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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) (Bangkok Sheet Metal Public Company Limited) ดําเนินธุรกิจเป็น
ผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ ตราสินค้า“BSM”,
“BM” , “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้
จําหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า โดยบริษัทไม่มีโรงงานผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นของตัวเอง แต่มีการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการ
ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตามคําสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงบริษัทยังเป็นตัวแทน
จําหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย โดยบริษัทมีรายได้จากการ
จําหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้ารวมในปี 2556 – ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.03 ร้อยละ 13.40 และ ร้อยละ 15.01 ของรายได้จากการ
ขายและบริการของบริษัท ตามลําดับ
สินค้าของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่มสินค้า แยกตามลักษณะของสินค้าและลักษณะการใช้งาน ได้แก่
1) รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunkings and White Conduits) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่
บริษัท ซึ่งจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “BSM”, “BM” และ “BS” โดยจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1) รางเดิ นสายไฟฟ้ า (Metal Trunkings) เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ ใช้ สําหรั บงานติ ดตั้ งระบบสายไฟฟ้ า หรื อ
สายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยวัสดุที่ใช้ทําจากแผ่นเหล็ก มีฝาเปิดปิด เป็นบานพับ หรือ
แบบถอดออกได้ และเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy polyester powder paint) หรือชุบสังกะสี
แบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เพื่อให้สินค้ามี
รูปลักษณ์ที่สวยงาม แข็งแรง และป้องกันสนิม รางเดินสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
คือ รางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray) และรางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder) และ
รางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking)
1.2) ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduits) ใช้สําหรับงานเดินสายไฟฟ้าในท่อสายไฟฟ้า (Raceway) เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับสายไฟ โดยท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อกลมใช้ในการ
เดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ท่อร้อยสายไฟที่บริษัทจําหน่าย ผลิตจากโลหะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ท่อ
ผนังบาง EMT (Electrical Metalic Tubing) ท่อผนังหนาปานกลาง 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 นค้ าตามที่ ลู กค้ ากํ าหนด (Original
Equipment Manufacturer : OEM) โดยตู้สื่อสารที่บริษัทผลิตนั้น ใช้สําหรับงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร งาน
ติดตั้งวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นต้น โดยตู้ควบคุมไฟฟ้าในหมวดนี้ บริษัทจะผลิตโครง
ตู้เปล่าให้แก่ลูกค้าและตู้โลหะอื่น ๆ เพื่อนําไปใช้งาน ตามความต้องการของลูกค้า
3) แผควบคุมไฟฟ้า (Electrical Switchboards) หรือตู้ควบคุมไฟฟ้า (Main Distribution Boards : MDB ) และโคม
ไฟฟ้า (Lighting Fixtures) เป็นตู้โลหะควบคุมระบบไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ใช้ในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB จะเชื่อมรับไฟฟ้าที่ส่งมาจากการไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของ
อาคาร ภายในตู้จะบรรจุแผงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ควบคุมและตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร บริษัทรับผลิต
โครงตู้เปล่า (Enclosure) พร้อมติดตั้งระบบวงจรไฟฟ้าภายในเพื่อเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานโดยบริษัท
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ผลิตตู้ขนาดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ (Original Equipment Manufacturer : OEM)
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจําหน่ายโคมไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “BEST” ของบริษัท อีกด้วย
4) โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับการนําโลหะมาเชื่อมประกอบ
เป็นโครงสร้าง สําหรับใช้งานในด้านต่างๆ ซึ่งผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เช่น แร็ควางอะไหล่/
ชิ้นส่วนรถยนต์ (Rack), โครงเหล็กสําหรับติดตั้งป้ายอัจฉริยะบนท้องถนน, เสาติดตั้งกล้อง CCTV และ โครงเหล็ก
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ตลอดจนงาน Pre-Fabrication ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น
5) แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments) บริษัทรับผลิต
งานโครงสร้างโลหะสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ (Machine Tools and Equipments) โดยบริษัทเป็นผู้ผลิต
งานโครงสร้างโลหะและนําส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไดนาโมของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ซึ่งลูกค้ าเป็นผู้
จัดหาส่วนประกอบต่างๆ มาเองหรือบริษัทเป็นผู้จัดซื้อส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ผลิตภายนอก เพื่อนํามาประกอบ
และติดตั้งอุปกรณ์ภายในให้แก่ลูกค้าจนเป็นสินค้าสําเร็จรูปให้แก่ลูกค้าสามารถนําไปใช้งานหรือจําหน่ายต่อได้
เลย เช่น ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator Set) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ได้แก่ เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตร (Boom Sprayer) อุปกรณ์รถพรวนดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น (Mold
and Die Making) แม่พิมพ์ปั๊มตัดชิ้นงานโลหะแผ่น ที่ใช้สําหรับปั๊มอะไหล่และชิ้นส่วนโลหะ ตามคําสั่งของลูกค้า
(Made to Order) และรับซ่อมแซม ดูแลรักษาแม่พิมพ์ของลูกค้าที่ว่าจ้างบริษัทผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วย
6) ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts) บริษัทรับผลิตชิ้นส่วน
โลหะประกอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ตามคําสั่งของลูกค้า (Made to Order) ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการผลิตให้ลูกค้า ได้แก่ ชุดชิ้นส่วนประกอบ (Assembly Part) ของเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร Metal Casing ของคอมเพรซเซอร์สําหรับเครื่องปรับอากาศ 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) รายได้จากการขายตูค้ วบคุมไฟฟ้าและ
โคมไฟฟ้า
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ
เครื่องมือ และอุปกรณ์
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ

ปี 2556
ล้านบาท
%
404.21
47.96

ปี 2557
ล้านบาท
%
447.50
64.03

ปี 2558
ล้านบาท
%
384.66
47.72

106.48

12.63

89.77

12.85

101.83

12.63

53.29

6.32

17.90

2.56

29.87

3.70

189.63
5.37

22.50
0.64

24.14
5.65

3.45
0.81

50.45
15.63

6.26
1.94

60.00

7.12

107.39

15.36

206.10

25.57
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ประเภทรายได้
/1

7) รายได้จากการซื้อมาขายไป
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการบริการ /2
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น /3
รายได้รวม

ปี 2556
ล้านบาท
14.34
833.32
3.83
837.15
5.74
842.89

%
1.70
98.87
0.45
99.32
0.68
100.00

ปี 2557
ล้านบาท
%
2.59
0.37
694.94
99.43
0.76
0.11
695.70
99.54
3.21
0.46
698.91 100.00

ปี 2558
ล้านบาท
5.96
794.50
7.52
802.02
4.11
806.13

%
0.74
98.56
0.93
99.49
0.51
100.00

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการซื้อมาขายไป ได้แก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น และอื่นๆ
/2 รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กบั ลูกค้าภายนอก
/3 รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร(ขาดทุน)ตัดจําหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขาย
เศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น

