บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน) (Bangkok Sheet Metal Public Company Limited) ดาเนินธุรกิจเป็น
ผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และแผงควบคุม
ไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า
“BSM”, “BM” , “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่น ๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า สินค้าของบริษัทแบ่ง
ออกได้เป็น 6 กลุ่มสินค้า แยกตามลักษณะของสินค้าและลักษณะการใช้งาน ได้แก่
1) รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunkings and White Conduits) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่
บริษัท ซึ่งจาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “BSM”, “BM” และ “BS” โดยจาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1) รางเดิ นสายไฟฟ้ า (Metal Trunkings) เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ส าหรั บ งานติ ด ตั้ งระบบสายไฟฟ้ า หรื อ
สายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยวัสดุที่ใช้ทาจากแผ่นเหล็ก มีฝาเปิดปิด เป็นบานพับ
หรื อ แบบถอดออกได้ และเคลื อ บผิ ว ด้ ว ยสี ฝุ่น อี พ็ อ กซี่ (Epoxy polyester powder paint) หรือ ชุ บ
สังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เพื่อให้
สินค้ามีรูปลักษณ์ ที่สวยงาม แข็งแรง และป้องกันสนิม รางเดินสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิตแบ่งออกเป็น 4
ประเภท คื อ รางไวร์ เวย์ (Wire Way) รางเคเบิ ลเทรย์ (Cable Tray) และรางเคเบิ ลแลดเดอร์ (Cable
Ladder) และรางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking)
1.2) ท่ อร้อยสายไฟฟ้ า (White Conduits) ใช้สาหรับงานเดิ นสายไฟฟ้ า ในท่ อสายไฟฟ้ า (Raceway) เพื่ อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับสายไฟ โดยท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อกลมใช้ในการ
เดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ท่อร้อยสายไฟที่บริษัทจาหน่าย ผลิตจากโลหะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ท่อ
ผนั งบาง EMT (Electrical Metalic Tubing) ท่ อผนั งหนาปานกลาง IMC (Intermediate Metal Conduit)
และท่อผนังหนา RSC (Rigid Steel Conduit)
2) ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures) บริษัทร่วมออกแบบ และผลิตตู้
สื่ อ สาร ตู้ ไฟฟ้ า ตู้ โลหะ เพื่ อใช้ ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ างๆ รวมถึ งติ ด ตราสิ น ค้ าตามที่ ลู ก ค้ าก าหนด (Original
Equipment Manufacturer : OEM) โดยตู้สื่อสารที่บริษัทผลิตนั้น ใช้สาหรับงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร งาน
ติดตั้งวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นต้น โดยตู้ควบคุมไฟฟ้าในหมวดนี้ บริษัทจะผลิตโครง
ตู้เปล่าให้แก่ลูกค้าและตู้โลหะอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้งาน ตามความต้องการของลูกค้า
3) แผงควบคุ มไฟฟ้ า (Electrical Switchboards) หรือตู้ ควบคุ มไฟฟ้ า (Main Distribution Boards : MDB ) และ
โคมไฟฟ้ า (Lighting Fixtures) เป็ นตู้โลหะควบคุ มระบบไฟฟ้ า ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ ใช้ ในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB จะเชื่อมรับไฟฟ้าที่ส่งมาจากการไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วน
ต่างๆ ของอาคาร ภายในตู้จะบรรจุแผงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ควบคุมและตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้ งหมดของอาคาร
บริษัทรับผลิตโครงตู้เปล่า (Enclosure) พร้อมติดตั้งระบบวงจรไฟฟ้าภายในเพื่อเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าที่พร้อมใช้งาน
โดยบริษัทผลิตตู้ขนาดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ (Original Equipment Manufacturer :
OEM) นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจาหน่ายโคมไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “BEST” ของบริษัท อีกด้วย
4) โลหะเชื่ อ มประกอบ (Fabrication and Metal Working) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในกลุ่ ม นี้ เกี่ ย วกั บ การน าโลหะมาเชื่ อ ม
ประกอบเป็นโครงสร้าง สาหรับใช้งานในด้านต่างๆ ซึ่งผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เช่น แร็ควาง
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อะไหล่/ชิ้นส่วนรถยนต์ (Rack), โครงเหล็กสาหรับติดตั้งป้ายอัจฉริยะบนท้องถนน, เสาติดตั้งกล้อง CCTV และ
โครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ตลอดจนงาน Pre-Fabrication ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น
5) แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments) บริษั ทรับผลิต
งานโครงสร้างโลหะสาหรับ เครื่องมื อ และอุ ปกรณ์ ต่ างๆ (Machine Tools and Equipments) โดยบริษั ทเป็ น
ผู้ผลิตงานโครงสร้างโลหะและนาส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไดนาโมของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ซึ่งลูกค้า
เป็นผู้จัดหาส่วนประกอบต่างๆ มาเองหรือบริษัทเป็นผู้จัดซื้อส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ผลิตภายนอก เพื่อนามา
ประกอบและติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ภายในให้ แก่ ลูกค้ าจนเป็ นสิ นค้ าสาเร็จรูปให้ แก่ ลูกค้ า สามารถน าไปใช้งานหรือ
จาหน่ายต่อได้เลย เช่น ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator Set) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ได้แก่ เครื่องพ่น
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (Boom Sprayer) อุปกรณ์ รถพรวนดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป
โลหะแผ่น (Mold and Die Making) แม่พิมพ์ปั๊มตัดชิ้นงานโลหะแผ่น ที่ใช้สาหรับปั๊มอะไหล่และชิ้นส่วนโลหะ
ตามคาสั่งของลูกค้า (Made to Order) และรับซ่อมแซม ดูแลรักษาแม่พิมพ์ของลูกค้าที่ว่าจ้างบริษัทผลิตสินค้า
อย่างต่อเนื่องด้วย
6) ชิ้ นส่ วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts) บริษั ทรับผลิ ตชิ้ นส่ วน
โลหะประกอบซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุ ปกรณ์ หรือเครื่องจั กร ตามค าสั่ งของลู กค้ า (Made to Order) ตั วอย่ าง
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ บ ริษั ทมี การผลิ ตให้ ลู กค้ า ได้ แก่ ชุ ดชิ้ นส่ วนประกอบ (Assembly Part) ของเครื่องจั กรกลทาง
การเกษตร Metal Casing ของคอมเพรซเซอร์สาหรับเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
บริษัทยังได้การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากสถาบัน AJA ว่าด้วยเรื่องการรับรอง
ระบบงาน UKAS และจาก NAC Thailand เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานและคุณภาพของสินค้าและบริการให้มี มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพอใจให้ลูกค้าได้
2.1

โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ประเภทรายได้
1) รายได้จากการขายรางและ
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร
ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
3) รายได้จากการขายแผงควบคุม
ไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อม
ประกอบ
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ
เครื่องมือ และอุปกรณ์
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ
7) รายได้จากการซื้อมาขายไป /1

%
ล้านบาท
60.39 404.21

%
ล้านบาท
47.96
447.50

งวด 9 เดือน
ปี 2558
%
ล้านบาท %
64.07
296.89 48.32

93.11

13.70

106.48

12.63

89.77

12.85

79.26

12.90

45.38

6.68

53.29

6.32

17.90

2.56

24.77

4.03

55.76

8.20

189.63

22.50

24.14

3.46

41.94

6.83

4.97

0.73

5.37

0.64

5.65

0.81

3.16

0.51

48.15
2.48

7.09
0.36

60.00
14.34

7.12
1.70

107.39
2.59

15.38
0.37

156.43
4.59

25.46
0.75

ปี 2555
ล้านบาท
410.49

ปี 2556
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ปี 2555

ประเภทรายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการบริการ /2
รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ
รายได้อื่น /3
รายได้รวม
หมายเหตุ:

ล้านบาท
660.34
12.97
673.31
6.42
679.73

ปี 2556

ปี 2557

%
ล้านบาท
97.15 833.32
1.91
3.83
99.06 837.15

%
ล้านบาท
98.87
694.94
0.45
0.76
99.32
695.70

0.94
100.00

0.68
100.00

5.74
842.89

งวด 9 เดือน
ปี 2558
%
ล้านบาท %
99.50
607.04 98.80
0.11
4.52
0.74
99.61
611.56 99.54

2.71
0.39
698.41 100.00

2.84
0.46
614.40 100.00

/1

รายได้จากการซื้อมาขายไป ได้แก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น และอื่นๆ
รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการึพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กบั ลูกค้าภายนอก
/3
รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายทรัพย์สิน กาไร(ขาดทุน)ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขาย
เศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น
/2

2.2

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BM”) ดาเนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตและจาหน่ายสินค้าแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหล็ ก ได้ แ ก่ รางและท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ า ตู้ สื่ อ สาร ตู้ ไฟฟ้ า ตู้ โลหะ และแผงควบคุ ม ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ต ามอาคาร
คอนโดมิเนียม สานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ ตราสินค้า “BSM”, “BM” , “BS”
และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่น ๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า โดยสินค้าของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม
สินค้า แยกตามลักษณะของสินค้า ลักษณะการใช้งาน และกลุ่มลูกค้า ได้แก่
1) รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits)
2) ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)
3) แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures)
4) โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working)
5) แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)
6) ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)
สาหรับสินค้าแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduit)
รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าสาหรับอาคารหรือโรงงานอุตสาหกกรรม
โดยรางเดินสายไฟฟ้า (Metal Trunking) เหมาะสาหรับงานเดินสายไฟที่มีจานวนหลายเส้น คือ ใช้เดินสายไฟที่ออกจากตู้
สวิทซ์บอร์ด (Switchboards) หรือตู้ MDB (Main Distribution Board) ซึ่งเป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ภายในอาคารหรือ
โรงงาน โดยปกติรางเดินสายไฟฟ้ามักเดินสายไฟโดยยกขึ้นอยู่เหนือเพดาน เพื่อความสวยงามและป้องกันการถูกสัมผัส เมื่อ
เดินสายไฟไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร สายไฟจะถูกแยกออกเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตู้ไฟฟ้าย่อยเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละชั้น
ของอาคาร งานเดินสายไฟที่มีจานวนสายไฟน้อยจะใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ซึ่งเชื่อมต่อออกจากรางหลักเข้ากับ
ตู้ไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์ต่างๆ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ที่บริษัทจาหน่ายอยู่ในรูปแบบโลหะ ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน
มากกว่ารางและท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบอโลหะ
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์รางและท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ผลิตจากโลหะทั้งหมด ภายใต้ตราสินค้าบีเอส
เอ็ม (“BSM”) , บีเอ็ม (“BM”) และบีเอส (“BS”) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
64.07 ของรายได้รวมปี 2557 และร้อยละ 48.32 ของรายได้รวมสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 โดยส่วนใหญ่ลูกค้าของ
สินค้าในหมวดนี้ คือกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างในส่วนงานระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับงานประมูลการก่อสร้างจากภาครัฐ บาล
หรือภาคเอกชนในการก่อสร้าง กลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะมีผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า ของอาคารที่ ก่อสร้าง และจะทาการกาหนด
ประเภทและจานวนของรางเดินสายไฟฟ้าที่ต้องการใช้ จากนั้นจึงทาการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อนาไปติดตั้งในงานก่อสร้าง
ตามแบบที่กาหนดไว้ สาหรับสินค้าประเภทนี้ บริษัทจะทาการตลาดผ่านผู้ออกแบบโครงการ ผู้ควบคุมงานโครงการ ผูร้ ับเหมา
งานระบบไฟฟ้าหรือผู้รับเหมาโครงการ และลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ
ภาพตราสินค้าของบริษัทที่ใช้ในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ รางเดินสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า
2.2.1.1. รางเดินสายไฟฟ้า (Metal Trunking)
รางเดิยสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิต แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิลเทรย์
(Cable Tray) รางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder) และรางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking)
ประเภทที่ 1 : รางไวร์เวย์ (Wire Way)(รางเดินสายโลหะ)
รางไวร์เวย์หรือรางเดินสายโลหะของบริษัทเป็นรางเดินสายไฟฟ้าทาจากเหล็กแผ่นพับเป็นสี่เหลี่ยม มีฝา
เปิดปิด เป็นบานพับ หรือแบบถอดออกได้ ใช้สาหรับงานติดตั้งระบบสายไฟหรือสายโทรศัพท์ภายในอาคาร และไม่
ใช้ในที่ที่มีอันตรายทางกายภาพ สามารถเปิด -ปิดฝาเพื่อซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมได้ง่าย ปิ ดล็อคฝาด้วยสกรูทาให้
แข็งแรงไม่ หลุด ง่าย โดยวัสดุ ที่ใช้ทาจากแผ่นเหล็ก และเคลื อบผิวด้วยสี ฝุ่น อีพ็อกซี่ (Epoxy Polyester powder
paint) หรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เพื่อให้
สินค้ามีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีความทนทานแข็งแรงมากขึ้น และป้องกันสนิม สินค้าที่บริษัทผลิตมีขนาดความ
ยาวมาตรฐาน 2,440 มิลลิเมตร และ 3,000 มิลลิเมตร และยังรับผลิตรางไวร์เวย์ขนาดพิเศษอื่นๆ ตามคาสั่งของ
ลูกค้า รางไวร์เวย์ที่บริษัทผลิตยังแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คือ
-

Press Lock หรือ Snap-On คือ รางไวร์เวย์แบบปิดฝาโดยการกดล็อค
Screw Type คือ รางไวร์เวย์แบบปิดฝาโดยการขันสกรูซา้ ยขวาเพือ่ ล็อค
Hinge Type คือ รางไวร์เวย์ที่มีฝาปิดเป็นบานพับ เพื่อป้องกันฝาหาย
Cam Lock คือ รางไวร์เวย์ที่มีฝาปิดแบบประตูที่ขันสกรูตรงกลางเพียงตัวเดียว คล้ายประตูเรือดาน้า
Light Lip Channel คือ รางไวร์เวย์ซงึ่ ทามาจากรางเหล็กรูปตัวซี มีความยาวประมาณ 6 เมตร โดยแบ่งได้
เป็นอีก 2 แบบคือ แบบ Screw Type และ Cam Lock
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ภาพ รางไวร์เวย์ (Wire Way Product)

ภาพ ระบบรางไวร์เวย์ (Wire Way System)

ภาพ ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบรางไวร์เวย์ (Wire Way Accessories)

Elbow 90o- Horizontal

Elbow 90o Vertical – Inside
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Elbow 90o Vertical – Outside

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

Elbow 90o Reduce – Horizontal

W/W Flange End

Tee – Horizontal

W/W Connector

Cross – Horizontal

W/W End Cap

W/W Hanger Support

ตารางมาตรฐานสินค้าประเภทรางไวร์เวย์ (Wire Way)
BENDING STRENGTH (kg/m.)
STEEL SHEET THICKNESS (mm.)
TYPE
(W x H x L)

1.0
WEIGHT

1.2
S.D. (m.)

WEIGHT

1.6
S.D. (m.)

WEIGHT

2.0
S.D. (m.)

WEIGHT

S.D. (m.)

(kg.)

1.5

2.0

(kg.)

1.5

2.0

(kg.)

1.5

2.0

(kg.)

