ าที่มีสดั ส่วนการขายเกินร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม คือ Viscas
Corporation เนื่องจาก ในช่วงปี 2556 -2557 มีโครงการประมูลขนาดใหญ่เป็ นงานเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูง 500kV จากทาง EGAT และบริ ษัทมี
ความสัมพันธ์อนั ดีมาเป็ นเวลานาน และมีประวัติการทํางานเป็ นที่ยอมรับ ทําให้ ทาง AG&SCIMT มีความน่าเชื่อถือที่สามารถส่งงานได้ ทนั
ตามเวลา
ที่ผ่านมา บริ ษัทมีลกู ค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าภายในประเทศ ส่วนลูกค้ าที่เป็ นต่างประเทศจะมาจากการแนะนําของ AG (Japan)
โดย AG (Japan) จะรับงานเสาไฟฟ้ าแรงสูงจากประเทศอื่น และ AG (Japan) จะผลิตส่วนหนึง่ และหรื อ กระจายงานให้ บริ ษัทพันธมิตรใน
ภูมิภาคซึง่ รวมถึง AG&SCIMT ด้ วย เพื่อช่วยในการผลิต ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สถานที่ตงของโครงการเพื
ั้
่อประหยัดในเรื่ องการขนส่งและระยะเวลา
ส่งมอบ
(3) นโยบายการกําหนดราคา
บริ ษัทมีนโยบายการกําหนดราคาตามราคาต้ นทุนของผลิตภัณฑ์และบริ การบวกอัตรากําไรขันต้
้ นที่เหมาะสม ซึง่ ฝ่ ายขายจะ
มีราคาเหล็ก ต้ นทุนการชุบสังกะสี ค่าแรง ทังหมดรวมเป็
้
นต้ นทุน และจะกําหนดออกมาเป็ นราคาของผลิตภัณฑ์ในแต่ละรู ปแบบตามการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี ้ 1) ต้ นทุนวัตถุดิบ จะตรวจสอบกับโรงงานเรื่ องปริ มาณเหล็กแต่ละชนิดที่ใช้
ปริ มาณการสูญเสียจากการผลิต ปริ มาณสังกะสีที่ใช้ ในการชุบ และจํานวนวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น น็อต และตรวจสอบราคาของวัตถุดิบ
ต่างๆ ในตลาดขณะนัน้ 2) ค่าแรง คํานวณจากจํานวนชัว่ โมงค่าแรงการผลิตในงานนันๆ
้ และ 3) ค่าดําเนินงาน
นอกจากนี ้ จะคํานึงถึงปั จจัยอื่นๆ ประกอบการเสนอราคาด้ วย เช่น การแข่งขัน จํานวนคูแ่ ข่งในขณะนัน้ เป็ นต้ น ซึง่ หากเป็ น
โครงการขนาดใหญ่ จะต้ องผ่านการอนุมตั ิการเสนอราคาจากผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทตามอํานาจอนุมตั ิ
(4) การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการรับงานผลิตเสาโครงเหล็กในหลายช่องทาง โดยบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายขาย ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ทีม คือ
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารทัว่ ไป จะทําหน้ าที่ติดต่อรับงานโครงการ โดยจะติดต่อหางานจากผู้รับเหมาที่ได้ รับ
้ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็ นเจ้ าของโครงการซึง่ มีการประกาศให้ บริ ษัทรับเหมาเข้ าร่ วมประกวดราคา และการว่าจ้ าง
คัดเลือกจากทังหน่
โดยตรงจากลูกค้ า รวมทัง้ งานที่ได้ รับการแนะนํ าจากผู้รับเหมาก่ อสร้ างของโครงการหลัก นอกจากนี ้ บริ ษัทจะติดตามข่าวสารจาก
แหล่งข้ อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต เพื่อรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจการขยายผลิตกําลังไฟฟ้ าและการขยายเครื อข่าย
โทรคมนาคม เป็ นการเพิ่มช่องทางในการหาลูกค้ าใหม่ และติดตามความคืบหน้ าของโครงการและการประมูลใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
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บริ ษัทยังมีการติดตามผล เมื่อได้ นําเสนอและอธิบายในรายละเอียดหรื อกระบวนการทํางานต่างๆของบริ ษัทเสร็ จสิ ้นแล้ ว ต้ องมีการติดตาม
ผลว่าลูกค้ ามีความคิดเห็นอย่างไร พึงพอใจมากน้ อยเพียงใด รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริ ษัทมีนโยบายการใช้ สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยจะเน้ นการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปยังกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายซึง่ เป็ นผู้ใช้ สินค้ านันโดยตรง
้
โดยนําเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร เว็บไซต์ของบริ ษัท บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการให้ บริ การ
อย่างใกล้ ชิด และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ า โดยเฉพาะการให้ บริ การหลังการขาย เนื่องจากเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ า
และให้ คําปรึ กษาการออกแบบเสา และมีการติดตามผลทุก 12 เดือน บริ ษัทยังมีการเชิญลูกค้ า ผู้รับเหมา และเจ้ าของโครงการเยี่ยมชม
โรงงาน เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ าที่บริ ษัทผลิต
(5) ภาวะอุตสาหกรรม
การผลิ ต เสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่อ สารโทรคมนาคม ซึ่ง จะเกี่ ย วโยงกับ อุต สาหกรรมการเติ บ โตของการผลิต ไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม โดยแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ า (Power Development Plan: PDP) มีผลต่อการขยายงานในระบบ
ไฟฟ้าทุกส่วน
ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ผู้ลงทะเบียนใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers) มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีจํานวน
ผู้ใช้ บริ การ 97.10 ล้ านเลขหมาย เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ประมาณ ร้ อยละ 4.5 โดยสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจํานวน
ประชากร 100 คน อยู่ที่ร้อยละ 144.9 ซึง่ หมายถึงโดยเฉลี่ยประชากร 1 คน ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1.4 หมายเลข

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานักงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม และ สํานักงานกสทช.

จากแผนภูมิด้านบนจะเห็นได้ วา่ จํานวนผู้ลงทะเบียนใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิ ดใช้ บริ การและสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจํานวนประชากร 100 คน เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี แสดงให้ เห็นถึงจํานวนประชากรไทยที่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นและผู้ที่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้ มที่จะใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 1 หมายเลขเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
จากการคาดการณ์ ข องสํ า นัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(สํานักงาน กสทช.) แนวโน้ มการขยายตัวที่กล่าวไว้ ข้างต้ นยังเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้ านล่าง
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จํานวนผู้ลงทะเบียนใช้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่

ปี

คิดตามสัดส่ วนต่ อ
จํานวนประชากร 100 คน

ที่เปิ ดใช้ บริการ
(ล้ านเลขหมาย)

2558f
2559f
2560f
2561f

161.26 %
172.00 %
182.75 %
193.51%

108.43
116.03
123.63
131.26

หมายเหตุ: ประมาณการณ์ไว้ ก่อนสิ ้นปี 2557 โดยยอดประมาณการณ์ของปี 2557 คือ
สัดส่วนจํานวนผู้ลงทะเบียนใช้ บริ การ และ จํานวนผู้ลงทะเบียนเท่ากับร้ อยละ 150.55 และ
100.87 ล้ านหมายเลขตามลําดับ ซึง่ ต่างจากข้ อมูลปั จจุบนั จากศูนย์ข้อมูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม

การขยายตัวของผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับการพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับเทคโนโลยี 3G และ 4G ทําให้ ผ้ ใู ห้
บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) หลักทัง้ 3 ราย มีนโยบายขยายเครื อข่ายเพื่อรองรับการเติบโตของผู้ใช้ บริ การและเทคโนโลยี
้
นในปี 2558 ไว้ 40,000 ล้ านบาท โดยเป็ นการลงทุนเพื่อขยาย
อย่างต่อเนื่อง โดยบมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส หรื อ AIS ตังงบลงทุ
เครื อข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) กว่า 30,000 ล้ านบาท จากที่ลงทุนไปแล้ วตังแต่
้ ที่ได้ รับใบอนุญาตไปแล้ ว 80,000 ล้ าน
บาท เพื่อให้ มีสถานีฐานเป็ น 29,000 แห่ง จากปั จจุบนั 20,000 แห่ง (ที่มา: ข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้ า, คําอธิบายและบทวิเคราะห์ ของฝ่ าย
บริ หาร AIS ประจํา ปี 2557), บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ หรื อ DTAC มีแผนที่จะขยายสถานีฐานอย่างน้ อยจํานวน 6,500 สถานี
ภายในปี นี ้ โดยดําเนินการไปแล้ วกว่า 2,700 สถานี อีกทัง้ DTAC ประมาณการลงทุนปี 2558 ไว้ ไม่ตํ่ากว่า 14,000 ล้ านบาท สําหรับขยาย
โครงข่ายด้ วยการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานร่ วมหรื อเช่าใช้ กบั ผู้ให้ บริ การรายอื่น (ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน DTAC ปี 2557),
กลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่ หรื อ กลุ่ม TRUE มีแผนงานลงทุนในปี 2558-2559 จํานวน 43,000 ล้ านบาท ซึง่ แบ่งเป็ นการลงทุนขยาย
โครงข่ายคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อให้ บริ การ 3G และ 4G จํานวน 10,000 ล้ านบาท อีกทังกลุ
้ ่ม TRUE
จะต้ องก่อสร้ างและส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ให้ แก่ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท หรื อ ทรู ไอเอฟ
(TRUEIF) ภายในสิ ้นปี 2558 อีกด้ วย (ที่มา: รายงานประจําปี กลุม่ TRUE, ข่าวจากเวบไซต์เดลินิวส์)
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
ระบบผลิตไฟฟ้าเป็ นระบบที่เปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานรูปแบบอื่นๆไปเป็ นพลังงานไฟฟ้ า เช่น เปลี่ยนจากพลังงานศักย์ของ
นํ ้า, เปลี่ยนพลังงานความร้ อนที่ได้ จากถ่านหิน แก๊ ส นํ ้ามัน หรื อ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ , และเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
เป็ นต้ น โดยระบบผลิตไฟฟ้าเริ่ มต้ นจากโรงงานผลิตไฟฟ้าซึ่งจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังระบบส่งไฟฟ้า โดยมีหม้ อแปลงไฟฟ้ าเพิ่มแรงดัน
กระแสไฟฟ้ าให้ สูงขึน้ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (เควี), 230 เควี, 115 เควี, และ 69 เควี เพื่อลดปั ญหาจากการสูญเสียแรงดันและ
กําลังไฟฟ้าเนื่องจากความต้ านทานของสายไฟและการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ าเป็ นพลังงานความร้ อนก่อนที่จะถึงผู้บริ โภค ซึ่งการส่งกระแส
ไฟฟ้าแรงสูง จํ าเป็ นจะต้ อ งใช้ ส ายไฟที่ มี ข นาดใหญ่ และเสาโครงเหล็ก สายส่ง ไฟฟ้าแรงสูง ที่ ไ ด้ อ อกแบบมาโดยเฉพาะ หลัง จากนัน้
กระแสไฟฟ้ าจะถูกส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-station) เพื่อลดแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าจะถูกส่งออกจาก Sub-Station โดยสายป้อน
(Feeder) และกระจายต่อไปตามแหล่งต่างๆด้ วยแรงดันไฟฟ้ า 12 เควี และต่อเข้ าหม้ อแปลงไฟฟ้ าเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าอีกครัง้ โดยส่วนนี ้
เรี ยกว่า ระบบจําหน่าย หรื อ Distribution System จากนันหม้
้ อแปลงไฟฟ้ าจะแปลงแรงดันไฟฟ้ าจาก 12 เควี ลงเป็ น 220 โวลต์ และ 380
โวลต์ ตามแต่ประเภทของผู้ใช้ ไฟฟ้า (ที่มา: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, เว็บไซต์ http://www.9engineer.com)
ทังนี
้ ้ คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้ องการไฟฟ้า สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานระบุถึงปั จจัย
หลักประการหนึง่ ที่สง่ ผลถึงปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า คือ การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความต้ องการพลังงาน
ไฟฟ้าจะขยายตัวเพิ่มขึ ้น ซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Peak Demand, Energy Consumption
และ GDP ระหว่างปี พ.ศ. 2550 -2557 ได้ ดงั แผนภูมิดา่ นล่างนี ้
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รายการ
Peak Demand
Energy
Consumption
GDP

อธิบาย
ความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (เป็ นความ
ต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบในปี นัน)
้
มีหน่วยเป็ น เมกะวัตต์ (MW)
การบริ โภคพลังงานไฟฟ้า (การบริ โภค
พลังงานไฟฟ้าทังหมดใน
้
1 ปี ) มีหน่วยเป็ น
กิกะวัตต์-ชัว่ โมง (GWh)
Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ณ ที่นี ้ใช้ ข้อมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) และ
คิดเทียบจากราคาปั จจุบนั

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กฟผ., NESDB

แผนภูมิความต้ องการพลังไฟฟ้ าสูงสุด และการบริ โภคพลังงานไฟฟ้ าระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2557

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กฟผ.

จากแผนภูมิด้านบน ความต้ องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด และการบริ โภคพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนันจึ
้ ง
จําเป็ นต้ องมีแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ เพื่อเป็ นแผนจัดหาไฟฟ้าในระยะยาวให้ เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศทังทางด้
้
าน
เศรษฐกิจและสังคม สร้ างความมัน่ คงและความเพียงพอของกําลังการผลิตไฟฟ้า โดยคํานึงนโยบายพลังงานของประเทศและปั จจัยต่างๆ
ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกระทรวงพลังงานเป็ นผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรื อ
Power Development Plan (PDP)
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าฉบับปั จจุบนั คือ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (PDP 2010) ฉบับ
ปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 โดยกระทรวงพลังงานได้ ร่างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ คือ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
2558-2579 (PDP 2015) และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ มีมติเห็นชอบร่ าง
PDP 2015 นี ้แล้ ว ซึ่งร่ าง PDP 2015 ใช้ สมมติฐานอัตราการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2556-2579 เฉลี่ยที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี
เทียบกับแผนเดิมที่ 4.41 ต่อปี โดยร่ าง PDP 2015 ให้ ความสําคัญด้ านความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ าในประเทศ โดยเน้ นการกระจายแหล่ง
และชนิดเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึง่ แผน PDP ฉบับใหม่นี ้จะลดสัดส่วนการพึง่ พาก๊ าซธรรมชาติให้ เหลือไม่เกินร้ อยละ 40 ในปี 2579 จาก
ร้ อยละ 65 ของปริ มาณความต้ องการไฟฟ้ าสูงสุดในปั จจุบนั นอกจากนี ้จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงถ่านหินสะอาดจากประมาณร้ อย
ละ 19 เป็ นร้ อยละ 20-25 และเพิ่มสัดส่วนการรับซื ้อไฟฟ้าพลังนํ ้าจากประเทศเพื่อนบ้ านเป็ นร้ อยละ 15-20 อีกทังร่้ าง PDP 2015 ยังให้
ความสําคัญต่อการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงขยะชีวมวล และก๊ าซชีวภาพเพื่อสร้ างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชนในการ
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แก้ ปัญหาขยะล้ นเมือง โดยจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรื อพลังงานหมุนเวียนจากประมาณร้ อยละ 8 เป็ นร้ อยละ 1520 (ที่มา: กระทรวงพลังงาน, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

แผนภาพแสดงเป้าหมายของร่างแผนพลังงานทดแทนและพลังงานงานทางเลือก (AEDP)
ร่ างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2579 ได้ วางแผนกําลังการผลิตไฟฟ้ าใหม่ในช่วงปี 2558 - 2579 สรุ ป
ได้ ดงั นี ้
กําลังผลิตไฟฟ้า
ณ สิ ้นปี 2557
+ กําลังผลิตใหม่ ในช่วงปี 2558-2579
- กําลังผลิตที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2555-2573
รวมกําลังผลิตทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2579

เมกะวัตต์
37,612
57,467
(24,669)
70,410

โดยกําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 เท่ากับ 57,467 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กําลังผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน
โรงไฟฟ้ าพลังนํ ้าสูบกลับ
โรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาด
โรงไฟฟ้ าก๊ าซธรรมชาติ
โรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์
โรงไฟฟ้ ากังหันแก๊ ส
โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่
รับซื ้อจากต่างประเทศ
รวม
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12,250
2,101
7,365
17,478
2,000
1,250
4,052
11,016
57,467
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จากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าฉบับปั จจุบนั หน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องจึงมีแผนจัดหาพลังงานไฟฟ้ าและเพิ่มกําลังการผลิต
ไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้ องการพลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมการผลิตไฟฟ้าขยายตัว การพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่มมาก
้ ปี
ขึ ้น, ความต้ องการสถานีไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้ าแรงสูงและเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่มมากขึ ้น โดยในระยะเวลาตังแต่
พ.ศ. 2552 - 2557 ความยาวสายส่งไฟฟ้ าและจํานวนสถานีไฟฟ้าแรงสูงในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามความต้ องการไฟฟ้ าและการผลิต
ไฟฟ้าที่มากขึ ้น ดังนี ้

ที่มา: รายงานประจําปี กฟผ.
หมายเหตุ ข้ อมูลปี 2557* เป็ นข้ อมูล ณ เดือน มกราคม 2558

ณ ปั จจุบนั กฟผ.อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสายส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ เป็ นขนาด 500 เควี จากเดิมที่เป็ นขนาด 230
kV ใน 3 โครงการ คือ 1) สายส่งรองรับโครงการไซยะบุรี 2) สายส่งรองรับโครงการนํ ้างึม และ 3) สายส่งเชื่อมโยงอีสเทิร์นซีบอร์ ดกับภาค
้ ช่วงปี 2561-2562 และจะรับไฟฟ้ าเพิ่มได้ ประมาณ 2,000 เมกะ
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งคาดว่าจะทยอยก่อสร้ างแล้ วเสร็ จตังแต่
วัตต์ โดยจะแล้ วเสร็ จทังหมดประมาณปี
้
2567 อีกทังพื
้ ้นที่ความรับผิดชอบของกฟภ. (ทัว่ ประเทศยกเว้ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล)
เหลือความสามารถสายส่งที่รับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ เพียง 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2561ซึ่งอาจมีความจําเป็ นต้ องลงทุน
เพิ่มเติม ซึง่ ร่ างแผน PDP 2015 มีแผนการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานระบบไฟฟ้ า โดยจะพัฒนาระบบส่งและระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ASEAN Economic Community หรื อ AEC และประเทศในกลุ่ม Greater Mekong Subregion (GMS) และพัฒนาระบบโครงข่าย Smart
Grid เพื่อให้ การบริ หารจัดการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ ้นและพร้ อมรองรับพลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สงู ขึ ้น
ที่มา : กระทรวงพลังงาน, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

โครงการเชื่อมโยงโครงข่ ายระบบไฟฟ้าอาเซียน (Asean Power Grid: APG)
อาเซียน เพาเวอร์ กริ ด เป็ นการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ าในอาเซียน เป็ นการร่ วมมือกันจากหลากหลายประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือกันด้ านกิจการไฟฟ้า ความมัน่ คงทางด้ านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลักในการ
ผลักดันโครงการการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ าให้ เกิดเป็ นรู ปธรรมเพื่อร่ วมกันจัดสรรและใช้ ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้าให้ เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า โดยมีแนวคิดเริ่ มต้ นมาจากความต้ องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แหล่งทรัพยากรที่จะใช้ ในการผลิตไฟฟ้ า
กระจายอยู่ทวั่ ทังภู
้ มิภาค และขาดการจัดการที่จะใช้ ทรัพยากรเหล่านัน้ ให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด ซึ่งการบริ หารและจัดสรรระบบไฟฟ้ าใน
ภาพรวม ทัง้ ความต้ องการ ความสามารถในการผลิต และทรั พยากร จะทําให้ ทงั ้ ภูมิภาคใช้ ทรั พยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ ลดความ
สิ ้นเปลืองและความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: กฟผ.)
โครงการ APG ได้ เริ่ มต้ นอย่างเป็ นทางการ ณ การประชุมรัฐมนตรี พลังงานอาเซียนครัง้ ที่ 25 เดือนสิงหาคม 2550 โดยมีการลง
นาม บันทึกความเข้ าใจโครงการการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของอาเซียน (MOU on APG) และในปี 2551 มีการจัดตังคณะกรรมการ
้
ที่ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้ าของอาเซียน (ASEAN Power Grid Consultative Committee : APGCC) โดยมีภารกิจ
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หลักในการสนับสนุน ให้ ข้อเสนอแนะ และวางแนวทางให้ คณะทํางานต่างๆ จนส่งผลให้ เกิดการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศสมาชิก ครัง้ ที่ 2 (ASEAN Interconnection Master Plan Study : AIMS-II) ในปี 2553 เพื่อเป็ นแนวทางดําเนินการเริ่ มต้ นซื ้อขาย
ไฟฟ้าผ่านอาเซียน พาวเวอร์ กริ ด (ที่มา: ประชาชาติธรุ กิจ, สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, กฟผ.)
AIMS-II เป็ นแผนระยะยาว 16 ปี ระหว่างปี 2552 – 2568 ระบุว่า โครงการสายส่งที่มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาให้ มีการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันมี 16 โครงการ ได้ แก่
1. คาบสมุทรมาเลเซีย – สิงคโปร์
2. ไทย – คาบสมุทรมาเลเซีย
3. ซาราวัค – คาบสมุทรมาเลเซีย
4. คาบสมุทรมาเลเซีย – สุมาตรา
5. บาทัม – สิงคโปร์
6. ซาราวัค – กาลิมนั ตันตะวันตก
7. ฟิ ลิปปิ นส์ – ซาบาร์
8. ซาบาร์ / ซาราวัค – บรูไน
9. ไทย –ลาว
10. ลาว – เวียดนาม
11. ไทย – พม่า
12. เวียดนาม – กัมพูชา
13. ลาว – กัมพูชา
14. ไทย – กัมพูชา
15. ซาบาร์ ตะวันออก – กาลิมนั ตันตะวันออก*
16. สิงคโปร์ – สุมาตรา

หมายเหตุ : *โครงการที่ 15: ซาบาร์ ตะวันออก – กาลิมนั ตันตะวันออก เป็ นโครงการที่มีการนําเสนอเพิ่มเติม ภายหลังการศึกษา AIMS-II แล้ วเสร็จ
ที่มา: กฟผ.