2.2

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BM”) เริ่มดําเนินธุรกิจในปี 2538 โดยในช่วงแรกของการ
ดําเนินธุรกิจ บริษัทเน้นการผลิตสินค้าในกลุ่ม รางเดินสายไฟฟ้า การจําหน่ายท่อ ร้อยสายไฟฟ้า และการผลิตสินค้าในกลุ่มตู้
สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้รับเหมางานระบบในส่วนงานระบบไฟฟ้าและผู้รับเหมาโครงการ
ก่อสร้าง (Contractors Cluster) เป็นหลัก ต่อมาในปี 2549 บริษัทเริ่มมีรายได้จากการผลิตสินค้าในกลุ่ม ตู้ควบคุมไฟฟ้า กลุ่ม
โลหะเชื่อมประกอบ กลุ่มแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมื อ และอุปกรณ์ และกลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เข้ามาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย คือ ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster) เป็นหลัก ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ในปัจจุบันของบริษัท มีสัดส่วนรายได้
จากการจํ าหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ แก่ ลู ก ค้ ากลุ่ ม ผู้ รั บ เหมางานระบบในส่ ว นงานระบบไฟฟ้ า และผู้ รั บ เหมาโครงการก่ อ สร้ า ง
(Contractors Cluster) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการขายและบริการรวม และมีสัดส่วนรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการรวม อย่างไรก็
ตาม ในอนาคตบริษัทมีนโยบายขยายการผลิตและจําหน่ายสินค้าในหมวดอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มโลหะเชื่อมประกอบ กลุ่ม
แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ และกลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เพิ่มมากขึ้น โดยผู้บริหารบริษัทคาดการณ์ว่าแนวโน้มสัดส่วนรายได้
จากการจํ าหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ แก่ ลู ก ค้ ากลุ่ ม ผู้ รั บ เหมางานระบบในส่ ว นงานระบบไฟฟ้ า และผู้ รั บ เหมาโครงการก่ อ สร้ า ง
(Contractors Cluster) และกลุ่มลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster) จะอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ของรายได้จาก
การขายและบริการรวม
ทั้งนี้ ในปี 2556 – ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน 2 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business
Cluster) แต่มีสัดส่วนรายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการรวม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตทางบริษัทมี
สัดส่วนรายได้จากลูกค้ารายใหญ่รายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการรวม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็น
ปัจจัยเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ต่อไป
ปัจจุบัน บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตและจําหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้
ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า
เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” , “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่น ๆ จากโลหะ ตามความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จําหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตาม
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คําสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงบริษัทยังเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อย
สายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย
สินค้าของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่มสินค้า แยกตามลักษณะของสินค้า ลักษณะการใช้งาน และกลุ่ มลูกค้า
ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

สําหรับสินค้าแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduit)
รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าสําหรับอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โดยรางเดินสายไฟฟ้า (Metal Trunking) เหมาะสําหรับงานเดินสายไฟที่มีจํานวนหลายเส้น คือ ใช้เดินสายไฟที่ออกจากตู้
สวิทซ์บอร์ด (Switchboards) หรือตู้ MDB (Main Distribution Board) ซึ่งเป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ภายในอาคารหรือ
โรงงาน โดยปกติรางเดินสายไฟฟ้ามักเดินสายไฟโดยยกขึ้นอยู่เหนือเพดาน เพื่อความสวยงามและป้องกั นการถูกสัมผัส เมื่อ
เดินสายไฟไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร สายไฟจะถูกแยกออกเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตู้ไฟฟ้าย่อยเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละชั้น
ของอาคาร งานเดินสายไฟที่มีจํานวนสายไฟน้อยจะใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit) ซึ่งเชื่อมต่อออกจากรางหลักเข้ากับ
ตู้ไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์ต่างๆ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ที่บริษัทจําหน่ายอยู่ในรูปแบบโลหะ ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน
มากกว่ารางและท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบอโลหะ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์รางเดินสายไฟฟ้า และเป็นผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็น
การว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตามคําสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง
โดยท่อร้อยสายไฟฟ้าทีบ่ ริษัทจําหน่ายเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ ผลิตจากโลหะทั้งหมด ภายใต้ตราสินค้าบีเอสเอ็ม (“BSM”) , บี
เอ็ม (“BM”) และบีเอส (“BS”) นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้า
ของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้กับ
บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.03 ของรายได้รวมปี 2557 และร้อยละ 47.72 ของรายได้รวมปี 2558 โดยส่วนใหญ่ลูกค้าของ
สินค้าในหมวดนี้ คือกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างในส่วนงานระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับงานประมูลการก่อสร้างจากภาครัฐบาลหรือ
ภาคเอกชนในการก่อสร้าง กลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะมีผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าของอาคารที่ก่อสร้าง และจะทําการกําหนดประเภท
และจํานวนของรางเดินสายไฟฟ้าที่ต้องการใช้ จากนั้นจึงทําการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อนําไปติดตั้งในงานก่อสร้างตามแบบ
ที่กําหนดไว้ สําหรับสินค้าประเภทนี้ บริษัทจะทําการตลาดผ่านผู้ออกแบบโครงการ ผู้ควบคุมงานโครงการ ผูร้ ับเหมางานระบบ
ไฟฟ้าหรือผู้รับเหมาโครงการ และลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ
ภาพตราสินค้าของบริษัทที่ใช้ในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
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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)
รางไวร์เวย์หรือรางเดินสายโลหะของบริษัทเป็นรางเดินสายไฟฟ้าทําจากเหล็กแผ่นพับเป็นสี่เหลี่ยม มีฝา
เปิดปิด เป็นบานพับ หรือแบบถอดออกได้ ใช้สําหรับงานติดตั้งระบบสายไฟหรือสายโทรศัพท์ภายในอาคาร และไม่ใช้
ในที่ที่มีอันตรายทางกายภาพ สามารถเปิด-ปิดฝาเพื่อซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมได้ง่าย ปิดล็อคฝาด้วยสกรูทําให้แข็งแรง
ไม่หลุดง่าย โดยวัสดุที่ใช้ทําจากแผ่นเหล็ก และเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy Polyester powder paint) หรือ
ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เพื่อให้สินค้ามี
รูปลักษณ์ที่สวยงามและมีความทนทานแข็งแรงมากขึ้น และป้องกันสนิม สินค้าที่บริษัทผลิตมี ขนาดความยาว
มาตรฐาน 2,440 มิลลิเมตร และ 3,000 มิลลิเมตร และยังรับผลิตรางไวร์เวย์ขนาดพิเศษอื่นๆ ตามคําสั่งของลูกค้า
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 คล้ายประตูเรือดําน้าํ
Light Lip Channel คือ รางไวร์เวย์ซงึ่ ทํามาจากรางเหล็กรูปตัวซี มีความยาวประมาณ 6 เมตร โดยแบ่งได้
เป็นอีก 2 แบบคือ แบบ Screw Type และ Cam Lock
ภาพ รางไวร์เวย์ (Wire Way Product)
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ภาพ ระบบรางไวร์เวย์ (Wire Way System)

ภาพ ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบรางไวร์เวย์ (Wire Way Accessories)