1.5

2.0

WW 75 x 50 x 2440

2.37

276.55

221.25

2.85

370.50

296.40

3.56

583.35

452.20

4.74

906.80

637.80

WW 100 x 50 x 2440

2.76

318.25

254.60

3.32

408.50

326.80

4.15

632.10

490.00

5.53

971.85

725.50

WW 100 x 75 x 2440

3.16

349.50

277.40

3.79

463.35

369.35

4.73

695.30

539.00

6.31

1009.20

767.60

WW 100 x 100 x 2440

3.55

387.00

305.00

4.26

500.80

395.20

5.32

749.95

581.35

7.10

1067.45

798.75

WW 150 x 100 x 2440

4.33

395.00

334.40

5.20

562.00

443.70

6.33

796.30

627.00

8.78

1105.85

817.70

WW 200 x 100 x 2440

5.12

418.00

357.20

6.14

602.15

477.90

7.68

852.95

661.20

10.24

1197.65

921.30

WW 250 x 100 x 2440

-

-

-

7.08

645.17

514.70

8.86

884.90

696.80

11.81

1265.50

980.40

WW 300 x 100 x 2440

-

-

-

8.02

690.97

554.88

10.04

994.45

743.65

13.38

1326.10

1012.50

WW 350 x 100 x 2440

-

-

-

-

-

-

11.22

987.45

785.40

14.95

1377.45

1067.80

WW 400 x 100 x 2440

-

-

-

-

-

-

12.40

1046.35

823.90

16.52

1419.95

1113.40

WW 450 x 100 x 2440

-

-

-

-

-

-

13.58

1076.20

847.40

18.09

1482.60

1128.50

WW 500 x 100 x 2440

-

-

-

-

-

-

14.76

1134.80

900.00

19.66

1530.70

1188.00

หมายเหตุ: S.D. = support distance

ประเภทที่ 2 : รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray)
รางเคเบิลเทรย์ เป็นโครงสร้างสาหรับรองรับสายเคเบิล รางเคเบิลเทรย์จึงต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะ
รับน้าหนักของสายทั้งหมดได้ ใช้สาหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ นิยมใช้ใน
การเดินสายไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถวางสายได้เป็นจานวนมาก ระบายอากาศได้ดี ใช้ได้ทั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงปานกลางและแรงดันต่า ตัวรางประกอบด้วยเฟรมหลัก 2 ด้าน เชื่อมด้วยแผ่นขึ้นลอน (ลูกฟูก)
ทาให้แข็งแรง วัสดุที่ใช้ทาจากแผ่นเหล็กและสามารถเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy Polyester powder paint)
หรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เพื่อให้สินค้ามี
รูปลักษณ์ที่สวยงามและมีความทนทานแข็งแรงมากขึ้น และป้องกันสนิม รางเคเบิลเทรย์ที่บริษัทผลิตมีทั้งแบบทึบ
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

(Solid Bottom Cable Tray) และแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Cable Tray) แบบมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด
มีขนาดความยาวมาตรฐาน 2,300 มิลลิเมตร และ 3,000 มิลลิเมตร และยังรับผลิตรางเคเบิลเทรย์ขนาดพิเศษอื่นๆ
ตามคาสั่งของลูกค้า
ภาพรางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray Product)

ภาพระบบรางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray System)
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ภาพส่วนประกอบต่างๆ ของระบบรางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray Accessories)

Elbow 90o – Horizontal

Elbow 90o Reduce – Horizontal

Splice Plate

Hold Down Clamp

End Cap

Elbow 90o Vertical – lnside

Tee – Horizontal

Vertical Adjustable

Elbow 90o Vertical – Outside

Cross - Horizontal

Horizontal Adjustable

Flange End

Support

U-Channel For J-Lock

J-Lock
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ตารางมาตรฐานสินค้าประเภทรางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray)
TYPE
(W x H x L)
(mm.)
C/T 200 x 100 x 3000
C/T 300 x 100 x 3000
C/T 400 x 100 x 3000
C/T 500 x 100 x 3000
C/T 600 x 100 x 3000
C/T 700 x 100 x 3000
C/T 800 x 100 x 3000
C/T 900 x 100 x 3000
C/T 1000 x 100 x 3000
C/T 1200 x 100 x 3000

Thickness
T1/T2
(mm.)
2.0/1.6
2.0/1.6
2.0/1.6
2.0/1.6
2.0/1.6
2.0/2.0
2.0/2.0
2.0/2.0
2.0/2.0
2.0/2.0

WEIGHT (kg./m.)
Cover
STRAIGHT
T = 1.6 mm. T = 2.0 mm.
7.40
3.01
3.77
8.75
4.27
5.34
10.10
5.53
6.91
11.43
6.79
8.48
12.78
8.04
10.06
14.12
9.30
11.63
15.47
10.56
13.20
16.82
11.82
14.77
18.16
13.07
16.34
20.85
15.59
19.49

ประเภทที่ 3 : รางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder) (เคเบิลแบบขั้นบันได)
รางเคเบิลแลดเดอร์ หรือ เคเบิลแบบขั้นบันได มีลักษณะเป็นโครงสร้างรางเปิดตามแนวยาว 2 ชุด ยึด
ติดกันด้วยขั้น บันได (Rung) มีขอบมน มีรูปแบบที่ ได้มาตรฐาน ใช้สาหรับงานติด ตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน และเหมาะกับใช้กับสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่
ต้องรองรับ กระแสไฟฟ้ าจ านวนมาก ตัวรางประกอบด้ วยเฟรมหลัก 2 ด้านและลู กคั่ นที่ แบ่ งเป็ น ช่วงๆ ละ 300
มิลลิเมตร จึงมีลักษณะคล้ายบันได ทาจากแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมโดยเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่
(Epoxy Polyester powder paint) หรือชุบ สังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบ สังกะสีด้ วยไฟฟ้ า
(Electro galvanized) เพื่อให้สินค้ามีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีความทนทานแข็งแรงมากชึ้น รางเคเบิลแลดเดอร์ ที่
บริษัทผลิตมีขนาดความยาวมาตรฐาน 3,000 มิลลิเมตร และยังรับผลิตรางเคเบิลแลดเดอร์ขนาดพิเศษอื่นๆ ตาม
คาสั่งของลูกค้า
ภาพ รางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder Product)
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ภาพ ระบบเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder System)

ภาพ ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบรางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder Accessories)

Elbow 90o – Horizontal

Elbow 90o Vertical – Inside

Elbow 90o Vertical – Outside

Tee – Horizontal

Reduce – Horizontal

Cross – Horizontal

Splice Plate

Vertical Adjustable

Horizontal Adjustable

End Cap

Flange End
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Reduce Plate

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ตาราง มาตรฐานสินค้าประเภทรางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder)
TYPE
(W x H x L)
(mm.)
C/L 200 x 100 x 3000
C/L 300 x 100 x 3000
C/L 400 x 100 x 3000
C/L 500 x 100 x 3000
C/L 600 x 100 x 3000
C/L 700 x 100 x 3000
C/L 800 x 100 x 3000
C/L 900 x 100 x 3000
C/L 1000 x 100 x 3000

RUNG
Thickness
(mm.)
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

WEIGHT (kg./m.)
Cover
STRAIGHT
T = 1.6 mm. T = 2.0 mm.
6.18
3.02
3.84
6.68
4.42
5.44
7.18
5.72
7.04
7.68
7.02
8.64
8.18
8.32
10.24
8.68
9.62
11.84
9.18
10.92
13.44
9.68
12.22
15.04
10.18
13.52
16.64

ประเภทที่ 4 : รางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking)
รางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking) เป็นรางเดินสายไฟฟ้าที่ใช้ฝังพื้น สาหรับอาคารต่าง ๆ เช่น
อาคารสูง สานักงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถอานวยความสะดวกในการร้อยสายไฟฟ้า สายคอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ได้
อย่างเป็นระเบียบและมีความปลอดภัย มีช่องแบ่งในตัวรางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการติดตั้ง ง่ายต่อการ
จัดเรียงสายไฟ และมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้าหนักได้เป็นอย่างดี รางเดินสายไฟชนิดฝังพื้นที่บริษัทผลิตมี
ขนาดความยาวมาตรฐาน 2,440 มิลลิเมตร และยังรับผลิตรางเดินสายไฟชนิดฝังพื้นขนาดพิเศษอื่นๆ ตามคาสั่ง
ของลูกค้า
ภาพรางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking)
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ในการเดินสายไฟฟ้าโดยใช้รางเดินสายไฟแบบรางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิลเทรย์ (Cable tray) รางเคเบิลแลด
เดอร์ (Cable ladder) หรือ รางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking) จาเป็นต้องมีฝาครอบ (Cover) เพื่อปิดรางให้มิดชิด
ป้องกันการเกิดอันตรายต่อสายไฟทางกายภาพ บริษัท จึงได้ผลิตฝาครอบ(Cover) จากวัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled
steel sheet) เหล็ ก แผ่ น รีด เย็ น (Cold rolled steel sheet) เหล็ ก แผ่ น ชุ บ สั ง กะสี (Galvanized steel sheet) เหล็ ก แผ่ น
เคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้าหรือเหล็ก EG (Electro Galvanized steel sheet) แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc steel sheet)
สแตนเลสแผ่น (Stainless steel sheet) และอะลูมิเนียมแผ่น (Aluminium sheet) เป็นต้น สาหรับแผ่นเหล็ก ดั งกล่าวยั ง
สามารถเคลือ บผิ วในรูป แบบต่างๆ ซึ่งรูปแบบการเคลือบผิว มี หลายวิธี เช่น การพ่น ด้วยสีฝุ่น อีพ็ อกซี่ (Epoxy Polyester
powder paint) การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เป็นต้น
แผ่นเหล็กสาหรับการผลิตฝากครอบจะมีขนาดต่างๆ ให้เลือกตามขนาดของรางเคเบิลเทรย์และรางเคเบิลแลดเดอร์ และมี
ระดับความหนาให้เลือก 2 ระดับ คือ 1.6 และ 2.0 มิลลิเมตร
ภาพ ฝาปิด (Cover) สาหรับรางเคเบิลเทรย์และรางเคเบิลแลดเดอร์

Straight Cover

Horizontal Elbox Cover

Horizontal Tee Cover

Vertical Inside Cover

Vertical Outside Cover

Horizontal Cross Cover

ผลิตภั ณ ฑ์ รางเดินสายไฟฟ้ า ของบริษั ทผลิตขึ้นจากโลหะแผ่นที่ มีคุ ณ ภาพ โดยใช้ วัสดุ ที่หลากหลายตามความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) เหล็กแผ่น
ชุบสังกะสี (Galvanized steel sheet) เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้าหรือเหล็ก EG (Electro Galvanized steel sheet)
แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc steel sheet) สแตนเลสแผ่น (Stainless steel sheet) และอะลูมิเนียมแผ่น (Aluminium
sheet) เป็นต้น เมื่อทาการผลิตขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์ได้หลายวิธี คือ
การพ่ น ด้ วยสี ฝุ่น อี พ็ อกซี่ (Expoxy polyester powder paint) การชุ บ สั งกะสี แบบจุ่ม ร้อ น (Hot dip galvanized) หรือ ชุ บ
สังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เป็นต้น อีกทั้ง ลูกค้ายังสามารถเลือกสีผิวของผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการได้ด้วย ทั้งนี้
สามารถสรุปคุณ ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต รางเดินสายไฟฟ้าและกรรมวิธีในการเคลือบผิว ผลิตภัณ ฑ์ ในกลุ่ม รางเดิน
สายไฟฟ้าได้ดังตาราง
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ตารางรูปแบบของวัตถุดิบและการเคลือบผิวของผลิตภัณฑ์รางเดินสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิต
รางไวร์เวย์
(Wire Way)
ชนิดของวัตถุดิบใช้ผลิต
Hot rolled steel sheet
Cold rolled steel sheet
Galvanized steel sheet (zinc)
Electro Galvanized steel sheet
Aluzinc steel sheet
Stainless steel sheet
Aluminium sheet
ชนิดของการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์
Epoxy polyester powder paint
Hot dip galvanized
Electro galvanized
ความหนาของผลิตภัณฑ์

ความยาวของผลิตภัณฑ์

รางเคเบิลเทรย์
(Cable Tray)

รางเคเบิล
แลดเดอร์
(Cable Ladder)

รางเดินสายไฟ
ชนิดฝังพื้น
(Floor Trunking)




























1.6 – 2.0 มม.
หรือขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้า
2,300 และ 3,000 มม.




1.6 – 2.0 มม.
หรือขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้า
3,000 มม.




1.5 – 2.0 มม.
หรือขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้า
2,440 มม.











1.0 – 2.0 มม.
หรือขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้า
2,440 และ 3,000 มม.

2.2.1.2. ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit)
ในการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบอยู่กับที่ (Fix Installation) ในช่องการเดินสายอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจะช่วย
ป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้า เพื่อให้สายไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานและเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการเปลี่ ย นสายไฟฟ้ าเมื่ อ เกิ ด การช ารุด โดยช่ อ งเดิ น สายหมายถึ งช่อ งปิ ด ซึ่ งออกแบบเฉพาะสาหรับ การเดิ น
สายไฟฟ้าหรือตัวนา ซึ่งช่องเดินสายอาจทาจากวัสดุที่เป็นโลหะหรืออโลหะก็ได้ สาหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าที่บริษัทจาหน่ายนั้น
เป็นท่อร้อยสายโลหะทั้งหมด ซึ่งสินค้าในกลุ่มท่อร้อยสายไฟฟ้านี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าภายนอก โดย
นาท่อร้อยสายไฟฟ้ามาตีตราสินค้าในนาม “BSM”, “BM” และ “BS” ของบริษัท ส่วนท่อร้อยสายไฟฟ้าที่บริษัทจาหน่ายจะทา
การผลิตจากวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จึงทาให้คุณภาพของผิวท่อมีความเรียบ
และทนทานตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถดัดโค้งได้ทั้ง 90 องศา และ 45 องศา ทาให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับเหมางาน
ระบบไฟฟ้าที่ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ตามมอก.770-2533 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาหรับท่อ
เหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสาหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า) ของผู้ผลิต
การใช้ท่ อร้อ ยสายไฟฟ้ าแทนการติด ตั้งสายไฟแบบเปลื อยยังมีป ระโยชน์ คื อ ช่วยป้องกัน สายไฟฟ้าจากความ
เสียหายทางกายภาพ และป้องกันอันตรายกับบุคคลที่อาจไปสัมผัสถูกสายไฟฟ้ า ที่สาคัญ ในกรณี ที่เกิดการลัดวงจรของ
กระแสไฟฟ้า ยังป้องกันการเกิดไฟไหม้ได้ เพราะประกายไฟจะถูกจากัดให้อยู่ภายในท่อ ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบ่งตามวัสดุที่ใช้
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ผลิตได้ 2 ชนิด คือ ท่ อโลหะ และท่ออโลหะ โดยท่ อร้อยสายไฟที่ บริษั ท จาหน่ ายนั้ นเป็นท่ อโลหะทั้งหมด แบ่งออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อบาง (EMT) ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อหนาปานกลาง (IMC) และท่อร้อย
สายไฟฟ้าชนิดผนังท่อหนา (RSC) ซึ่งผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังตาราง

ประเภทที่ 1 : ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อบาง ปลายทั้งสองข้างเรียบ ไม่มีเกลียว หรือ Electrical
Metalic Tubing (EMT)
เป็นท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าที่มีผนังท่อบาง ผิวท่อเรียบทั้งภายในและภายนอกท่อ ปลายท่อทั้งสองข้างเรียบ ไม่มี
เกลียว มีขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ว - 2 นิ้ว ใช้ในงานเดินสายไฟทั่วไปซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากตามที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีราคาต่ากว่า
ท่อร้อยสายไฟที่มีผนังท่อหนาปานกลาง (IMC) และท่อร้อยสายไฟที่มีผนังท่อหนา (RSC) แต่ก็มีความแข็งแรงที่น้อยกว่าท่อ
ร้อยสายไฟที่มีผนังท่อหนาปานกลาง (IMC)และท่อร้อยสายไฟที่มีผนังท่อหนา (RSC) ด้วยเช่นกัน ด้วยผนังท่อที่บางกว่าท่อ
ประเภท IMC และ RSC ทาให้ท่อโลหะชนิดนี้ไม่สามารถใช้ในงานเดินสายไฟที่ต้องรับแรงกดแรงบิดได้ ไม่สามารถใช้ ได้กับ
งานไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงห้ามฝัง ใต้ดินและห้ามใช้ในระบบแรงดันปานกลางหรือแรงสูง แต่ใช้เดินลอยตามผนัง เดินในฝ้า
เพดานได้ ผลิตภัณฑ์ท่อโลหะ IMC ที่บริษัทจาหน่ายยังได้มาตรฐานอเมริกา ANSI C80.3 และ UL 797 โดยบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมี
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน +/- 0.13 มม. (หรือ 0.005 นิ้ว) ความยาวคลาดเคลื่อนไม่เกิน
+/- 6.4 มม. (หรือ 1/4 นิ้ว) และความหนาคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 10% ทั้งนี้ โดยมาตรฐานกาหนดให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวใน
การระบุชนิดและขนาดของท่อ EMT
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ประเภทที่ 2 : ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้งสองข้างมีเกลียว หรือ Intermediate
Metal Conduit (IMC)
เป็ น ท่ อ เหล็ ก ร้อ ยสายไฟฟ้ า ที่ มี ผนั งท่ อ หนาปานกลาง ซึ่ งมี ค วามหนากว่า ท่ อ EMT ผิ ว ท่ อ เรีย บทั้ งภายในและ
ภายนอกท่อ ปลายท่อทั้งสองข้างมีเกลียว มีขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ว - 4 นิ้ว สามารถใช้งานเดินสายไฟได้ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ในงานฝังผนังหรือพื้นคอนกรีตได้ ฝังใต้ดินและเดินลอยได้ โดยสามารถใช้ งานได้เหมือนท่อโลหะหนา อย่างไรก็ตาม
การที่ท่อโลหะหนาปานกลางมีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้น้อยกว่า จึงไม่ควรใช้ในงานฝังใต้ถนนหรือจุดที่ต้องรับ
แรงกดแรงบิ ด สู ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ อโลหะ IMC ของบริษั ท ได้ ม าตรฐานอเมริก า ANSI C80.6 และ UL 1242 ของผู้ผลิ ต ซึ่ง มี
รายละเอียด คือ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.2 มม. สาหรับท่อขนาด ½ - 1 นิ้ว, คลาดเคลื่อนไม่เกิน
+/- 0.3 มม. สาหรับท่อขนาด 1¼ - 2 นิ้ว และคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/-0.4 มม. สาหรับท่อขนาด 2¼ - 4 นิ้ว ความยาวท่อไม่
รวมข้อต่ อคลาดเคลื่อนไม่ เกิน +/- 6.4 มม. และความหนาผนังท่อ คลาดเคลื่อ นไม่ เกิน +/- 0.2 มม. ทั้ งนี้ โดยมาตรฐาน
กาหนดให้ใช้ตัวอักษรสีส้มในการระบุชนิดและขนาดของท่อ IMC