โดยความคืบหน้ าล่าสุดของโครงการเกิดขึ ้น ณ การประชุมรัฐมนตรี พลังงานอาเซียนครัง้ ที่ 32 เมื่อกันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เห็นชอบร่ วมกันในการศึกษาความ
างานคัดเลือกโครงการนําร่ องสําหรับการศึกษาในเรื่ องการ
เป็ นไปได้ ในการซื ้อขายไฟฟ้าข้ ามแดนระหว่าง 4 ประเทศ ด้ วยการจัดตังคณะทํ
้
ซื ้อขายไฟฟ้าข้ ามแดนระหว่าง ลาว – ไทย - มาเลเซีย – สิงคโปร์ (Lao PDR, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project
Working Group : LTMS PIP Working Group) เพื่อที่จะศึกษาถึงศักยภาพ และความเป็ นไปได้ ของการซื ้อขายไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาว กับ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผ่านโครงข่ายของไทยและมาเลเซีย และในช่วงเวลาเดียวกัน การหารื อทวิภาคีไทย-ลาว ซึง่ เป็ นการประชุมคู่ขนานของ
การประชุมรัฐมนตรี อาเซียนครัง้ นี ้ ได้ มีการตกลงที่จะซื ้อขายไฟฟ้าในอีก 4 ปี ข้ างหน้ า เพิ่มเป็ น 5,400 เมกะวัตต์ จากปั จจุบนั มีการซื ้อไฟฟ้ า
อยู่ 2,000 เมกะวัตต์ (ที่มา: กระทรวงพลังงาน, ประชาชาติธรุ กิจ)
ภาวะการแข่ งขัน
ความต้ องการผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง เนื่องจากแนวโน้ มการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ มี
การขยายระบบไฟฟ้ าพลังงาน รวมทังระบบเครื
้
อข่ายสื่อสารโทรคมนาคมจัดว่าอยู่ในระดับสูงด้ วย ซึ่งบริ ษัทเป็ นหนึ่งในผู้รับผลิตเสาโครง
เหล็กชุบสังกะสี ที่ดํ าเนิ น ธุร กิ จ มานานกว่า 20 ปี จะรั บงานต่อ จากผู้รั บเหมาหลัก ที่รั บเหมาทัง้ โครงการ ทัง้ นี ้ ผู้รั บเหมาหลัก มัก จะมี
Subcontractor เช่นเดียวกับ AG&SCIMT หลายราย เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงกับการไม่ผูกขาดกับรายใดรายหนึ่ง และฝ่ าย
Subcontractor เองก็สามารถรับงานจากผู้รับเหมาหลักอื่นๆ ได้ เช่นเดียวกัน
ปั จจุบนั บริ ษัทคาดการณ์ การผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูงทังประเทศอยู
้
่ประมาณ 40,000 ตัน ในปี 2558 โดยบริ ษัทคาดการณ์ จาก
ปริ มาณงานที่ EGAT จะเปิ ดประมูลทังหมดในปี
้
2558 ในด้ านการพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาด บริ ษัทประมาณการจากประสบการณ์
ว่ามีความใกล้ เคียงกันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน เนื่องจากเป็ นกลุ่มผู้ผลิตที่ได้ ผ่านการอนุมตั ิจาก EGAT เช่นเดียวกัน โดยบริ ษัทที่อยู่ใน
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กลุ่มผู้รับผลิตเสาไฟฟ้ าแรงสูงที่มีกําลังการผลิตใกล้ เคียงกับ AG&SCIMT มีอยู่ประมาณ 4 ราย ที่สามารถผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นที่
ยอมรับจาก EGAT ได้ แก่
1) บมจ. เอื ้อวิทยา หรื อ UWEC
2) บจก. ไทย-สแกนดิค สตีล หรื อ TSS
4) บมจ. เด็มโก้ หรื อ DEMCO
3) บจก. สยามสตีลทาวเวอร์ หรื อ SST
ในส่วนของตลาดเสาสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศคาดว่าจะมีจํานวนผู้ผลิตที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทประมาณ 7-8 ราย โดยมีส่วน
แบ่งการตลาดเฉลี่ยกันไป ซึง่ ประมาณการจากแผนการผลิตเสาสื่อสารของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) หลักทัง้ 3 ราย
โดยในปี 2558 จะมีโครงการขยายเครื อข่ายของเสาโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องของทัง้ True, DTAC และ AIS ซึง่ คูแ่ ข่งรายอื่นที่สําคัญ ได้ แก่
1) บมจ. เอื ้อวิทยา หรื อ UWEC
2) บจก. ไทย-สแกนดิค สตีล หรื อ TSS
3) บจก. สยามสตีลทาวเวอร์ หรื อ SST
4) บมจ. เด็มโก้ หรื อ DEMCO
6) บจก. เค.ซี.พี. มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ ง หรื อ KCP
5) บจก. ที.ซี.ซี. อินดัสตรี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง หรื อ TCC
7) บจก. ดีเคเค ชิโนไทย หรื อ DKK
ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพและตรงเวลาเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และปรับปรุงการทํางานให้ ดียิ่งขึ ้น
ต่อไป มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มใหม่ ๆ โดยจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาทําให้ บริ ษัทมีความพร้ อมใน
ด้ านต่างๆ ซึง่ ผู้บริ หารเชื่อว่าบริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบหรื อจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี ้
 บริ ษัทก่อตังมานานและมี
้
ชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั ในวงการกว่า 20 ปี บริ ษัทมีผลงานในอดีตเป็ นที่ยอมรับทังกั
้ บหน่วยงานราชการ
และเอกชน
 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในงานที่รับผิดชอบ
 การส่งมอบงานได้ ตรงเวลา / คุณภาพตรงตามสเปคของลูกค้ ากําหนดไว้ และรับประกันผลงาน
 นําเอาเทคโนโลยีทนั สมัยมาช่วยในการทํางาน เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการวางแผนแบบแปลน และงานจัดซื ้อ ซึง่ ใช้ เวลาใน
การทํางานที่โรงงานเป็ นส่วนมากและไปประกอบติดตังที
้ ่หน้ างานให้ น้อยที่สดุ
 สามารถรับงานสร้ างโครงเหล็กเคลือบสังกะสีได้ ทกุ ประเภทอย่างครบวงจร มีโรงชุบกัลวาไนซ์เป็ นของตนเอง
 มีบริ ษัทพันธมิตรที่ดีในการร่ วมงานด้ านต่างๆ เช่น บริ ษัทให้ บริ การด้ านการวางระบบต่างๆ ตลอดจนบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ า
(Supplier)
2.2.2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิต
วัตถุดิบหลักของบริ ษัทย่อย ได้ แก่
1. เหล็ก สําหรับโครงสร้ างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ แก่ เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณฉาก (Steel Angle) เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณตัว H
(H-Beam) เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณแผ่น (Steel Plate) เหล็กแป๊ บหรื อเหล็กกล่อง (Steel Tube)
2. วัตถุดิบสําหรับชุบผลิตภัณฑ์ อาทิ สังกะสี (Zinc Ingot) สารเคมีตา่ งๆ
3. อื่นๆ เช่น น็อต สกรู (Bolt and Nut) เป็ นต้ น
โดยในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 สัดส่วนเฉลี่ยมูลค่าการสัง่ ซื ้อเหล็กและสังกะสีคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 73.34
และร้ อยละ 13.46 ของยอดซื ้อวัตถุดิบทังหมดของ
้
AG&SCIMT
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(1) การจัดหาผลิตภัณฑ์ และมูลค่ าการจัดหาผลิตภัณฑ์
การจัดซื ้อเหล็กที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของบริ ษัทนันต้
้ องผ่าน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรื อ มอก. (Thailand Industrial
Standard: TIS) ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ องสัง่ วัตถุดิบเหล็กจากในประเทศทังหมด
้
ปั จจุบนั บริ ษัทจัดซื ้อเหล็กจากผู้จดั จําหน่ายหลายราย แต่ผ้ ู
จัดหาวัตถุดิบเหล็กรายใหญ่ที่สดุ ของบริ ษัท คือ บจก.อุดม โลหะกิจ (1975) โดยเป็ นผู้จดั จําหน่ายเหล็กรายใหญ่ ในปี 2555-2557 และ 6
เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทสั่งซือ้ วัตถุดิบเหล็กจาก บจก. อุดมโลหะกิ จ (1975) คิดเป็ นร้ อยละ 49.52 และ 54.43 ของมูลค่าวัตถุดิบ
ทัง้ หมด ตามลํ า ดับ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ดัง กล่า วสามารถจัด หาปริ มาณเหล็ก และประเภทของเหล็กได้ ต ามที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการและราคา
สมเหตุสมผล โดยราคาซื ้อขายวัตถุดิบ บริ ษัทจะตกลงราคาตังแต่
้ ก่อนจะเสนอราคาให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาของวัตถุดิบ
ส่วนการจัดซื ้อสังกะสีที่บริ ษัทใช้ ในกระบวนการ Hot Dip Galvanizing บริ ษัทสัง่ ซื ้อจาก บริ ษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
หรื อ PDI แต่เพียงผู้เดียว ซึง่ PDI เป็ นผู้ประกอบธุรกิจแร่ สงั กะสีรายเดียวในประเทศ หากกรณีขาดแคลนสังกะสีภายในประเทศ จะสัง่ ซื ้อ
จากต่างประเทศ ในช่วงเฉลี่ย 3 ปี ของ 2555-2557 และ 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทสัง่ ซื ้อวัตถุดิบประเภทสังกะสีจาก PDI คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.81 และ 13.95 ของมูลค่าวัตถุดิบทังหมด
้
(2) นโยบายการจัดซือ้ วัตถุดบิ
เนื่องจากวัตถุดิบที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อมีมาตรฐานใกล้ เคียงกัน นโยบายการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบของบริ ษัทจึงมุ่งเน้ นที่จะบริ หารสินค้ าคงคลัง
เพื่อมิให้ สินค้ าคงคลังค้ างเป็ นเวลานาน สร้ างภาระดอกเบี ้ยจ่าย โดยบริ ษัทวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบตามโครงการที่ได้ รับ โดยประมาณการ
จากกําหนดการและปริ มาณการส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ า โดยบริ ษัทจะแจ้ งกําหนดการที่จะส่งให้ แก่ผ้ จู ดั หาวัตถุดิบให้ แก่บริ ษัท เพื่อให้ ทราบ
้ ่า (Safety Stock)
ถึงกําหนดการและปริ มาณวัตถุดิบที่บริ ษัทต้ องใช้ อีกทังบริ
้ ษัทยังกําหนดแผนจัดซื ้อตามแผนการกําหนดสินค้ าคงคลังขันตํ
เพื่อไม่ให้ บริ ษัทเสียโอกาสในการผลิต
โดยนโยบายในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1. คุณภาพของวัตถุดิบ บริ ษัทจะเลือกสัง่ ซื ้อจากผู้แทนจําหน่ายที่น่าเชื่อถือและมีประวัติการส่งวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามคํา
สัง่ ซื ้อ ผู้บริ หารจะมีการะบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมทังการเยี
้
่ยมชมโรงงานของผู้ผลิต และบริ ษัทจะ
มีการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบทุกครัง้ ที่มีการนําวัตถุดิบมาส่งเพื่อให้ มนั่ ใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาใช้ ในกระบวนการ
ผลิต
2. ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ โดยมีนโยบายการสัง่ ซื ้อให้ สมั พันธ์กบั ระยะเวลาส่งมอบ เพื่อที่ให้ การบริ หารสินค้ าคงเหลือ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. ราคาวัตถุดิบและแนวโน้ มของราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเหล็กเป็ นสินค้ า commodity ที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคา
ตลาดโลก ดังนัน้ ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบแต่ละครัง้ จะพิจารณาปริ มาณวัตถุดิบที่จะสัง่ ซื ้อ และระยะเวลาสัง่ ซื ้อให้ เหมาะสม
และติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้ มของราคาเหล็กอย่างใกล้ ชิด โดยในช่วงราคาเหล็กลดลงบริ ษัทอาจสัง่ ซื ้อเหล็ก
สํารองมากกว่าปกติ
บริ ษัทย่อยมีนโยบายสํารองวัตถุดิบให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้ เกิดปั ญหาขาดแคลน เมื่อมีคําสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ า
บริ ษัทสามารถใช้ วตั ถุดิบที่ได้ สํารองไว้ เพื่อนํามาผลิตและส่งมอบสินค้ าให้ ลูกค้ าได้ เลย AG&SCIMT มีการกําหนดแผนการผลิตเพื่อให้
สามารถวางแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบให้ พร้ อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบล่วงหน้ าประมาณ 1-2 เดือนขึ ้นอยู่กบั ความ
ต้ องการใช้ วตั ถุดิบและคําสัง่ ซื ้อสินค้ าของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ซึ่งบริ ษัทพิจารณาคัดเลือกผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบ โดยคํานึงถึง
คุณภาพวัตถุดิบ การบริ การ การจัดส่ง และการให้ ระยะเวลาการชําระเงิน (Credit Term) ประกอบกัน เพื่อให้ ได้ วตั ถุดิบที่ดีตรงตาม
มาตรฐานในการผลิตสินค้ าและเกิดประโยชน์กบั บริ ษัทด้ านการประหยัดต้ นทุนให้ ได้ มากที่สดุ
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(3) ขัน้ ตอนการผลิต
ขันตอนการผลิ
้
ตเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีขนตอนที
ั้
่คล้ ายคลึงกัน โดยหลังจาก
การรับออเดอร์ จากลูกค้ าแล้ ว บริ ษัทจะออกแบบโครงสร้ างด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบเฉพาะทางได้ แก่ PLS Tower, STAAD Pro
ตลอดจนการเตรี ยมงานเขียนแบบด้ วยโปรแกรม AutoCAD, BoCAD และ Tekla ซึง่ จะสามารถเตรี ยม Bill of Material ตลอดจนแบบ
Shop Drawing ได้ อย่างรวดเร็วและแม่นยํา รวมถึงรูปแบบในการประกอบโครงเหล็ก ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการออกแบบทีก่ ําหนดโดย
สถาบัน American Society of Civil Engineer (ASCE) และสถาบัน American Institute of Steel Construction (AISC) ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ก่อนส่งไปฝ่ ายงานการผลิตของบริ ษัทต่อไป โดยกระบวนการผลิตจะสามารถแสดงดังแผนภาพดังข้ างล่างนี ้

รับคําสัง่ ซื ้อ

ไม่มี

แบบ

ออกแบบตามความ
ต้ องการของลูกค้ า

มี

ตรวจสอบปริ มาณวัตถุดิบและ
สินค้ าในสต็อก

เตรี ยม
ผลิต

ไม่เพียงพอ

ประเมินราคา

เพียงพอ

สัง่ ซื ้อวัตถุดิบและ
ตรวจสอบคุณภาพ

ส่งคําสัง่ ผลิตไปแผนก
ผลิต

กรณีเป็ นผลิตภัณฑ์
ต้ นแบบ

ตัดเหล็กตามแบบ และทําการขึ ้นรูป
พับ ดัด เจาะรูเหล็ก และเชื่อมเหล็ก
โดยมีการตรวจสอบในทุกๆ ขันตอน
้

ลูกค้ าตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ
อนุมตั ิผลิต
ตรวจสอบ
คุณภาพ
เข้ าสูก่ ระบวนการผลิต

บรรจุและ
พร้ อมส่ง

ตกแต่งงานขันสุ
้ ดท้ าย
และตรวจสอบคุณภาพ

ชุบกัลวาไนซ์

กระบวนการผลิตเสาเริ่ มจากวัตถุดิบที่เป็ นเหล็กฉาก เหล็กแผ่น และเหล็ก Beam นําไปตัดสายงานการผลิตตามลักษณะงานและ
ปริ มาณงานตามแบบ โดยการการตัด การเจาะ การ Mark, การ Clip, การ Bending เพื่อให้ ได้ ขนาดตามแบบทีก่ ําหนดไว้ หรื ออาจจะต้ องมี
การเชื่อมประกอบขึ ้นโครงเหล็ก เพื่อให้ ได้ รูปร่างตามความต้ องการในการใช้ งาน โดยมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพ
ตลอดกระบวนการ และทดลองประกอบภายในโรงงานก่อนที่จะเข้ าสูก่ ระบวนการชุบสังกะสีตอ่ ไป
การนําเหล็กไปผ่านการตัดให้ ได้ ขนาด จะมีเศษเหล็กที่เหลือจากการผลิต บริ ษัทจะบันทึกเศษเหล็กทีส่ ามารถนําไปใช้ ตอ่ ได้ ใน
ระบบคลังสินค้ า และถ้ ามีการผลิตล็อตใหม่ที่สามารถนําเหล็กมาใช้ ได้ ก็จะทําการเบิกวัสดุเศษเหล็ก แต่ถ้าเป็ นเหล็กที่เหลือและไม่สามารถ
ใช้ งานได้ (Scrap) จะขายเป็ นเศษวัสดุตอ่ ไป โดยจะมีพนักงานที่ควบคุมดูแลนําเศษเหล็กไปประมูลขายทุกเดือน
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ขันตอนการให้
้
บริการรับจ้ างชุบสังกะสี
ปั จจุบนั บริ ษัทมีบอ่ ชุบสังกะสี 1 บ่อ มีขนาดยาว 9.5 เมตร กว้ าง 1.2 เมตร ลึก 2 เมตร ซึง่ เพียงพอต่อการชุบงานในปั จจุบนั และ
สามารถชุบชิ ้นงานยาวประมาณ 12 เมตร ซึง่ สะดวกในการขนส่ง บริ ษัทจะใช้ ชบุ งานของ AG&SCIMT และ SCI รวมถึงการให้ บริ การแก่
บุคคลภายนอก กรณีมีกําลังการผลิตเหลือเพียงพอ
กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยใช้ ก๊าซหุงต้ ม LPG เป็ นพลังงานความร้ อน ทําให้ สงั กะสีหลอมและยึดเกาะชิ ้นงานเป็ น
เนื ้อเดียวกัน ทําให้ ชิ ้นงานมีอายุการใช้ งานได้ นาน เวลาในการการชุบสังกะสีแต่ละครัง้ จะขึ ้นอยู่กบั ความรูปแบบ และความหนาของชิ ้นงาน
โดยเวลาเฉพาะการชุบสังกะสีจะไม่เกิน 10 -15 นาที

ตรวจสอบ
คุณภาพ

ชัง่ นํ ้าหนัก

ตรวจสอบ
คุณภาพ

แช่กรดไฮโดรครอลิกความ
ุ ภูมิปกติ
เข้ มข้ น 12 – 15 % ที่อณ

ล้ างชิ ้นงานด้ วย
นํ ้าสะอาด

เตรี ยมชิ ้นงาน

ชุบสังกะสี

แช่นํ ้ายา
ประสาน

จัดเก็บ
พร้ อมส่ง

ตกแต่งชิ ้นงาน

กําจัดไขมันและสิ่ง
สกปรกจากพื ้นผิว

ล้ างชิ ้นงานด้ วย
นํ ้าสะอาด
รอ / จุ่มนํ ้าเพื่อลดอุณหภูมิ
(จุ่มไดโครเมตป้องกันสนิมขาว
กรณีลกู ค้ าร้ องขอ)