Elbow 90o- Horizontal

Elbow 90o Vertical – Inside

Elbow 90o Reduce – Horizontal

W/W Flange End

Tee – Horizontal

W/W Connector

Elbow 90o Vertical – Outside

Cross – Horizontal

W/W End Cap
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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 เป็นโครงสร้างสําหรับรองรับสายเคเบิล รางเคเบิลเทรย์จึงต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะ
รับน้ําหนักของสายทั้งหมดได้ ใช้สําหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ นิยมใช้ใน
การเดินสายไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถวางสายได้เป็นจํานวนมาก ระบายอากาศได้ดี ใช้ได้ทั้งระบบ
ไฟฟ้าแรงดันสูงปานกลางและแรงดันต่ํา ตัวรางประกอบด้วยเฟรมหลัก 2 ด้าน เชื่อมด้วยแผ่นขึ้นลอน (ลูกฟูก) ทําให้
แข็งแรง วัสดุที่ใช้ทําจากแผ่นเหล็กและสามารถเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy Polyester powder paint) หรือ
ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เพื่อให้สินค้ามี
รูปลักษณ์ที่สวยงามและมีความทนทานแข็งแรงมากขึ้น และป้องกันสนิม รางเคเบิลเทรย์ที่บริษัทผลิตมีทั้งแบบทึบ
(Solid Bottom Cable Tray) และแบบมีช่องระบายอากาศ (Perforated Cable Tray) แบบมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด มี
ขนาดความยาวมาตรฐาน 2,300 มิลลิเมตร และ 3,000 มิลลิเมตร และยังรับผลิตรางเคเบิลเทรย์ขนาดพิเศษอื่นๆ
ตามคําสั่งของลูกค้า
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ภาพรางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray Product)

ภาพระบบรางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray System)
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

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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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

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 ยึดติดกัน
ด้วยขั้นบันได (Rung) มีขอบมน มีรูปแบบที่ได้มาตรฐาน ใช้สําหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
อาคาร เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน และเหมาะกับใช้กั บสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้อง
รองรับกระแสไฟฟ้าจํานวนมาก ตัวรางประกอบด้วยเฟรมหลัก 2 ด้านและลูกคั่นที่แบ่งเป็นช่วงๆ ละ 300 มิลลิเมตร
จึง มีลักษณะคล้ ายบั นได ทํา จากแผ่ นเหล็ กที่ ผ่า นกรรมวิธี ป้อ งกั นสนิม โดยเคลือ บผิ วด้ ว ยสี ฝุ่น อีพ็ อกซี่ (Epoxy
Polyester powder paint) หรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro
galvanized) เพื่อให้สินค้ามีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีความทนทานแข็งแรงมากชึ้น รางเคเบิลแลดเดอร์ ที่บริษัทผลิต
มีขนาดความยาวมาตรฐาน 3,000 มิลลิเมตร และยังรับผลิตรางเคเบิลแลดเดอร์ขนาดพิเศษอื่นๆ ตามคําสั่งของ
ลูกค้า
ภาพ รางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder Product)
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

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 สําหรับอาคารต่าง ๆ เช่น
อาคารสูง สํานักงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถอํานวยความสะดวกในการร้อยสายไฟฟ้า สายคอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ได้
อย่างเป็นระเบียบและมีความปลอดภัย มีช่องแบ่งในตัวรางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการติดตั้ง ง่ายต่อการ
จัดเรียงสายไฟ และมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักได้เป็นอย่างดี รางเดินสายไฟชนิดฝังพื้นที่บริษัทผลิตมี
ขนาดความยาวมาตรฐาน 2,440 มิลลิเมตร และยังรับผลิตรางเดินสายไฟชนิดฝังพื้นขนาดพิเศษอื่นๆ ตามคําสั่งของ
ลูกค้า
ภาพรางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking)
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ในการเดินสายไฟฟ้าโดยใช้รางเดินสายไฟแบบรางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิลเทรย์ (Cable tray) รางเคเบิลแลด
เดอร์ (Cable ladder) หรือ รางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking) จําเป็นต้องมีฝาครอบ (Cover) เพื่อปิดรางให้มิดชิด
ป้องกันการเกิดอันตรายต่อสายไฟทางกายภาพ บริษัท จึงได้ผลิตฝาครอบ(Cover) จากวัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled
steel sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Galvanized steel sheet) เหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสีแบบไฟฟ้าหรือเหล็ก EG (Electro Galvanized steel sheet) แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc steel sheet) สแตนเล
สแผ่น (Stainless steel sheet) และอะลูมิเนียมแผ่น (Aluminium sheet) เป็นต้น สําหรับแผ่นเหล็กดังกล่าวยังสามารถ
เคลือบผิวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรูปแบบการเคลือบผิวมีหลายวิธี เช่น การพ่นด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy Polyester powder paint)
การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เป็นต้น แผ่นเหล็กสําหรับ
การผลิตฝากครอบจะมีขนาดต่างๆ ให้เลือกตามขนาดของรางเคเบิลเทรย์และรางเคเบิลแลดเดอร์ และมีระดับความหนาให้
เลือก 2 ระดับ คือ 1.6 และ 2.0 มิลลิเมตร
ภาพ ฝาปิด (Cover) สําหรับรางเคเบิลเทรย์และรางเคเบิลแลดเดอร์

Straight Cover

Horizontal Elbox Cover

Horizontal Tee Cover

Vertical Inside Cover

Vertical Outside Cover

Horizontal Cross Cover

ผลิตภัณฑ์รางเดินสายไฟฟ้าของบริษัทผลิตขึ้นจากโลหะแผ่นที่มีคุณภาพ โดยใช้วัสดุที่หลากหลายตามความต้องการ
ของลูกค้า ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) เหล็กแผ่นชุบสังกะสี
(Galvanized steel sheet) เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้าหรือเหล็ก EG (Electro Galvanized steel sheet) แผ่นเหล็ก
เคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc steel sheet) สแตนเลสแผ่น (Stainless steel sheet) และอะลูมิเนียมแผ่น (Aluminium sheet) เป็น
ต้น เมื่อทําการผลิตขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ได้หลายวิธี คือ การพ่นด้วยสี
ฝุ่นอีพ็อกซี่ (Expoxy polyester powder paint) การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) หรือ ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
(Electro galvanized) เป็นต้น อีกทั้ง ลูกค้ายังสามารถเลือกสีผิวของผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการได้ด้วย ทั้งนี้ สามารถสรุป
คุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตรางเดินสายไฟฟ้าและกรรมวิธีในการเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรางเดินสายไฟฟ้า ได้ดัง
ตาราง
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

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
รางเดินสายไฟชนิด
แลดเดอร์
ฝังพื้น
(Cable Ladder) (Floor Trunking)




























1.0 – 2.0 มม.
1.6 – 2.0 มม.
1.6 – 2.0 มม.
1.5 – 2.0 มม.
หรือขึ้นอยู่กับความ หรือขึ้นอยู่กับความ หรือขึ้นอยู่กับความ หรือขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้า
ต้องการของลูกค้า ต้องการของลูกค้า ต้องการของลูกค้า
2,440 และ 3,000 มม. 2,300 และ 3,000 มม.
3,000 มม.
2,440 มม.