ประเภทที่ 3 : ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อหนา ปลายทั้งสองข้างมีเกลียว หรือ Rigid Steel Conduit
(RSC)
เป็นท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าที่มีผนังท่อหนาที่สุด ผิวท่อเรียบทั้งภายในและภายนอกท่อ ลักษณะของผิวจะมีความ
ด้านและหนากว่าท่อ EMT และท่อ IMC ปลายท่อทั้งสองข้างมีเกลียว มี ขนาดตั้ งแต่ ½ นิ้ว - 6 นิ้ว สามารถใช้งานได้ทั้ ง
ภายในและภายนอกอาคาร ในงานเดินสายไฟฝังผนัง เดินลอย เนื่องจากท่อชนิดนี้มีความหนาของผนังท่อมาก ทาให้สามารถ
รับแรงกด แรงกระแทกได้สูง จึงสามารถใช้ในการเดินสายไฟแบบฝังดินหรือฝังใต้พื้นได้ ท่อโลหะ RSC ที่บริษัทจาหน่ายได้
มาตรฐานอเมริก า ANSI C 80.1 และ UL 6 ของผู้ ผ ลิ ต ซึ่ ง มี เกณฑ์ ค วามคลาดเคลื่ อ นของเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางภายนอก
คลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.38 มม. สาหรับท่อขนาด ½ - 2 นิ้ว และคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.64 มม. สาหรับท่อขนาด 2¼ - 4
นิ้ว ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 6.4 มม. และความหนาผนังท่อคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/-12.5% ทั้งนี้
โดยมาตรฐานกาหนดให้ใช้ตัวอักษรสีดาในการระบุชนิดและขนาดของท่อ RSC
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ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่บริษัทจาหน่าย ผลิตขึ้นจากโลหะแผ่นที่มีคุณภาพ มีวัสดุที่หลากหลายตามชนิดของ
ท่อร้อยสายไฟฟ้า เช่น เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Galvanized steel sheet (zinc)) เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet)
หรือ เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) เป็นต้น ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นรีด
เย็น เมื่อทาการผลิตขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนามาเคลือบผิวภายนอกและภายในด้วยสังกะสี เพื่อ ป้องกันสนิมที่เกิดขึ้น
บนผิวของท่อร้อยสายไฟฟ้า
นอกจากท่ อร้อยสายไฟฟ้ าทั้ ง 3 ประเภทข้างต้นแล้ว บริษั ทยังจาหน่ายอุ ปกรณ์ ข้อต่ อต่ าง ๆ ที่ ใช้ร่วมกั บงานเดิ น
สายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟ เช่น คอนเน็ตเตอร์ (E.M.T. Connector) ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างท่อกับกล่องต่อสาย , ข้อต่อบาง (E.M.T.
Coupling) ที่ใช้ต่อท่อสองท่อนเข้าด้วยกัน , แคล้มจับท่อบางขาเดี่ยว(E.M.T. Strap (1SR) ) ที่ใช้สาหรับยึดท่อให้แนบชิดกับผนัง
, แคล้มจับท่อบางขาคู่ (E.M.T. Strap (2SR) ) , ข้อต่อหนา (I.M.C. Coupling) , ล็อคนัต (Locknut) ที่ใช้ยึดท่อเข้ากับกล่องต่อ
สาย , แคล้มจับท่อหนาขาเดี่ยว (I.M.C. Clamp (1SR) ) , แคล้มจับท่อหนาขาคู่ (I.M.C. Clamp (2SR) ) และ N.M.Connector
เป็นต้น เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟฟ้าทีบ่ ริษัทเป็นผู้จาหน่าย
ภาพ อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับงานเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟ
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2.2.2 ตู้สอื่ สาร ตู้ไฟฟ้า และตูโ้ ลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)
บริษัทผลิตตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามคาสั่งซื้อของลูกค้า โดยสินค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่
ติดตราสินค้าในนามของบริษัท แต่บริษัทจะผลิตตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะตามคาสั่งซื้อของลูกค้าและยังสามารถติดตราสินค้าใน
นามของลูกค้าได้ โดยบริษัทจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต ได้แก่ เหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า หรือเหล็ก EG (Electro Galvanized Steel sheet) ที่ผ่านการเคลือบป้องกันสนิม เหล็กแผ่นรีดร้อน
(Hot rolled steel sheet) เหล็ กแผ่นรีดเย็ น (Cold rolled steel sheet) สแตนเลสแผ่ น (Stainless steel sheet) และอะลูมิ เนียม
แผ่น (Aluminium sheet) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทก็ยังมีการผลิตตู้สื่อสารและตู้ไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายเอง ภายใต้ตราสินค้า “BSM”
“BM” และ “BS” ของบริษัทอีกด้วย
ตู้โลหะที่บริษัทผลิตในกลุ่มนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ตู้สื่อสาร (Communication Cabinet)
ตู้สื่อสาร คือ ตู้โลหะที่ภายในบรรจุอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และ อุปกรณ์
เดินสายสัญญาณ หรือ คือตู้โลหะใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตู้สื่อสารนี้ออกแบบมาเพื่อใส่อุปกรณ์ดังกล่าวบนพื้นที่ใช้สอย
อันมีจากัด ให้เป็นระเบียบ และง่ายในการจัดการอุปกรณ์ที่มีมากมาย ส่วนมากจะใช้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่าง ๆ ,
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม, หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยตู้สื่อสารแบบมาตรฐาน มี 3
รูปแบบ คือ ตู้ตั้งพื้น (Closed Rack) , Open Rack และตู้ติดผนัง (Wall Rack) ที่มีขนาดมาตรฐานความกว้างขนาด 19 นิ้ว และ
ขนาดอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการใช้ บริษัทมีฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ร่วมออกแบบตู้โลหะกับลูกค้า และผลิตตู้ให้แก่
ลูกค้าตามคาสั่งซื้อและรูปแบบที่กาหนด (Original Equipment Manufacturer : OEM) โดยตู้ที่บริษัทผลิตนั้นลูกค้าจะนาไปติด
ตราสินค้าของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านาไปจาหน่ายต่อหรือใช้งานต่อ เช่น ตู้ใส่อุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น สาย Lan, Router,
ตัวรับ-ส่งสัญญาณ, อุปกรณ์ 3G ให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสาร
เทศ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชุดอุ ปกรณ์ สื่อสารภายในตู้สื่อสารจะแปรเปลี่ยนไปตามความต้องการต่อการใช้งานที่
หลากหลายของแต่ลักษณะงาน สินค้าในกลุ่มนี้ ทางบริษัทจึงรับผลิตเฉพาะโครงตู้เปล่าหรือเปลือกตู้สื่อสารที่เหมาะสมต่อความ
ต้องการ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อนาไปติดตั้งอุปกรณ์ภายในเอง นอกจากนี้ บริษัทก็ยังมีการผลิตตู้สื่อสารที่มีขนาดมาตรฐาน
ภายใต้ตราสินค้า “BSM” “BM” และ “BS” ของบริษัทด้วย
ภาพตู้สื่อสาร (Communication Racks)
Wall Mount Rack

Closed Rack (Cabinet Rack)
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2. ตู้ไฟฟ้า (Electric Cabinet, Enclosures)
ตู้ไฟฟ้า คือ ตู้โลหะสาเร็จรูปขนาดมาตรฐานที่ภายในบรรจุแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
และเบรกเกอร์ (Breaker) ซึ่งใช้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยสินค้าในหมวด
นี้ บริษัทรับผลิตเป็นโครงตู้เปล่าขนาดมาตรฐานหรือตามขนาดและรูปแบบที่ลูกค้ากาหนด นอกจากนี้ยังผลิตตู้ไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
การติดตั้งอุปกรณ์วงจรไฟฟ้า ตามคาสั่งซื้อของลูกค้าเอง
นอกจากการผลิตตู้ไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่ผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว บริษัทก็ยังมีการผลิตตู้ไฟฟ้าที่มีขนาดมาตรฐาน
ภายใต้ตราสินค้า “BSM” “BM” และ “BS” ของบริษัทด้วย
ภาพสินค้าในหมวดตู้ไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการผลิตตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะตามรูปแบบที่ลูกค้ากาหนดอีกด้วย เช่น ตูใ้ ส่อุปกรณ์ติดตัง้ กล้อง
CCTV และตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ใช้บนทางด่วน เป็นต้น
ตู้ใส่อุปกรณ์ติดตัง้ กล้อง CCTV

ตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน บนทางด่วน

3. ตู้โลหะพิเศษ (Special Cabinet, Enclosures)
บริษั ทสามารถผลิตตู้โลหะประเภทอื่นๆ ที่ มี ลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือใช้ กับงานเฉพาะทางได้ โดยบริษั ทสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกรูปแบบ ตัวอย่างสินค้าใน
กลุ่มนี้ เช่น ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางบนทางด่วน ตู้แสดงยอดเงินจ่ายค่าผ่านทาง เป็นต้น สาหรับสินค้าในหมวดนี้ จะผลิตตามคาสั่ง
ซื้อของลูกค้า
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ตัวอย่างงานตู้โลหะ

ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางบนทางด่วน

ตู้แสดงยอดเงินจ่ายค่าผ่านทาง

2.2.3 แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures)
สินค้ากลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Switchboards) หรือ ตู้ MDB และ 2) โคม
ไฟฟ้า
1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือ ตู้สวิทช์บอร์ด (Main Distribution Board : MDB)
ตู้ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า หลั ก (Electrical Switchboards) หรื อ ตู้ ส วิ ท ช์ บ อร์ ด MDB (Main Distribution Boards) เป็ น
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ มี Main Circuit Braker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร โดยทั่วไปใช้ในอาคารขนาด
กลางจนถึงขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก หลักการทางานของตู้ MDB คือ การเชื่อมรับ
ไฟฟ้าที่ส่งมาจากการไฟฟ้าฯ หรือด้านแรงต่าของหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจ่ายโหลดไปยังแผงย่อยตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ภายใน
ตู้จึงบรรจุแผงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ควบคุมและตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร เนื่องจากตู้ MDB มักจะมีขนาดใหญ่ จึงนิยม
วางบนพื้น โดยโครงตู้จะผลิตมาจากโลหะแผ่นที่มีความหนาเพียงพอรับแรงกระแทก และทนความร้อนจากสภาพแวดล้อมและ
ความผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้ สาหรับสินค้าในหมวดนี้ บริษัทรับผลิตทั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร (Distribution Board ,
Main Distribution Board) ตู้ ควบคุ มไฟฟ้ าที่ ใช้ในระบบสื่ อสาร (Communication Control Panel) และตู้ ควบคุ มไฟฟ้ าที่ ใช้ ใน
เครื่องจั กรกลไฟฟ้ า (Electrical Control Panel) ในการผลิ ต บริษั ทจะรับผลิ ตโครงตู้ (Cabinet & Enclosure) พร้อมทั้ งติ ดตั้ ง
อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าภายใน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดซื้ออุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งในตู้เอง เพื่อผลิตเป็นตู้สาเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน
เพื่อส่งให้แก่ลูกค้า หรือลูกค้าจะจัดซื้ออุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าเองแล้วนามาให้บริษัทดาเนินการติดตั้งวงจรไฟฟ้าภายในให้ก็ได้
รวมทั้งยังสามารถติดตราสินค้าตามที่ลูกค้ากาหนด (Original Equipment Manufacturer : OEM) ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ตู้สวิทช์บอร์ด
ที่บริษัทผลิต ส่วนใหญ่เป็นตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าแรงดันต่า (Low-Voltage Distribution Board)
ตู้สวิตช์บอร์ด (Enclosure) ของบริษัทผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า หรือเหล็ก
EG (Electro Galvanized steel sheet) ที่ผ่านการเคลือบป้องกันสนิม , เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) ,เหล็กแผ่นรีด
เย็น (Cold rolled steel sheet) หรือ แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc steel sheet) เป็นต้น นามาประกอบเป็นโครงตู้ ซึ่งอาจเปิด
ได้เฉพาะด้านหน้า หรือเปิดได้ทุกด้าน ขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยมีคุณสมบัติที่สาคัญ ดังนี้
1.คุณสมบัติทางกล คือรับแรงทางกลจากภายนอกได้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งภาวะปกติ และไม่ปกติได้
2.คุณสมบัติทางความร้อนคือทนความร้อนจากสภาพแวดล้อม ความผิดปกติในระบบและ อาร์กจากการลัดวงจรได้
3.คุณสมบัติต่อการกัดกร่อน คือสามารถทนการกัดกร่อนจากความชื้นและสารเคมีได้
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นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวแล้ว โครงตู้ยังทาหน้าที่ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใกล้
สวิทช์บอร์ดสัมผัสถูกส่วนที่มี กระแสไฟฟ้า ป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้จากสิ่งต่าง ๆ ภายนอกเช่น น้า วั ตถุแข็ง สัตว์เลื้อยคลาน
ป้องกันอันตรายจากการอาร์ก ที่รุนแรงจนชิ้นส่วนอุปกรณ์อาจหลุดกระเด็นออกมาได้ เป็นต้น
ภาพตู้สวิทช์บอร์ด (Main Distribution Board : MDB)

2. โคมไฟฟ้า (Lighting Fixtures)
บริษัทเป็นผู้จาหน่ายโคมไฟฟ้า โดยบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าเอง แต่จะจัดซื้อโคมไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายอื่น ภายใต้
ตราสินค้าของผู้ผลิต หรือนามาตีตราสินค้าในนาม “BEST” ของบริษัท เพื่อให้สินค้าครอบคลุมงานเกี่ยวกับการวางระบบไฟฟ้า
เช่น โคมไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคาร โคมไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สานักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันทางบริษัทไม่เน้นการจาหน่ายสินค้าในกลุ่มโคมไฟฟ้ามากนัก

ภาพตราสินค้าของบริษัทที่ใช้ในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า