ตรวจสอบคุณภาพ
และวัดความหนา

(4) กําลังการผลิตและนโยบายการผลิต
ปั จจุบนั โรงงานผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กและบริ การชุบกัลวาไนซ์จะอยู่ที่ 49 ,
49/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุขประยูร ตําบลมาบโป่ ง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โรงงานมีเนื ้อที่ประมาณ 50 ไร่ โดยมีพื ้นที่ใช้ สอยรวมประมาณ
80,000 ตารางเมตร ประกอบด้ วยเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตกว่า 60 เครื่ อง เช่น CNC ฉาก CNC Plate CNC Punch Pump machine
Band Saw Bend Machine เป็ นต้ น และโรงบ่อชุบสังกะสีขนาดกว้ าง 9.5 เมตร กว้ าง 1.2 เมตร ลึก 2 เมตร จํานวน 1 บ่อ และบ่อใน
กระบวนการชุบอีก 8 บ่อ ทังนี
้ ้ บริ ษัทดําเนินการผลิต 2 กะต่อวัน กะละ 8 ชัว่ โมง (ขึ ้นอยู่กบั แผนก ปริ มาณงาน และความต้ องการที่รวดเร็ ว
ของลูกค้ า) ในส่วนของงานโลหะ ส่วนงานชุบจะดําเนินการผลิต 2 กะต่อวัน ทัง้ 2 ส่วนทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ และมีการทํางานล่วงเวลาซึง่
ขึ ้นอยู่กบั คําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า

ส่วนที่ 2 หน้ า 51

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บริ ษัทได้ จําแนกรายละเอียดกําลังการผลิตและปริ มาณการผลิตโดยเฉลี่ยแยกตามผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์
1. เสาไฟฟ้าแรงสูง
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริ มาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
2. เสาสื่อสารโทรคมนาคม
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริ มาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
3. งานสถานีไฟฟ้าย่ อยและโครงสร้ าง
เหล็กทั่วไป
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริ มาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
รวมงานเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม
สถานีไฟฟ้าย่ อยและโครงสร้ างเหล็ก
(1+2+3)
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริมาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต
4. บริการชุบกัลวาไนซ์
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริ มาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใช้ กําลังการผลิต

หน่ วย

2555

2556

2557

6 เดือน ปี 2558*

ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

7,400
6,837.50
92.40

8,600
9,053.10
105.27

9,800
9,049.00
92.34

5,500
6,854.70
124.63

ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

7,400
5,270
71.22

8,600
2,029.50
23.60

9,800
9,214.00
94.02

5,500
3,650.00
66.36

ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

2,000
1,998.10
99.91

2,000
1,453.40
72.67

2,000
369.00
18.45

1,000
345.94
34.59

ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

16,800
14,105.60
83.96

19,200
12,536.00
65.29

21,600
18,362.00
86.26

12,000
10,848.64
90.42

ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

24,000
20,444.00
85.18

24,000
19,117.00
79.65

24,000
23,506.00
97.94

12,000
13,807.96
**115.07

หมายเหตุ : * กําลังการผลิต 6 เดือน ปี 2558 คํานวณการจากประมาณการกําลังการผลิตของทังปี
้ 2558 หารด้ วย 2
**กําลังการผลิตของบริ การชุบกัลป์วาไนซ์ที่เกินร้ อยละ 100 ในช่วง 6 เดือนของปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทได้ มีเพิ่มจํานวนเวลาการผลิต

บริ ษัทย่อยมีนโยบายการผลิตสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ โดยวัตถุดิบที่บริ ษัทใช้ ในการ
ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐานหลายชนิด อาทิ มาตรฐานของ สมาคมการทดสอบและวัสดุของอเมริ กา (American Society for Testing
and Materials: ASTM), สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปนุ่ (Japanese Industrial Standards: JIS) และ สถาบันมาตรฐานอเมริ กนั
(American National Standards Institute: ANSI) โดยบริ ษัทมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้ าควบคู่ไปกับการบริ หารสินค้ าคงคลัง เพื่อให้
สามารถส่งมอบสินค้ าได้ ตามคุณภาพและเวลาที่กําหนด อีกทัง้ บริ ษัทยังมีการจ้ างแรงงานภายนอก(Subcontractor) สําหรับงานบาง
ประเภทที่ไม่ได้ ใช้ ความเชี่ยวชาญมากนัก เช่น งานตัด plate เพื่อลดการจ้ างพนักงานประจํา เพิ่มความยืดหยุ่นในการรับงานและบริ หาร
ต้ นทุน ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการให้ สง่ มอบงานอย่างเร่งด่วน
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(5) มาตรฐานระบบการจัดการและผลิตภัณฑ์
เครื่ องหมาย /
ชื่อมาตรฐาน

คําอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐาน

สถาบันที่ให้ การ
รับรองมาตรฐาน
(ประเทศ)

มาตรฐานที่
ได้ รับ

ปี ที่
ได้ รับ

ปี ที่หมดอายุ
ล่ าสุด

มาตรฐานระบบการจัดการ
MASCI เป็ นสถาบันรับรอง
MASCI และ NAC TIS 9001-2552
2550
มาตรฐานไอเอสโอเพื่อดําเนินงาน
(ISO 9001:2008)
(ประเทศไทย)
ด้ านการให้ บริ การรับรองตาม
TIS 18001 : 2554 2554
มาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐาน
ระบบอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
อุตสาหกรรมในการยอมรับร่ วมกับ
NAC ซึง่ เป็ นองค์กรกํากับดูแลให้
การดําเนินการด้ านการรับรอง
ระบบงานด้ านการมาตรฐานของ
ประเทศให้ สอดคล้ องกับระบบสากล
MASCI เป็ นสถาบันรับรอง
MASCI
BS OHSAS
2554
มาตรฐานไอเอสโอเพื่อดําเนินงาน
18001:2007
(ประเทศไทย)
ด้ านการให้ บริ การรับรองตาม
มาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐาน
ระบบอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : มาตรฐานที่มีวนั หมดอายุ จะต้ องมีคา่ ธรรมเนียมในการต่ออายุ และมีการตรวจระบบก่อนการออกใบรับรองใหม่

2559
2560

2560

(6) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตรวจเช็คสภาพแวดล้ อมในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ โดยบริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม และไม่มีประวัติ
กระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่ องสิ่งแวดล้ อมกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัด และข้ อกําหนดขององค์การบริ หารส่วนตําบล ซึ่งบริ ษัทได้ ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการองค์การบริ หารส่วน
ตําบลประจําปี 2557 โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
การกําจัดนํ ้าเสีย
ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทจะเกิดนํา้ เสียจากกระบวนการผลิตในบางขัน้ ตอน เพื่อให้ คุณภาพนํา้ ได้ ตามมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด ทางบริ ษัทได้ ลงทุนจัดทําบ่อกักเก็บนํา้ และระบบบําบัดนํา้ เสีย เพื่อให้ คุณภาพนํา้ ทิ ้งเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ บริ ษัทว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกซึง่ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
และได้ รับใบอนุญาตถูกต้ องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ ตรวจวัดคุณภาพนํ ้าทิ ้งทุกเดือน โดยผลตรวจวัด ณ
เดือนมิถนุ ายน 2558 มีดงั นี ้
รายการตรวจสอบ
1. ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)

ส่วนที่ 2 หน้ า 53

ผลการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

2.
3.
4.
5.
6.

รายการตรวจสอบ
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนํ ้าที่จลุ ินทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายหรื อเผาผลาญ
สารอินทรี ย์ที่อยู่ในนํ ้า (BOD)
ค่าความสกปรกของนํ ้าที่เกิดจากการใช้ ปริ มาณออกซิเจนทังหมดเพื
้
่อใช้ ใน
การออกซิไดซ์สารอินทรี ย์ในนํ ้าให้ กลายเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์ (COD)
ค่านํ ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
ของแข็งละลายนํ ้าได้ (Total Dissolved Solids)
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)

ผลการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ใช้ แล้ ว
การกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ใช้ แล้ วของทางบริ ษัท เช่น กรดเกลือ สังกะสี เถ้ าสังกะสี เศษเหล็ก เศษใบหินเจียร นํ ้ามันใช้ แล้ ว
บริ ษัทจะคัดแยกสิ่งปฏิกูลแต่ละประเภทและว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณ์ในการบริ หารธุรกิจด้ าน
การจัดการสิ่งแวดล้ อม และการจํากัดสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ใช้ แล้ วเพื่อนําไปกําจัดให้ ถูกต้ อง ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
้ าหน้ าที่เพื่อดูแลด้ านอาชีว
อุตสาหกรรม และได้ รับใบอนุญาตถูกต้ องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนันบริ
้ ษัทยังได้ แต่งตังเจ้
อนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อมเพื่อพัฒนาให้ สถานประกอบการไม่ให้ มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม
การจัดการด้ านมลภาวะทางอากาศ
ในขันตอนการผลิ
้
ตของบริ ษัทอาจก่อให้ เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและก๊ าซต่างๆ บริ ษัทจึงเลือกใช้ ระบบเครื่ องดูดในการ
รวบรวมฝุ่ นละอองและก๊ าซต่างๆ เพื่อป้องกันการกระจายตัวสู่ภายนอกและบําบัดโดยระบบถุงกรองก่อนปล่อยสู่อากาศภายนอกเพื่อ
ป้องกันปั ญหาและให้ สามารถควบคุมมลภาวะให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนด เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทํางานและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทได้ ทําการตรวจเช็คอากาศจากปล่องที่ปล่อยอากาศที่เป็ นมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้ อมโดยตรวจประเมินและควบคุมการปล่อย
มลพิษจากปล่อง ปี ละ 2 ครัง้ โดยรายงาน ณ เดือนธันวาคม 2557 มีผลการตรวจสอบดังนี ้
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1. คุณภาพอากาศจากปล่องBoiler
Stack
2. คุ ณ ภาพอากาศจากปล่ อ งเตา
หลอมสังกะสี

ผลการตรวจสอบ
พบว่าค่าปริ มาณของฝุ่ นละอองรวมและสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานมีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
พบว่าค่าปริ มาณของฝุ่ นละอองรวมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่ บริ ษัท
ได้ แ ก้ ไ ขเรี ย บร้ อย ณ กุม ภาพัน ธ์ 2558 ส่ ว นสารเจื อ ปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานมีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. คุณภาพอากาศจากปล่องเตาชุบ พบว่าค่าปริ มาณของฝุ่ นละอองรวมมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ส่วน
สังกะสี
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ซึง่ บริ ษัทได้ แก้ ไขเรี ยบร้ อย ณ กุมภาพันธ์ 2558
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(7) สิทธิประโยชน์ จากบัตรส่ งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี 2.2.2.3 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 มีจํานวนโครงการที่บริ ษัทได้ รับงานแล้ วมีมลู ค่างานทังสิ
้ ้น จํานวน 1,064 ล้ านบาท ซึง่ ได้
ส่งมอบงานไปแล้ วร้ อยละ 79.51 ของมูลค่างานโครงการ ส่วนมูลค่างานที่อยู่ระหว่างการผลิตยังไม่ได้ สง่ มอบจํานวน 218 ล้ านบาท ดังมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ประเภทผลิตภัณฑ์

งานเสาไฟฟ้าแรงสูง
งานเสาโครงสร้ างเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย
งานเสาสื่อสารโทรคมนาคม
งานโครงเหล็กทัว่ ไป
รวม
2.2.3

งานค้ างส่ งมอบ
(ล้ านบาท)

ประมาณการเวลา
ส่ งมอบ

55
35
110
19
218

ไตรมาส 3-4/58
ไตรมาส 3-4/58
ไตรมาส 3-4/58
ไตรมาส 3-4/58

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน-พลังนํา้ (ขนาดเล็ก)
2.2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริ ษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและทดแทน โดยบริ ษัทได้ เริ่ มลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ ้าขนาดเล็ก คือ โรงไฟฟ้ าพลังนํ ้าตาดสเลน กําลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต์ ณ เมือง เซโปน แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยในปี 2551 บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด (“ตาดสเลน” หรื อ “TAD”) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ เซ็นสัญญาตกลงซื ้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL) และเริ่ มก่อสร้ างเขื่อนเมื่อปี 2553 สร้ างเสร็ จปี
2555 และบริ ษัทได้ ทดสอบการใช้ งาน ก่อนที่จะจําหน่ายไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการให้ แก่ EDL โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี การที่บริ ษัท
เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการและเป็ นผู้ลงทุน ทําให้ บริ ษัทสามารถประเมินต้ นทุนโครงการได้ อย่างละเอียดและส่งผลให้ สามารถประเมินโอกาส
ข้ อจํากัด ผลตอบแทน รวมถึงความเสี่ยงในการลงทุนได้ ค่อนข้ างชัดเจน บริ ษัทจึงมีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักโดยร่ วมมือกับพันธมิตรทังในและนอกประเทศ
้
เพราะจะทําให้ บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนซึง่ เป็ นกระแสเงินสดระยะยาว และยัง
สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทร่วมได้ ด้วย
ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน ตาดสเลนมีภาระในการจัดหา ติดตัง้ จัดการ ตลอดจนบํารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้ าพลังนํ ้า และต้ องโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือและอุปกรณ์ดงั กล่าวให้ แก่รัฐบาล สปป.ลาว เมื่อสิ ้นสุดสัญญาสัมปทาน บริ ษัทได้
เริ่ มดําเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการโดยได้ รับการอนุมตั ิจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวเมื่อวันที่ 16
มกราคม 2556 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ตาดสเลนต้ องจ่ายค่าสัมปทานในอัตราร้ อยละ 1 ของรายได้ ที่เกิดจากสัญญาสัมปทานและได้
สิทธิยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลตลอดระยะเวลาสัมปทาน
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เขื่อนตาดสเลน ที่ตงอยู
ั ้ ่บนลํานํ ้าเซบังเหียน และเซซะหลุน (Xe Saloun) เป็ นการตังขวางนํ
้
้าตกตาดสเลน ที่ บ้ านตาดสเลน เมือง
เซโปน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแขวงสะหวันนะเขต ห่างจากเมืองไกสอน พรมวิหาร เมืองหลวงของแขวงสะหวันนะเขตประมาณ 245
กิโลเมตร โดยเขื่อนตาดสเลนมีสว่ นประกอบที่สําคัญ ดังนี ้
1. โครงสร้ างเขื่อน (Dam) โรงไฟฟ้ าพลังนํ ้าเขื่อนตาดสเลนเป็ นโรงไฟฟ้าแบบมีนํ ้าไหลผ่านตลอดปี (Run-of-river Hydro
Plant) ซึง่ ไม่มีอ่างเก็บนํ ้า โดยโรงไฟฟ้าจะผลิตไฟฟ้าโดยการใช้ นํ ้าที่ไหลตามธรรมชาติของนํ ้าตกตาดสเลน หากนํ ้ามีปริ มาณมากเกินไปกว่า
ที่โรงไฟฟ้ าจะรับไว้ ได้ ก็ต้องทิ ้งไป ดังนันโรงไฟฟ
้
้ าจึงตังอยู
้ ่ตดิ กับเขื่อนตาดสเลน ซึง่ มีนํ ้าที่ไหลมาจากแม่นํ ้าสายหลักที่มีลกั ษณะเป็ นการไหล
ผ่านตลอดปี โดยมีลกั ษณะของเขื่อนเป็ นเขื่อนคอนกรี ต โดยมีความสูงของสันเขื่อนสูง 4 เมตร สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ 527.5 เมตร (จาก
ระดับนํ ้าทะเลปานกลาง) สันเขื่อนสูง 4 เมตร และยาว 57 เมตร โดยมีทางระบายนํ ้าล้ น (Spillway) แบ่งออกเป็ น 2 ช่อง แต่ละช่องมีความ
กว้ าง 1.5 เมตร และ สูง 1.5 เมตร โดย Spillway จะทําหน้ าที่ระบายนํ ้าออก ในกรณีที่นํ ้าในอ่างเก็บนํ ้ามีระดับสูงมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ นํ ้า
ท่วมล้ นตัวเขื่อน และป้องกันตัวเขื่อนพังเสียหายจากแรงดันนํ ้าเกินขนาดที่เขื่อนจะรับได้
2. ระบบคลองเปิ ด (Canal) มีลกั ษณะเป็ นคลองเปิ ดโดยการระเบิดหินสร้ างเป็ นแนวลําคลองคอนกรี ตโดยใช้ ความสูงของลํา
คลองเหนือเขื่อนในการผันนํ ้าไปตามลําคลอง เพื่อเป็ นช่องทางที่นํ ้าไหลเข้ ามายังท่อส่งนํ ้า โดยลําคลองมีความกว้ าง 3 เมตร ความยาวตลอด
ลําคลอง 470 เมตร ลึก 7 เมตร และมีท่อส่งนํ ้า (Pen Stock) ยาว 170 เมตร เพื่อนํานํ ้าเข้ ามายังอาคารโรงไฟฟ้ าโดยผ่านเข้ ามาทางเครื่ อง
กังหันนํ ้าเพื่อนําไปผลิตไฟฟ้า
3. อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) มีลกั ษณะเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มีความสูงประมาณ 9.6 เมตร ออกแบบมา
เพื่อใช้ ติดตังเครื
้ ่ องกําเนิดไฟฟ้าชนิด Synchronous จํานวน 2 ชุด ซึง่ แต่ละชุดมีกําลังการผลิตไฟฟ้า 1.6 เมกะวัตต์ โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้า
รวมทังสิ
้ ้น 3.2 เมกะวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปี ละ 15 ล้ านหน่วย นอกจากนัน้ ยังติดตังเครื
้ ่ องกังหันนํ ้าชนิด Francis
Turbine แบบแกนนอนอีกจํานวน 2 ชุด
ภายในตัวอาคารจะมีเครื่ องจักรที่สําคัญอยู่ 2 ชนิด คือ 1. เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) มีกําลังการผลิตเป็ น Megawatt
(เมกะวัตต์) ขนาดของแรงดันไฟฟ้ าที่ Generator ผลิตออกมาที่ Generator x MVA ขนาดแรงดัน 6.6 kV และ 2. เครื่ องกังหัน (Turbine)
เป็ นชนิด Francis Turbine แบบแกนนอน ซึง่ เหมาะกับเขื่อนพลังนํ ้าที่มีระดับความสูงของนํ ้าระดับปานกลางซึง่ เหมาะกับลักษณะเขื่อนของ
ตาดสเลน เมื่อพลังงานของนํ ้าถูกปล่อยจากที่สงู หรื อการไหลของนํ ้า จะไปหมุนกังหันนํ ้า และเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า โดยพลังงานที่ได้ จากไฟฟ้า
พลังนํา้ นี ้ จะขึน้ อยู่กับปริ มาณนํา้ ความแตกต่างของระดับนํา้ และประสิทธิ ภาพของกังหันนํา้ และเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าและ
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พลังงานจากพลังนํ ้า ส่วนหม้ อแปลงไฟฟ้ า (Transformer) ซึง่ ใช้ สําหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ สงู ขึ ้นก่อนนําเข้ าสู่ระบบส่งไฟฟ้า ติดตังอยู
้ ่ที่
Switch Yard (ลานไกไฟฟ้ า) ด้ านนอก โดยปกติหม้ อแปลงไฟฟ้ าจะมีขนาดเท่ากับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
เมื่อดําเนินการผลิตไฟฟ้ าแล้ ว ไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกส่งไปตามสายส่งไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาด 22 กิโลโวลต์ โดยพาดผ่านมา
ตามพื ้นที่ที่เป็ นภูเขาโดยมีระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรเพื่อมายังสถานีไฟฟ้าบ้ านดง เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต หลังจากนันจะ
้
ส่งผ่านด้ วยสายส่งไฟฟ้ าขนาด 22 กิโลโวลต์ไปยังจุดจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อจําหน่ายไฟฟ้าให้ กบั ครัวเรื อนต่อไป
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แผนภาพเขื่อน
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สัญญาสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับโครงการตาดสเลน
สัญญาสัมปทานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรื อ “รัฐบาล”
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด หรื อ “บริ ษัท”

ชื่อสัญญา

: สัญญาสัมปทาน (Concession Agreement)