2.2.1.2. ท่อร้อยสายไฟฟ้า (White Conduit)
ในการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบอยู่กับที่ (Fix Installation) ในช่องการเดินสายอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจะช่วย
ป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้า เพื่อให้สายไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานและเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการเปลี่ยนสายไฟฟ้าเมื่อเกิดการชํารุด โดยช่องเดินสายหมายถึงช่องปิดซึ่งออกแบบเฉพาะสําหรับการเดินสายไฟฟ้า
หรือตัวนํา ซึ่งช่องเดินสายอาจทําจากวัสดุที่เป็นโลหะหรืออโลหะก็ได้ สําหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าที่บริษัทจําหน่ายนั้นเป็นท่อร้อย
สายโลหะทั้งหมด ซึ่งสินค้าในกลุ่มท่อร้อยสายไฟฟ้านี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า ภายนอก โดยนําท่อร้อย
สายไฟฟ้ามาตีตราสินค้าในนาม “BSM”, “BM” และ “BS” ของบริษัท ส่วนท่อร้อยสายไฟฟ้าที่บริษัทจําหน่ายจะทําการผลิต
จากวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จึงทําให้คุณภาพของผิวท่อมีความเรียบและ
ทนทานตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถดัดโค้งได้ทั้ง 90 องศา และ 45 องศา ทําให้เป็นที่ ยอมรับของผู้รับเหมางาน
ระบบไฟฟ้าที่ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ตามมอก.770-2533 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับท่อ
เหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสําหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า) ของผู้ผลิต
การใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าแทนการติดตัง้ สายไฟแบบเปลือยยังมีประโยชน์ คือ ช่วยป้องกันสายไฟฟ้าจากความเสียหาย
ทางกายภาพ และป้องกันอันตรายกับบุคคลที่อาจไปสัมผัสถูกสายไฟฟ้าที่สําคัญในกรณีที่เกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า ยัง
ป้องกันการเกิดไฟไหม้ได้ เพราะประกายไฟจะถูกจํากัดให้อยู่ภายในท่อ ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบ่งตามวัสดุที่ใช้ผลิตได้ 2 ชนิด คือ
ท่อโลหะ และท่ออโลหะ โดยท่อร้อ ยสายไฟที่บริษัทจําหน่ายนั้นเป็นท่อโลหะทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ท่อร้อย
สายไฟฟ้าชนิดผนังท่อบาง (EMT) ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อหนาปานกลาง (IMC) และท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อหนา
(RSC) ซึ่งผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังตาราง
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ประเภทที่ 1 : ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อบาง ปลายทั้งสองข้างเรียบ ไม่มีเกลียว หรือ Electrical Metalic
Tubing (EMT)
เป็นท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าที่มีผนังท่อบาง ผิวท่อเรียบทั้งภายในและภายนอกท่อ ปลายท่อทั้งสองข้างเรียบ ไม่มี
เกลียว มีขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ว - 2 นิ้ว ใช้ในงานเดินสายไฟทั่วไปซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากตามที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีราคาต่ํากว่า
ท่อร้อยสายไฟที่มีผนังท่อหนาปานกลาง (IMC) และท่อร้อยสายไฟที่มีผนังท่อหนา (RSC) แต่ก็มีความแข็งแรงที่น้อยกว่าท่อ
ร้อยสายไฟที่มีผนังท่อหนาปานกลาง (IMC)และท่อร้อยสายไฟที่มีผนังท่อหนา (RSC) ด้วยเช่นกัน ด้วยผนังท่อที่บางกว่าท่อ
ประเภท IMC และ RSC ทําให้ท่อโลหะชนิดนี้ไม่สามารถใช้ในงานเดินสายไฟที่ต้องรับแรงกดแรงบิดได้ ไม่สามารถใช้ได้กับงาน
ไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงห้ามฝังใต้ดินและห้ามใช้ในระบบแรงดันปานกลางหรือแรงสูง แต่ใช้เดินลอยตามผนัง เดินในฝ้าเพดานได้
ผลิตภัณฑ์ท่อโลหะ IMC ที่บริษัทจําหน่ายยังได้มาตรฐานอเมริกา ANSI C80.3 และ UL 797 โดยบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมีเกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน +/- 0.13 มม. (หรือ 0.005 นิ้ว) ความยาวคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 6.4
มม. (หรือ 1/4 นิ้ว) และความหนาคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 10% ทั้งนี้ โดยมาตรฐานกําหนดให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวในการระบุ
ชนิดและขนาดของท่อ EMT

ประเภทที่ 2 : ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้งสองข้างมีเกลียว หรือ Intermediate
Metal Conduit (IMC)
เป็นท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าที่มีผนังท่อหนาปานกลาง ซึ่งมีความหนากว่าท่อ EMT ผิวท่อเรียบทั้งภายในและภายนอก
ท่อ ปลายท่อทั้งสองข้างมีเกลียว มีขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ว - 4 นิ้ว สามารถใช้งานเดินสายไฟได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใน
งานฝังผนังหรือพื้นคอนกรีตได้ ฝังใต้ดินและเดินลอยได้ โดยสามารถใช้งานได้เหมือนท่อโลหะหนา อย่างไรก็ตามการที่ท่อโลหะ
หนาปานกลางมีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้น้อยกว่า จึงไม่ควรใช้ในงานฝังใต้ถนนหรือจุดที่ต้องรับแรงกดแรงบิดสูง
ผลิตภัณฑ์ท่อโลหะ IMC ของบริษัทได้มาตรฐานอเมริกา ANSI C80.6 และ UL 1242 ของผู้ผลิต ซึ่งมีรายละเอียด คือ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.2 มม. สําหรับท่อขนาด ½ - 1 นิ้ว, คลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.3 มม.
สําหรับท่อขนาด 1¼ - 2 นิ้ว และคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/-0.4 มม. สําหรับท่อขนาด 2¼ - 4 นิ้ว ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ
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คลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 6.4 มม. และความหนาผนังท่อคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.2 มม. ทั้งนี้ โดยมาตรฐานกําหนดให้ใช้
ตัวอักษรสีส้มในการระบุชนิดและขนาดของท่อ IMC

ประเภทที่ 3 : ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดผนังท่อหนา ปลายทั้งสองข้างมีเกลียว หรือ Rigid Steel Conduit
(RSC)
เป็นท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าที่มีผนังท่อหนาที่สุด ผิวท่อเรียบทั้งภายในและภายนอกท่อ ลักษณะของผิวจะมีความด้าน
และหนากว่าท่อ EMT และท่อ IMC ปลายท่อทั้งสองข้างมีเกลียว มีขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ว - 6 นิ้ว สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ในงานเดินสายไฟฝังผนัง เดินลอย เนื่องจากท่อชนิดนี้มีความหนาของผนังท่อมาก ทําให้สามารถรับแรงกด
แรงกระแทกได้สูง จึงสามารถใช้ในการเดินสายไฟแบบฝังดินหรือฝังใต้พื้นได้ ท่อโลหะ RSC ที่บริษัทจําหน่ายได้มาตรฐาน
อเมริกา ANSI C 80.1 และ UL 6 ของผู้ผลิต ซึ่งมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก คลาดเคลื่อนไม่เกิน
+/- 0.38 มม. สําหรับท่อขนาด ½ - 2 นิ้ว และคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.64 มม. สําหรับท่อขนาด 2¼ - 4 นิ้ว ความยาวท่อไม่
รวมข้ อต่อคลาดเคลื่อ นไม่ เกิน +/- 6.4 มม. และความหนาผนังท่ อคลาดเคลื่อนไม่เกิ น +/-12.5% ทั้งนี้ โดยมาตรฐาน
กําหนดให้ใช้ตัวอักษรสีดําในการระบุชนิดและขนาดของท่อ RSC