2.2.4 โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working)
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ การนาแผ่นเหล็กมาเชื่อมประกอบเป็นงานโครงสร้างเหล็ก สาหรับใช้งานในงานโครงสร้าง
ด้านต่างๆ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการผลิตและจาหน่าย ได้แก่ โครงเหล็กป้ายทางหลวง โครงเหล็กป้ายโฆษณา โครง
ป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน เสาตั้งกล้อง CCTV ประกับจับเสากล้อง CCTV โครงเหล็กสาหรับงานฝังท่อระบายน้า แร็ค (Rack)
สาหรับวางอะไหล่รถยนต์ เสาตั้งไฟจราจร และโครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น
บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเชื่อมประกอบตามคาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ซึ่งมีทั้งงานที่ภาครัฐและภาคเอกชน
สั่งผลิตในลักษณะของโครงการขนาดกลางและใหญ่ โดยมีการผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงเหล็กสาหรับ
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ติดตั้งป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน เสาตั้งกล้อง CCTV และงานที่สั่งผลิตในลักษณะเป็นครั้งคราว เช่น แร็ค (Rack) สาหรับวาง
ชิ้นส่วน/อะไหล่รถยนต์ โครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น
กลุ่ มลู กค้าของบริษั ทสาหรับสิ นค้ากลุ่ มนี้ ได้ แก่ ผู้ รับเหมาโครงการของทั้ งภาครัฐและเอกชน บริษั ทผู้ ผลิตหี บห่ อ
ผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ บริษัทผู้ผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ บริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรและ
บริการด้านระบบไฟฟ้า เป็นต้น
แร็ค (Rack) สาหรับวางอะไหล่รถยนต์

โครงป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน

เสาตั้งกล้อง CCTV

ฝาบ่อพัก สจส.
(สานักการจราจรและขนส่ง)

เสาตั้งที่กั้นจราจร

โครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

เสาตั้งไฟจราจร

2.2.5 แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)
บริษัทผลิตงานโลหะในรูปแบบของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตามคาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order) รวมถึงยังสามารถ
ติดตราสินค้าตามที่ลูกค้ากาหนด (Original Equipment Manufacturer : OEM) สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ งานโครงสร้างเหล็กที่ใช้
กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (Boom Sprayer) Cabin รถเกี่ยวข้าว เป็นต้น ตลอดจน
รับผลิตงานแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย
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สิ น ค้ าในหมวดนี้ บริ ษั ท รั บ ผลิ ต งานโครงสร้ างโลหะส าหรั บ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ างๆ (Machine Tools and
Equipments) โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตงานโครงสร้างโลหะและนาส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไดนาโมของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดหาส่วนประกอบต่างๆ มาเอง หรือ ให้บริษัทเป็นผู้จัดซื้อส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ผลิตภายนอก (ขึ้นอยู่
กับการเจรจาลูกค้า) เพื่อนามาประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ภายในให้แก่ลูกค้าจนเป็นสินค้าสาเร็จรูปให้แก่ลูกค้าสามารถนาไปใช้
งานหรือจาหน่ายต่อได้เลย เช่น ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator Set) เครื่องจักรกลทางการเกษตร ได้แก่ เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้
ในการเกษตร (Boom Sprayer) อุปกรณ์รถพรวนดิน ที่จาหน่ายให้กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น (Mold and Die Making) แม่พิมพ์ปั๊มตัดชิ้นงานโลหะแผ่น สาหรับ
ใช้ในงานโครงสร้างโลหะ เพื่อให้บริษัทมีเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ(Tooling) ให้มีขนาด รูปร่าง คุณภาพ ตามที่ลูกค้า
ต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์โลหะ (Mold and Die) ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ตั้งแต่ ชิ้นส่วนโลหะที่มี
ขนาดเล็กไปจนถึงโลหะที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถจาแนกประเภทของแม่พิมพ์โลหะ ได้เป็น แม่พิมพ์ปั๊ม แม่พิมพ์ขึ้นรูป แม่พิมพ์ดึง
ขึ้นรูปลึก และแม่พิมพ์ตีขึ้นรูป โลหะที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของแม่พิมพ์มีหลากหลายประเภท ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการนา
แม่พิมพ์ไปใช้งาน โดยในขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ์ต้องใช้เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรง แม่นยา จึงจะสามารถผลิตแม่พิมพ์ที่
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในการนาไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนงานแม่พิมพ์โลหะ บริษัทมีรายได้จากงานแม่พิมพ์จากการผลิตแม่พิมพ์ โดยลูกค้าจะส่งแบบชิ้นส่วน (Drawing
Part) หรือตัวอย่างของชิ้นส่วนโลหะจริงที่ต้องการผลิตให้แก่บริษัทใช้เป็นตัวอย่าง หลังจากนั้น บริษัทจะทาหน้าที่ออกแบบและ
ผลิ ตแม่ พิ มพ์ ให้ แก่ ลูกค้ า และน าแม่ พิ มพ์ นั้ นมาใช้ ในการผลิ ตสิ นค้ าให้ ตรงตามความต้ องการและรูปแบบที่ ลูกค้ าก าหนด
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบารุงรักษาและซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ใช้งานอยู่ โดยกลุ่มลูกค้าที่มีการจ้างบริษัทผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่
โลหะอยู่แล้ว บริษัทจะมีตัวอย่างแม่พิมพ์ของลูกค้ารายนั้น ๆ อยู่กับบริษัท เมื่อแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย หรือชารุด บริษัท ก็
สามารถซ่อมแซม บารุงรักษาแม่พิมพ์ของลูกค้าให้กลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (Boom Sprayer)

Cabin รถเกี่ยวข้าว

แม่พิมพ์โลหะ
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2.2.6 ชิน้ ส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)
บริษัทรับผลิตอะไหล่โลหะและชิ้นส่วนโลหะประกอบ สาหรับใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สาหรับเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และว่าจ้างบริษัทในการผลิตชิ้นส่วน
โลหะ ตั วอย่ างผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ บริ ษั ทมี การผลิ ตให้ ลูกค้ า ได้ แก่ ชุ ดชิ้ นส่ วนประกอบ (Assembly Part) ของเครื่องจั กรกลทาง
การเกษตร ได้แก่ รถและอุปกรณ์เกี่ยวข้าว ของบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด ภายใต้ตราสินค้า “KUBOTA” นอกจากนี้
บริษัทยังรับผลิตโครงสร้างโลหะของคอมเพรซเซอร์สาหรับเครื่องปรับอากาศแอร์ภายใต้ตราสินค้า “TRANE” และชิ้นส่วนโลหะ
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้า “Panasonic” เป็นต้น โดยสินค้าในหมวดนี้ บริษัทรับผลิตงานชิ้ นส่วนโลหะให้แก่ลูกค้า
(Sheet Metal Parts and Assembly Parts) ซึ่งลูกค้าต้องน าไปประกอบและติดตั้ งอุปกรณ์ ภายในเอง เพื่ อประกอบเป็นสินค้ า
สาเร็จรูปเพื่อนาไปจาหน่ายต่อไปให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่ใช้งาน (End User) ต่อไป
งานโครงสร้างโลหะของคอมเพรซเซอร์แอร์

โครงสร้างโลหะสาหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ชิ้นส่วนโลหะของเครื่องนวดข้าว/เกี่ยวข้าว

2.3

ชิ้นส่วนโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.3.1

กลยุทธ์ด้านการตลาด
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าจากการแปรรูปโลหะที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม
ผู้รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ได้แก่
กลุ่มลูกค้าภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ผลิตและ
จาหน่ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรและบริการด้านระบบไฟฟ้า ผู้ผลิตหีบห่อผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ บริษัทผู้ผลิตภาชนะบรรจุ
สิ่งของจากโลหะ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น บริษัทจึงมีนโยบายการผลิตสินค้า
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ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ และมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริษัทกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product)
บริษัทเน้นกลยุทธ์การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ
และมีราคาที่เหมาะสม มากกว่าการใช้กลยุท ธ์แข่งขัน ด้านราคาเพีย งอย่างเดียว โดยกระบวนการผลิตของบริษัท จะใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยแทนการทางานแบบใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว เช่น การนาเครื่องจักรในรูปแบบ
หุ่นยนต์งานเชื่อม (Welding Robot) มาใช้ในงานผลิตที่ต้องการความแม่นยาสูง การใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC Machinery)
ที่มีคุณ ภาพจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศญี่ ปุ่น เป็นต้น การใช้จอภาพในการควบคุมและแสดงความ
คืบหน้าของงานฝ่ายผลิต (Andon) แบบต่อเนื่อง (real-time) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานได้ดีมากขึ้น ทาให้บริษัทสามารถ
ผลิตสินค้าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยา ตัวอย่างเช่น การผลิตรางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตู้
สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า การผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องปรับอากาศ นอกจากใช้เครื่องจัก รที่มีความทันสมัยและมี
ความแม่นยาสูงแล้ว บริษัทยังใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์มาช่วยในการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ซึ่งจะทาให้ได้ชิ้นงานที่มีความ
ประณีต แม่นยา และยังมีความสวยงาม โดยเฉพาะการผลิตสินค้ากลุ่มรางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบของบริษัทจะ
ใช้เครื่องจักรเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นในการทางาน ซึ่งทาให้ขอบของรางเดินสายไฟฟ้าที่ได้มีความเรียบเสมอกัน และไม่มีคม
ทาให้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สายไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความหลากหลายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
ความแตกต่างกันไปตามการใช้งานแปรรูปโลหะหลายประเภท เช่น เครื่องตัดโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องพับโลหะ เครื่อง
เจาะโลหะ เครื่องอัดขึ้นรูป (Hydraulic Press) เป็นต้น
สินค้าที่บริษัทผลิตเป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ (วสท.) นอกจากนี้ บริษั ท ยั งได้ รับ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพ ได้ แก่ การรับ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบั น Anglo Japanese American (AJA) Registrars ภายใต้ การรับ รองของ United
Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council of Thailand (NAC Thailand) ในส่ ว น
ผู้ผลิตและจาหน่ายงานขึ้นรูปโลหะตามแบบ การได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 902-2532) จากสานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สาหรับ สินค้าในกลุ่มโคมไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของ
บริษัทในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
นอกจากความหลากหลายของสินค้าที่บริษัทผลิตและจาหน่ายจะตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของกลุ่ม
ลูกค้า และมีมาตรฐานของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยการบริการ
ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในกาหนดเวลา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการผลิตสินค้าให้
เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด
2) กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาขาย (Price)
บริษัทมีนโยบายการกาหนดราคาตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสม หรือ วิธีการบวกส่วนเพิ่ม
จากต้นทุน (Cost Plus Margin) และเป็นตามภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยการอิงราคาสินค้าตามราคาตลาดเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดยการตัด
ราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ แต่จะเน้นทีค่ ุณภาพที่ได้มาตรฐานของสินค้าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในหลากหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้า ตามนโยบายของบริษัท รวมถึง
พิจารณาประวัติของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและการชาระเงินของลูกค้าในอดีตประกอบการพิจารณา เป็นต้น
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นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาขาย ในกรณีที่ราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
สินค้าของบริษัทมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก โดยบริษัทมีฝ่ายจัดซื้อในการติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้
ในการวางแผนการสั่ งซื้อวัต ถุดิ บ ให้ สอดรับ กั บ การผลิ ตสิ น ค้าของบริษั ท และสามารถควบคุ ม ต้ นทุ น และกาไรขั้น ต้ นได้
เหมาะสม
สาหรับสินค้าที่บริษัทผลิตเป็นมาตรฐาน ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสารและตู้ไฟฟ้า ขนาดมาตรฐาน
บริษัทมีการกาหนดราคาขายตามใบเสนอราคาขายสินค้า (Price List) และมีนโยบายการให้ ส่วนลดแก่ลูกค้าตามนโยบาย
และอานาจอนุมัติของบริษัท รวมถึงมีการพิจารณาปรับปรุง ใบเสนอราคาขาย (Quotations) ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต
ตามความเหมาะสม หรือกรณีที่ต้นทุนเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ส่วนสินค้าบางกลุ่มที่บริษัทผลิตตามคาสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งอาจไม่มีรูปแบบมาตรฐาน มีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ตาม
ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เช่น สินค้าในกลุ่มตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets
and Enclosures) ตู้ ค วบคุ ม ไฟฟ้ า (Electrical Switchboards) สิ น ค้ า ในกลุ่ ม โลหะเชื่ อ มประกอบ (Fabrication and Metal
Working) สินค้ากลุ่มแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments) และ
สินค้ากลุ่มชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts) บริษัทพิจารณากาหนด
ราคาขายสินค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ และความซับซ้อนในการผลิต ตามคาสั่งซื้อของลูกค้าเป็นรายครั้ง ด้วยราคาที่ลูกค้าพึง
พอใจ
3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
สินค้าของบริษัทมีหลากหลายกลุ่มสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ต้องมี การวาง
ระบบไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้งานระบบไฟฟ้า และการขึ้นรูปและแปรรูปโลหะต่างๆ บริษัทสามารถแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าได้ออกเป็น 4 ประเภท แยกตามสินค้าที่ซอื้ และพฤติกรรมการการสั่งซือ้ จึงมีการแบ่งช่องทางการจาหน่ายให้สอดคล้อง
กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่
1) ผู้รับเหมางานระบบในส่วนงานระบบไฟฟ้าและผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง (Contractors) เป็นกลุ่มลูกค้า
หลักของบริษัท โดยเฉพาะสินค้าในหมวดรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า และสินค้าหมวดตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และ
ตู้โลหะ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ของบริษัท โดยบริษัทจะเสนองานโครงการโดยตรงไปยังผู้รับเหมาโครงการในส่วน
งานระบบไฟฟ้ า ซึ่ ง รั บ งานจากเจ้ า ของโครงการหรื อ จากผู้ รั บ เหมาโครงการก่ อ สร้ า ง เช่ น อาคาร
คอนโดมิเนียม สานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น ผู้รับเหมา
จะมีการสั่งซื้อสินค้าตามแบบซึ่ง ออกแบบและอนุมัติโดยวิศวกรมาแล้ว ซึ่งผู้ออกแบบจะเป็นผู้กาหนด
รายชื่อผู้ จัดจาหน่ายสินค้า (Vendor List) ให้แก่ผู้รับเหมาโครงการนาไปสั่งซื้อสินค้าและมีคุณ สมบั ติ
ตามที่กาหนดไว้ โดยบริษัทมีชื่ออยู่ในผู้ผลิตงานระบบไฟฟ้า (Vendor List) บริษัทจะกาหนดให้ฝ่ายขาย
และการตลาดของบริษัทติดตามประกาศการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งมายังผู้รับผิดชอบ
ที่ฝ่ายขายของบริษัท เพื่อดาเนินการจัดทาการเสนอราคา (Quotations) ไปยังผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า
หรือผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่อไป
นอกจากนี้ บริษั ท ยั งมี ก ารพิ จารณาประเมิน สถานะทางการเงิน และคัด เลือ กลู กค้ า ประเภท
ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า และผู้รับเหมาโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงในการชาระเงิน โดยพิจารณาจากงบ
การเงิน ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน / ชื่อเสียง / ประวัติและผลงานการทางานที่ผ่านมา /
ประวัติการชาระเงินในอดีต บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตการชาระเงินของลูกค้าประมาณ 30 – 90 วัน
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2) ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business) บริษัทมีการติดต่อกับลูกค้าภาคส่วนธุรกิจโดยตรงที่สั่งซื้อสินค้าหรือสั่ง
ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าซึ่งมีทั้งลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นประจาอย่างต่อเนื่องและลูกค้าที่สั่งซือ้ เป็น
ครั้งคราว เช่น สินค้าในหมวด ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal
Working) สินค้ากลุ่มแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and
Equipments) และสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เป็นต้น
3) ตัวแทนจาหน่าย (Dealers) ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าในประเทศ
และในต่างประเทศผ่านตัวแทนจาหน่าย โดยการแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายสินค้าเพื่อจาหน่ายสินค้าใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อช่วยกระจายสินค้าและเพิ่ม
ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์นอกเหนือจากการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งจะเป็นการขายสินค้าผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายสาหรับสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และงานขึ้นรูปอื่น ๆ
จากโลหะ ปั จจุ บั น ได้ เริ่ม แต่ งตั้งตั ว จ าหน่ ายบ้ างแล้ ว และคาดว่าจะเริ่ม มี รายได้ ผ่านช่ องทางการจั ด
จาหน่ายนี้ในปี 2559 เป็นต้นไป
4) ร้านค้าปลีก-ส่ง ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการขายสินค้าให้ร้านค้าปลีก-ส่ง เนื่องจากบริษัทไม่ได้เน้นการขาย
และการทาการตลาดให้ลูกค้ากลุ่มนี้ แต่จะเริ่มเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายนี้ในอนาคต สาหรับสินค้าที่
บริษัทจะเน้นจาหน่ายให้แก่ร้านค้าปลีก-ส่ง ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีขนาดมาตรฐาน
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายนี้ในปี 2559 เป็นต้นไป
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ แยกตามประเภทลูกค้าในปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2558
งวด 9 เดือนแรก
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ประเภทลูกค้า
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.58
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ผู้รับเหมางานระบบ และผู้รับเหมา
548.62
81.48
657.75
78.57
500.07
71.88
429.58
70.24
โครงการก่อสร้าง
ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ
124.69
18.52
179.40
21.43
195.63
28.12
181.87
29.74
ตัวแทนจาหน่าย
0.11
0.02
รายได้จากการขายสินค้าและ
673.31
100.00
837.15
100.00
695.70
100.00 611.56
100.00
บริการ