วันที่ลงนาม

: 3 กุมภาพันธ์ 2552

สาระสําคัญของ
สัญญา

: รัฐบาลให้ สมั ปทานแก่บริ ษัทแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุเวลาสัมปทานในการก่อสร้ างและดําเนินการโรงไฟฟ้า
พลังนํ ้าตาดสเลน หรื อ “โครงการ” ที่แม่นํ ้าเซซะลุน (Xe saloun) ในแขวงสะหวันนะเขต เพื่อจัดส่งไฟฟ้ าให้ แก่
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL)
ความรับผิดชอบของ “บริ ษัท”
- บริ ษัทจะต้ องออกแบบ ก่อสร้ าง จัดการงานของโครงการให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดการที่ตกลงไว้ โดยต้ อง
คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานนานาชาติลา่ สุด
- บริ ษัทจะต้ องพยายามที่จะจัดจ้ างพนักงานท้ องถิ่ นให้ มากที่สุด รวมถึงอนุญาตให้ ผ้ ูรับเหมาและบริ ษัท
ประกันภัยท้ องถิ่นเข้ าร่วมประมูลงานกับทางบริ ษัท โดยการพิจารณาผู้ประมูล บริ ษัทจะต้ องคํานึงถึงการที่ผ้ ู
ประมูลใช้ สินค้ าและบริ การจากสปป.ลาวด้ วย
- รัฐบาลมีสิทธิที่จะเข้ าสังเกตการณ์และตรวจสอบโครงการในช่วงเวลาและมีการแจ้ งล่วงหน้ าอย่างเหมาะสม
ตลอดอายุเวลาสัมปทาน โดยที่บริ ษัทจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ, ก่อสร้ าง, ดําเนินการ,
และบํารุงรักษาไว้ ตลอดอายุสมั ปทานด้ วย และบริ ษัทยังต้ องอํานวยความสะดวกแก่ตวั แทนของรัฐบาลเข้ า
ตรวจสอบผลการดําเนินการของโครงการหลังจากโครงการเปิ ดดําเนินการแล้ วไม่เกิน 2 ครัง้ /ปี
- บริ ษัทจะต้ องรับผิดชอบภาระหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในสัญญาตลอดเวลา รวมถึงควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ผู้รับเหมาที่บริ ษัทจ้ างมาให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญาและปฏิบตั ิตามกฎหมายของสปป.ลาวด้ วย
- บริ ษัทตกลงที่จะขายกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ให้ แก่ EDL ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
- เมื่อครบกําหนดสัมปทาน บริ ษัทจะต้ องส่งคืนโครงการให้ แก่รัฐบาลในสภาพที่ดําเนินการได้ ดี และบริ ษัท
จะต้ องปรับปรุงโครงการครัง้ ใหญ่ประมาณ 2 ปี ก่อนส่งคืนโครงการแก่รัฐบาล
ความรับผิดชอบของ “รัฐบาล”
- รัฐบาลจะอนุญาตและออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย อีกทัง้
ค่าใช้ จ่ายสําหรับการขอสัมปทานและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการจะระบุไว้ ในสัญญาทัง้ หมดแล้ ว
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องนอกเหนือจากในสัญญา บริ ษัทไม่ต้องรับผิดชอบ
- รัฐบาลจะไม่อนุญาตบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริ ษัทประกอบกิจกรรมทังต้
้ นนํ ้าและปลายนํ ้าที่จะกระทบต่อ
โครงการโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัทก่อน
- รัฐบาลจะส่งมอบพื ้นที่ที่ตงโครงการให้
ั้
แก่บริ ษัทในสภาพที่เอื ้ออํานวยต่อแผนการก่อสร้ าง โดยค่าใช้ จ่ายใน
การส่ ง มอบ (หากไม่ ไ ด้ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญา) รั ฐ บาลจะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบทัง้ หมด อี ก ทัง้ บริ ษั ท ยัง ไม่ ต้ อ ง
รับผิดชอบต่อการฟ้องร้ องหรื อการเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายต่างๆจากบุคคลที่ถือครองพื ้นที่ดงั กล่าวมาก่อนหน้ านี ้
(หากมี)
- รัฐบาลจะจัดการย้ ายผู้อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้ าง หรื อสิ่งอื่นๆที่ไม่ควรอยู่ในพื ้นที่โครงการ ออกจากพื ้นที่โดย
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ไม่ให้ กระทบต่อแผนการดําเนินการของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่เกินจํานวน
ที่ระบุไว้ ในภาคผนวก
- รัฐบาลจะจัดหากองกําลังรักษาความปลอดภัยให้ แก่โครงการ โดยรัฐบาลเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
- รัฐบาลรับรองว่าทรัพย์สินของบริ ษัทในสปป.ลาว รวมถึงในโครงการจะไม่ถกู เวนคืนหรื อยึดตลอดอายุของ
สัมปทาน หากมีการเวนคืนหรื อการยึดเกิดขึ ้น จะถือว่ารัฐบาลละเมิดสัญญาที่ให้ ไว้ กบั บริ ษัท
- รัฐบาลรับรองและรับประกันว่า เงื่อนไข สิทธิ ผลประโยชน์ ใบอนุญาต การเช่า รวมถึงสัมปทานตามสัญญา
้ กต้ องและเป็ นไปตามกฎหมายของสปป.ลาวในปั จจุบนั รวมถึงกฎหมายที่จะมีผล
นี ้ที่ออกให้ แก่บริ ษัทนันถู
บังคับใช้ ในอนาคต รัฐบาลยังให้ คํามัน่ ว่าจะไม่กระทําการหรื ออนุญาตให้ กระทําการที่จะริ ดรอน จํากัดหรื อ
ขจัด เงื่อนไข สิทธิ ผลประโยชน์ ใบอนุญาต การเช่า และสัมปทาน ที่กล่าวไว้ ข้างต้ น รวมถึงที่จะส่งผล
กระทบต่อโครงการ บริ ษัท และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ค่าตอบแทน

: บริ ษัทจ่ายค่าสัมปทานแก่รัฐบาลเป็ นจํานวนร้ อยละ 1 ของรายได้ รวมจากการดําเนินงานต่อปี โดยจะจ่ายทุก
สิ ้นไตรมาส โดยบริ ษัทและผู้รับเหมาไม่ต้องชําระภาษี อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับโครงการนีอ้ ีก (นอกจากที่ระบุใน
สัญญา) รวมถึงภาษีในการจัดซื ้อ จัดจ้ าง นําเข้ าวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็ นสําหรับการใช้ ในโครงการ

ระยะเวลาสัญญา

: สัญญามีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
้ สญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้ โดยก่อนหมดอายุสญ
ั ญา 5 ปี คู่สญ
ั ญาจะ
เจรจาต่ออายุสญ
ั ญานี ้ หากมีเหตุการณ์ ให้ สิ ้นสุดสัญญา ทัง้ 2 ฝ่ ายจะหารื อกันเป็ นระยะเวลา 90 วัน (หรื อ
มากกว่า ตามที่ตกลง ณ ขณะนัน)
้ เพื่อที่จะแก้ ไขสถานการณ์ดงั กล่าว หากไม่สามารถตกลงกันได้ ฝ่ ายที่ได้ รับ
ผลกระทบและประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญาสามารถแจ้ งอีกฝ่ ายและสัญญานี ้จะสิ ้นสุดทันที ซึ่งหากสัญญานี ้
สิ น้ สุด ลงก่ อ นหมดอายุ สัญ ญา ไม่ ว่ า จะเพราะเหตุใ ดก็ ต าม รั ฐ บาลจะจ่ า ยค่ า ชดเชยให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ตาม
รายละเอียดในภาคผนวก

ขอบเขตอํานาจ
กฎหมาย

: ถ้ ามี ค วามขั ด แย้ งของคู่ สั ญ ญา ให้ ยึ ด การตี ค วามและพิ จ ารณาภายใต้ ข้ อกฎหมายของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

สัญญากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (Electricite du Laos หรื อ EDL)
คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว หรื อ “EDL” ในฐานะ “ผู้ซื ้อ”
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด หรื อ “บริ ษัท” ในฐานะ “ผู้ขาย”

ชื่อสัญญา

: สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า (Power Purchase Agreement) ข้ อตกลงแก้ ไขสัญญา และสัญญาแนบท้ าย

วันที่ทําสัญญา

: 22 ตุลาคม 2551 25 ธันวาคม 2553 และ 20 มกราคม 2557

สาระสําคัญของ
สัญญา

: ผู้ขายเสนอที่จะขายพลังงานไฟฟ้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อจากโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าขนาดเล็ก กําลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต์ ซึง่
ตังอยู
้ ่ที่แม่นํา้ เซซะลุน (Xe saloun) เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และผู้ซื ้อประสงค์จะซื ้อ
พลังงานไฟฟ้ าจากผู้ขาย โดยมีรายละเอียดและข้ อตกลงตามสัญญานี ้
ความรับผิดชอบของบริ ษัท หรื อ ผู้ขาย
- ผู้ขายจะต้ องพัฒนา ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าและสถานที่รวมถึงดําเนินการส่งกระแสไฟฟ้าให้ แก่ EDL โดย
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของสปป.ลาวและ มาตรฐาน ข้ อตกลง ข้ อกําหนดหลักเกณฑ์ตามสัญญานี ้
รวมถึงหลักเกณฑ์ระบบการส่งไฟฟ้ าของผู้ซื ้อ
- ผู้ขายจะต้ องได้ รับใบอนุญาตที่จําเป็ นต่อการประกอบธุรกิจและปฏิบตั ิตามสัญญานี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 60

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

- ผู้ ขายจะต้ องออกแบบและก่ อ สร้ างสายส่ ง ไฟฟ้ าให้ ตรงตามมาตรฐานที่ ผ้ ู ซื อ้ กํ า หนดและให้ ทัน
กําหนดเวลาการส่งกระแสไฟฟ้า และผู้ขายจะต้ องส่งมอบความเป็ นเจ้ าของสายส่งไฟฟ้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ โดยผู้
ซื ้อจะเป็ นผู้ดําเนินการและบํารุงรักษาเอง
- EDL มีสิทธิ ที่จะตรวจสอบแบบของโครงการ เพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัยที่จะป้องกันระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ EDL จากความผันผวนของกระแสไฟฟ้า อีกทัง้ EDL มีสิทธิที่จะเข้ าไปตรวจสอบ
มาตรวัด สถานที่ การปฏิบตั ิงานของบริ ษัท หาก EDL ได้ แจ้ งบริ ษัทล่วงหน้ าในระยะเวลาที่เหมาะสม
- ก่อนที่โรงงานสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ จะต้ องมีการทดสอบระบบโดยบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ทังหมด
้
และ EDL มีสิทธิที่จะเข้ าร่วมสังเกตการณ์
- บริ ษัทจะต้ องทําให้ ประกันภัยมีผลบังคับใช้ และรักษาสภาพประกันภัยกับผู้ให้ ประกันที่เป็ นที่ยอมรับใน
สปป.ลาว
ความรับผิดชอบของ EDL หรื อ ผู้ซื ้อ
- EDL จะรับซื ้อไฟฟ้ าที่ผลิตโดยบริ ษัททังหมด
้
- ในการทดสอบระบบโรงงานไฟฟ้ าก่อนใช้ งานจริ ง EDL จะรับผิดชอบค่าไฟฟ้า 50% จากอัตราที่กําหนดไว้
หลังจากการเปิ ดดําเนินการจริ ง
- หาก EDL ปฏิเสธหรื อไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้ า หรื อรับกระแสไฟฟ้ าจากบริ ษัทลดลง EDL จะรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายเป็ นปริ มาณเท่ากับค่าไฟฟ้ าที่โรงงานส่งให้ ณ ช่วงเวลานัน้ ยกเว้ นแต่บริ ษัทจะเป็ นเหตุให้ EDL
ไม่สามารถรั บหรื อรับกระแสไฟฟ้าได้ ลดลง หรื อเกิ ดขึน้ จากเหตุสุดวิสัย EDL จะไม่ต้องรั บผิดชอบ
ค่าเสียหายส่วนนี ้
ค่าตอบแทน

: ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ ปี 2557 ถึงปี 2559 EDL จะจ่ายค่าตอบแทนคงที่คํานวณจากพลังงานไฟฟ้ าฐาน (Base
Energy) ซึง่ อยู่ที่ 15 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง/ปี (GWh/Year) และอัตราค่าไฟฟ้าในปี นัน้
หากรวมทัง้ 3 ปี บริ ษัทผลิตไฟฟ้าได้ มากกว่า Base Energy หรื อมากกว่า 45 กะวัตต์-ชัว่ โมง EDL จะต้ อง
จ่ายค่าตอบแทนคงที่ บวกกับส่วนที่ผลิตเกิน โดยจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามปริ มาณไฟฟ้ าส่วนเกินที่ผลิตได้ จริ งใน
อัตราร้ อยละ 70 ของอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย และหากหลังหมดระยะเวลา 3 ปี บริ ษัทผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ น้อย
กว่า Base Energy บริ ษัทจะต้ องผลิตไฟฟ้าชดเชยให้ แก่ EDL ในส่วนที่ผลิตขาดไป
การคิดค่าไฟฟ้าในปี ที่ 4 จะคิดหลังจากหักส่วนที่ชดเชยให้ แก่ EDL แล้ ว (หากในปี ที่ 1-3 ผลิตขาด) โดยจะคิด
ตามค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยหลังจากปี ที่ 4 บริ ษัทและ EDL จะตกลงกันอีกครัง้ หนึ่งว่าจะต่อสัญญา
ในลักษณะ Base Energy นี ้ต่อไปหรื อไม่ หากทัง้ 2 ฝ่ ายตกลงกันว่าจะไม่ตอ่ สัญญา การคิดปริ มาณไฟฟ้ าจะ
เป็ นไปตามที่ผลิตได้ จริ ง ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
อัตราค่าไฟฟ้ าเริ่ มต้ นที่ 0.066 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ กิโลวัตต์ชวั่ โมง (kWh) โดยราคาจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ต่อปี
เริ่ มตังแต่
้ วนั เริ่ มดําเนินการจนถึงปี ที่ 10
อัตราค่าไฟฟ้าใหม่จะเริ่ มปี ที่ 11 จนถึงปี สุดท้ ายของสัญญา โดยเริ่ มต้ นที่ 0.0465 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ กิโลวัตต์
ชัว่ โมง (kWh) โดยราคาจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ต่อปี
การชําระเงินสําหรับ 10 ปี แรกนัน้ ร้ อยละ 95 จะจ่ายเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ที่เหลือร้ อยละ 5 จ่ายเป็ น
ลาวกีบ หลังจาก 10 ปี แรก ร้ อยละ 85 จะชําระเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ ที่เหลือร้ อยละ 15 จะชําระเป็ นลาวกีบ

ระยะเวลาสัญญา

: สัญญามีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่เซ็นสัญญานี ้ พร้ อมกับเซ็นสัญญาสัมปทานเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยสัญญานี ้จะ
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สิ ้นสุดลงเมื่อสัญญาสัมปทานหมดอายุ
หากคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ละเมิ ด หลัก เกณฑ์ ข้ อบัง คับ พื น้ ฐานของสัญ ญานี ้ คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ เ สี ย
ผลประโยชน์มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ หลังจากที่แจ้ งอีกฝ่ ายหนึง่ แล้ วและไม่สามารถแก้ ไขได้ ใน 60 วัน ซึง่ ฝ่ ายที่
เสียผลประโยชน์มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยจากฝ่ ายที่ละเมิดสัญญา
ขอบเขตอํานาจ
กฎหมาย

: สัญญาฉบับนี ้ตีความและบังคับใช้ ตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สัญญากับ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Generation Public Company หรื อ EDL-GEN)
คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: บริ ษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน หรื อ “EDL-GEN” ในฐานะ “ผู้ดําเนินการ”
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด หรื อ “บริ ษัท” ในฐานะ “เจ้ าของ”

ชื่อสัญญา

: สัญญาดําเนินการและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement)

วันที่ทําสัญญา

: 25 ธันวาคม 2557

สาระสําคัญของ
สัญญา

: บริ ษัทได้ รับสัญญาสัมปทานในการพัฒนา ก่อสร้ างและดําเนินการโรงไฟฟ้ าเพื่อขายไฟฟ้าให้ รัฐวิสาหกิ จ
ไฟฟ้าลาวตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า โดยบริ ษัทตกลงให้ EDL-GEN เป็ นผู้ดําเนิ นการโรงไฟฟ้า โดยมี
รายละเอียดและข้ อตกลงตามสัญญานี ้
ความรับผิดชอบของบริ ษัท หรื อ เจ้ าของ
- บริ ษัทจะต้ องจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ที่จําเป็ นในการทํางานของ EDL-GEN
- บริ ษัทจะร่วมมือกับ EDL-GEN ในการจัดหาใบอนุญาตที่จําเป็ นในการดําเนินการ
- บริ ษัทจะให้ ร่างคูม่ ือปฏิบตั ิงานเพื่อให้ EDL-GEN ตรวจสอบและให้ ความเห็น
- บริ ษั ท จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย กเก็ บ เงิ น ตามสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า โดยใช้ ข้ อ มูล ที่ EDL-GEN
จัดเตรี ยมให้
ความรับผิดชอบของ EDL-GEN หรื อ ผู้ดําเนินการ
- EDL-GEN จะนําเสนอคูม่ ือปฏิบตั ิงานและดูแลรักษา ให้ บริ ษัทอนุมตั ิ
- EDL-GEN จะเป็ นผู้จดั หา คัดเลือก ทดสอบ อบรม ควบคุม ดูแลบุคลากรที่จะมาปฏิบตั ิงานในโรงไฟฟ้า
โดยปฏิบตั ิตามแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ EDL-GEN ตกลงร่วมกันกับบริ ษัท
- EDL-GEN จะดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็ นในการดําเนินงาน
และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
- EDL-GEN จะช่วยเหลือบริ ษัทในการปฏิบตั ิตามสัญญา PPA หากบริ ษัทร้ องขอ

ค่าตอบแทน

: บริ ษัทจะจ่ายค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการให้ แก่ EDL-GEN ในจํานวนคงที่ในแต่ละปี โดยค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการซ่อมครัง้ ใหญ่ (Major Overhaul) และชิ ้นส่วน อุปกรณ์ ส่วนประกอบหลัก
ที่ใช้ ในการซ่อมแซมตามที่ระบุไว้ ในสัญญา และจะจ่ายโบนัสจากการดําเนินงานให้ แก่ EDL-GEN ตาม
จํานวนเงินที่กําหนดไว้

ระยะเวลาสัญญา

: สัญญามีผลบังคับใช้ นบั จากวันที่ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี โดยก่อนหมดระยะเวลา 3 เดือนทัง้
2 ฝ่ ายจะตกลงกันเพื่อต่ออายุสญ
ั ญาอีกครัง้ หนึง่
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หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งละเมิดหลักเกณฑ์ ข้ อบังคับพื ้นฐานของสัญญานี ้ หรื อกระทําการผิดกฎหมาย
หรื อ ล้ มละลาย คู่สามารถยกเลิกสัญญาได้ หลังจาก 15 วันนับจากวันที่แจ้ งคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ขอบเขตอํานาจ
กฎหมาย

: สัญญาฉบับนี ้ตีความและบังคับใช้ ตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(1) กลยุทธ์ การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

ในอนาคตทางการลาวได้ ร่วมกับผู้ประกอบการไทย เตรี ยมพร้ อมขยายโครงการก่อสร้ างเขื่อนพลังนํ ้าผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ไร้
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง รองรับการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ าของไทยในอนาคตด้ วย โดยทางการลาว มีเป้าหมายในการผลิต
เพื่อที่จะเป็ นประเทศศูนย์กลางในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าที่สําคัญภายใต้ ชื่อ “แบตเตอรี่ แห่งเอเชีย” ในอนาคตซึง่ จะมีการผลิตมูลค่าเป็ นเงิน
ปี ละหลายพันล้ านบาท ทังนี
้ ้ ถือเป็ นความสําเร็ จของรัฐบาลลาว ที่สามารถสร้ างความร่ วมมือในการก่อสร้ างเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ ้า กลายเป็ น
ภารกิจสําคัญที่สามารถดึงนักลงทุนจากไทยมาลงทุนเป็ นเงินมหาศาล พร้ อมจะขยายโครงการต่อเนื่องไปยังระบบสายส่งทัว่ ประเทศ ซึ่ง
ปั จจุบนั ทําให้ สปป.ลาว มีไฟฟ้าครอบคลุมพื ้นที่กว่าร้ อยละ 86 ถือเป็ นความสําเร็จของ สปป.ลาว ในการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ ้า
และพร้ อมที่จะขับเคลื่อนโครงการขยายกําลังส่งไปสู่ประเทศใกล้ เคียง ได้ แก่ ไทย เวียดนาม และจีน รองรับปั ญหาการขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟ้า ซึง่ ตัวเลขจากการคาดการณ์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
เขื่อนไฟฟ้าพลังนํา้
จํานวนเขื่อน (แห่ง)
กําลังการผลิต (รวมทุกแห่ง) (เมกะวัตต์)
มูลค่าการก่อสร้ างต่อ 1 โครงการ (ล้ านบาท)