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่บริษัทจําหน่าย ผลิตขึ้นจากโลหะแผ่นที่มีคุณภาพ มีวัสดุที่หลากหลายตามชนิดของท่อ
ร้อยสายไฟฟ้า เช่น เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Galvanized steel sheet (zinc)) เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) หรือ
เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) เป็นต้น ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือเหล็กแผ่นรีดเย็น เมื่อ
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ทําการผลิตขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนํามาเคลือบผิวภายนอกและภายในด้วยสังกะสี เพื่อ ป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิว ของ
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
นอกจากท่อร้อยสายไฟฟ้าทั้ง 3 ประเภทข้างต้นแล้ว บริษัทยังจําหน่ายอุ ปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับงานเดิน
สายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟ เช่น คอนเน็ตเตอร์ (E.M.T. Connector) ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างท่อกับกล่องต่อสาย , ข้อต่อบาง (E.M.T.
Coupling) ที่ใช้ต่อท่อสองท่อนเข้าด้วยกัน , แคล้มจับท่อบางขาเดี่ยว(E.M.T. Strap (1SR) ) ที่ใช้สําหรับยึดท่อให้แนบชิดกับผนัง ,
แคล้มจับท่อบางขาคู่ (E.M.T. Strap (2SR) ) , ข้อต่อหนา (I.M.C. Coupling) , ล็อคนัต (Locknut) ที่ใช้ยึดท่อเข้ากับกล่องต่อสาย
, แคล้มจับท่อหนาขาเดี่ยว (I.M.C. Clamp (1SR) ) , แคล้มจับท่อหนาขาคู่ (I.M.C. Clamp (2SR) ) และ N.M.Connector เป็น
ต้น เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟฟ้าทีบ่ ริษัทเป็นผู้จําหน่าย
ภาพ อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับงานเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟ

2.2.2 ตู้สอื่ สาร ตู้ไฟฟ้า และตูโ้ ลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)
บริษัทผลิตตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามคําสั่งซื้อของลูกค้า โดยสินค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่
ติดตราสินค้าในนามของบริษัท แต่บริษัทจะผลิตตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะตามคําสั่งซื้อของลูกค้าและยังสามารถติดตราสินค้า
ในนามของลูกค้า ได้ โดยบริษัทจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต ได้แก่
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า หรือเหล็ก EG (Electro Galvanized Steel sheet) ที่ผ่านการเคลือบป้องกันสนิม เหล็ก
แผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) สแตนเลสแผ่น (Stainless steel sheet)
และอะลูมิเนียมแผ่น (Aluminium sheet) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทก็ยังมีการผลิตตู้สื่อสารและตู้ไฟฟ้า เพื่อจําหน่ายเอง
ภายใต้ตราสินค้า “BSM” “BM” และ “BS” ของบริษัทอีกด้วย
ตู้โลหะที่บริษัทผลิตในกลุ่มนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ตู้สื่อสาร (Communication Cabinet)
ตู้สื่อสาร คือ ตู้โลหะที่ภายในบรรจุ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และ
อุปกรณ์เดินสายสัญญาณ หรือ คือ ตู้โลหะใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตู้สื่อสารนี้ออกแบบมาเพื่อใส่อุปกรณ์ดังกล่าวบน
พื้นที่ใช้สอยอันมีจํากัด ให้เป็นระเบียบ และง่ายในการจัดการอุปกรณ์ ที่มีมากมาย ส่วนมากจะใช้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ตาม
หน่วยงานต่างๆ , ผู้ให้บริการโทรคมนาคม, หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยตู้สื่อสาร
แบบมาตรฐาน มี 3 รูปแบบ คือ ตู้ตั้งพื้น (Closed Rack) , Open Rack และตู้ติดผนัง (Wall Rack) ที่มีขนาดมาตรฐานความ
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กว้างขนาด 19 นิ้ว และขนาดอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการใช้ บริษัทมีฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ร่วมออกแบบตู้โลหะ
กับลูกค้า และผลิตตู้ให้แก่ลูกค้าตามคําสั่งซื้อและรูปแบบที่กําหนด (Original Equipment Manufacturer : OEM) โดยตู้ที่
บริษัทผลิตนั้นลูกค้าจะนําไปติดตราสินค้าของลูกค้า เพื่อ ให้ลูกค้านําไปจําหน่ายต่อหรือใช้งานต่อ เช่น ตู้ใส่อุปกรณ์ การ
เชื่อมต่อเครือข่าย เช่น สาย Lan, Router, ตัวรับ-ส่งสัญญาณ, อุปกรณ์ 3G ให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจสื่อสารและ
โทรคมนาคม และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชุดอุปกรณ์สื่อสารภายในตู้สื่อสารจะ
แปรเปลี่ยนไปตามความต้องการต่อการใช้งานที่หลากหลายของแต่ลักษณะงาน สินค้าในกลุ่มนี้ ทางบริษัทจึงรับผลิตเฉพาะ
โครงตู้เปล่าหรือเปลือกตู้สื่อสารที่เหมาะสมต่อความต้องการ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อนําไปติดตั้งอุปกรณ์ภายในเอง
นอกจากนี้ บริษัทก็ยังมีการผลิตตู้สื่อสารที่มีขนาดมาตรฐานภายใต้ตราสินค้า “BSM” “BM” และ “BS” ของบริษัทด้วย
ภาพตู้สื่อสาร (Communication Racks)
Wall Mount Rack

Closed Rack (Cabinet Rack)

Open Rack

2. ตู้ไฟฟ้า (Electric Cabinet, Enclosures)
ตู้ไฟฟ้า คือ ตู้โลหะสําเร็จรูปขนาดมาตรฐานที่ภายในบรรจุแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และ
เบรกเกอร์ (Breaker) ซึ่งใช้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยสินค้าในหมวดนี้
บริษัทรับผลิตเป็นโครงตู้เปล่าขนาดมาตรฐานหรือตามขนาดและรูปแบบที่ลูกค้ากําหนด นอกจากนี้ยังผลิตตู้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
ติดตั้งอุปกรณ์วงจรไฟฟ้า ตามคําสั่งซื้อของลูกค้าเอง
นอกจากการผลิตตู้ไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่ผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว บริษัทก็ยังมีการผลิตตู้ไฟฟ้าที่มีขนาดมาตรฐาน
ภายใต้ตราสินค้า “BSM” “BM” และ “BS” ของบริษัทด้วย
ภาพสินค้าในหมวดตู้ไฟฟ้า
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการผลิตตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะตามรูปแบบที่ลูกค้ากําหนดอีกด้วย เช่น ตูใ้ ส่อุปกรณ์ติดตัง้ กล้องCCTV
และตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ใช้บนทางด่วน เป็นต้น
ตู้ใส่อุปกรณ์ติดตัง้ กล้อง CCTV

ตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน บนทางด่วน

3. ตู้โลหะพิเศษ (Special Cabinet, Enclosures)
บริษั ทสามารถผลิตตู้โลหะประเภทอื่นๆ ที่มี ลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือใช้กั บงานเฉพาะทางได้ โดยบริษั ทสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกรูปแบบ ตัวอย่างสินค้าใน
กลุ่มนี้ เช่น ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางบนทางด่วน ตู้แสดงยอดเงินจ่ายค่าผ่านทาง เป็นต้น สําหรับสินค้าในหมวดนี้ จะผลิตตามคําสั่ง
ซื้อของลูกค้า
ตัวอย่างงานตู้โลหะ

ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางบนทางด่วน

ตู้แสดงยอดเงินจ่ายค่าผ่านทาง

2.2.3 ตูค้ วบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures)
สินค้ากลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Switchboards) หรือ ตู้ MDB และ 2) โคมไฟฟ้า
1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือ ตู้สวิทช์บอร์ด (Main Distribution Board : MDB)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Electrical Switchboards) หรือตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Boards) เป็น
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ มี Main Circuit Braker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร โดยทั่วไปใช้ในอาคารขนาด
กลางจนถึงขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก หลักการทํางานของตู้ MDB คือ การเชื่อมรับ
ไฟฟ้าที่ส่งมาจากการไฟฟ้าฯ หรือด้านแรงต่ําของหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจ่ายโหลดไปยังแผงย่อยตามส่วนต่างๆ ของอาคาร
ภายในตู้จึงบรรจุแผงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ควบคุมและตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร เนื่องจากตู้ MDB มักจะมีขนาด
ใหญ่ จึงนิยมวางบนพื้น โดยโครงตู้จะผลิตมาจากโลหะแผ่นที่มี ความหนาเพียงพอรับแรงกระแทก และทนความร้อนจาก
สภาพแวดล้อมและความผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้ สําหรับสินค้าในหมวดนี้ บริษัทรับผลิตทั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร
(Distribution Board , Main Distribution Board) ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในระบบสื่อสาร (Communication Control Panel)
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และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Control Panel) ในการผลิต บริษัทจะรับผลิตโครงตู้ (Cabinet &
Enclosure) พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าภายใน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดซื้ออุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งในตู้เอง เพื่อผลิต
เป็นตู้สําเร็จรูปที่พร้อมใช้งานเพื่อส่งให้แก่ลูกค้า หรือลูกค้าจะจัดซื้ออุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าเองแล้วนํามาให้บริษัทดําเนินการ
ติดตั้งวงจรไฟฟ้าภายในให้ก็ได้ รวมทั้งยังสามารถติดตราสินค้าตามที่ลูกค้ากําหนด (Original Equipment Manufacturer :
OEM) ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ตู้สวิทช์บอร์ดที่บริษัทผลิต ส่วนใหญ่เป็นตู้ สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าแรงดันต่ํา (Low-Voltage Distribution
Board)
ตู้สวิตช์บอร์ด (Enclosure) ของบริษัทผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า หรือ
เหล็ก EG (Electro Galvanized steel sheet) ที่ผ่านการเคลือบป้องกันสนิม , เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) ,
เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) หรือ แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc steel sheet) เป็นต้น นํามาประกอบเป็น
โครงตู้ ซึ่งอาจเปิดได้เฉพาะด้านหน้า หรือเปิดได้ทุกด้าน ขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.คุณสมบัติทางกล คือรับแรงทางกลจากภายนอกได้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งภาวะปกติ และไม่ปกติได้
2.คุณสมบัติทางความร้อนคือทนความร้อนจากสภาพแวดล้อม ความผิดปกติในระบบและ อาร์กจากการลัดวงจรได้
3.คุณสมบัติต่อการกัดกร่อน คือสามารถทนการกัดกร่อนจากความชื้นและสารเคมีได้
นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวแล้ว โครงตู้ยังทําหน้าที่ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใกล้
สวิทช์บอร์ดสัมผัสถูกส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้จากสิ่งต่าง ๆ ภายนอกเช่น น้ํา วั ตถุแข็ง สัตว์เลื้อยคลาน
ป้องกันอันตรายจากการอาร์ก ที่รุนแรงจนชิ้นส่วนอุปกรณ์อาจหลุดกระเด็นออกมาได้ เป็นต้น
ภาพตู้สวิทช์บอร์ด (Main Distribution Board : MDB)

2. โคมไฟฟ้า (Lighting Fixtures)
บริษัทเป็นผู้จําหน่ายโคมไฟฟ้า โดยบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าเอง แต่จะจัดซื้อโคมไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายอื่น ภายใต้
ตราสินค้าของผู้ผลิต หรือนํามาตีตราสินค้าในนาม “BEST” ของบริษัท เพื่อให้สินค้าครอบคลุมงานเกี่ยวกับการวางระบบไฟฟ้า
เช่น โคมไฟฟ้าที่ใช้ ภายในอาคาร โคมไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันทางบริษัทไม่เน้นการจําหน่ายสินค้าในกลุ่มโคมไฟฟ้ามากนัก
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ภาพตราสินค้าของบริษัทที่ใช้ในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า

2.2.4 โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working)
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ การนําแผ่นเหล็กมาเชื่อมประกอบเป็นงานโครงสร้างเหล็ก สําหรับใช้งานในงานโครงสร้างด้าน
ต่างๆ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการผลิตและจําหน่าย ได้แก่ โครงเหล็กป้ายทางหลวง โครงเหล็กป้ายโฆษณา โครงป้าย
อัจฉริยะบนทางด่วน เสาตั้งกล้อง CCTV ประกับจับเสากล้อง CCTV โครงเหล็กสําหรับงานฝังท่อระบายน้ํา แร็ค (Rack) สําหรับ
วางอะไหล่รถยนต์ เสาตั้งไฟจราจร และโครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น
บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเชื่อมประกอบตามคําสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ซึ่งมีทั้งงานที่ภาครัฐและภาคเอกชน
สั่งผลิตในลักษณะของโครงการขนาดกลางและใหญ่ โดยมีการผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงเหล็กสําหรับ
ติดตั้งป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน เสาตั้งกล้อง CCTV และงานที่สั่งผลิตในลักษณะเป็นครั้งคราว เช่น แร็ค (Rack) สําหรับวาง
ชิ้นส่วน/อะไหล่รถยนต์ โครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น
กลุ่ มลู กค้าของบริ ษั ทสํ าหรั บสิ นค้ากลุ่ มนี้ ได้แก่ ผู้ รับเหมาโครงการของทั้งภาครัฐและเอกชน บริ ษั ทผู้ ผลิ ตหีบห่ อ
ผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ บริษัทผู้ผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรและ
บริการด้านระบบไฟฟ้า เป็นต้น
แร็ค (Rack) สําหรับวางอะไหล่รถยนต์

โครงป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน

เสาตั้งกล้อง CCTV

ฝาบ่อพัก สจส.
(สํานักการจราจรและขนส่ง)
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เสาตั้งที่กั้นจราจร