4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของลูกค้า โดยมีนโยบายทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
1) การโฆษณาผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาในนิตยสารสมาคมช่าง
เห ม า ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ก ล ไ ท ย ( THAI ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTORS
ASSOCIATION : TEMCA) ซึ่งเป็นนิตยสารเฉพาะของผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า รวมถึงการโฆษณา
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bsmp.co.th ซึ่งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแคตตาล็อคสินค้า (Catalog) ของ
ทางบริษัทได้ เป็นต้น
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2) การออกบูธแสดงสินค้าต่าง ๆ ตามมหกรรมแสดงสินค้า ได้แก่ งานแสดงสินค้า INTERMACH ที่เป็นงาน
แสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ งานออกบูธแสดงสินค้าของสมาคมช่าง
เห ม า ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ก ล ไ ท ย ( THAI ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTORS
ASSOCIATION : TEMCA) เป็นต้น
3) การจัดงานสัมมนา หรือการเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมงานที่โรงงานของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในความ
หลากหลายของสินค้าที่บริษัทสามารถผลิตได้มากยิ่งขึ้น
4) การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าโดยเชิญมาเยี่ยมชมงานที่โรงงานของบริษัท
5) การจัดกิจกรรมร่วมกับ ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ เพื่อช่วยส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของ
บริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
6) อื่นๆ เช่น การเชิญนักศึกษามาดูงานและฝึกงานกับบริษัท ตลอดจนเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษารู้จักบริษัทมากยิง่ ขึ้น และยังเป็นประโยชน์ในการรับสมัครงานของนักศึกษาวิศวกรจบใหม่ซึ่งอาจ
เข้ามาร่วมงานกับบริษัทในอนาคตได้ด้วย
2.3.2

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ปัจจุบันบริษัทขายสินค้าทั้งหมดให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละหมวดผลิตภัณฑ์มี
รายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑ์รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ได้แก่ กลุ่มผู้รับเหมางานระบบในส่วนงานระบบไฟฟ้าและ
ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการ
วางระบบไฟฟ้าตั้งแต่การวางระบบสาธารณูปโภคในครั้งแรกเมื่อเริ่มก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสานักงานใหม่ ไปจนถึง
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแทนหรือซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ให้ดีขึ้น เช่น อาคาร คอนโดมิเนียม
สานักงาน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น
รายชื่ อ ลู ก ค้ า รายส าคั ญ ในกลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ บริ ษั ท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็ น จิ เนี ย ริ่ง จ ากั ด (มหาชน), บริ ษั ท อิ ตั ล ไทย
วิศวกรรม จากัด , บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด , บริษัท เตียวฮงสีลม จากัด , บริษัท ฤทธา จากัด, บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด , บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีฐานลูกค้ามากกว่า
200 รายในสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 38

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัทสาหรับการขายสินค้าในกลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
บริษั ทผลิตตู้สื่อสาร ตู้ ไฟฟ้ า และตู้โลหะ ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย สาหรับสิ นค้าประเภทตู้
สื่อสารและตู้ไฟฟ้า กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นลูกค้าภาคธุรกิจที่จะนาไปใช้ในธุรกิจของลูกค้าเองหรือเพื่อไปจาหน่ายอีกต่อหนึ่ง ได้แก่
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจติดตั้งและบารุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สารสนเทศ ธุรกิจผู้ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เป็น
ลูกค้าที่สั่งผลิตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยนาตู้โลหะสั่งผลิตไปติดตราสินค้าเพื่อ
จาหน่ายหรือใช้งานต่อ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และรับเหมาติดตั้งและ
ก่อสร้างระบบเครือข่ายสายสัญญาณ ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
ในด้านกลุ่มลูกค้าสาหรับตู้ไฟฟ้า ได้แก่ ลูกค้าภาคธุรกิจ เช่น บริษัทจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสั่งซื้อตู้ไฟฟ้าเพื่อนาไปใช้
ติดตั้งในระบบวงจรไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าหรือตราสินค้าของบริษัท และลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาวางระบบสายไฟฟ้า หรือ
ระบบไวร์ริ่ง (Wiring) ซึ่งวางระบบไฟฟ้าขนาดเล็กถึงปานกลาง จะสั่งซื้อเฉพาะเปลือกตู้ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ าจากบริษัท และนา
เปลือกตู้ที่ซื้อ ไปจัดวงจรไฟฟ้าเอง และสาหรับสินค้ากลุ่มตู้โลหะ บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้รับเหมาโครงการจากการรับ
งานภาครัฐและเอกชนที่มีการนาตู้โลหะไปใช้ในโครงการต่างๆ เช่น ตู้โลหะเพื่อใส่อุปกรณ์ติดตั้งกล้อง CCTV ในกรุงเทพฯ ตู้เก็บ
เงินค่าผ่านทางบนทางด่วน และตู้แสดงยอดเงินจ่ายค่าผ่านทางบนทางด่วน เป็นต้น

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 39

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า ได้แก่ ผู้รับเหมางานโครงการในส่วนงานระบบไฟฟ้า ที่ต้องใช้
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Electrical Switchboards) หรือตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Boards) ในการก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าของอาคารต่างๆ เป็นหลัก และมีลูกค้าภาคธุรกิจอีกบางส่วน
ผลิตภัณฑ์โลหะเชื่อมประกอบ
กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นงานโลหะในกลุ่มงานโครงสร้างเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างต่าง ๆ เช่น โครง
ป้ายทางหลวง, โครงป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน ,เสาตั้งกล้อง CCTV, ประกับจับเสากล้อง CCTV, แร็ค (Rack) สาหรับวางชิ้นส่วน/
อะไหล่รถยนต์, โครงเหล็กสาหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาโครงการของทั้งภาครัฐและเอกชน
และลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ เช่น บริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรและบริการด้านระบบไฟฟ้า บริษัทผู้ผลิตหีบ
ห่อผลิตภัณฑ์ อะไหล่รถยนต์ บริษัทผู้ผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ เป็นต้น เช่น สินค้าจาพวกแร็ค (Rack) สาหรับบรรจุ
ชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ ซึ่งลูกค้าเป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สาหรับรถยนต์หรือสินค้าโลหะต่าง ๆ ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
และลูกค้าในลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็นการสั่งผลิตเป็นครั้งคราว ได้แก่ กลุ่มสินค้าโครงสร้างโลหะ , โครงป้ายอัจฉริยะบนทาง
ด่วน, และโครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยลูกค้าที่มีการสั่งผลิตเพื่องานโครงการนั้น มีทั้งบริษัทผู้รับเหมาเอกชน ที่ชนะการ
ประมูลโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจากโครงการของภาครัฐที่เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น เช่น บริษัท อิตัลไทย
วิศวกรรม จากัด
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)
บริษัทรับผลิตงานโครงสร้างเหล็กที่ใช้กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น เครื่อง
พ่นสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (Boom Sprayer) และอุปกรณ์รถพรวนดิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตแม่พิมพ์โลหะ (Mold
and Die Making) สาหรับใช้ในงานโครงสร้างโลหะ และการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น โดยลูกค้าในกลุ่มนี้ เป็นลูกค้า
ภาคส่วนธุรกิจเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปเรชั่น จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคาสั่งผลิตอย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะ
กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มนี้ คือ ลูกค้าภาคธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าและตราสินค้าของตนเอง แต่ว่าจ้างให้บริษัทผลิต
อะไหล่หรือชิ้นส่วนโลหะบางส่วน และนาไปประกอบที่โรงงานของลูกค้าเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ เช่ น บริษั ทผู้ ผลิ ต เครื่องจั กรกลทางการเกษตร ภายใต้ ตราสิ นค้ า “สยามคู โบต้ า ”, บริษั ทผู้ ผลิ ต
เครื่องปรับอากาศภายใต้ตราสินค้า “TRANE”, บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้า “พานาโซนิค (Panasonic)” เป็นต้น
บริษัทมียอดขายให้กับลูกค้า 10 อันดับแรกรวมกัน ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ
48.44 และ ร้อยละ 51.08 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลาดับ
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ตารางแสดงประเภทกลุ่มลูกค้าสาหรับสินค้าแต่ละกลุ่มของบริษัท

กลุ่มสินค้า

รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal
Trunking and White Conduits)
ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
(Communication Racks,
Cabinets and Enclosures)
แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
(Electrical Switchboards and
Lighting Fixtures)
โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication
and Metal Working)
แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ (Mold & Die Making,
Machine Tools and
Equipments)
ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts,
Press Parts, Machine Parts and
Assembly Parts)

ผู้รับเหมางานระบบ
และผู้รับเหมา
โครงการก่อสร้าง
(Contractors)


ประเภทลูกค้า
ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ
ตัวแทนจาหน่าย
(Business)
(Dealer) /1

ร้านค้าปลีก-ส่ง
(Agent) /1





































หมายเหตุ: /1 ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายสาหรับตัวแทนจาหน่าย (Dealer) และร้านค้าปลีก-ส่ง แต่บริษัทจะเริ่ม
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายนี้ในอนาคต โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายดังกล่าวในปี 2559 เป็นต้นไป
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2.3.3

ภาวะอุตสาหกรรม

รายได้หลักของบริษัทมาจากสินค้าประเภทรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ และงานโลหะ
เชื่อมประกอบ ซึ่งสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ งานโลหะเชื่อม
ประกอบ ขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม สินค้ากลุ่มตู้สื่อสารขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม
ตลาดสื่อสารในประเทศไทย และสาหรับ สินค้ากลุ่มแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ และกลุ่ม ชิ้นส่วนโลหะ ขึ้นอยู่กับ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย เป็นหลัก
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทสินค้า ในปี 2555 – ปี 2557 และ งวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีดังนี้
ประเภทรายได้
1) รายได้จากการขายรางและท่อ
ร้อยสายไฟฟ้า
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร
ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
3) รายได้จากการขายแผงควบคุม
ไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อม
ประกอบ
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ
เครื่องมือ และอุปกรณ์
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ
7) รายได้จากการซื้อมาขายไป /1
รายได้จากการขายสินค้า

%
ล้านบาท
60.39 404.21

%
ล้านบาท
47.96
447.50

งวด 9 เดือน
ปี 2558
%
ล้านบาท %
64.07
296.89 48.32

93.11

13.70

106.48

12.63

89.77

12.85

79.26

12.90

45.38

6.68

53.29

6.32

17.90

2.56

24.77

4.03

55.76

8.20

189.63

22.50

24.14

3.46

41.94

6.83

4.97

0.73

5.37

0.64

5.65

0.81

3.16

0.51

48.15
2.48
660.34

7.09
0.36
97.15

60.00
14.34
833.32

7.12
1.70
98.87

107.39
2.59
694.94

15.38
0.37
99.50

156.43
4.59
607.04

25.46
0.75
98.80

ปี 2555
ล้านบาท
410.49

ปี 2556

ปี 2557

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการซื้อมาขายไป ได้แก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น และอื่นๆ
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2.3.3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 – ปี 2559
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2557
เศรษฐกิจไทยของปี 2557

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 เมื่ อเทียบกับปี 2556 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 2.9 เพราะมี
ข้อจากัดด้านการเติบโตจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 นั้น เศรษฐกิจไทยไม่
ขยายตัวนักเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อ การดาเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเชื่อมั่นของ
ครัวเรือนธุรกิจ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทาให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายและ
สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งไทยมีข้อจากัดด้านการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอ
การผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยค่อย ๆ ฟื้นตัวเป็นลาดับจากการใช้จ่ายในประเทศและการท่องเที่ยวที่ปรับ
ดีขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและภาครัฐกลับมาดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ ประกอบกับมี
การขยายการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีกเพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้า ๆ เพราะการส่งออกสินค้ายังอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน
ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี้การใช้จ่ายของครัวเรือนยั งถูกถ่วงด้วยรายได้เกษตรกรที่ตกต่าและภาระหนี้ที่สูง
ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 และแนวโน้มปี 2558 – ปี 2559
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการขยายตัวร้อยละ 2.8
เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2558
ในด้านการใช้จ่าย การส่งออกบริการและการลงทุนภาครัฐขยายตัวสูง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตัว
ต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการลงทุนภาคเอกชนลดลง ในด้านการ
ผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี และสาหรับสาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวและ
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สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและเป็นข้อจากัดต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ
1.0 จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 รวม 9 เดือนแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9
เศรษฐกิจไทย ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

สาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2558 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.9 ในปี 2557 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อย
ละ -0.8 เทียบกับร้อยละ 1.9 ในปี 2557 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 เทียบกับการเกินดุลร้อยละ 3.8
ของ GDP ในปี 2557 โดยมีปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญๆ ดังนี้
1) การฟื้นตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจโลกและราคาส่งออกสินค้าในตลาดโลก ทาให้มูลค่าการส่งออกลดลงมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปี 2557
2) ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง มีแนวโน้มที่จะทาให้ GDP ภาคเกษตรในปี 2558 ลดลงมากกว่าที่คาดไว้โดยในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2558 การผลิตภาคเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 5.4 และทั้งปีคาดว่าจะหดตัวประมาณร้อยละ 5.5
3) ราคาน้ามันดิบดูไบ เฉลี่ยทั้งปี 2558 มีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ 52.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลต่ากว่าค่ากลางของ
สมมติฐาน 50 – 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา เมื่อรวมกับการลดลงของราคา
สินค้าอื่นๆ ในตลาดโลก ทาให้ราคานาเข้าในปี 2558 ปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ (-8.0) – (-7.0)
สาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแรงขับเคลื่ อนจาก
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐซึ่งจะเร่งตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรอบการขาดดุลงบประมาณและความคืบหน้าของการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ๆ ของภาครัฐบาล ในขณะที่เงื่อนไขเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะเอื้ออานวยต่อการฟื้นตัว
ของภาคการส่งออกมากขึ้น ทั้งในด้านการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของราคาสินค้า
ในตลาดโลกซึ่งคาดว่าจะทาให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์เริ่มกลับมาขยายตัว และการอ่อนค่าของเงินบาทที่จะทาให้
รายรับและสภาพคล่องในรูปเงินบาทของผู้ประกอบการปรับตัวดีขึ้น เช่นเดียวกับราคาน้ามันที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่าและ
การท่องเที่ยวที่ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินหยวนและเงินสกุลสาคัญๆ ในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งยังเป็น
ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2559 ที่เกี่ยวข้อง
1) การเร่งขึ้นของเม็ดเงินจากภาครัฐ ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากกรอบการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 ในวงเงิ น 390,000 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากกรอบการขาดดุ ล 250,000 ล้ า นบาทใน
ปีงบประมาณ 2558 และแนวโน้มความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
(1) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ภายในปี 2558 จานวน 6 โครงการ
มูลค่ารวมประมาณ 249,514 ล้านบาท (2) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เริ่มประกวดราคาได้ในปี 2559
อีก 12 โครงการ วงเงินรวม 1.5 ล้านล้านบาท (3) โครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าและโครงการ
พัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนภายใต้แผนงานโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่สอง ซึ่ง
คาดว่าจะทาให้อัตราเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับตัวดีขึ้น
2) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ (ระยะที่ 3) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 รัฐบาลได้ ประกาศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสาคัญๆ เพิ่มเติมจานวน 6 มาตรการ ประกอบด้วย (1) มาตรการส่งเสริมความ
เป็ นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้ น้อยและมาตรการกระตุ้น การลงทุ นขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (2)
มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะ
เร่งด่วน (3) มาตรการการเงินการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ (4) มาตรการภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (5) มาตรการเร่งรัดการลงทุนของ BOI และ (6) มาตรการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชาวสวนยาง แม้ว่าแรงขับเคลื่อนจากวงเงินสินเชื่อและวงเงินงบประมาณส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงปี
2558 ก็ตาม แต่แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาษีจะยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559
3) การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าส่งออก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มูลค่าการส่งออก
ในปี 2559 เริ่มกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดยในกรณีฐาน
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.4 ปรับตัวดีขึ้นจากอัตราการขยายตั วต่าสุดในรอบ 7 ปี
ร้อยละ 3.0 ในปี 2558 ซึ่งจะทาให้ปริมาณความต้องการสินค้าในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งทาให้ราคา
สินค้าในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัว เมื่อรวมกับราคาน้ามันในตลาดโลกที่คาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าจะ
ส่งผลให้ ราคาส่งออกของไทยเริ่ม กลับ มาขยายตั วและส่งผลให้ มูลค่าการส่ งออกของไทยในปี 2559 เริ่ม
กลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น เทียบกับการหดตัวประมาณร้อยละ 5.0
ในปี 2558
4) การอ่อนค่าของเงินบาทซึ่งจะช่วยสนับสนุนรายรับและสภาพคล่องในรูปเงินบาทของผู้ประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ฐานรายได้จากการส่งออกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและการลดลงของราคาสินค้าส่งออกซึ่งทาให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 4.9 โดยในปี 2559 เงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และแนวโน้มการอ่อนค่าลงของสกุลเงินสาคัญๆ ในภูมิภาค ซึ่งจะ
ช่วยให้ มูลค่าการส่ งออกในรูป เงิน บาทขยายตั วในอัตราเร่งขึ้น และสนับ สนุ นรายรับ และสภาพคล่อ งของ
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
5) ราคาน้ามันในตลาดโลกราคาน้ามันที่ยังมีแนวเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และทรงตัวอยู่ในระดับต่า ซึ่งช่วยสนับสนุน
กาลังซื้อที่แท้จริงของประชาชนและเอื้ออานวยต่อการดาเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยเสี่ยงและข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2559 ที่เกี่ยวข้อง
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย (1) อัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ร้อยละ 93.0
ของวงเงินงบประมาณ แบ่งเป็น อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาร้อยละ 98.0 และการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อย
ละ 73.0 (2) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 75.5 (3) การเบิกจ่ายงบกันไว้เบิกเหลื่อมปีร้อยละ 73.0
(4) การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2560 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุ ลาคม 2558 – ธันวาคม
2558) ร้อยละ 28.8 และ (5) การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินกู้ตามโครงการไทยเข้มแข็ง
โครงการ DPL เงินกู้โครงการน้าและถนนระยะเร่งด่วน อีกประมาณ 63,000 ล้านบาท
2) เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.8 ตามลาดับ เร่ง
ขึ้นจากร้อยละ 3.0 และร้อยละ 3.3 ในปี 2558 โดยได้แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของสหรัฐฯ
การปรับตัวดีขึ้นของยูโรโซนและญี่ ปุ่น รวมทั้งราคาสินค้าขั้นปฐมที่ มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปั จจัย
สนับสนุนให้เศรษฐกิจประเทศกาลังพัฒนาและเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงในปี
2558 เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มที่อยู่ในช่วงของการชะลอตัว
3) การอ่อนค่าของสกุลเงินสาคัญๆ ในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง โดยเฉพาะเงินหยวนซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตาม
นโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการเงิน การลดลงของทุนสารองเงินตราระหว่างประเทศ และความ
จาเป็นในการดูแลสภาพคล่องในประเทศซึ่งจะทาให้การแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินมีข้อจากัดมากขึ้น เงินยูโร
และเงินเยน ซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามแนวโน้มการดาเนินนโยบายขยายปริมาณเงินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยัง
มีความเป็นไปได้ที่จะมีการประกาศขยายปริมาณเงินเพิ่มเติม รวมทั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินในภูมิภาคที่
ดาเนินนโยบายการเงินผ่านการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน การอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศสาคัญๆ
ดังกล่าวยังเป็นข้อจากัดต่อการขยายตัวของปริมาณการส่งออก แม้ว่าเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงก็ตาม
รวมทั้งยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของราคาสินค้าในตลาดโลก
4) ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 36.0 - 37.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากเฉลี่ย 34.3
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในปี 2558 ตามแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างช้าๆ ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ และแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินหยวน
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการเศรษฐกิจในปี
2559 ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 0.9 และร้อยละ
2.9 ในปี 2557 และ ปี 2558 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 และ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.7 ของ
GDP โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ 9.5 เทียบกับการขยายตัวประมาณร้อยละ 4.6 ในปี 2558 โดยการ
ลงทุ น ภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตั วร้อยละ 4.7 ปรับ ตั วดีขึ้ น จากการลดลงร้อยละ 1.3 ในปี ก่ อนหน้ า โดยได้ รับ ปั จจั ย
สนับสนุนจาก (1) แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งในด้าน อุปสงค์ในประเทศและการส่งออก (2) ความ
คืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญๆ ของภาครัฐ (3) มาตรการเร่งรัดการลงทุนทั้งในส่วนของมาตรการ
สาหรับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI รวมทั้งมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (4) การปรับกฎเกณฑ์เพื่อเพิ่ม ความสะดวกต่อการลงทุนมากขึ้น
ในขณะที่การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 11.2 ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจาปี 2559
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 จากงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2558 รวมทั้งการเร่งดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คาด
ว่าจะทาให้อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับตัวดีขึ้น
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2.3.3.2 อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การก่อสร้างของภาครัฐ
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลาย
ด้าน อาทิ ปัญ หาทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จึงส่ง ผลให้กิจกรรมการก่อสร้างของภาครัฐชะลอตัวลง
เช่นกัน ซึ่งพิจารณาได้จากมูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในช่วง 6 เดือนแรกในปี 2557 หดตัวลงร้อยละ 4.8 หรือ
คิดเป็นมูลค่า 202,075 ล้านบาทจากที่ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 8.7 แต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557
การขับ เคลื่ อนนโยบายการลงทุ นของภาครัฐมี ความชัดเจนมากขึ้น บวกกับ การเร่งเบิ กจ่ ายงบลงทุ นของภาครัฐภายใต้
มาตรการต่างๆ มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในครึ่งหลังของปี 2557 จึงอยู่ในช่วง 228,000 – 235,000 ล้านบาท
หรือขยายตัวร้อยละ 4.8 – 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากที่หดตัวร้อยละ 4.8 ในครึ่งปีแรก ทั้งนี้ ผลจาก
กิจกรรมการก่อสร้างในครึ่งปีแรกที่ชะลอตัวลงจะทาให้มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐตลอดทั้งปี 2557 อาจ
ขยายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
โดยภายหลั ง จากที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) และรั ฐ บาลชุ ด ใหม่ เข้ า มาบริ ห ารประเทศและให้
ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยให้เติบโตต่อเนื่องและรองรับการเปิด
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเส้ นทาง
ระหว่างส่วนกลางกับระดับภูมิภาคและกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของไทย โดยพิจารณาได้จากที่ภาครัฐมีความเห็นชอบแนวทางการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในระยะเร่งด่วนที่จะเร่งดาเนินการในปี 2557- ปี 2558 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2565 กรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้น 2,400,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ภาครัฐยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557- ปี 2558 จานวน 5 มาตรการ กรอบวงเงินลงทุนโดยรวม
364,465 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่ง
ปลูกสร้างของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ และช่วยเหลือทางการเงินให้แก่เกษตรกรชาวนาที่มีรายได้น้อย
สาหรับข้อมูลภาคการก่อสร้างของไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ภาคการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 7.7 ซึ่งชะลอตัวลง
จากการขยายตัวร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 โดยการก่อสร้างภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 (การก่อสร้าง
รัฐบาลขยายตัวร้อยละ 20.8 ส่วนการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 9.5) สอดคล้องกับการลงทุนภา ครัฐที่ยั ง
ขยายตัวในเกณฑ์ สูงต่อเนื่อง ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.3 เมื่ อเทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และปริมาณ
การจาหน่ายปูนซีเมนต์ และสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ภาคการผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบ
กับ 9 เดือนแรกของปี 2557 โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตัวร้อยละ 27.6 และการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.4
เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557
สาหรับปี 2558 คาดว่ามูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐ จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2557 ซึ่งเป็นฐานที่ต่า
ถึงร้อยละ 7.0 – 10.0 หรือคิด เป็ นมูลค่า ประมาณ 464,000 - 477,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสาคัญ จากการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลประจาปี รวมถึงการเร่งลงทุนในโครงการต่างๆ ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ฯและมาตรการฯข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเม็ดเงินลงทุนจริงในการก่อสร้างของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นใน
ปี 2558 นั้น คาดว่าจะเป็นการก่อสร้างในโครงการเดิมที่มีความจาเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่ และโครงการลงทุน
ขนาดเล็กที่จะกระจายลงไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี กิจกรรมการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2558 อาจเริ่มมีเม็ด
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เงินลงทุนในโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วง หมอชิต -สะพานใหม่-คูคต โครงการรถไฟทางคู่ ช่วง
ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุ ด โครงการขยายและ
ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและรันเวย์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 และโครงการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิ เศษในพื้น ที่
ชายแดนจานวน 5 ด่านการค้า (ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว ด่านคลองใหญ่ จ.ตราด ด่านมุกดาหาร จ.
มุก ดาหาร และด่านปาดั งเบซาร์ จ.สงขลา) เป็ นต้ น อย่างไรก็ ตามการลงทุ นของภาครัฐ ดังกล่าวขึ้ นอยู่กั บ กระบวนการ
ดาเนินงานและการพิจารณาของภาครัฐเป็นสาคัญ
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2558 (กรกฎาคม 2558 – กันยายน 2558) รัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 711,366.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณ 2557 (กรกฎาคม 2557 – กันยายน 2557) ร้อยละ
8.4 ประกอบด้วย
1) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 มีการเบิกจ่ายรวม 524,766.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 0.2 โดยมีอัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 20.4 ของวงเงินงบประมาณ ต่า
กว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 21.0 และต่ากว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.8 ในช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 448,331.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.6 (อัตราเบิกจ่ายอยู่ที่
ร้อยละ 20.8 ต่ากว่าร้อยละ 21.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณ 2557) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
76,434.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 2.1 (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 18.4
สู งกว่ า เป้ า หมายซึ่ ง ก าหนดไว้ที่ ร้อ ยละ 13.0 และสู งกว่า อั ต ราเบิ ก จ่ ายร้ อ ยละ 17.4 ในช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปีงบประมาณ 2557)
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (GFMIS)

2) งบประมาณกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 46,040.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 31.8 (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 13.1 สูงกว่าร้อยละ 11.6 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีงบประมาณ 2557)
3) เงินกู้นอกงบประมาณ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,289.4 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง
2555 จานวน 3,678.3 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy
Loan: DPL) 611.0 ล้านบาท
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4) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุน 119,363.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี 2557 โดยส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายงบลงทุนของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟ
แห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
5) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 16,907.1 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเหลือจ่าย
จากเงินกู้ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 3,610.9 ล้านบาท และมาตรการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
(แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน) 13,296.1 ล้านบาท ใน
ส่วนของมาตรการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 ได้แก่ มาตรการเพิ่มรายได้ชาวนา และมาตรการเพิ่มรายได้
ชาวสวนยาง ได้สิ้นสุดการดาเนินโครงการไปแล้วในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2558
การลงทุนของภาคเอกชน
ภาพรวมปี 2557 การลงทุนในภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.9 โดยการลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.7 และการลงทุน
ในเครื่องมือ เครื่องจักรลดลงร้อยละ 1.3 โดยการลงทุนก่อสร้างมีอัตราหดตัวในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 และเริ่มมี
อัตราขยายตัวในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการขอรับการส่งเสริม
การลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 นี้ มีมูลค่า 1,601 พันล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 329.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 84.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 และเป็นมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนที่
สูงสุดนับจาก การก่อตั้งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2546 เนื่องจากนักลงทุนเร่ งยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในเดือนธันวาคมก่อนที่นโยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
การลงทุนภาคเอกชนในปี 2557

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นอกจากนี้ ภาพรวมกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการลงทุนในโครงการต่อเนื่องและโครงการขนาดย่อย อาทิ การซ่อมแซมโครงข่ายถนนทางหลวงในเส้นทางสายหลักและ
สายรอง และการปรับปรุงอาคาร สถานที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยเม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลประจาปี 2558 อย่างไรก็ดี บางโครงการที่เป็นการลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็จะใช้
รายได้ของแต่ละหน่วยงานหรือจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
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นอกจากนี้ บางโครงการก็เป็นการลงทุนภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐพยายามอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าสู่
ระบบเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงาน
ราชการทั่วประเทศและถนนทางหลวงสายต่าง ๆ ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2557 – ปี 2558 กาหนดให้ใช้
เงินลงทุนจากงบกลางที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2555 – ปี 2557 และงบลงทุนส่วนที่เหลือจากโครงการไทยเข้มแข็งใน
ปี งบประมาณ 2552 วงเงินรวม 23,000 ล้านบาท โดยในจานวนนีมี้เงินคงเหลือสาหรับใช้ลงทุนภายในปี 2558 ประมาณ
22,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายวงเงินที่เหลือภายในครึ่งแรกของปี 2558
สาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงตามการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและ
การก่อสร้าง โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และการ
ลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 8.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.8 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 สอดคล้องกับมูลค่า
การนาเข้าสินค้าทุนที่ลดลงร้อยละ 11.5 ในส่วนการลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตร
มาสที่ 2 ของปี 2558 โดยปริมาณการจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ ปริมาณการจาหน่ายกระเบื้องในประเทศ และพื้นที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลลดลงร้อยละ 3.3 ร้อยละ 11.9 และร้อยละ 9.3 ตามลาดับ ในขณะที่ยอดขอรับการส่งเสริม
การลงทุน ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 อยู่ที่ 85 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 67.6
เทียบกับการลดลงร้อยละ 58.5 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ส่วนการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งจานวนโครงการและ
มูลค่าเงินลงทุนร้อยละ 13.7 และร้อยละ 3.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 56.3 และร้อยละ 29.6 ในไตรมาสที่ 2 ของปี
2558 ตามลาดับ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 46.7 เทียบกับระดับ 48.2 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558
การลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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2.3.3.3 อุตสาหกรรมตลาดสื่อสารในประเทศไทย

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดสื่อสาร (Communication Market)
ในประเทศไทย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 499,741 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.6 จากปี 2556 ซึ่งตลาดสื่อสาร
ประกอบด้วย 2 ตลาดหลัก ได้แก่ 1) ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) มีมูลค่า 199,415 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 39.9 ของมูลค่า ตลาดสื่อสารรวม และ 2) ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) มีมูลค่า 300,326
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.1 ของมูลค่าตลาดสื่อสารรวม ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2558 ภาพรวมของตลาดสื่อสารจะมี
อัตราการเติบโตร้อยละ 12.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 หรือ คิดเป็นมูลค่าตลาดสื่อสารรวมทั้งสิ้น 561,418 ล้านบาท ดัง
ภาพ

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ตารางแสดงรายละเอียดมูลค่าตลาดสื่อสาร ในปี 2556 – ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 52

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) ในส่วนที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ตลาด
อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) ในส่วนอุปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment) อุปกรณ์สื่อสาร
ใช้สาย (Wireline Equipment) และ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment) เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าในภาคส่วน
ธุ ร กิ จ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology: ICT) ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม โดยมีรายละเอียดภาวะอุตสาหกรรม ดังนี้
ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) : อุปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment)
ในปี 2557 อุปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment) มีมูลค่า 63,742 ล้านบาท เติบโตคิดเป็นร้อยละ
8.9 จากปี 2556 ประกอบด้วย อุปกรณ์โครงข่าย (Core Network Equipment) มูลค่า 42,600 ล้านบาท และ Infra Cabling
มูลค่า 21,142 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปี 2558 ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายหลัก จะมีมูลค่า 69,534 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การเติบโตร้อยละ 9.1 จากปี 2557

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) : อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wireline Equipment)
ในปี 2557 อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wireline Equipment) มีมูลค่า 14,978 ล้านบาท เติบโตคิดเป็นร้อยละ 1.8 จาก
ปี 2556 ประกอบด้วยอุปกรณ์ เชื่อมต่อปลายทาง (Access Equipment) มูลค่า 6,258 ล้านบาท อุปกรณ์ สายสัญ ญาณ
สาหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กร (LAN Cabling) มูลค่า 5,125 ล้านบาท และอุปกรณ์ ชุมสายโทรศัพท์ (PBX)
มูลค่า 3,595 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปี 2558 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย จะมีมูลค่า 15,795 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 5.5 จากปี 2557

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) : อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment)
ในปี 2557 อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment) มีมูลค่า 27,337 ล้านบาท เติบโตคิดเป็นร้อยละ 13.1
จากปี 2556 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปี 2558 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย จะมีมูลค่า 31,157 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตร้อย
ละ 14.0 จากปี 2557

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
.