ปี 2559
30
5,000
300 – 4,000

ปี 2562
50
7,000
300 – 4,000

ที่มา : ข้ อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ประจําวันที่ 28 มกราคม 2557

สําหรับภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน-พลังนํ ้า โดยมีขนาดของเขื่อนเป็ นขนาด
เล็ก ซึ่งจะไม่มีค่แู ข่งเนื่องจากลักษณะการผลิตเป็ นการแยกกันโดยเด็ดขาดตามสถานที่ตงต่
ั ้ าง ๆ ซึ่งวัตถุดิบคือพลังนํ ้าเป็ นพลังงานตาม
ธรรมชาติซงึ่ ไม่ต้องซื ้อ โดยมีปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติและฤดูกาลซึง่ จะเป็ นปั จจัยที่กําหนดปริ มาณนํ ้า
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าจะต้ องอาศัยภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม โดย สปป.ลาว ซึง่ เป็ นประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่
มีพืน้ ที่ติดกับประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถผลิตและจํ าหน่ายไฟฟ้ าเพื่อใช้ ภายใน สปป.ลาว ทัง้ ภาค
ครัวเรื อน การเกษตร และอุตสาหกรรม ที่กําลังขยายตัว อีกทังยั
้ งมีอีกจํานวนหนึ่งที่ส่งไฟฟ้ ากลับมาขายยังประเทศไทย โดยมีภาคเอกชน
ไทยหลายแหล่งที่ไปลงทุนใน สปป.ลาว
ในปั จจุบนั มีผ้ สู นใจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าอยู่พอสมควรทําให้ เกิดการแข่งขันในการพัฒนาโครงการอยู่ไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง และใช้ เวลานานในการศึกษาความเป็ นไปได้ ตลอดจนเกิดความ
ซับซ้ อนในการก่อสร้ างมากกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ต้ องใช้ ประสบการณ์ความชํานาญในการออกแบบก่อสร้ าง นอกจากนี ้ ยังต้ องศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมอี กด้ วย เนื่องจากการสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังนํา้ ต้ องใช้ พืน้ ที่จํานวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดํารงชี วิตของ
ประชาชนในบริ เวณพื ้นที่ของโครงการ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ ทังป่
้ าไม้ สัตว์นํ ้า และระบบนิเวศวิทยา โดยผู้ลงทุนจะต้ อง
ศึกษาผลกระทบด้ านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม มาตรการในการลดผลกระทบและการเยียวยาผู้ที่ได้ รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมซึ่งเป็ นเรื่ องที่สําคัญที่สดุ จากสาเหตุดงั กล่าวทําให้ จํานวนผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการถูกจํากัดด้ วยเงื่อนไขทางด้ านการเงิน
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ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และแหล่งของโครงการที่จะเกิด ดังนันบริ
้ ษัท ตาดสเลน มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพในการแข่งขันจากความ
เอาใจใส่ในทุกขันตอนของกระบวนการ
้
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมบริ หาร จากศักยภาพทางด้ านการเงิน เพื่อจะพัฒนา
โครงการขนาดเล็กใน สปป.ลาว ซึง่ ยังมีอีกหลายแห่งที่นกั ลงทุนขนาดใหญ่ไม่ได้ ให้ ความสําคัญ
นอกจากนัน้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อเพิ่มขนาดกําลัง
การผลิตรวมของกลุม่ บริ ษัททําให้ มีกําลังการผลิตไฟฟ้ามากขึ ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็ นบริ ษัทชันนํ
้ าในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในแถบ
ภูมิภาคอาเซียน และถึงแม้ วา่ บริ ษัทจะเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ซึง่ สินค้ าดังกล่าวเป็ นสินค้ าประเภทอุปโภคขันพื
้ ้นฐานที่จําเป็ นต่อการ
ดํารงชีพ แต่เนื่องจากไฟฟ้ าเป็ นสินค้ าและบริ การที่ไม่สามารถผลักดันให้ มีการกระตุ้นการใช้ และส่งเสริ มยอดขายให้ เพิ่มสูงขึ ้นเหมือนสินค้ า
อุปโภคบริ โภคทัว่ ไปได้ แต่ในทางกลับกันสินค้ าและบริ การดังกล่าวกลับเป็ นสินค้ าที่มีการรณรงค์ให้ มีการประหยัดการใช้ ถึงอย่างไรก็ตาม
สปป.ลาว ยังมีหลายพื ้นที่ที่ยงั ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอยู่มาก ซึ่งการขยายสายการผลิตของบริ ษัทจะเป็ นไปในลักษณะการกระจายการ
บริ โภคปั จจัยพื ้นฐานให้ ทวั่ ถึง โดยที่การจําหน่ายไฟฟ้าให้ กบั EDL จะเป็ นการทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาการซื ้อขาย
ไฟฟ้าได้ มีการกําหนดปริ มาณและราคาตามอัตราตามสัญญา จึงทําให้ ผ้ ผู ลิตแต่ละรายมีรายได้ ที่แน่นอน ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดการแข่งขันระหว่าง
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่นๆ
(2) กลุ่มลูกค้ าและนโยบายการกําหนดราคา

บริ ษัท ตาดสเลน มีลกู ค้ าเพียงรายเดียว คือ EDL ซึง่ ไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าเขื่อนตาดสเลนจะถูกส่งไปที่สถานีไฟฟ้า
บ้ านดง แขวงสะหวันนะเขตด้ วยสายส่งไฟฟ้ า หลังจากนันจะถู
้ กเชื่อมต่อเข้ ากับสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดย EDL จะเป็ นผู้จําหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ ดงั กล่าวให้ กบั ผู้ใช้ บริ การซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาคครัวเรื อนใน สปป.ลาว โดยมีองค์ประกอบของการคํานวณค่าไฟฟ้าดังนี ้ :
- ปริ มาณไฟฟ้ า: ที่ตาดสเลนจําหน่ายให้ แก่ EDLจะถูกคํานวณจากมาตรวัดไฟฟ้าที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าโรงงานไฟฟ้ าพลังนํ ้าตาดสเลน
โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท และ EDL จะร่วมกันตรวจสอบมาตรวัดไฟฟ้าทุกสิ ้นเดือน
-

อัตราค่าไฟฟ้า: เป็ นอัตราตามที่กําหนดไว้ ในสัญญากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (Electricite du Laos หรื อ EDL)

-

วิธีการคํานวณค่าไฟฟ้า: ในช่วง 3 ปี นับตังแต่
้ ปี 2557 จะคิดตาม Base Energy หลังจากนันหากไม่
้
มีการต่อสัญญาใน
ลักษณะ Base Energy จะคิดตามปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ จริ ง โดยทุกวันที่ 1 ของเดือน เจ้ าหน้ าที่ของตาดสเลนและ
เจ้ าหน้ าที่ของ EDL จะบันทึกตัวเลขปริ มาณไฟฟ้ าส่งให้ แก่ EDL เพื่อตรวจสอบตัวเลขปริ มาณการส่งไฟฟ้ าที่จ่ายให้ แก่ EDL
ของเดือนนัน้ หลังจากนันตาดสเลนจะนํ
้
าปริ มาณไฟฟ้ าดังกล่าวมาคํานวณมูลค่าในการซื ้อขายรายเดือนตามอัตราที่ตกลง
กันในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (รายละเอียดอยู่ในสัญญาสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับโครงการตาดสเลน)
(3) ภาวะอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ าของ สปป.ลาว เกี่ ยวกับพลังงานหมุนเวียนซึ่งมาจากแหล่งพลังงานหลายแหล่ง อาทิเช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ ้า ชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ และจากขยะ เป็ นต้ น โดยแหล่งพลังงานดังกล่าวก่อให้ เกิดโรงไฟฟ้ า
จากหลายหน่วยงานที่ผลิต และมีการใช้ ไปของแหล่งผู้อุปโภคที่แตกต่างกัน ใน สปป.ลาว ซึ่งแหล่งผู้บริ โภคภาคครัวเรื อนยังมีการขยาย
ไฟฟ้าไปไม่ทวั่ ถึง ส่วนแหล่งผลิตใน สปป.ลาว มีการผลิตและจําหน่ายไปยังต่างประเทศด้ วย เนื่องจากแหล่งที่ก่อให้ เกิดพลังงานไฟฟ้าใน
สปป.ลาวนันผู
้ ้ ลงทุนส่วนใหญ่ยงั เล็งเห็นว่าการลงทุนในส่วนนี ้ยังมีแหล่งทรัพยากรที่ใช้ ในการผลิตอีกเป็ นจํานวนมาก
ภาวะอุตสาหกรรมของระบบไฟฟ้ าในสปป.ลาว
สปป.ลาว เป็ นประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยทางด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตก (ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทย)
สปป.ลาวมีพื ้นที่ภเู ขาและที่ราบสูงถึง 3 ใน 4 ของประเทศ ซึง่ พื ้นที่ภเู ขามีแม่นํ ้าสายย่อยหลักของแม่นํ ้าโขง คิดเป็ นร้ อยละ 35 ของที่ราบลุ่ม
แม่นํ ้าโขง สปป.ลาวยังมีฝนตกต่อปี ในปริ มาณที่สงู ทําให้ สปป.ลาวเหมาะกับการทําเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ ้า
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สปป.ลาวมีความสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าพลังนํ ้าได้ ถึง 23,000 เมกะวัตต์ แต่ปัจจุบนั ความสามารถในการผลิตคิดเป็ นสัดส่วน
น้ อยมากเมื่อเทียบกับศักยภาพ โดยรัฐบาลของสปป.ลาวมีแผนที่จะพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้ องการพลังงานไฟฟ้ า
ที่เพิ่มอย่างก้ าวกระโดดจากแผนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแสดงเป็ นตารางและแผนภูมิประมาณการ
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าภายในสปป.ลาว (ข้ อมูลจาก System Planning Office, EDL) ได้ ดงั นี ้
รายการ
ความต้ องการไฟฟ้า (รวมการสูญเสียในระบบ)
Energy Demand (Including system losses)
ความต้ องการไฟฟ้าสูงสุด
Peak Load

หน่ วย

2555

2556

2561

2566

2571

GWh

4,334

4,883

16,022

26,695

36,072

MW

824

920

2,648

4,204

5,670

หมายเหตุ ข้ อมูล ณ ปี 2555 เป็ นข้ อมูลจริ ง ส่วนข้ อมูลปี 2556-2571 เป็ นข้ อมูลประมาณการ

ตารางด้ านบนแสดงถึ งข้ อ มูล ความต้ อ งการใช้ ไฟฟ้าภายในประเทศของสปป.ลาว โดยอัตราการเติบ โตเฉลี่ย ของ Engery
Demand และ Peak Load ในช่วงปี 2555 – 2566 เท่ากับร้ อยละ 18.9 และ 16.4 ตามลําดับ หรื อประมาณ 328 MW/ปี ส่วนแผนภูมิ
ด้ านล่างแสดงถึงประมาณการความต้ องการไฟฟ้ าสูงสุดแยกประเภทตามภาคครัวเรื อนและอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้ ว่าความต้ องการ
ไฟฟ้าภาคครัวเรื อนจะเพิ่มขึ ้นในอัตราปกติ แต่ความต้ องการไฟฟ้ าภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู อย่างมากตามการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : ข้ อมูลจาก System Planning Office, EDL

โดยแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของสปป.ลาว (PDP 2012-2022) ซึง่ จัดทําโดยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ตังเป
้ ้ าว่าจะทํา
ให้ การเข้ าถึงไฟฟ้ าของครัวเรื อนเท่ากับร้ อยละ 80 ในปี นี ้ (2558) และจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าให้ ได้ ถึง 12,500 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ ทงในประเทศ
ั้
และส่งออกภายในปี 2563 ซึง่ จะทําให้ การเข้ าถึงไฟฟ้ าของครัวเรื อนเพิ่มเป็ นร้ อยละ 90 และรายรับจากการจําหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อย
ละ 16 ของ GDP โดยสปป.ลาวแบ่งพื ้นที่การบริ หารจัดการไฟฟ้าออกเป็ น 3 ส่วน คือ พื ้นที่ตอนเหนือ กลาง และใต้ ซึง่ พื ้นที่ 3 ส่วนนี ้ ความ
ต้ องการและความสามารถในการจัดหาไฟฟ้ามีการเหลื่อมลํ ้ากัน กล่าวคือ บางพื ้นที่ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ามากกว่าความสามารถผลิต
ไฟฟ้าในพื ้นที่นนั ้ ส่วนบางพื ้นที่ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าความต้ องการใช้ ไฟฟ้า สปป.ลาวจึงมีความต้ องการขยายสายส่ง

ส่วนที่ 2 หน้ า 65

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ไฟฟ้าแรงสูงในประเทศเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปยังพืน้ ที่ที่ขาดแคลน อีกทังการขยายสายส่
้
งไฟฟ้าแรงสูงยังเป็ นไปตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและความต้ องการไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้นทังความต้
้
องการในประเทศและเพื่อส่งออก
System Planning Office ของ EDL ระบุแผนการขยายระบบส่งไฟฟ้ าในพื ้นที่ตอนเหนือ กลาง และใต้ ในช่วงปี 2558 – 2562 ไว้
ดังนี ้
พืน้ ที่
เหนือ
กลาง
ใต้

แรงดันไฟฟ้า (kV)
22 - 230
115 - 230
115 – 230
รวม

ความยาวสายส่ งไฟฟ้า (กม.)
2,317.70
374.50
1,713.00
4,405.20

นอกจากนันตามข้
้
อมูลพบว่าในอนาคตทางการลาวได้ ร่วมกับผู้ประกอบการไทย เตรี ยมพร้ อมขยายโครงการก่อสร้ างเขื่อนพลัง
นํ ้าผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ไร้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง รองรับการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ าของไทยในอนาคตอีกด้ วย เพื่อที่จะเป็ น
ประเทศศูนย์กลางในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าที่สําคัญ ภายใต้ ชื่อ แบตเตอรี่ แห่งเอเชียในอนาคต ที่จะมีการผลิตมูลค่าเป็ นเงินปี ละหลาย
พันล้ านบาท ซึง่ แผนการพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาว ได้ จดั ทําเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลลาว เกี่ยวกับการขยาย
ความเจริ ญสู่ชนบท และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ ้าในประเทศลาว ปั จจุบนั คาดว่ามีขนาดไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ต่อหนึ่งโครงการ เนื่องจาก
ทําเลที่ตงที
ั ้ ่มีคนจับจองและพัฒนาโครงการไปแล้ วดังนันคงเหลื
้
อโครงการที่จะพัฒนาต่ออีกไม่มาก และถ้ าเป็ นพลังงานทางเลือกอื่นใน
ประเทศลาวน่าจะไม่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุนเนื่องจากไม่มีการให้ สิทธิประโยชน์และเงินสนับสนุนเหมือนประเทศไทย
2.2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(1) การจัดหาวัตถุดบิ
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้า (ขนาดเล็ก)
เขื่อนตาดสเลนมีลกั ษณะเป็ นเขื่อนแบบมีนํ ้าไหลผ่านตลอดปี (Run-of-river Hydro Plant) โดยการก่อสร้ างเขื่อนจะสร้ างให้ ระดับ
ที่กกั เก็บนํ ้าอยู่สงู กว่าโรงไฟฟ้าเพื่อให้ มีระดับนํ ้าที่แตกต่างกัน เมื่อนํ ้าถูกปล่อยลงมาจะทําให้ มีแรงดันสูง ซึ่งนํ ้าจะถูกปล่อยจากอ่างเก็บนํ ้า
มาตามอุโมงค์มายังอาคารรับนํ ้าและถูกส่งไปยังอาคารโรงไฟฟ้ าซึ่งจะมีการควบคุมปริ มาณนํ ้าที่ปล่อยออกมาให้ อยู่ในปริ มาณที่เหมาะสม
โดยที่ปริ มาณนํ ้าที่ไหลมาตามอุโมงค์สง่ นํ ้าจะมีแรงดันในการผลักให้ ใบพัดของเครื่ องกังหัน (Turbine) หมุน จากนันเพลาของเครื
้
่ องกังหันที่
ต่อเข้ ากับเพลาของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) จะทํางานและเกิดการเหนี่ยวนําของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าทําให้ เกิดกระแสไฟฟ้า
แหล่งพลังงานที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้า (ขนาดเล็ก)
แหล่งพลังงานที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้ าพลังนํ ้าเขื่อนตาดสเลน คือ ปริ มาณนํ ้าฝนจากฝั่ งลาวและเวียดนามอย่างไร
ก็ตามถึงแม้ ว่าปริ มาณนํา้ ที่นํามาใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนในการจัดหา อันเนื่องมาจากเป็ นแหล่งพลังงานตาม
ธรรมชาติ แต่ก็ยงั มีข้อจํากัดเกี่ยวกับปริ มาณนํ ้าซึง่ ในแต่ละช่วงจะมีปริ มาณที่ไม่แน่นอนแตกต่างกันไปตามฤดูกาลอันเป็ นสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม จากขันตอนการศึ
้
กษาความเป็ นไปได้ ของโครงการไฟฟ้าเขื่อนตาดสเลน ซึง่ ได้ ศกึ ษาค่าสถิติ
เกี่ยวกับปริ มาณนํ ้าฝนเฉลี่ยย้ อนหลัง 50 ปี (ระหว่างปี 2501 – 2552) พบว่าปริ มาณนํ ้าฝนที่ตกในบริ เวณนํ ้าตกตาดสเลนและลํานํ ้าตาดส
เลนซึง่ อยู่เหนือนํ ้าตกดังกล่าวมีปริ มาณเพียงพอและสามารถกักเก็บนํ ้าเพื่อที่จะนําไปใช้ ในการผลิตไฟฟ้าได้ ตามปริ มาณที่ได้ กําหนดไว้ ใน
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ EDL ในแต่ละปี
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ปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ในปี 2556 – 2557 และ ช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 มีรายละเอียดดังนี ้