เสาตั้งไฟจราจร

2.2.5 แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)
บริษัทผลิตงานโลหะในรูปแบบของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตามคําสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order) รวมถึงยัง
สามารถติดตราสินค้าตามที่ลูกค้ากําหนด (Original Equipment Manufacturer : OEM) สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ งาน
โครงสร้างเหล็กที่ใช้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (Boom Sprayer) Cabin รถเกี่ยว
ข้าว เป็นต้น ตลอดจนรับผลิตงานแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย
สินค้าในหมวดนี้ บริษัทรับผลิตงานโครงสร้างโลหะสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ (Machine Tools and
Equipments) โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตงานโครงสร้างโลหะและนําส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไดนาโมของเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดหาส่วนประกอบต่างๆ มาเอง หรือ ให้บริษัทเป็นผู้จัดซื้อส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ผลิตภายนอก (ขึ้นอยู่
กับการเจรจาลูกค้า) เพื่อนํามาประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ภายในให้แก่ลูกค้า จนเป็นสินค้าสําเร็จรูป ให้แก่ ลูกค้าสามารถ
นําไปใช้งานหรือจําหน่ายต่อได้เลย เช่น ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator Set) เครื่องจักรกลทางการเกษตร ได้แก่ เครื่องพ่น
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (Boom Sprayer) อุปกรณ์รถพรวนดิน ที่จําหน่ายให้กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็น
ต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น (Mold and Die Making) แม่พิมพ์ปั๊มตัดชิ้นงานโลหะแผ่น
สําหรับใช้ในงานโครงสร้างโลหะ เพื่อให้บริษัทมีเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ(Tooling) ให้มีขนาด รูปร่าง คุณภาพ
ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์โลหะ (Mold and Die) ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ตั้งแต่
ชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโลหะที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถจําแนกประเภทของแม่พิมพ์โลหะ ได้เป็น แม่พิมพ์ปั๊ม
แม่พิมพ์ขึ้นรูป แม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปลึก และแม่พิมพ์ตีขึ้นรูป โลหะที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของแม่พิมพ์มีหลากหลายประเภท ขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของการนําแม่พิมพ์ไปใช้งาน โดยในขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ์ต้องใช้เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรง แม่นยํา จึง
จะสามารถผลิตแม่พิมพ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในการนําไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนงานแม่พิมพ์โลหะ บริษัทมีรายได้จากงานแม่พิมพ์ จากการผลิตแม่พิมพ์ โดยลูกค้าจะส่งแบบชิ้นส่ว น
(Drawing Part) หรือตัวอย่างของชิ้นส่วนโลหะจริงที่ต้องการผลิตให้แก่บริษัทใช้เป็นตัวอย่าง หลังจากนั้น บริษัทจะทําหน้าที่
ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ให้แก่ลูกค้า และนําแม่พิมพ์นั้นมาใช้ในการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการและรูปแบบที่ลูกค้า
กําหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ใช้งานอยู่ โดยกลุ่มลูกค้าที่มีการจ้างบริษัทผลิตชิ้นส่วน
และอะไหล่โลหะอยู่แล้ว บริษัทจะมีตัวอย่างแม่พิมพ์ของลูกค้ารายนั้น ๆ อยู่กับบริษัท เมื่อแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย หรือชํารุด
บริษัทก็สามารถซ่อมแซม บํารุงรักษาแม่พิมพ์ของลูกค้าให้กลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
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เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (Boom Sprayer)

Cabin รถเกี่ยวข้าว

แม่พิมพ์โลหะ

2.2.6 ชิน้ ส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)
บริษัทรับผลิตอะไหล่โลหะและชิ้นส่วนโลหะประกอบ สําหรับใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และว่าจ้างบริษัทในการผลิตชิ้นส่วน
โลหะ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการผลิตให้ลูกค้า ได้แก่ ชุดชิ้นส่วนประกอบ (Assembly Part) ของเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร ได้ แ ก่ รถและอุป กรณ์ เกี่ ย วข้ าว ของบริ ษั ท สยามคู โบต้ าคอร์ ป อเรชั่ น จํ า กั ด ภายใต้ต ราสิ นค้ า “KUBOTA”
นอกจากนี้ บริษัทยังรับผลิตโครงสร้างโลหะของคอมเพรซเซอร์สําหรับเครื่องปรับอากาศแอร์ภายใต้ตราสินค้า “TRANE” และ
ชิ้นส่วนโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้า “Panasonic” เป็นต้น โดยสินค้าในหมวดนี้ บริษัทรับผลิตงานชิ้นส่วนโลหะ
ให้แก่ลูกค้า (Sheet Metal Parts and Assembly Parts) ซึ่งลูกค้าต้องนําไปประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ภายในเอง เพื่อ
ประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปเพื่อนําไปจําหน่ายต่อไปให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่ใช้งาน (End User) ต่อไป
งานโครงสร้างโลหะของคอมเพรซเซอร์แอร์

โครงสร้างโลหะสําหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร
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ชิ้นส่วนโลหะของเครื่องนวดข้าว/เกี่ยวข้าว