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดสื่อสารในปี 2558
 ปัจจัยบวก
1) การใช้งานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน รองรับการใช้
งาน Cloud และ Big Data
2) การใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ Mobile Data รองรับความต้องการใช้ Social Media และ
อินเตอร์เน็ต
3) การประมูลคลื่นความถี่สาหรับให้บริการ 4G
4) การทาธุรกรรมออนไลน์เริ่มเป็นทีย่ อมรับมากขึ้น
5) นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายและการลงทุน
6) AEC ขยายช่องทางธุรกิจและฐานลูกค้า
 ปัจจัยลบ
1) เศรษฐกิจของประเทศยังมีแนวโน้มชะลอตัว และธุรกิจเอกชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
2) สถานการณ์บา้ นเมืองทางความมั่นคงและทางการเมือง
3) การชะลอตัวการลงทุนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจด้านสื่อสาร
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2.3.3.4 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลถือเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานสาหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากสินค้าที่ผลิตได้มักเป็น
ส่วนประกอบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ที่นาไปใช้ในการผลิตสินค้าสาเร็จรูปในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย ในปี 2557
ภาพรวมมูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย ปี 2557
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกล ภาภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับปี 2556 สะท้อน
จากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลไทยที่เพิ่มขึ้น โดยการนาเข้าขยายตัวร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับปี 2556
และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 19.83 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์กลับมาขยายตัว
เพราะการเร่งลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคม แม้ว่าภาพรวมของการลงทุนจะหดตัวก็ตาม ขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวได้
เล็กน้อย ถึงแม้ราคาสินค้าส่งออกจะหดตัวลง
การนาเข้าเครื่องจักรกล ขยายตัวร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 478,035.1 ล้าน
บาท เป็นผลมาจากการขยายตัวของทุกหมวด ทั้งหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล
โดยขยายตัวร้อยละ 3.68 ร้อยละ 2.02 และ ร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับปี 2556 ตามลาดับ
การส่งออกเครื่องจักรกล ขยายตัวร้อยละ 19.83 เมื่อเทียบกับปี 2556โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 241,470.1
ล้านบาท เป็นผลมาจากการขยายตัวของทุกหมวด ทั้งหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล
โดยขยายตัวร้อยละ 34.39 ร้อยละ 18.66 และ ร้อยละ 17.89 เมื่อเทียบกับปี 2556 ตามลาดับ
ดุลการค้าเครื่องจักรกล ในปี 2557 ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 236,565.0 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปี 2556 ที่
ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 266,088.1 ล้านบาท
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย สาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558
ภาพรวมมูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย สาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยหดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี
2558 สะท้อนจากมูลค่าการค้าเครื่องจักรกลของไทยที่ลดลง โดยการนาเข้าหดตัวร้อยละ 2.2 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี
2558 และหดตัวร้อยละ 6.3 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 8.0 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี
2558 แต่ ขยายตั วร้อ ยละ 2.8 เที ย บกั บ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ส่ งผลให้ ดุ ลการค้ า ขาดดุ ลเพิ่ ม ขึ้น โดยเป็ น ผลมาจาก
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการส่งออกลดลง
การน าเข้าเครื่องจักรกลมีมูลค่ าอยู่ที่ 116,737.0 ล้านบาท โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural
Machinery) มีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 8,474.9 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และหดตัว
ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery) มีมูลค่าการ
นาเข้าอยู่ที่ 88,417.4 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และหดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล (Machine Tools) มีมูลค่าการนาเข้าเป็น 19,844.7 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 แต่หดตัวร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557
การส่ งออกเครื่องจัก รกลมีมู ลค่ าอยู่ที่ 60,971.7 ล้านบาท โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural
Machinery) มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,532.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และ
ขยายตัวร้อยละ 30.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม(Industrial Machinery) มี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 46,173.8 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 แต่ขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล (Machine Tools) มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,265.5 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 แต่หดตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจั ก รกลของไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขาดดุ ลการค้ า อยู่ ที่ 55,765.3 ล้ า นบาท ขาด
ดุลการค้าเพิ่มขึ้น 2,654.5 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 แต่ขาดดุลการค้าลดลง 9,581.7 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 3
ของปี 2557
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

กราฟแสดงมูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทยปี 2557 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2558
ปี 2557

ไตรมาสที่ 3 ของปี 2558
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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หน่วย : ล้านบาท

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย ในปี 2557
ภาพรวมมูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2557
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

มูล ค่ าการค้าเครื่องจัก รกลการเกษตรในปี 2557 ภาวะเครื่องจักรกลการเกษตรขยายตั วดีขึ้นจากปี 2556
สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 1 โดยผลผลิตผัก
และผลไม้ขายตัวตามสภาพอากาศที่เหมาะสมในช่วงต้นปี และผลผลิตปศุสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่ ขยายตัวตามความต้องการ
จากต่างประเทศที่ดีขึ้น
การน าเข้ า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรขยายตั ว ร้อ ยละ 3.68 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2556 โดยมู ลค่ าการน าเข้ า อยู่ ที่
30,619.6 ล้านบาท ซึ่งการนาเข้ากลุ่มเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 3.29 และการนาเข้ากลุ่มเครื่องจักรงานปศุ
สัตว์ขยายตัวร้อยละ 11.48 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ เครื่องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 21,641.4 ล้านบาท
การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 34.39 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่
21,551.1 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกกลุ่มเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 35.11 และการส่งออกกลุ่มเครื่องจักรงาน
ปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 14.16 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ เครื่องบารุงรักษา และกลุ่มแทรกเตอร์ รถ
พ่ ว ง รถกึ่ งรถพ่ ว ง ซึ่ งมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกอยู่ ที่ 7,781.1 ล้ านบาท และ 7,322.2 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ปี 2556
ตามลาดับ
ดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยขาดดุลการค้าเท่ากับ 9,068.5 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปี
ก่อนหน้าที่ขาดดุลการค้าเท่ากับ 13,494.9 ล้านบาท
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย สาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558
มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย สาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 สะท้อน
จากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
การนาเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เท่ากับ 8,474.9 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.9 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และหดตัวตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 โดยกลุ่มเครื่องจักรงาน
เกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และหดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี
2557 มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 8,124.5 ล้านบาท ส่วนกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า แต่ขยายตัว 11.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 350.4 ล้านบาท สาหรับสินค้าที่มีมูลค่า
การนาเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องบารุงรักษา และส่วนประกอบ มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 5,149.6 ล้านบาท
การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เท่ากับ 7,532.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.2
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และขยายตัวร้อยละ 30.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 โดยกลุ่มเครื่องจักร
งานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 23.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และขยายตัวร้อยละ 30.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่
3 ของปี 2557 ส่วนกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 42.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 แต่ขยายตัวร้อยละ
24.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 สาหรับสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,900.7 ล้านบาท
ดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 942.5 ล้านบาท ขาด
ดุลการค้าลดลง 2,193.1 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และขาดดุลการค้าลดลง 2,014.3 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 3
ของปี 2557
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

แนวโน้มราคาวัตถุดิบเหล็ก
วัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลิตภัณ ฑ์เหล็กทรงแบน (Flat Product) เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนนี้นาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่า งๆ เช่น อุตสาหกรรม ยานยนต์
ท่อเหล็ก ก่อสร้าง เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทมีฝ่ายจัดซื้อที่ติดตามราคาวัตถุดิบเหล็กอย่าง
ใกล้ชิดเป็นรายวัน และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารที่มีความชานาญและอยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะมานานเกือบ 20
ปี ทาให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบเหล็ก และมีการพิจารณาการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ และการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษั ทมีการกาหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็ก และสต๊อค
วัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตและสอดคล้องกับการวางแผนการผลิตของบริษัท เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
ตรงตามกาหนดเวลา โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการสต๊อควัตถุดิบเหล็กเพื่อเก็งกาไรราคาวัตถุดิบเหล็ก
นอกจากนี้ สามารถแสดงราคาวัตถุดิบประเภทเหล็ก 4 ประเภทหลัก ที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตในระยะเวลา 3 ปี
(มกราคม 2555 – กันยายน 2558) ประกอบด้วย เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled
steel sheet) แผ่ น เหล็ ก ชุ บ สั ง กะสี (Galvanized steel sheet) และ เหล็ ก แผ่ น เคลื อ บสั ง กะสี แ บบไฟฟ้ า หรื อ เหล็ ก EG
(Electro Galvanized steel sheet) ได้ดังนี้

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

2.3.4

ภาวะการแข่งขัน
บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและได้มาตรฐานสากล ด้วยการใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลากหลายของกลุ่ม
สินค้า ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า โลหะเชื่อมประกอบ
แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนโลหะ ทาให้บริษัทมีคู่แข่งทางตรงที่มีสินค้าที่ผลิตเหมือนกับบริษัท ค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสินค้าหลักได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งผู้บริหารของบริษัทคาดว่ามูลค่าตลาดของรางและท่อร้อย
สายไฟฟ้าในประเทศมีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของรางและท่อ ร้อยสายไฟฟ้า
สาหรับตราสินค้า “BSM” , “BM” และ “BS” อยู่ในลาดับ 1 ใน 5 รายแรกของมูลค่าตลาดประเภทรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
สาหรับการแข่งขันของรางและท่อร้อยสายไฟฟ้ามีการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีทั้งผู้ผลิตทั้งในประเทศหลาย
รายในประเทศ โดยผู้ประกอบการที่มีการผลิตสินค้าใกล้เคีย งกันและมีคุณภาพในระดับเดียวกับบริษัท ได้แก่ บริษัท อาซีฟา
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

จากัด (มหาชน) (ASEFA), บริษัท ยูไอ ทรังค์กิ้ง แอนด์ เมททัล เวิร์ค จากัด (UI) , บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จากัด (มหาชน)
(SCI) และบริษัท ที ไอ ซี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด โดยบริษัทคู่แข่งดังกล่าวใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันกับสินค้าของบริษัท
สาหรับผลิตภัณ ฑ์ประเภทตู้สวิทซ์บอร์ด คู่แข่งขันส่วนใหญ่ เป็นผู้ผลิตที่มีโรงงานผลิตสินค้า เป็นของตนเอง เช่น
บริษัท อาซีฟา จากัด (มหาชน) (ASEFA) , บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จากัด (มหาชน) (SCI) , บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซีสเต็ม
จากัด, บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จากัด (PMK) , บริษัท ยู-เอส เอ็มดี จากัด (U-SMD) เป็นต้น
สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า โลหะเชื่อมประกอบ แม่พิมพ์
โลหะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ มีคู่แข่งหลายรายในตลาดเช่นกันเนื่องจากความหลากหลายของสินค้า ที่
บริษัทผลิต โดยบริษัทเน้นกลยุทธ์ในการผลิตสินค้าแปรรูปโลหะได้หลากหลายรูปแบบอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในเวลาที่จากัดได้ ทาให้ลูกค้าสามารถสั่งผลิตงานโลหะต่าง ๆ จากทางบริษัทได้ตามความ
ต้องการ โดยไม่ต้องว่าจ้างผู้ผลิตหลายบริษัทเพื่อผลิตงานโลหะแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ
ในราคาที่เหมาะสม มากกว่าการใช้นโยบายการแข่งขันราคากับคู่แข่ง รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าของ
บริษัท การให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
1. บริษัทมุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตามเวลา ด้วยราคาที่เป็นธรรม
2. บริษั ท สามารถผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ในหลากหลายรูป แบบตามที่ ลูก ค้ า ต้ อ งการ รวมถึ งมี ก ารออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO
9001:2008 จากสถาบั น Anglo Japanese American (AJA) Registrars ภายใต้ ก ารรั บ รองของ United
Kingdom Accreditation Service (UKAS) แ ล ะ National Accreditation Council of Thailand (NAC
Thailand) ในส่วนผู้ผลิตและจาหน่ายงานขึ้นรูปโลหะตามแบบ
4. บริษัทมีการผลิตและส่งมอบงานให้แก่ลูก ค้าอย่างตรงเวลา มีการรับประกัน ระหว่างการขนส่ง รวมถึงให้บริการ
หลังการขาย ด้วยการติดตามสอบถามและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนามาปรับปรุงการผลิตและการ
ให้บริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
5. บริษัทมีการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงทักษะในการทางานของฝ่ายผลิต ให้มี
ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามเวลาและมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ รวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมพนักงานและให้คาแนะนาในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความหลากหลายเพื่อใช้ผลิตสินค้าได้
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า
6. บริษัทมีการคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท โดยมีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นจากผู้ขายที่มีชื่อเสียง มีคุณ ภาพตามที่กาหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงมีก ารสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบเหล็ก (Supplier) อย่างต่อเนื่อง
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2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.4.1

การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิต สินค้าของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet), เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold
rolled steel sheet), เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Galvanized steel sheet (zinc)), เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro
Galvanized Steel sheet) , แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc steel sheet), สแตนเลสแผ่น (Stainless steel sheet), และ
อะลูมิเนียมแผ่น (Aluminium sheet) เป็นต้น สาหรับใช้ในการผลิตสินค้าทุกประเภทของบริษัท ยกเว้นสินค้าประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าที่บริษัทมีการซื้อท่อร้อยสายไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อมาติดตราสินค้าของบริษัท
เพื่อไปจาหน่ายต่อให้ลูกค้า โดยบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายภายในประเทศ ตามนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบและจัดทาทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Supplier List)
ตามที่ได้มีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายไว้ โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ด้วยวิธีการเสนอราคาโดยผู้ขาย
อย่างน้อย 5 – 7 ราย และบริษั ทเลือ กซื้อสิ นค้ าจากผู้ขายที่ เสนอราคาและเงื่อนไขที่ เหมาะสม โดยตั วอย่างของรายชื่ อ
Supplier รายใหญ่ ที่ บ ริษั ท ท าการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ย เช่ น บริษั ท ไทยสตี ลอิ ม ปอร์ต จ ากั ด บริษั ท ค้ า เหล็ ก ไทย จ ากั ด
(มหาชน) บริษัท ซีเอสพี สตีล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) บริษั ท ซัน สตี ล กรุ๊ป จากัด เป็ นต้ น โดยมีระยะเวลาการสั่งซื้ อ
จนกระทั่งรับมอบวัตถุดิบไม่เกิน 7 วัน
สรุปขั้นตอนการสั่งซือ้ วัตถุดิบ
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ในขั้นตอนของการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทจะทาการประมาณการระดับวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องการสั่งซื้อ
ก่ อน โดยในกรณี ที่ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ เหล็ ก บริษั ท จะมี ก ารก าหนดระดั บ สิ น ค้ า คงคลั งขั้ น ต่ าและขั้ น สู ง (Minimum-Maximum
Inventory) ไว้ โดยบริษัทจะเก็บวัตถุดิบเหล็กไว้สาหรับให้เพียงพอแก่การผลิตประมาณ 7 – 14 วัน หากปริมาณวัตถุดิบเหล็ก
ที่มีเหลืออยู่ต่ากว่าระดับของสินค้าคงคลังขั้นต่าที่กาหนดไว้ บริษัทก็จะดาเนินการออกใบต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม และ
ในกรณี ที่ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ เช่ น น็ อ ต สกรู สายไฟฟ้ า สี ที่ ใ ช้ พ่ น งานโลหะ วั ส ดุ ง านเดิ น ท่ อ วั ส ดุ /อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และหรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ นั้นจะมีการตรวจความพอเพียงของวัตถุดิบที่จะต้องใช้ผลิต หากมีไม่เพียงพอ จึง
จะออกใบต้องการสั่งซื้อ หลังจากนั้นฝ่ายจัดซื้อจึงรวบรวมข้อมูลความต้องการวัตถุดิบ และออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังผู้
จาหน่าย (Supplier) ต่อไป
สัดส่วนยอดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทในปี 2555 – ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดซื้อวัตถุดิบ
เหล็ก
สี /1
วัสดุสิ้นเปลือง /2
ท่อโลหะ
งานชุบโลหะ /3
รวม