ที่มา: รายงานประจําเดือนของบริ ษัท

(2) ขัน้ ตอนการผลิต
ขันตอนการผลิ
้
ตงานโครงการ
หากเมื่อเริ่ มพิจารณาตังแต่
้ เริ่ มโครงการทังทางด้
้
านการพัฒนาและการลงทุนในการทําโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน-พลังนํ ้า
ต่อ 1 โครงการ จนกระทัง่ สามารถใช้ เขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ นนั ้ ต้ องใช้ เวลาและผ่านขันตอนและกระบวนการต่
้
าง ๆ หลายขันตอน
้
เริ่ มตังแต่
้ การสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ การทดลองผลิต การผลิตจริ ง และการซ่อมแซมตัวเขื่อน ไปจนตลอดสิ ้นสุด
โครงการ รวมถึงช่วงเวลาของสัมปทานที่มีผลในทางกฎหมายของทรัพย์สินที่เป็ นตัวเขื่อนที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทมีช่วงเวลาเริ่ มตังแต่
้
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการประมาณ 3 ปี การก่อสร้ างตัวเขื่อนประมาณ 2 ปี (2553 – 2554) จึงเริ่ มผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ
ทดลองประมาณ 1 ปี และอายุสมั ปทานมีกําหนดเวลา 30 ปี และสามารถต่ออายุสมั ปทานได้ ครัง้ ละ 5 ปี จนกว่าจะครบ 50 ปี
ขันตอนการผลิ
้
ตไฟฟ้าจากพลังนํ ้า (ขนาดเล็ก)
ในสายการผลิตหลักเกี่ยวกับตัวเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การเดินเครื่ อง การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า บริ ษัทมีขนตอนในการผลิ
ั้
ตดัง
แสดงได้ ตามแผนภาพด้ านล่าง ซึง่ ในแต่ละขันตอนบริ
้
ษัทมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการบริ หารจัดการเดินเครื่ องโรงผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพไม่ติดขัด และได้ ผลผลิตกระแสไฟฟ้าที่มี
คุณภาพ ซึง่ สามารถอธิบายขันตอนการผลิ
้
ตกระแสไฟฟ้าได้ ดงั นี ้
1. ฝายกันนํ
้ ้าเพื่อส่งนํ ้ามาตามคลองและส่งนํ ้ามาตามท่อส่งนํ ้าไปยังอาคารโรงไฟฟ้ า
2. ปริ มาณนํ ้าที่ไหลมาตามท่อส่งนํ ้าจะมีแรงดันที่สงู เพื่อผลักดันให้ ใบพัดของเครื่ องกังหันนํ ้าหมุนด้ วยความเร็วสูง
3. เพลาของเครื่ องกังหัน (Turbine) ที่ตอ่ กับเพลาของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) จะหมุน ทําให้ เกิดการเหนี่ยวนําในเครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้า ก่อให้ เกิดกระแสไฟฟ้า
4. หลังจากนันกระแสไฟฟ
้
้ าจะถูกส่งไปตามสายส่งไฟฟ้า เพื่อไปยังสถานีไฟฟ้าปลายทาง
(3) กําลังการผลิตและนโยบายการผลิต
บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด ตังอยู
้ ่ที่ 334/88 บ้ านสวนม่อน เมืองสีสดั ตะนาถ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยสร้ าง
ั้
102 ตาราง
เขื่อนตาดสเลน ตังอยู
้ ่ที่ บ้ านตาดสเลน เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งประกอบด้ วยพื ้นที่ทงหมดประมาณ
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กิโลเมตร ที่บริ เวณอาคารโรงไฟฟ้ าจะเป็ นสถานที่ติดตังเครื
้ ่ องจักร 6 ตัว ประกอบด้ วย เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) จํานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องกังหัน (Turbine) จํานวน 2 เครื่ อง หม้ อแปลงไฟฟ้ า (Transformer) จํานวน 2 เครื่ อง ตังอยู
้ ่ภายนอกบริ เวณ Switch Yard
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวัน โดยในช่วงที่มีนํ ้ามากคือช่วงเดือนมิถนุ ายน – ธันวาคม
บริ ษัทจะเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าเต็มกําลังทัง้ 2 เครื่ อง ส่วนช่วงที่มีนํ ้าน้ อย คือช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม บริ ษัทจะเดินเครื่ องกําเนิด
กระแสไฟฟ้ าเพียง 1 เครื่ อง เนื่องจากปริ มาณนํ ้ามีน้อย ไม่เพียงพอสําหรับการเปิ ดเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าทังหมด
้
ซึง่ หากผลิตไปค่าความเสถียร
ของกระแสไฟฟ้าจะไม่ได้ มาตรฐานจะทําให้ เครื่ องจักรต่าง ๆชํารุดเสียหายอีกด้ วย บริ ษัทจึงหยุดเพื่อปรับปรุ งและซ่อมแซมเครื่ องจักร และ
ทําการสํารวจตัวเขื่อนและซ่อมแซมด้ วยหากพบจุดที่จําเป็ นจะต้ องซ่อมแซม
บริ ษัทได้ จําแนกรายละเอียดกําลังการผลิตและปริ มาณการผลิตโดยเฉลี่ยในแต่ละปี ดังนี ้
กําลังการผลิต
สําหรับผลิตภัณฑ์โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน-พลังนํ ้า (ขนาดเล็ก) แบบมีนํ ้าไหลผ่านตลอดปี (Run-of-river Hydro Plant) โดย
กําหนดกําลังการผลิตจะคิดจากอัตราการไหลของนํ ้าประจําปี ช่วงตํ่าสุด เพื่อที่จะสามารถเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าได้ อย่างสมํ่าเสมอตลอดทัง้
ปี โดยแสดงกําลังการผลิตได้ ดงั นี ้ :
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน-พลังนํา้ (ขนาดเล็ก)
กําลังการผลิตเป้าหมาย ( Target Capacity)*
ปริ มาณการผลิตจริ ง (Utilization)
อัตราการใช้ กําลังการผลิต

หน่ วย
กิกะวัตต์- ช.ม./ปี
กิกะวัตต์-ช.ม./ปี
%

2556
15
14.3
95.3

2557
15
14.1
94.0

2558 (6 เดือน)
7.5
1.9
25.2

หมายเหตุ : * ปริ มาณกําลังการผลิตคํานวณเป็ นปี

(4) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

จากสัญ ญาการสร้ างเขื่ อ นตาดสเลน บริ ษั ท ไม่มี ข้ อ พิ พ าทใดๆ เกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม และไม่มี ป ระวัติ ก ระทํ า ความผิ ดตาม
กฎระเบียบเรื่ องสิ่งแวดล้ อมกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของกระทรวงพลังงานและบ่อแร่
สปป.ลาว และข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมใด ๆ
ซึง่ ก่อนการสร้ างเขื่อน บริ ษัทได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและศึกษาผลกระทบตลอดจนประโยชน์ที่ได้ รับจากการสร้ าง
เขื่อนเป็ นอย่างดี อาทิเช่น เพื่อการผลิตไฟฟ้า การควบคุมนํา้ ท่วม การปรับปรุ งระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และผลประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจจากโครงการดังกล่าว ตลอดจนการศึกษาผลกระทบจากการสร้ างเขื่อนดังกล่าวด้ วย เช่น ความสูญเสียทางการประมงเนื่องจาก
การถูกขวางกัน้ ที่จะไปให้ ถึงแหล่งวางไข่ ระบบนิเวศวิทยาถูกทําลาย และการย้ ายการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ เป็ นต้ น ทําให้ บริ ษัทไม่พบ
ปั ญหาดังกล่าว นอกจากนันหลั
้ งสร้ างเขื่อนเสร็ จแล้ ว บริ ษัทยังได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่หน่วยงานของรัฐบาล สปป.ลาวเกี่ยวกับการฟื น้ ฟู
สภาพป่ าและแหล่งอาหารทางนํ ้า เช่น การปลูกป่ าชดเชยตามปริ มาณที่กําหนด และการปล่อยปลาและรักษาแหล่งอาหารทางนํ ้า เป็ นต้ น
นอกจากนันตามสั
้
ญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังนํ ้าเขื่อนตาดสเลนได้ กําหนดให้ ตาดสเลนมีหน้ าที่จะต้ องดําเนินการเกี่ยวกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสังคมดังนี ้
1. ด้ านคุณภาพนํ ้า : ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้าตาดสเลนซึง่ มีนํ ้าเป็ นวัตถุดิบที่สําคัญที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า ดังนัน้
ตาดสเลนจึงต้ องดูแลให้ นํ ้าในเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าเขื่อนตาดสเลนมีความสะอาดและมีคณ
ุ ภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งต้ องได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการตรวจวัดคุณภาพนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้ ได้ ตาม
มาตรฐานที่กําหนด โดยบริ ษัทได้ ว่าจ้ างสถาบันทดสอบ เป็ นผู้ตรวจสอบคุณภาพนํ ้าในเขื่อนและรายงานผลทุก ๆ ปี ไปยัง
EDL ซึง่ จากรายงานพบว่านํ ้าในเขื่อนมีความสะอาดและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2. ด้ านสังคม : ในการสร้ างเขื่อนของโรงไฟฟ้าตาดสเลน ซึง่ เป็ นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และเป็ นการสร้ างใกล้ แหล่งนํ ้าตก ไม่
ติดชุมชนและไม่ติดที่อยู่อาศัย ซึ่งจากการสํารวจพบว่า สถานที่ตงของเขื
ั้
่อนอยู่ห่างจากชุมชน แต่เนื่องจากลักษณะของ
แหล่งนํ า้ เป็ นนํ า้ ตก เพราะฉะนัน้ ยังมี ชุมชนปลายนํ า้ บางส่ว นที่รั บ นํ า้ จากนํ า้ ตกดัง กล่า ว แต่เนื่ อ งจากบริ ษัท ได้ รั ก ษา
มาตรฐานของนํ ้าตามที่กล่าวข้ างต้ น ทําให้ นํ ้าที่ปล่อยจากแหล่งนํ ้าต้ นทาง เป็ นนํ ้าสะอาด ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
3. ด้ านทรัพยากรป่ าไม้ : ตามข้ อกําหนดของสัญญาสัมปทานที่กําหนดให้ บริ ษัทดูแลและป้องกันพื ้นที่ป่าในเขต Catchment
Area ซึง่ มีเนื ้อที่ประมาณ 1,600 ตารางกิโลเมตร ไม่ให้ ผ้ ใู ดบุกรุกและเข้ ามาตัดทําลาย
(5) สิทธิประโยชน์ จากสัญญาสัมปทาน
ตาดสเลน ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสัญญาสัมปทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.
2.
3.
4.

สิทธิประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ
ยกเว้ นภาษีนําเข้ าทังหมดสํ
้
าหรับเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในโครงการ
ยกเว้ นภาษีสําหรับการจัดซื ้อ เช่าซื ้อ เช่า หรื อการจัดหา เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
สินทรัพย์อื่นๆที่ใช้ ในโครงการ
ยกเว้ นภาษีที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ รวมถึงเงินลงทุนในโครงการ ทังตาดสเลนและ
้
ผู้รับเหมา
และผู้รับเหมาช่วงทังหมดของโครงการ
้
บุคคลที่หรื อบริ ษัทที่ลงทุน หรือมีสทิ ธิได้ รับผลตอบแทน หรื อได้ รับเงินปั นผลจาก ตาดสเลน
หรื อโครงการจะได้ รับการยกเว้ นภาษี

สถานะ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

2.2.4.4 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี –
2.2.4

ธุรกิจบริการรั บเหมาติดตัง้ ระบบส่ งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจําหน่ าย

2.2.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
จากเดิมบริ ษัทเป็ นเพียงผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้ า เช่น ตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟ เสาไฟ เป็ นต้ น ต่อมา
บริ ษัทต่อยอดทางธุรกิจในการให้ บริ การเกี่ยวกับการรับเหมาติดตังระบบส่
้
งไฟฟ้ าแรงสูงและระบบไฟฟ้ าจําหน่าย โดยบริ ษัทประกอบธุรกิจ
ให้ บริ การออกแบบ สํารวจ จัดหา ก่อสร้ าง และติดตังระบบงานทางวิ
้
ศวกรรมไฟฟ้ า ทังระบบส่
้
งไฟฟ้ าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจําหน่ายแบบ
เบ็ดเสร็ จ (Turn Key) โดยรับงานจากลูกค้ าต่างประเทศทังภาครั
้
ฐและเอกชน โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับเหมาหลักซึ่งได้ รับงานจากผู้ว่าจ้ าง
โดยตรง และจะจ้ างงาน (Subcontract) หรื อ Outsource ให้ แก่บริ ษัทคู่ค้าที่มีความชํานาญงานส่วนต่างๆ เช่น ที่ปรึ กษาการบริ หาร
้ ต้ องใช้ อุปกรณ์หรื อ
โครงการและเทคนิค หรื อ ด้ านวิศวกรรม ผู้รับเหมาในการก่อสร้ างหรื อจัดหาวัตถุดิบ เป็ นต้ น โดยหากโครงการนันๆ
สินค้ าของ SCI หรื อ AG&SCIMT เอง ก็จะใช้ สินค้ าของกลุ่มบริ ษัท ซึง่ ลักษณะงานจะครอบคลุมถึงการให้ บริ การและติดตังเกี
้ ่ยวกับระบบ
ไฟฟ้า ดังนี ้
1. งานรับเหมาก่อสร้ างระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) : เป็ นระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงที่
เชื่อมต่อจากระบบผลิตไฟฟ้าที่จะส่งต่อมายังสถานีไฟฟ้าหรื อจากสถานีไฟฟ้าจุดหนึ่งไปยังอีกสถานีไฟฟ้าอีกจุด โดยส่งกระแสไฟฟ้าผ่าน
สายส่งไฟฟ้ าแรงสูงและเสาไฟฟ้ าแรงสูง โดยสามารถก่อสร้ างให้ รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ ตงแต่
ั ้ 69 กิโลโวลต์ (เควี หรื อ kV) 115 เควี 230 เควี
จนถึง 500 เควี
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2. งานรับเหมาก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) : เป็ นงานก่อสร้ างโครงสร้ างและระบบในสถานีไฟฟ้าย่อย ซึง่ รับไฟฟ้ ามา
จากโรงงานผลิตไฟฟ้าก่อนที่จะกระจายกระแสไฟฟ้ าไปยังครั วเรื อนหรื อย่านอุตสาหกรรม โดยบริ ษัทจะจัดหาผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่เป็ น
โครงสร้ างเหล็กของสถานีไฟฟ้าย่อย โดยร่ วมกับพันธมิตรที่มีความชํานาญในการติดตังและก่
้
อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย และจัดหาอุปกรณ์
อื่นๆที่ใช้ ในสถานีไฟฟ้าย่อย
3. งานรับเหมาก่อสร้ างและปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าจําหน่าย (Power Distribution System) : เป็ นงานก่อสร้ างเดินระบบไฟฟ้ า
จํ า หน่ า ยแรงดัน 400 โวลต์ จนถึ ง ระบบไฟฟ้ า 22 กิ โ ลโวลต์ พร้ อมทัง้ ปรั บ ปรุ ง ระบบจํ า หน่ า ยโดยติ ดตัง้ อุป กรณ์ เ ข้ า ไปในระบบให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้นในระบบ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการควบคุม และติดตามการทํางานของระบบส่ง
ไฟฟ้าจําหน่าย โดยจะรายงานถึงแรงดันไฟฟ้าและ ประสิทธิภาพของการจําหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั ผู้ควบคุมได้ รับทราบ ทําให้ ในกรณีที่ระบบ
จําหน่ายไฟจุดใดจุดหนึง่ มีปัญหาหรื อเกิดความเสียหายขึ ้น ระบบจะทําการรายงานผลกลับมาที่ศนู ย์ควบคุม ส่งผลให้ สามารถดําเนินการ
แก้ ไขได้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็ นการลดปั ญหาอันเกิดจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าขัดข้ องอันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ในการจําหน่ายไฟฟ้าลงได้
โครงการที่ผ่านมา
1. โครงการก่อสร้ างระบบส่งไฟฟ้ าแรงสูงในสปป.ลาว ในปี 2552 - 2556 คือ งาน 115 kV ความยาว 150 กิโลเมตร
ทางภาคใต้ ของสปป.ลาว จากเมืองสาละวัน ผ่านเมืองเซกอง ไปยังเมืองเซกะหมาน โดยบริ ษัทรับงานในลักษณะ Turnkey ร่ วมกับ Tokyo
Denki Group จากประเทศญี่ปนุ่ คือ ตังแต่
้ ศกึ ษาความเป็ นไปได้ การจัดหาเงินกู้ การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้ าง (EPC) โดย
บริ ษัทรั บผิดชอบส่วนงานสายส่ง ส่วน Tokyo Denki รั บผิดชอบส่วนงานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย โดยบริ ษัทได้ ว่าจ้ าง VISCAS
Corporation (Viscas) จากประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งมีประสบการณ์ทําเสาไฟฟ้าส่งทัว่ โลกเป็ น Subcontractor ซึ่งทาง Viscas ทําหน้ าที่จดั หา
้
งไฟฟ้ าแรงสูง โดยประสานงานกับ AG Ajikawa Corporation (AG) ให้ ร่วมออกแบบเสา และได้ ว่าจ้ าง AG&SCIMT
อุปกรณ์ ติดตังเสาส่
ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ผลิตเสาให้ ในโครงการ
2. โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบไฟฟ้ าจําหน่าย (Power Distribution System Rehabilitation Project: PDSR)
ช่วงปี 2556 - 2558 ที่สปป.ลาว โดยบริ ษัทได้ รับงานเป็ นผู้รับเหมาหลัก โครงการนี ้เกิดขึ ้นจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าของสปป.ลาวมีอายุการ
ใช้ งานมานาน มีเสถียรภาพและระดับความเชื่อถือตํ่า มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ าในระบบสูง ซึง่ โครงข่ายระบบเดิมนันใช้
้ การควบคุมและ
สัง่ การแบบ Manual Operation หรื อการที่ผ้ รู ับผิดชอบต้ องไปดําเนินการโดยตรงที่ตวั อุปกรณ์ ทําให้ โครงข่ายระบบไฟฟ้ าถูกจํากัด และ
ระบบไม่ได้ ออกแบบให้ รองรับกับการขยายตัวของความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของเมือง ไม่มีการวางแผนและควบคุมการจําหน่ายไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้ องจากการใช้ ไฟฟ้าเกิน หรื อกระแสไฟฟ้าขัดข้ องกินพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ าง การแก้ ไขปั ญหายังทําได้
ช้ าและไม่ทนั การณ์ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (Electricite du Laos: EDL) จึงมีโครงการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าด้ านแรงดันระดับกลางและแรงดันระดับตํ่า (Medium and Low Voltage) ในเมืองหลัก 4 เมือง ได้ แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองท่า
แขก เมืองสะหวันนะเขต และเมืองปากเซ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของโครงข่ายระบบจําหน่าย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ลดจํานวนการ
เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้ องในระบบจําหน่าย (Power Outage) และลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ าในระบบ (Power Loss) รวมถึงการปรับปรุง
โครงข่ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ สามารถควบคุมและสัง่ การโครงข่ายแบบศูนย์รวมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data
Acquisition: SCADA) จากศูนย์ควบคุมและสัง่ การ สามารถตรวจสอบและระบุพื ้นที่ที่กระแสไฟฟ้ าขัดข้ องได้ ง่าย และสามารถตัดสลับการ
จ่ายกระแสไฟฟ้ า (Switching) ในกรณีที่มีเหตุกระแสไฟฟ้ าขัดข้ อง
งานปรับปรุงโครงข่ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าในแต่ละเมืองมีข้อจํากัดและปั ญหาพื ้นฐานแตกต่างกันไป โดยหลังจากพัฒนา
โครงการ PDSR จะเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี ้
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เมือง
นครหลวง
เวียงจันทน์

ท่ าแขก

ข้ อมูลและปั ญหาพืน้ ฐาน

ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ

ระบบจํ าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ มีอายุการใช้ งานมานาน บางพื น้ ที่  เพิ่มเสถียรภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ มีความมัน่ คง
อาจมีอายุการใช้ งานกว่า 40 ปี ทําให้ ไม่สามารถหาอุปกรณ์ ในการ
มากขึ ้น (System Stability Increment) ลดจํานวนครัง้
ซ่อมแซมและไม่สามารถปรับปรุ งระบบให้ รองรั บการขยายตัวของ
ของไฟฟ้าที่ดบั (Reduce Power Outage)
ลด
ผู้ใช้ ไฟที่มีอตั ราการเติบโตที่สงู ในปั จจุบนั
ระยะเวลาของไฟฟ้าที่ดบั ในแต่ละครัง้ ให้ สนลง
ั ้ รวมถึงลด
ขนาดพืน้ ที่ของไฟฟ้าที่ดบั ให้ แคบลง เพื่อตอบสนองต่อ
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า มีอายุการใช้ งานมานาน มีสถานีไฟฟ้าหลักที่
การพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป
สําคัญเพียงแห่งเดียวคือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าแขก ท่าแขกเป็ นเมือง
ที่ กํ า ลัง ขยายตัว และมี ค วามสํ า คัญ ทางการค้ า จากการเปิ ดใช้  สามารถรั บทราบปั ญหาของไฟฟ้าที่ดบั ได้ อย่างรวดเร็ ว
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งใหม่ในปลายปี 2554 และรวมถึงการ
และมีขีดความสามารถควบคุมสัง่ การทางไกล โดยผ่าน
เกิดขึน้ ของเขตอุตสาหกรรมใหม่ มีผลทําให้ การใช้ พลังงานไฟฟ้ามี
ระบบควบคุมและสัง่ การระยะไกล (SCADA) ทําให้ เพิ่ม
แนวโน้ มที่สงู ขึ ้นอย่างมาก จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับปรุงระบบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานโดยรวม
จําหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ สามารถรองรับการเติบโตของเมือง
ดีขึ ้น

สะหวันนะเขต

ปากเซ

ระบบจําหน่ายไฟฟ้ามีอายุการใช้ งานนาน สถานีไฟฟ้าหลักที่สําคัญ  ลดการสูญเสียค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบจําหน่ายไฟฟ้า
คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปากบ่อ สถานีไฟฟ้าแรงสูงแก่งก๊ อก และ
น้ อยลง เป็ นการเพิ่มรายได้ ขององค์กร
สถานีไฟฟ้าแดนสะหวันที่ รับไฟฟ้ามาจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมี
 สนับสนุนข้ อมูลในการวางแผนอย่างบูรณาการ โดยการ
อายุ ก ารใช้ งานมานาน แขวงสะหวัน นะเขต เป็ นเมื อ งที่ กํ า ลั ง
นําเอาข้ อ มูลจากระบบ Distribution Management
ขยายตัว และมีความสําคัญทางการค้ า เป็ นจุดเชื่อมโยงการค้ า
System (DMS) มาใช้ งาน ระบบจะช่วยให้ องค์ กร
ระหว่างลาว ไทย และเวียดนาม ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว การ
สามารถวางแผนงานปรับปรุง แผนการตรวจสอบ และวิธี
เกิ ดขึน้ ของเขตอุตสาหกรรม มีผลทํ าให้ การใช้ พลังงานไฟฟ้าจะมี
ควบคุมในการจําหน่ายไฟฟ้าได้ ดียิ่งขึ ้น
แนวโน้ มที่สงู ขึ ้นอย่างมาก จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับปรุงระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ สามารถรองรับการเติบโตของเมือง
 เพิ่มเติมเขตการจําหน่ายไฟฟ้าให้ ครอบคลุมถึงผู้ต้องการ
ใช้ ไฟฟ้าให้ กว้ างขึ ้น
สถานีไฟฟ้าหลักที่สําคัญอยู่หลายแห่งด้ วยกันโดยส่วนใหญ่ สถานี
ไฟฟ้าที่อยู่ในเมืองปากเซจะเป็ นสถานีที่ค่อนข้ างใหม่ ปากเซเป็ น  ควบคุมคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีมาก
เมืองที่สําคัญทางตอนใต้ ของประเทศ เป็ นแหล่งการค้ า วัฒนธรรม
ขึ ้น
และการท่องเที่ยวที่สําคัญ เมืองปากเซเป็ นเมืองที่กําลังขยายตัว มี
 การปรั บ ปรุ ง ระบบอ่ า นหน่ ว ยไฟฟ้ า และการบริ ห าร
ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ จึงมีความจํ าเป็ นที่จะต้ อง
จัดการให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับจํานวนผู้ใช้ ไฟที่จะมี
ปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ สามารถรองรับการเติบโตของ
เพิ่มขึ ้นในอนาคต
เมืองในอนาคต
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แผนที่ตงั ้ โครงการ PDSR

เวียงจันทน์
ท่ าแขก
สะหวันนะเขต
ปากเซ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 บริ ษัทได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจ (MOU) กับ EDL เพื่อเข้ าไปศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนา
โครงการ โดยบริ ษัทได้ เริ่ มศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ PDSR ร่ วมกับที่ปรึ กษาทางด้ านวิศวกรรมและก่อสร้ าง (“ที่ปรึกษาทางด้ าน
วิศวกรรมฯ) โดยใช้ ระยะเวลาประมาณ 18 เดือน และได้ นําส่งรายงานศึกษาความเป็ นไปได้ ให้ กับ EDL ซึ่ง EDL เห็นชอบที่จะดําเนิน
โครงการตามที่บริ ษัทได้ ทําการศึกษา
หลังจากนัน้ บริ ษัทได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาทางการเงินแห่งหนึง่ ให้ เป็ นที่ปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุนของโครงการ โดยบริ ษัทได้ รับ
การสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ ไทยแห่งหนึ่งในการอนุมตั ิสินเชื่อให้ แก่ EDL โดย EDL เป็ นผู้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร
พาณิชย์แห่งนันโดยตรง
้
ส่วนแหล่งเงินทุนของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทสามารถจัดหาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวกับที่สนับสนุนเงินทุน
้ นซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forward Contract) โดย
ให้ แก่ EDL ในรูปแบบของหนังสือคํ ้าประกัน (L/G) และสินเชื่อ L/C, T/R รวมทังวงเงิ
บริ ษัทโอนสิทธิการรับเงินค่างวดงานในโครงการ PDSR กับ EDL ให้ แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งนันเป็
้ นหลักประกัน โดยเมื่อบริ ษัทส่งมอบงาน
และ EDL อนุมตั ิการจ่ายเงิน บริ ษัทจะรับเงินผ่านธนาคารพาณิชย์แห่งนันด้
้ วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ ในการได้ รับงานจาก EDL บริ ษัทได้ วา่ จ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาอิสระ หรื อ ผู้ประสานงานจํานวนสองแห่ง ช่วยประสานงาน
และให้ คําแนะนําแก่บริ ษัทในการลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (MOU) รวมทังการลงนามในสั
้
ญญา EPC กับ EDL และการดําเนินงานด้ าน
ต่างๆเพื่อให้ ได้ ใบอนุญาตสถานที่และการเตรี ยมการในการเริ่ มงานโครงการด้ วย
ในด้ านการทํางาน บริ ษัทเป็ นผู้รับเหมาหลักกับ EDL และได้ วา่ จ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาการบริ หารโครงการและเทคนิค (“ที่ปรึกษาการ
บริ หารโครงการฯ”) ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจาก EDL ด้ วย เพื่อทําหน้ าที่บริ หารโครงการ ให้ คําปรึกษาด้ านเทคนิค รวมทังการรั
้
บรองความ
ถูกต้ องของการเบิกค่าก่อสร้ างของบริ ษัท เพื่อให้ โครงการสําเร็ จลุล่วงตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ ว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึ กษา
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ทางด้ านวิศวกรรมฯ เพื่อช่วยในการออกแบบและวางระบบของโครงการ รวมถึงควบคุมงานก่อสร้ างของผู้รับเหมาย่อยให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขและข้ อกํ าหนด โดยบริ ษัทได้ ว่าจ้ างผู้รับเหมาย่อย (Subcontractor) ในการก่อสร้ างและจัดหาวัตถุดิบจากผู้รับเหมาที่มี
ประสบการณ์ทางด้ านอุปกรณ์วิศวกรรมไฟฟ้าและการติดตังระบบควบคุ
้
มไฟฟ้ า

โครงการ PDSR มีหน่วยงานหรื อส่วนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ธนาคารพาณิชย์

EDL
ที่ปรึกษาบริ หาร
โครงการและเทคนิค

บริ ษัทที่ปรึกษาอิสระ
(ผู้ประสานงาน)

SCI
ที่ปรึกษาทางด้ าน
วิศวกรรมและก่อสร้ าง

ที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการจัดหาแหล่งเงินทุน
ผู้รับเหมาย่อย
(Subcontractor

บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุ งเครื อข่ายระบบจําหน่ายไฟฟ้ า (Contract Agreement for Power Distribution
System Rehabilitation Project) เมื่อ 12 ธันวาคม 2555 กับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EDL”) โดย EDL จ้ างบริ ษัทเป็ นผู้รับเหมา เป็ น
ผู้ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบจําหน่ายไฟฟ้าใน 4 เมืองหลักในสปป.ลาว ได้ แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ ท่าแขก สะหวันนะ
เขต และ ปากเซ โดยลักษณะเป็ นงาน Turnkey คือ บริ ษัทศึกษาความเป็ นไปได้ จัดสรรเงินกู้ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้ าง
(Engineering, Procurement and Construction: EPC) โดยขอบเขตงานของบริ ษัทในโครงการ PDSR นี ้ได้ แก่
้
ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Distribution Automation)
ติดตังระบบโครงข่
ติดตังระบบศู
้
นย์ควบคุมและสัง่ การทางไกล (SCADA Center)
ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและติดตังระบบควบคุ
้
มสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation)
ปรับปรุงโครงข่ายจําหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและแรงดันตํ่า (MV & LV)
ติดตังสถานี
้
สื่อสารวิทยุและสถานีทวนสัญญาณ พร้ อมจัดหาอุปกรณ์วิทยุสื่อสารแบบพกพา
ติดตังสถานี
้
ไฟฟ้าขนาด 22kV
โดย EDL จะช่วยขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องของสปป.ลาวในการยกเว้ น ภาษี ต่างๆ เช่น ภาษี และอากรขาเข้ า
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม แต่บริ ษัทยังคงจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซ่าให้ แก่พนักงาน ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา และภาษี นําเข้ าสําหรับสินค้ า
อุปโภคบริ โภคที่ใช้ สว่ นบุคคล
ทังนี
้ ้ EDL ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่บริ ษัทตามราคาที่ตกลงในสัญญา เป็ นจํานวนเงิน 93.79 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดย EDL จะ
ชําระเงินล่วงหน้ า (Advance Payment) ร้ อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา (ซึง่ บริ ษัทต้ องนําส่ง Bank Guarantee ให้ แก่ EDL เป็ นมูลค่าเท่ากับ
เงินที่ชําระล่วงหน้ า) ส่วนที่เหลือจะชําระตามเงื่อนไขในสัญญา

ส่วนที่ 2 หน้ า 73

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ระยะเวลาของสัญญา คือ 36 เดือน นับจากวันที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ ซึง่ สัญญามีผลบังคับใช้ ก็ตอ่ เมื่อ 1) รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องของสปป.ลาวอนุมตั ิสญ
ั ญานี ้ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของสปป.ลาวอนุมตั ิและออกใบอนุญาตสําหรับงานก่อสร้ างในโครงการ
และ 3) EDL ได้ รับเงินกู้ยืม โดยเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องดําเนินการให้ เรี ยบร้ อยภายใน 180 วัน หลังจากเซ็นสัญญา (ซึง่ บริ ษัทได้ เริ่ ม
ดําเนินการโครงการ RDSR เฟส 1 นี ้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556) โดยสัญญาฉบับนีต้ ีความและบังคับใช้ ตามกฎหมายสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และข้ อตกลงการเก็บภาษีซํ ้าซ้ อน (Double Taxation Agreement) ระหว่างไทยกับสปป.ลาวมีผลบังคับใช้
งานปรับปรุงโครงข่ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าในแต่ละเมืองมีขอบเขตงานหลักใน 2 ส่วน คือ สถานีไฟฟ้า และ ระบบจําหน่าย
โดยก่อนและหลังการปรับปรุง จะมีความแตกต่าง ดังนี ้
สถานีไฟฟ้า (Interconnecting Substation) (ทัง้ 4 เมือง)
ก่ อนปรับปรุ ง

หลังปรั บปรุ ง

สถานี ไ ฟฟ้าไม่มี ระบบสื่ อสารที่ เชื่ อ มโยงกันระหว่างสถานี
ไฟฟ้าแต่ละสถานี และระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมสัง่
การ ทําให้ การประสานงานและควบคุมสั่ง การเป็ นไปด้ วย
ความยากลําบาก รวมถึงขันตอนการควบคุ
้
มสัง่ การเพื่อทํา
การปลดสับอุปกรณ์สวิทช์ตดั ตอนไฟฟ้าแรงสูง

- ปรับปรุงระบบป้องกันในสถานีไฟฟ้า (Protection System) โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 kV เพื่อให้ ง่ายต่อการบํารุงรักษา สามารถหาอุปกรณ์
ได้ ง่าย มีการตังค่
้ าใช้ งานที่ไม่ซบั ซ้ อนยุ่งยาก และมีขีดความสามารถรองรับระบบ
ควบคุมสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้ อมด้ วยระบบควบคุมและสัง่ การระยะไกล
- ติดตังระบบสื
้
่อสาร เพื่อให้ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันได้ กับ
ทุก ๆ สถานี ไ ฟฟ้ าในระบบ รวมถึง การติ ด ตัง้ ระบบควบคุม และสั่ง การทางไกล
(SCADA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมและสัง่ การปลด/สับ อุปกรณ์ สวิทช์ตดั
ตอนไฟฟ้าแรงสูง จากศูนย์ควบคุม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสายจําหน่ายหลักระหว่างสถานีไฟฟ้าให้ มีความมัน่ คงมากขึ ้น
- ติดตังระบบกล้
้
องวงจรปิ ด (CCTV) ที่มีเทคโนโลยีทนั สมัยเข้ าใช้ งาน เพื่อประสาน
เชื่อมโยงกับระบบ SCADA ในการควบคุมและสัง่ การระยะไกลของศูนย์ควบคุม



หมายเหตุ ในสะหวันนะเขต มีสถานีไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์เพียง 2 แห่ง ทําให้ สายส่งในระบบจําหน่ายมีระยะทางค่อนข้ างยาว มีผลทําให้
แรงดันไฟฟ้าตก และมีค่าไฟฟ้าสูญเสียในระบบสูง นอกจากนันสถานี
้
ไฟฟ้าแต่ละสถานีแขวงสะหวันนะเขต ไม่มีระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างสถานีไฟฟ้า และระหว่างสถานีไฟฟ้าแต่ละสถานีกับศูนย์ควบคุมสัง่ การ ทําให้ การประสานงานและควบคุมสัง่ การ เป็ นไปด้ วยความ
ยากลําบาก รวมถึงขัน้ ตอนการควบคุมสัง่ การเพื่อทําการปลดสับอุปกรณ์ สวิทช์ ตดั ตอนไฟฟ้าแรงสูง จึงจะมีการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าแรงสูง
115/22 กิโลโวลต์แห่งใหม่เพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

ระบบจําหน่ าย (Distribution Network) (ทัง้ 4 เมือง)
ก่ อนปรับปรุ ง

หลังปรั บปรุ ง

- ระบบจําหน่ายไฟฟ้ามีเพียง Fuse Line ทําหน้ าที่ Clear Fault ในระบบ - ติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์ รี โคลสเซอร์ (Recloser) เพื่อแก้ ปัญหาไฟฟ้าดับ
เมื่อ Fuse Line ทํางานแล้ ว ระบบจําหน่ายจะไม่สามารถกลับมาต่อวงจร
เป็ นบริ เวณกว้ าง และไฟฟ้าดับเป็ นระยะเวลานาน โดย Recloser
ได้ เอง ต้ องทําการเปลี่ยนใหม่ มีผลทําให้ ไฟฟ้าดับ (Power Outage) เป็ น
จะติดตังพร้
้ อมกับระบบควบคุมระยะไกล ซึ่ง Recloser มีหน้ าที่
เวลานาน เพราะระบบไม่สามารถหาตําแหน่งที่ Fuse Line ขาดได้ โดย
Clear Fault และต่อเชื่อมวงจรกลับได้ โดยอัตโนมัติ และสามารถส่ง
อัต โนมัติ ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารตรวจหาโดยอาศัย บุ ค คลากรภาคสนามและ
ค่าวัดต่างๆ รวมถึงสถานะของ Recloser ไปยังระบบ SCADA เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมสัง่ การ และวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
ประสบการณ์ของผู้ควบคุมระบบ หากในกรณีที่เกิด Fault ที่มีความรุนแรง

ส่วนที่ 2 หน้ า 74

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ก่ อนปรับปรุ ง
จะทําให้ ไฟฟ้าดับทัง้ Feeder เนื่องจากสวิทช์ตดั ตอนไฟฟ้าแรงสูงที่สถานี
ไฟฟ้าทํางาน
- ไม่มีอุปกรณ์ ตดั ตอนไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด ในกรณี ที่ต้องมีการซ่อมบํารุ ง
ระบบ จะต้ องดับไฟฟ้าทัง้ Feeder ทําให้ ระบบไฟฟ้าขาดเสถี ยรภาพ
(System Instability) และอาจทําให้ อปุ กรณ์ ไฟฟ้าของผู้ใช้ ไฟชํารุดเสียหาย
ได้

หลังปรั บปรุ ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในระบบจําหน่ายไฟฟ้า
ติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์ โหลดเบรคสวิตช์ (Load Break Switch) พร้ อมกับ
ระบบควบคุมระยะไกล เพื่อลดการดับไฟในการบํารุ งรักษาอุปกรณ์
ในระบบ โดยที่ Load Break Switch สามารถเปิ ดวงจรได้ ขณะที่มี
แรงดันไฟฟ้า และยังสามารถที่จะทําการปลดสับอุปกรณ์ สวิทช์ ตดั
ตอนไฟฟ้าแรงสูงจากระบบ SCADA ได้

- ระบบจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าไม่ มี ค วามสามารถที่ จ ะเพิ่ ม ความสามารถในการ - เปลี่ยนขนาดสายป้อนไฟฟ้า เพื่อให้ สามารถรับภาวะทางไฟฟ้าได้
จําหน่ายพลังงานกําลังไฟฟ้าได้ เนื่องจากสายป้อนมีขนาดเล็ก และเสา
สูงขึ ้น โดยการเปลี่ยนขนาดเสาไฟฟ้า ติดตังสายไฟฟ
้
้ าใหม่ที่มีขนาด
ไฟฟ้าไม่สามารถขยายวงจรเพิ่มได้ อีก
ใหญ่ ขึ น้ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการจํ า หน่ า ยพลั ง งาน
กําลังไฟฟ้า รองรับการเติบโตของผู้ใช้ ไฟฟ้าในอนาคต
- หม้ อแปลงจําหน่าย (Distribution Transformer) ส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการ
บํารุ งรักษาตามขัน้ ตอน ทําให้ หม้ อแปลงจําหน่ายอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
อันตรายต่อการใช้ งาน โดยเฉพาะถ้ าต้ องมีโหลดเพิ่มขึ ้นในอนาคต
- ระบบจําหน่ายไฟฟ้ามีค่าพลังงานสูญเสียในระบบสูง (Power Loss) เมื่อ
เปรี ยบเทียบปริ มาณไฟฟ้าที่จ่ายออกไปกับค่าไฟฟ้าที่ที่จดั เก็บได้ โดยมี
ที่มาจากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก มาตรวัดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
(มิเตอร์ ) มีอายุการใช้ งานที่นานเกิน หรื อไม่ได้ มีการดูแลรักษา หรื อการจด
ค่ามิเตอร์ มีความคลาดเคลื่อน

งานอื่นนอกเหนือจากงานสถานีไฟฟ้าและระบบจําหน่าย ดังที่กล่าวข้ างต้ น จะมีงานเพิม่ เติม คือ
-

งานติดตังระบบบริ
้
หารจัดการระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า (DMS) เพื่อบริ หารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้ าและวิเคราะห์ปัญหา
ในนครหลวงเวียงจันทน์
งานติดตังสถานี
้
สื่อสารวิทยุและสถานีทวนสัญญาณ พร้ อมจัดหาอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (VHF Radio Communication
Equipment) ในเมืองท่าแขก สะหวันนะเขต และปากเซ
จากรายละเอียดที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ขอบเขตงานปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าในแต่ละเมือง สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
นครหลวง
เวียงจันทน์

ท่ าแขก

สะหวันนะเขต

ปากเซ

สถานีไฟฟ้า (Interconnecting Substation)









ระบบจําหน่าย (Distribution Network)









ระบบควบคุมและสัง่ การทางไกล (SCADA)



ระบบบริ หารจัดการระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ า (DMS)


X


X


X


X

X



X







ประเภทงาน

สถานีไฟฟ้าขนาด 115/22kV (115/22kV Substation)
สถานีสื่อสารวิทยุและสถานีทวนสัญญาณ
พร้ อมจัดหาอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา

X
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แสดงตัวอย่ างอุปกรณ์ ท่ ตี ดิ ตัง้ ในโครงการ PDSR
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ขอบเขตงานของผู้เกี่ยวข้ องหลักโครงการ PDSR ตามที่กล่าวข้ างต้ นสรุปได้ ดงั นี ้
หัวข้ อ
ชื่อสัญญา

ลักษณะงาน

ที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรมและก่ อสร้ าง
สัญญาให้ บริ การทางวิศวกรรมและบริ หารสัญญางานก่อสร้ าง
(Owner's Engineer Services and Construction
Management Agreement)
ขอบเขตงานของที่ปรึกษาจะเกี่ยวข้ องกับงาน
Engineering Service
1) ร่ วมศึก ษาและให้ ความเห็นเกี่ ยวกับ รายงานการศึก ษา
ความเป็ นไปได้ โครงการ (Feasibility report)
2) ออกแบบรายละเอียดโครงการ คํานวณการวางตําแหน่ง
อุปกรณ์ (Mapping plan)
3) ตรวจสอบ ให้ ข้อคิดเห็น ให้ คําแนะนํา เกี่ยวกับ
- การออกแบบและรายงาน
- ตารางการทํางาน แบบสําหรับยื่นขออนุมตั ิ การจัดหา การ
ทดสอบอุปกรณ์
- ตารางการก่อสร้ างที่เสนอโดยผู้รับเหมาย่อย
- การทดสอบอุปกรณ์
- การออกแบบระบบสื่อสารและด้ านเทคนิค
4) ตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมาย่อย
Field Test services
1) ตรวจสอบ ให้ คําแนะนําและเสนอแนะ เกี่ยวกับ
- ดินและพื ้นที่จะติดตัง้ (site and soil investigation)
- งานโครงสร้ าง (civil engineering work)
2) ตรวจสอบ ให้ คําแนะนําและเสนอแนะ และเข้ าร่ วมการ
ทดสอบก่อนส่งมอบงาน (pre-commissioning test) และ
ทดสอบเพื่อส่งมอบงาน (commissioning test)