ล้านบาท
346.72
32.43
55.14
42.13
16.94
493.36

%
ล้านบาท
70.28
379.00
6.57
11.18
8.54
3.43
100.00

29.13
52.40
45.86
50.16
556.55

%
ล้านบาท
68.10
281.83
5.23
9.42
8.24
9.01
100.00

29.07
51.43
72.17
22.32
456.82

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2558
%
ล้านบาท
%
61.69
184.27
47.06
6.36
11.26
15.80
4.89
100.00

22.53
63.88
91.96
28.95
391.59

5.75
16.31
23.48
7.39
100.00

หมายเหตุ: /1 สีสาหรับใช้พ่นสี ในการผลิตสินค้า ประกอบด้วย สีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy Polyester powder paint) และสีน้ามัน
/2
วัสดุสิ้นเปลือง ประกอบด้วย น็อต สกรู สายไฟฟ้า วัสดุงานเดินท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กรอนิกส์ ที่ใช้ในงานประกอบตู้
ควบคุมไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
/3
งานชุบโลหะ เป็นงานชุบโลหะที่บริษทั ว่าจ้างบริษัทภายนอก เช่น งานชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized)
งานชุบสังกะสีดว้ ยไฟฟ้า (Electro galvanized) เป็นต้น
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2.4.2

กระบวนการผลิต
บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายโลหะและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้
โลหะ และแผงควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็น
ต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” , “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่น ๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า
โดยที่บริษัทมีกระบวนการผลิตสินค้าเอง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ในส่วนท่อร้อยสายฟ้าและโคมไฟฟ้าที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตและ
นามาติดแบรนด์สินค้าของบริษัทเพื่อจาหน่ายต่อให้ลูกค้า โดยสามารถแสดงขั้นตอนการผลิตสินค้าที่บริษัทผลิตเอง แบ่งตาม
หมวดสินค้าของบริษัท ได้ ดังนี้
ขั้นตอนการผลิต
1) ขัน้ ตอนการผลิตรางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray) และรางเคเบิลแลดเดอร์
(Cable Ladder)

ในการผลิตรางเดินสายไฟฟ้า เมื่อฝ่ายขายรับคาสั่งซื้อจากลูกค้า จะดาเนินการส่งต่อมายังฝ่ายวางแผนการผลิต ซึ่ง
ฝ่ายวางแผนการผลิต จะด าเนิ น การสั่ งซื้อ วัต ถุ ดิ บ ตามปริม าณที่ ต้ อ งใช้ ในการผลิ ต โดยประสานกั บ ฝ่า ยคลั งสิน ค้ า เพื่ อ
ตรวจสอบระดับวัตถุดิบจากสินค้าคงคลัง ที่มีอยู่ และจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นจึงจัด ส่งวัตถุดิบมายังฝ่าย
ผลิตเพื่อเริ่มผลิตชิ้นส่วนย่อย และดาเนินการประกอบชิ้นส่วน จากนั้นทาผิวด้วยการชุบป้องกันสนิม และพ่นสี ตามที่กาหนด
จากคาสั่งซื้อของลูกค้า จากนั้นจึงนาสินค้าสาเร็จรูปที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บที่ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งเพื่อเตรียมนาส่งให้
ลูกค้าต่อไป
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2) ขัน้ ตอนการผลิตตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)

ขั้นตอนการผลิตตู้เปล่าหรือเปลือกตู้นั้น ฝ่ายขายจะเป็นผู้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้า และดาเนินการสั่งผลิต โดยในกรณี
ตู้ที่สั่งผลิตมีรูปแบบเฉพาะนั้น ฝ่ายวิศวกรรมจะต้องดาเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมในการผลิต รวมถึงดาเนินการผลิต
สินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าพิจารณา และแก้ไขแบบให้สมบูรณ์ ก่อน แต่ในกรณีที่แบบตู้ที่ลูกค้าสั่งผลิตเป็นแบบมาตรฐานและมี
แบบในการผลิตอยู่แล้ว ฝ่ายวางแผนการผลิตจะเริ่มดาเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยประสานกับฝ่ายคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบ
วัตถุดิบจากสินค้าคงคลัง และเริ่มนาส่งวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิตเริ่มผลิตชิ้นส่วนย่อย และพ่นสี แล้วจึงประกอบชิ้นส่วนเป็นเปลือก
ตู้ จากนั้นฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง จึงนาสินค้าจัดเก็บในคลังสินค้าและนาส่งลูกค้าต่อไป
3) ขัน้ ตอนการผลิตแผงควบคุมไฟฟ้า (Electrical Switchboards) หรือตู้ MDB (Main Distribution Boards)
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ในการผลิตแผงควบคุมไฟฟ้า หรือตู้ MDB นั้น เป็นการประกอบโครงตู้เปล่าหรือเปลือกตู้ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเข้ากับ
แผงวงจรไฟฟ้าที่บริษัทจัดซื้อจากผู้ผลิต โดยขั้ นตอนการผลิต ฝ่ายผลิตจะนาโครงตู้เปล่าที่ ผลิตเสร็จแล้ว มาประกอบเข้ากับ
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า หรือแผงวงจรสื่อสาร เมื่อทาการติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย
จึงทาการทดสอบการใช้งานของตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบระบบก่อนจัดเก็บสินค้าและจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป
4) ขัน้ ตอนการผลิตโลหะเชือ่ มประกอบ (Fabrication and Metal Working)

ขั้นตอนการผลิตโลหะเชื่อมประกอบนั้น เมื่อ ฝ่ายขายรับคาสั่งซื้อจากลูกค้า จะดาเนินการสั่งผลิต โดยแจ้งให้ฝ่าย
วิศวกรรมดาเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมในการผลิตก่อน จึงดาเนินการผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้าพิจารณา เมื่อได้
แบบทีส่ มบูรณ์แล้ว ฝ่ายวางแผนการผลิตจึงเริ่มดาเนินการวางแผนการผลิต สั่งซื้อวัตถุดิบและประสานกับฝ่ายคลังสินค้า เพื่อ
ตรวจสอบวัตถุดิบจากสินค้าคงคลัง จากนั้นจึงเริ่มนาส่งวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิตเริ่มผลิตชิ้นส่วนย่อยของงานโลหะเชื่อมประกอบ
แล้วจึงน าชิ้นส่วนต่างๆ มาเชื่อมประกอบเป็นชิ้นงาน ก่อนจะท าการเคลือบผิว ชุบ และพ่นสี ตามคาสั่งซื้อของลูกค้า จึง
ดาเนินการจัดเก็บในคลังสินค้า พร้อมสาหรับการนาส่งลูกค้าต่อไป
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5) ขัน้ ตอนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ (Mold & Die Making) (เฉพาะแม่พิมพ์)

ขั้น ตอนการผลิ ต แม่ พิ ม พ์ เมื่ อ ฝ่ า ยขายรับ ค าสั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค้ า จะด าเนิ น การสั่ ง ผลิ ต โดยแจ้ ง ให้ ฝ่า ยวิ ศ วกรรม
ดาเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมในการผลิตก่อน จึงดาเนินการผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้าพิจารณา เมื่อได้แบบที่
สมบูรณ์แล้ว ฝ่ายวางแผนการผลิตจึงเริ่มการวางแผนการผลิต สั่งซื้อวัตถุดิบและประสานกับฝ่ายคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบ
วัตถุดิบจากสินค้าคงคลัง จากนั้นจึงเริ่มนาส่งวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิตเริ่มผลิตชิ้นส่วนย่อยของแม่พิมพ์ โดยในขั้นตอนนี้จะต้องทา
การนาชิ้นส่วนย่อยชุบแข็ง เพื่อให้แม่พิมพ์ทผี่ ลิตมีความแข็งแรงทนทาน หลังจากนั้นจึงนาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาประกอบขึ้นเป็น
แม่พิมพ์และทาการทดสอบแม่พิมพ์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ หากแม่พิมพ์ที่ได้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตาม
แบบแล้ว บริษัทจึงดาเนินการจัดเก็บแม่พิมพ์ในคลังสินค้าและนาส่งลูกค้าต่อไป
6) ขั้นตอนการผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ (Machine Tools and Equipments) (ไม่รวมแม่พิมพ์) และ
ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)
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สาหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ (ไม่รวมแม่พิมพ์) และชิ้นส่วนโลหะ หรือสินค้าที่มีการสั่งผลิตในรูปแบบ OEM
(Original Equipment Manufacturer) นั้น เมื่อฝ่ายขายได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้า จึงนาข้อมูลที่ได้ส่งให้ฝ่ายวางแผนการผลิต
ทาการประมาณการวัตถุดิบและสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในการผลิต รวมถึงทาการประมาณกาลังการผลิตของโรงงานที่มี และ
วางแผนการเพิ่มกาลังการผลิต (ในกรณีที่ต้องมีการทางานล่วงเวลา และ/หรือวางแผนการใช้เครื่องจักร) และเมื่อฝ่ายขาย
ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า ฝ่ายขายก็จะออกใบสั่งผลิตให้แก่ฝ่ายวางแผนการผลิต และนาส่งต่อให้ฝ่ายผลิต ดาเนินการผลิต
สินค้า โดยฝ่ายวางแผนการผลิตจะคอยติ ดตามผลการผลิตเพื่อเทียบกับคาสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว จึง
ดาเนินการจัดเก็บในคลังสินค้า พร้อมสาหรับการนาส่งลูกค้าต่อไป
2.4.3 กาลังการผลิตและการใช้กาลังการผลิต
บริษัทมีเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบัน รวม 152 เครื่อง อาทิ เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยลาแสงเลเซอร์
(CNC Laser Cutting Machine) เครื่องพับโลหะ (CNC Press Brake) ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทีมีความแม่นยาสูง
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding Machine) เครื่องเจาะตัดโลหะแผ่นอัตโนมัติ (CNC Turret Punching Machine) เครื่องตัดเจาะ
พลาสมาอั ต โนมั ติ (CNC Plasma Cutting) ทั้ ง ชนิ ด แบบโลหะแผ่ น และแบบท่ อ เครื่ อ งตั ด มุ ม โลหะ (Variable Angle
Notcher) เครื่องจักรเอนกประสงค์ (Verticle Machining Center) ตลอดจนหุ่น ยนต์เชื่อมโลหะแผ่น ที่ ให้ ความแม่น ยาสู ง
(Welding Robot) ชุดพ่ นสี อบ และชุบ (Paint Spraying Drying and Dipping Unit) เป็ นต้น ทั้งนี้ สามารถสรุป กาลังการ
ผลิตแยกตามประเภทสินค้าได้ ดังนี้
ตารางแสดงกาลังการผลิตแยกตามประเภทสินค้า
หน่วย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2558 /2

กาลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

8,000

8,000

8,000

6,000

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

5,878.67

5,755.75

5,904.63

4,348.17

อัตราการใช้กาลังการผลิต(%)/1
1.2) ตู้สื่อสาร ตูไ้ ฟฟ้า ตูโ้ ลหะ
(Communication Racks, Cabinets
and Enclosures)

%

73.48

71.95

73.81

72.47

กาลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

3,000

3,000

3,000

2,250

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

1,551.80

1,774.66

1,496.22

1,112.13

%

51.73

59.16

49.87

49.43

กาลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

1,000

1,000

1,000

750

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

756.40

888.20

298.30

535.20

ประเภทสินค้า
1)รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า /*
1.1) รางเดินสายไฟฟ้า (Metal Trunking)

อัตราการใช้กาลังการผลิต(%)/1
1.3) แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
(Electrical Switchboards and Lighting
Fixtures)
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หน่วย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2558 /2

%

75.64

88.82

29.83

71.36

กาลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

1,500

2,500

3,500

3,750

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

796.50

2,708.90

344.80

518.16

อัตราการใช้กาลังการผลิต(%)/1
1.5) แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์
(Mold & Die Making, Machine Tools
and Equipments)

%

53.10

108.36

9.85

13.82

กาลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

100

150

200

225

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

9.54

17.89

18.85

20.05

%

9.54

11.93

9.43

8.91

กาลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

3,000

3,000

3,000

2,250

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

802.40

1,000.00

1,789.70

2,652.70

อัตราการใช้กาลังการผลิต(%)/1

%

26.75

33.33

59.66

117.90

ประเภทสินค้า
อัตราการใช้กาลังการผลิต(%)/1
1.4)โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and
Metal Working)

อัตราการใช้กาลังการผลิต(%)/1
1.6) ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press
Parts, Machine Parts and Assembly
Parts)

หมายเหตุ :

/*

กาลังการผลิตของสินค้าในกลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้าแสดงกาลังการผลิตเฉพาะรางเดินสายไฟฟ้าเท่านั้น ไม่รวมท่อร้อย
สายไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทไม่มีการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าเอง แต่เป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า
ให้แก่บริษัทเพื่อจัดจาหน่าย
/1
อัตราการใช้กาลังการผลิตในปัจจุบันคานวณจากเครื่องจักรทั้งหมด โดยมีเครื่องจักรบางเครื่องที่สามารถใช้ในการผลิตสินค้าได้
ในหลายประเภทสินค้าของบริษัท เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และอัตราการใช้กาลังการผลิตคานวณจาก
ชั่วโมงการทางานเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อ 1 วัน และ 26 วันต่อ 1 เดือน
/2
ปริมาณการผลิตจริง เมื่อเปรียบเทียบกับ กาลังการผลิตเต็มที่ของ 3 ไตรมาส เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้

จากกาลังการผลิตข้างต้น จะมีสินค้าบางประเภทที่มีขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกัน กล่าวคือ เครื่องจักรชนิดหนึ่งมีการใช้
งานในขั้นตอนการผลิตของหลายสิ นค้ า ท าให้เกิดการผั นแปรของก าลั งการผลิ ตได้ ซึ่งการค านวณก าลั งการผลิ ตเต็มกาลั ง
(Capacity) ของสิ นค้ าแต่ ละหมวดจึ งไม่ ทราบปริ มาณการผลิ ตที่ แน่ นอน แต่ สามารถค านวณก าลั งการผลิ ตเต็ มก าลั งของ
เครื่องจักรเพื่อเปรียบเทียบหาอัตราการใช้กาลังการผลิตที่ใช้จริงได้
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2.4.4

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับ มีดังนี้
1) มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
จากสถาบั น Anglo Japanese American (AJA) Registrars ภายใต้ ก ารรั บ รองของ United Kingdom Accreditation
Service (UKAS) และ National Accreditation Council of Thailand (NAC Thailand)

2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
โคมไฟฟ้า (ภายใต้ตราสินค้า “BEST”)

2.5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
มอก. 902- 2532

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของบริษัทเป็นงานแปรรูปแผ่นเหล็ก โดยผ่านกระบวนการเจาะ ตัด พับ ขึ้นรูป เชื่อมประกอบ พ่นสี
โลหะ โดยบริษัทมีการว่าจ้างบริษทั ภายนอกในการบาบัดและกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
อีกทั้งบริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพแสง เสียง และฝุ่นไม่ให้เกินกาหนดมาตรฐานของกรมโรงงาน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก และไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานหรือชุมชนแวดล้อม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยมี
ปัญหาการร้องเรียนหรือมีคดีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สาหรับของเหลือจากการผลิตในโรงงาน ประกอบด้วย เศษเหล็กที่เหลือจากการผลิต ซึ่งทางบริษัทจะขายให้กับผู้รับ
ซื้อ ภายนอก เพื่ อใช้ในงานปั๊ม ชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็ก หรือ เข้าโรงหลอม โดยมีการเปรียบเทียบราคาก่อนขายเศ ษเหล็ ก
สาหรับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งได้แก่ กากตะกอนจากการผลิต หรือ ภาชนะที่ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่ง ทางบริษัทมี
การว่าจ้างบริษัทภายนอกในการบาบัดและกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้
บริษัทยังมีการลงทุนในระบบบาบัดน้าเสียในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย
2.6

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 70