ที่ปรึกษาบริหารโครงการและเทคนิค
สัญญาให้ บริ การที่ปรึกษาด้ านการบริ หารจัดการโครงการและที่ปรึกษา
ด้ านเทคนิค (Service Agreement for Project Management and
Technical Advisor Consultancy Services)
1) ขอบเขตงานของปรึ ก ษาจะเป็ นการสร้ างที ม บริ ห ารเป็ น Project
Management เพื่อควบคุมและตรวจสอบงาน EPC ทัง้ หมดของ
โครงการ PDSR
2) ตรวจสอบการทํางานของ subcontractor ให้ ทํางานเป็ นไปตาม
สัญ ญาหลัก ของบริ ษั ท กั บ EDL ซึ่ ง หน้ าที่ ห ลั ก ของที่ ป รึ ก ษาจะ
ครอบคลุมไปถึง
- รับผิ ดชอบในการบริ หารจัดการโครงการแทนบริ ษัท และทําหน้ าที่
เป็ นที่ปรึกษาทางด้ านเทคนิคของโครงการให้ แก่บริ ษัท
- ให้ คําแนะนําด้ านเทคนิคแก่บริ ษัทและ subcontractor ของบริ ษัท
ตังแต่
้ เริ่ มก่อสร้ างโครงการจนถึงการก่อสร้ างเสร็ จสิ ้น
- จัดเตรี ย มการส่ ง มอบงานของโครงการที่ สํ า คัญ (key project
deliverables) ให้ ทันกํ าหนดเวลา และเป็ นไปตามคุณภาพและ
ต้ น ทุ น ที่ ร ะบุไ ว้ ณ วัน ที่ เ ริ่ ม ต้ น โครงการ รวมถึ ง ดู แ ลให้ สถานที่
ก่อสร้ างต่างๆปลอดภัยและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด
1) ทบทวนงานของ subcontractor เพื่อทําเป็ นไปตามแผน จัดประชุม
ประจําเดือน ตรวจสอบรายงานของ subcontractor
2) ตรวจสอบการสัง่ ซื ้อ การส่งมอบอุปกรณ์
3) ช่วงก่อสร้ าง จะดูแลการทํางานของวิศวกรให้ เป็ นไปตามข้ อตกลง
4) ตรวจสอบงานที่ทําเสร็ จของ subcontractor สอดคล้ องกับการเรี ยก
เก็บเงิน
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ผู้รับเหมาย่ อย (Subcontractor)
สัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์และสัญญาจ้ างแรงงาน (Supply
Contract Agreement and Labour Contract Agreement)
ขอบเขตงานของ subcontractor จะสอดคล้ องกับงานของ
บริ ษัทที่บริ ษัทได้ รับมอบหมายจาก EDL ตามสัญญาหลัก ซึง่
งานของ subcontractor จะเป็ นงาน EPC (Engineering,
Procurement, and Construction) ทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงงานที่
เกี่ยวข้ องกับ แรงงาน เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ โรงงาน สถานที่
ก่ อ สร้ าง การทดสอบ ควบคุม ดูแ ล ขนส่ ง จัด เก็ บ จัด การ
ก่อตัง้ แก้ ไขข้ อบกพร่ อง รวมถึงภาระหน้ าที่และภาระผูกพัน
ในการบริ หารจัดการ ความเสี่ยง ความรับผิดชอบและภาระ
ผูกพันอื่นๆที่ระบุไว้ ในสัญญา
ขอบเขตงานของ subcontractor แบ่งได้ ออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่
คือ
- การจัดหาแรงงาน การติดตัง้ ก่อสร้ าง การออกแบบ
- การจัดหาผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

หัวข้ อ
3)
4)
5)
ระยะเวลาของ
สัญญา
เงื่อนไขการชําระ
เงิน

-

ที่ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรมและก่ อสร้ าง
ที่ปรึกษาบริหารโครงการและเทคนิค
เข้ าร่วมการทดสอบอุปกรณ์ที่หน้ างาน
ตรวจสอบ และ ประเมิน หากมี การเปลี่ยนขอบเขตงาน
และ/หรื อ ราคาที่ตา่ งจากในสัญญา และแนะนําบริ ษัท
จัดเตรี ยมเอกสารรายงานการปิ ดงาน (close-out report)
เมื่อทํา commissioning
ตามระยะเวลาของโครงการที่ 36 เดือน
- ตามระยะเวลาของโครงการที่ 36 เดือน

ผู้รับเหมาย่ อย (Subcontractor)

- ตามระยะเวลาของโครงการที่ 36 เดือน

- ชํ าระตามสัดส่วนของงานที่ บริ ษัทได้ ส่งมอบให้ แก่ EDL - ชําระร้ อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาหลังจากเซ็นสัญญาแล้ วเสร็ จ และ - สัญญาจ้ างแรงงาน การชําระเงินในส่วนงานวิศวกรรมจะ
โดยจะชําระเงินต่อเมื่อได้ รับเงินจาก EDL
ชําระให้ ครบร้ อยละ 30 ของมูลค่าสัญญาภายใน 6 เดือนนับตังแต่
้
ชํ าระในงวดเดี ย ว เมื่ อ subcontractor ส่งมอบแบบ
วันที่ลงนามในสัญญา ค่าจ้ างส่วนที่เหลือทยอยจ่ายทุก 3 เดือนจน
ก่ อ สร้ างอย่ า งละเอี ย ดให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ส่ ว นการชํ า ระเงิ น
ครบระยะเวลาสัญญา
สํ า หรั บ งานก่ อ สร้ าง ทดสอบ และการทดลองเริ่ ม
ปฏิบตั ิงาน จะชําระตามความคืบหน้ ารายเดือน (Monthly
Progress Payment)
- สัญ ญาจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ษั ท จะชํ า ระเงิ น ล่ ว งหน้ า
(Advance Payment) ร้ อยละ 10 ของ มูลค่าสัญญา (ซึง่
subcontractor ต้ องนําส่ง Bank Guarantee ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
เป็ นมูล ค่ า เท่ า กับ เงิ น ที่ ชํ า ระล่ ว งหน้ า ) ส่ ว นราคาวัส ดุ
อุปกรณ์ บริ ษัทจะชําระร้ อยละ 70 ของมูลค่าเมื่อผ่านการ
ตรวจสอบและทดลองในโรงงาน (Factory Acceptance
Test) ส่วนที่เหลือร้ อยละ 30 ชําระเมื่อ subcontractor
ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ ณ ที่โกดังสินค้ าหรื อที่โครงการ
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ตารางเวลาและแผนงานการดําเนินของโครงการ PDSR เฟส 1 ที่กําลังดําเนินการอยู่ คาดว่าจะสิ ้นสุดในไตรมาส 4 ปี 2558
โครงการปรั บปรุ งระบบจําหน่ ายไฟฟ้า (PDSR)
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เซ็นสัญญา EPC และได้รับอนุญาตให้เริ่ มงาน
ออกแบบระบบ
จัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์
ติ ดตั้งวัสดุอุปกรณ์
สถานีไฟฟ้าย่อย
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
ทดสอบระบบ
ฝึ กฝนผู้ใช้ งาน
ส่งมอบงาน

หมายเหตุ:

เดือนที่

นครหลวงเวียงจันทน์
สะหวันนะเขต
ปากเซ
ท่าแขก

ช่ วงเวลา

ขัน้ ความสําเร็จของ
งานตาม (S-Curve)
เกิดขึน้
สะสม
ในงวด

เริ่ มโครงการ
เดือนที่ 1 - 6

ไตรมาส 4 ปี 2555
ไตรมาส 2 ปี 2556

0%
15%

0%
15%

เดือนที่ 7 - 12

ไตรมาส 3 ปี 2556
ไตรมาส 4 ปี 2556

14%
8%

29%
37%

การดําเนินงาน
งานที่ทาํ

ระยะเวลา

6 เดือน
6 เดือน

เซ็นสัญญา EPC และได้ รับอนุญาตให้ เริ่ มงาน (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2556)
ออกแบบระบบเชิงวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ โดยบริ ษัทออกใบแจ้ งหนี ้ไปยัง EDL ครัง้ แรกในเดือน มิถนุ ายน 2556 และรับรู้
รายได้ ตามขันความสํ
้
าเร็ จของงาน ซึง่ มีความคืบหน้ าของงานประมาณ 15%
จัดซื ้อวัสดุและอุปกรณ์ ซึง่ เป็ นไปตามสัญญา (แยกค่าสินค้ ากับค่าแรง ซึง่ งานช่วงแรกเป็ นส่วนของค่าสินค้ า ซึง่ ไม่มีขนตอนที
ั้
่
ยุ่งยากซับซ้ อน
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เดือนที่

ช่ วงเวลา

เดือนที่ 22 - 24
เดือนที่ 25 - 27
เดือนที่ 28 - 30

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

เดือนที่ 31 - 36

ไตรมาส 3-4 ปี 2558

เดือนที่ 13 - 21

ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2558

ขัน้ ความสําเร็จของ
งานตาม (S-Curve)
เกิดขึน้
สะสม
ในงวด

8%
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45%
57%
71%
81%
90%
94%

การดําเนินงาน
งานที่ทาํ

ระยะเวลา

9 เดือน

งานเกี่ยวกับการติดตังวั
้ สดุและอุปกรณ์ที่สถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าตามหัวเมืองต่าง ๆ

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

การทดสอบระบบ และฝึ กฝนผู้ใช้ งานสําหรับส่วนงานส่วนที่ดําเนินการเสร็ จแล้ ว
งานเกี่ยวกับการติดตังวั
้ สดุและอุปกรณ์ที่สถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบจําหน่ายไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทน์
งานเกี่ยวกับการติดตังวั
้ สดุและอุปกรณ์ที่สถานีไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบจําหน่ายไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจาก
นครหลวงเวียงจันทน์เป็ นเมืองหลวง ทําให้ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ตา่ ง ๆ ต้ องใช้ เวลาค่อนข้ างนานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ กระทบต่อ
ประชาชน นอกจากนันยั
้ งต้ องมีการติดตังศู
้ นย์ DMS และศูนย์ฝึกอบรมสําหรับระบบ SCADA อีกด้ วย และยังมีการติดตังและ
้
ทดสอบระบบตามหัวเมืองต่าง ๆ และเริ่ มงานฝึ กฝนผู้ใช้ งานในห้ องควบคุม
งานช่วงหลังค่อนข้ างใช้ เวลานาน เนื่องจากเป็ นงานที่เกี่ยวกับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ จะต้ องมีการทดสอบค่าต่างๆ ของอุปกรณ์หลัง
ติดตัง้ รวมทังการตรวจสอบคุ
้
ณภาพงานติดตัง้ เพื่อจัดทําเอกสารสรุปงานส่งผู้วา่ จ้ าง

6 เดือน
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จากการเริ่ มโครงการ PDSR ดังกล่าว ถือว่าเป็ นโครงการนําร่องของเฟส 1 ซึง่ บริ ษัทอยู่ระหว่างการนําเสนอโครงการเฟส 2 ซึง่ เป็ น
ระบบเครื อข่ายจําหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติเพิ่มเติม (รายละเอียดอยู่ในหัวข้ อ 6.1 โครงการในอนาคต)
2.2.4.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(1)

กลยุทธ์ การตลาด

เนื่องจากธุรกิจรับเหมาติดตังระบบส่
้
งไฟฟ้ าแรงสูงและระบบไฟฟ้ าจําหน่ายได้ เน้ นไปที่ลกู ค้ าต่างประเทศ (อันได้ แก่ สปป.
ลาวในปั จจุบนั ) ดังนัน้ บริ ษัทจะต้ องศึกษากฎระเบียบ ข้ อบังคับ ขันตอนต่
้
างๆ ในการประกอบธุรกิจในประเทศนันๆ
้ นอกเหนือจากการ
้
างาน ความต้ องการของ
คํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพสินค้ าของบริ ษัท สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง คือ ความเข้ าใจในกฎเกณฑ์ ขันตอนการทํ
ผู้ใช้ งาน และความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐในต่างประเทศ ปั จจัยเหล่านี ้มีความสําคัญต่อการประสบความสําเร็ จในการ
ได้ รับงานในต่างประเทศ โดยจากประสบการณ์ที่ได้ เข้ าไปประสานงานอย่างสมํ่าเสมอในวงการไฟฟ้าในสปป.ลาว บริ ษัทต้ องรักษาฐาน
ลูกค้ าเดิมและขยายฐานลูกค้ าไปสู่ตลาดภูมิภาคอื่นๆ ในอาเซียน เช่น พม่า ในอนาคต โดยบริ ษัทได้ ม่งุ เน้ นในการสร้ างเสริ มและรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานราชการ แหล่งข้ อมูลอื่นๆ การสร้ างความสัมพันธ์กบั คู่ค้าพันธมิตร เช่น AG (Japan), Viscas ซึง่ หลักการ
ทํางานของบริ ษัท คือ ในช่วงเริ่ มต้ น บริ ษัทจะจ้ าง subcontractor และ/หรื อผู้เชี่ยวชาญในการดําเนินโครงการ โดยมีการจ้ างที่ปรึ กษา
โครงการอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบและเสนอรายงานความคืบหน้ าแก่บริ ษัท
(2)

กลุ่มลูกค้ า

กลุ่มเป้าหมายของบริ ษัท สําหรับธุรกิจรับเหมาติดตังระบบส่
้
งไฟฟ้ าแรงสูงและระบบไฟฟ้ าจําหน่ายจะเน้ นไปยังกลุ่ม
ลูกค้ าภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่างๆ เช่น สปป.ลาว และการไฟฟ้าในประเทศสหภาพเมียนมาร์ ลูกค้ าของบริ ษัทที่ผ่านมาเป็ น
หน่วยงานรัฐในสปป.ลาว คือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว ซึง่ โครงการที่สําเร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว คือ โครงการก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าแรงสูง 115 kV ความ
ยาว 150 กิโลเมตร ทางภาคใต้ ของสปป.ลาว ส่วนงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ คือ โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าที่
สปป.ลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบจําหน่ายไฟฟ้ าด้ านแรงดันระดับกลางและแรงดันระดับตํ่า (Medium and Low
Voltage) ในเมืองหลัก 4 เมือง ได้ แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองท่าแขก เมืองสะหวันนะเขต และเมืองปากเซ
(3)

นโยบายการกําหนดราคา

การกําหนดราคาของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทคํานึงถึงความคุ้มค่าของโครงการโดยเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนของบริ ษัททังหมด
้
ได้ แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าบริ หารจัดการ ค่าที่ปรึ กษาในการบริ หารและก่อสร้ างโครงการ ที่ปรึ กษาในการจัดหางาน เป็ นต้ น โดยราคาที่
บริ ษัทเข้ าร่วมประมูลนันอยู
้ ่ในเกณฑ์ที่แข่งขันได้ และมีกําไรจากงานโครงการ
(4)

ภาวะการแข่ งขัน

การรับงานโครงการของภาครัฐในต่างประเทศนันมี
้ ข้อจํากัดที่แตกต่างจากการรับงานประเภทอื่นๆ ปริ มาณโครงการของภาครัฐ
ขึ ้นอยู่กบั นโยบายของประเทศนันๆ
้ ในส่วนของรัฐบาลของสปป.ลาวนัน้ มีแผนการที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้ าตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า
(Power Development Plan: PDP 2012 - 2022) และแผนการเป็ นประเทศผู้ผลิตไฟฟ้าของภูมิภาค (Battery of Asia) ซึง่ จะมีผลทําให้
อุตสาหกรรมไฟฟ้าขยายตัวเป็ นอย่างมาก บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขันในธุรกิจ ดังนี ้
 ความสัมพันธ์ กับเจ้ าหน้ าที่และหน่วยงานรั ฐในต่างประเทศมีความสําคัญต่อการรั บรู้ ข้ อมูลของโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนาของรัฐบาล รับทราบขันตอนและวิ
้
ธีการทํางาน การติดต่อกับหน่วยราชการ สร้ างโอกาสและเพิ่มความสําเร็จที่จะได้ รับได้ งาน ซึง่
บริ ษัทมีความเข้ าใจในการทํางานของภาครัฐบาลเป็ นอย่างดีและสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั ทางภาครัฐของสปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 หน้ า 81

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

 ความน่าเชื่อถือของบริ ษัท ประสบการณ์ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการรับงานโครงการใน
ต่างประเทศ ซึง่ บริ ษัทมีประสบการณ์มายาวนาน ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ เช่น
AG Ajikawa Corporation, Viscas Corporation เป็ นต้ น
 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับระบบที่มีอยู่เดิมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อการรับงานโครงการในอนาคต เนื่องจาก
โครงข่ายระบบไฟฟ้ าที่จะเชื่อมต่อกับระบบเดิมต้ อง compatible กับระบบเดิมได้ อย่างเช่น ถ้ าหากจะมีโครงการขยายขอบเขตของโครงการ
้ นย์ควบคุมระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่
PDSR ที่บริ ษัทดําเนินงานอยู่ ระบบจําหน่ายนันต้
้ องสามารถเชื่อมต่อกับโครงการ PDSR เดิมได้ อีกทังศู
บริ ษัทติดตังในโครงการ
้
PDSR นัน้ เป็ นระบบที่มีมาตรฐานสูงจากประเทศแคนาดา และถือว่าทันสมัยที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
้ งมีความเป็ นไปได้ สงู ที่บริ ษัท
บริ ษัทคู่แข่งที่ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับบริ ษัทจึงมีโอกาสน้ อยที่จะได้ รับงาน ดังนันจึ
จะมีโอกาสที่จะรับงานส่วนต่อขยายจากโครงการ PDSR และโครงการอื่นต่อไป
สถานะการแข่งขันในธุรกิจปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าใน สปป.ลาว ถือว่าเป็ นการแข่งขันน้ อยราย โดยผู้ประกอบการมีแนวโน้ มที่จะ
ร่ วมมือกันมากกว่าที่จะแข่งขัน แต่ลกั ษณะงานอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป และเนื่องจากสปป.ลาวเริ่ มมีแผนการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าอย่างจริ งจังในระยะเวลาไม่นานนี ้ จึงทําให้ มีลกั ษณะงานการปรับปรุงไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นอย่างมาก
2.2.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(1)

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และมูลค่ าการจัดหาผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้รับเหมาโครงการหลักและจ้ างงานให้ ผ้ รู ับเหมาต่อ (Subcontractor) เป็ นผู้จดั หาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ใน
โครงการตรงตามสัญญา จะขึน้ อยู่กับการออกแบบ ลักษณะการใช้ งาน ประสิทธิ ภาพ และคุณภาพของสินค้ านัน้ ๆ ซึ่งบริ ษัทได้ คดั สรร
ุ ภาพดีในราคาสมเหตุสมผล อุปกรณ์ หลักในโครงการ PDSR ได้ แก่ ระบบโครงข่าย
ผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากลเป็ นที่ยอมรับ มีคณ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Distribution Automation), ระบบศูนย์ควบคุมและสัง่ การทางไกล (Supervisory Control and Data Acquisition:
SCADA), ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation), เป็ นต้ น ซึ่งหากเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทผลิตเองได้ ก็จะใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ที่ผ่านมาโครงการ PDSR ใช้ ผลิตภัณฑ์ต้ สู วิทช์บอร์ ดของ SCI เช่น ตู้สวิทช์บอร์ ดแรงดันตํ่า(Low Volt) และตู้สวิทช์
้ ้ การจัดหาวัตถุดิบและ
บอร์ ดแรงดันสูง (Medium Volt) เป็ นต้ น ซึง่ การสัง่ สินค้ าจาก SCI ในปี 2557 มีมลู ค่าประมาณ 22 ล้ านบาท ทังนี
ผลิตภัณฑ์ จากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ จากในประเทศและนําเข้ าจากต่างประเทศ บริ ษัทฯ จะดําเนินการโดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
ตลอดจนการให้ บริ การ รวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบของผู้จดั หาวัตถุดิบเพื่อลดต้ นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็ นสําคัญ
(2)

นโยบายและขัน้ ตอนการจัดซือ้ วัตถุดบิ

โดยปกติสินค้ าที่จะใช้ ในโครงการจะอ้ างอิงตามสัญญา เช่น โครงการ PDSR เมื่อบริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิให้ เริ่ มดําเนิน
โครงการ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ subcontractor ออกแบบสเปคตามข้ อกําหนดในสัญญา และให้ ที่ปรึ กษาตรวจสอบสเปคอีกครัง้ ก่อนจะ
ั้
ง่ ซื ้อ
ส่งให้ EDL อนุมตั ิ หาก EDL อนุมตั ิแล้ วจึงจะนําไปสูข่ นตอนการสั
โดยขันตอนการทํ
้
างานของบริ ษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
Subcontractor
ออกแบบสเปค
ตามข้ อกําหนด

ที่ปรึกษา
ตรวจสอบสเปค

ส่งให้ เจ้ าของ
โครงการอนุมตั ิ
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สัง่ ซื ้อ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

(3)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม และไม่มีประวัติกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่ องสิ่งแวดล้ อมกับ
หน่วยงานภาครัฐในสปป.ลาว นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐของสปป.ลาวอย่างเคร่ งครัด
โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
2.2.4.4 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัทมีงานโครงการ PDSR ที่อยู่ในสัญญา อยู่ในระหว่างการประกอบและยังไม่ได้ ส่ง
มอบทังหมด
้
3.79 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดยกําหนดการส่งมอบภายในไตรมาส 4 ปี 2558
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