2.3

ชิ้นส่วนโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.3.1

กลยุทธ์ด้านการตลาด
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าจากการแปรรูปโลหะที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม
ผู้รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ผลิตและจําหน่าย
อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรและบริการด้านระบบไฟฟ้า ผู้ผลิตหีบห่อผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ บริษัทผู้ผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของจาก
โลหะ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น บริษัทจึงมีนโยบายการผลิตสินค้าที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ และมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product)
บริษัทเน้นกลยุทธ์การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้หลากหลายรูปแบบ
และมีราคาที่เหมาะสม มากกว่าการใช้กลยุทธ์แข่ง ขันด้านราคาเพีย งอย่างเดียว โดยกระบวนการผลิตของบริษัทจะใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัยแทนการทํางานแบบใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว เช่น การนําเครื่องจักรในรูปแบบ
หุ่นยนต์งานเชื่อม (Welding Robot) มาใช้ในงานผลิตที่ต้องการความแม่นยําสูง การใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC Machinery)
ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น การใช้จอภาพในการควบคุมและแสดงความ
คืบหน้าของงานฝ่ายผลิต (Andon) แบบต่อเนื่อง (real-time) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานได้ดีมากขึ้น ทําให้บริษัทสามารถ
ผลิตสินค้าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยํา ตัวอย่างเช่น การผลิตรางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตู้
สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า การผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องปรับอากาศ นอกจากใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยและมี
ความแม่นยําสูงแล้ว บริษัทยังใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์มาช่วยในการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ซึ่งจะทําให้ได้ชิ้นงานที่มีความ
ประณีต แม่นยํา และยังมีความสวยงาม โดยเฉพาะการผลิตสินค้ากลุ่มรางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบของบริษทั จะใช้
เครื่องจักรเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นในการทํางาน ซึ่งทําให้ขอบของรางเดินสายไฟฟ้าที่ได้มีความเรียบเสมอกัน และไม่มีคม ทํา
ให้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สายไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความหลากหลายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
ความแตกต่างกันไปตามการใช้งานแปรรูปโลหะหลายประเภท เช่น เครื่องตัดโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องพับโลหะ เครื่อง
เจาะโลหะ เครื่องอัดขึ้นรูป (Hydraulic Press) เป็นต้น
สินค้าที่บริษัทผลิตเป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ได้แก่ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
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ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars ภายใต้การรับรองของ United Kingdom
Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council of Thailand (NAC Thailand) ในส่วนผู้ผลิตและ
จําหน่ายงานขึ้นรูปโลหะตามแบบ การได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 902-2532) จากสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับ สินค้าในกลุ่มโคมไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการ
ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
นอกจากความหลากหลายของสินค้าที่บริษัทผลิตและจําหน่ายจะตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของกลุ่ม
ลูกค้า และมีมาตรฐานของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยการบริการ
ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในกําหนดเวลา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในการผลิตสินค้าให้
เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด
2) กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาขาย (Price)
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกด้วยอัตรากําไรที่เหมาะสม หรือ วิธีการบวกส่วนเพิ่ม
จากต้นทุน (Cost Plus Margin) และเป็นตามภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยการอิงราคาสินค้าตามราคาตลาดเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดยการตัดราคา
แข่งกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ แต่จะเน้นที่คุณภาพที่ได้มาตรฐานของสินค้าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในหลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้า ตามนโยบายของบริษัท รวมถึงพิจารณา
ประวัติของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและการชําระเงินของลูกค้าในอดีตประกอบการพิจารณา เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาขาย ในกรณีที่ราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า
ของบริษัทมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก โดยบริษัทมีฝ่ายจัดซื้อในการติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ในการ
วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดรับกับการผลิตสินค้าของบริษัท และสามารถควบคุมต้นทุนและกําไรขั้นต้นได้เหมาะสม
สําหรับสินค้าที่บริษัทผลิตเป็นมาตรฐาน ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสารและตู้ไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน บริษัท
มีการกําหนดราคาขายตามใบเสนอราคาขายสินค้า (Price List) และมีนโยบายการให้ส่วนลดแก่ ลูกค้าตามนโยบายและ
อํานาจอนุมัติของบริษัท รวมถึงมีการพิจารณาปรับปรุง ใบเสนอราคาขาย (Quotations) ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตตาม
ความเหมาะสม หรือกรณีที่ต้นทุนเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ส่วนสินค้าบางกลุ่มที่บริษัท ผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งอาจไม่มีรูปแบบมาตรฐาน มีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ตาม
ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เช่น สินค้าในกลุ่มตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets
and Enclosures) ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Switchboards) สินค้าในกลุ่มโลหะเชื่อมประกอบ (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) บริษัทพิจารณากําหนด
ราคาขายสินค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ และความซับซ้อนในการผลิต ตามคําสั่งซื้อของลูกค้าเป็นรายครั้ง ด้วยราคาที่ลูกค้าพึง
พอใจ
3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
สินค้าของบริษัทมีหลากหลายกลุ่มสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ต้องมีการวาง
ระบบไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้งานระบบไฟฟ้า และการขึ้นรูปและแปรรูปโลหะต่างๆ บริษัทสามารถแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าได้ออกเป็น 4 ประเภท แยกตามสินค้าที่ซื้อและพฤติกรรมการการสั่งซื้อ จึงมีการแบ่งช่องทางการจําหน่ายให้สอดคล้อง
กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่
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1) ผู้รับเหมางานระบบในส่วนงานระบบไฟฟ้า และผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง (Contractors Cluster) เป็น
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท โดยเฉพาะสินค้าในหมวดรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า และสินค้าหมวดตู้สื่อสาร ตู้
ไฟฟ้า และตู้โลหะ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ของบริษัท โดยบริษัทจะเสนองานโครงการโดยตรงไปยัง ผู้รับเหมา
โครงการในส่วนงานระบบไฟฟ้า ซึ่งรับงานจากเจ้าของโครงการหรือจากผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง เช่น
อาคาร คอนโดมิเนียม สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น
ผู้รับเหมาจะมีการสั่งซื้อสินค้าตามแบบซึ่งออกแบบและอนุมัติโดยวิศวกรมาแล้ว ซึ่งผู้ออกแบบจะเป็นผู้
กําหนดรายชื่อผู้ จัด จํา หน่า ยสินค้ า (Vendor List) ให้แก่ผู้รับเหมาโครงการนํ าไปสั่ งซื้อ สินค้า และมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ โดยบริษัทมีชื่ออยู่ในผู้ผลิตงานระบบไฟฟ้า (Vendor List) บริษัทจะกําหนดให้
ฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทติดตามประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งมายัง
ผู้รับผิดชอบที่ฝ่ายขายของบริษัท เพื่อดําเนินการจัดทําการเสนอราคา (Quotations) ไปยังผู้รับเหมางาน
ระบบไฟฟ้าหรือผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษัท ยั งมี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น สถานะทางการเงิ น และคั ดเลื อกลู ก ค้า ประเภท
ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า และผู้รับเหมาโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงในการชําระเงิน โดยพิจารณาจากงบ
การเงิน ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน / ชื่อเสียง / ประวัติและผลงานการทํางานที่ผ่านมา /
ประวัติการชําระเงินในอดีต บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตการชําระเงินของลูกค้าประมาณ 30 – 90 วัน
2) ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster) บริษัทมีการติดต่อกับลูกค้าภาคส่วนธุรกิจโดยตรงที่สั่งซื้อสินค้า
หรือสั่งผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าซึ่งมีทั้งลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นประจําอย่างต่อเนื่องและลูกค้าที่
สั่งซื้อเป็นครั้งคราว เช่น สินค้าในหมวด ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication
and Metal Working) สินค้ากลุ่มแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine
Tools and Equipments) และสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เป็นต้น
3) ตัวแทนจําหน่าย (Dealers) ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าในประเทศและ
ในต่ า งประเทศผ่ า นตั ว แทนจํ า หน่ า ย โดยการแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า เพื่ อ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อช่วยกระจายสินค้าและเพิ่ม
ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งจะเป็นการขายสินค้าผ่าน
ตัวแทนจําหน่ายสําหรับสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และงานขึ้นรูปอื่นๆ
จากโลหะ ปัจจุบันได้เริ่มแต่งตั้งตัว แทนจําหน่ายบ้างแล้ว และคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ผ่านช่องทางการจัด
จําหน่ายนี้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เป็นต้นไป
4) ร้านค้าปลีก-ส่ง ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการขายสินค้าให้ร้านค้าปลีก-ส่ง เนื่องจากบริษัทไม่ได้เน้นการขาย
และการทําการตลาดให้ลูกค้ากลุ่มนี้ แต่จะเริ่มเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายนี้ในอนาคต สําหรับสินค้าที่
บริษัทจะเน้นจําหน่ายให้แก่ร้านค้าปลีก-ส่ง ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีขนาดมาตรฐาน
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายนี้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เป็นต้นไป
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ แยกตามประเภทลูกค้าในปี 2556 – ปี 2558
ประเภทลูกค้า

ปี 2556
ปี 2557
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
657.75
78.57
500.07
71.88

ปี 2558
ล้านบาท
%
540.39
67.38

ผู้รับเหมางานระบบ และผู้รับเหมา
โครงการก่อสร้าง
ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ
179.40
21.43
195.63
28.12
261.52
32.61
/*
ตัวแทนจําหน่าย
--------0.11
0.01
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
837.15 100.00
695.70 100.00
802.02
100.00
หมายเหตุ : /* เป็นรายได้จากการจําหน่ายตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง ให้แก่ตัวแทนรายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของลูกค้า โดยมีนโยบายทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
1) การโฆษณาผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาในนิตยสารสมาคมช่าง
เหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (THAI ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION :
TEMCA) ซึ่งเป็นนิตยสารเฉพาะของผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า รวมถึงการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.bsmp.co.th ซึ่งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแคตตาล็อคสินค้า (Catalog) ของทางบริษัทได้ เป็นต้น
2) การออกบูธแสดงสินค้าต่างๆ ตามมหกรรมแสดงสินค้า ได้แก่ งานแสดงสินค้า INTERMACH ที่เป็นงาน
แสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ งานออกบูธแสดงสินค้าของสมาคมช่างเหมา
ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (THAI ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION :
TEMCA) เป็นต้น
3) การจัดงานสัมมนา หรือการเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมงานที่โรงงานของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในความ
หลากหลายของสินค้าทีบ่ ริษัทสามารถผลิตได้มากยิ่งขึ้น
4) การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าโดยเชิญมาเยี่ยมชมงานที่โรงงานของบริษัท
5) การจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าภาคส่วนธุรกิจเพื่อช่วยส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของบริษัท
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
6) อื่นๆ เช่น การเชิญนักศึกษามาดูงานและฝึกงานกับบริษัท ตลอดจนเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษารู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น และยังเป็นประโยชน์ในการรั บสมัครงานของนักศึกษาวิศวกรจบใหม่ซึ่งอาจ
เข้ามาร่วมงานกับบริษัทในอนาคตได้ด้วย
2.3.2

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ปัจจุบันบริษัทขายสินค้าทั้งหมดให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละหมวดผลิตภัณฑ์มี
รายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑ์รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ได้แก่ กลุ่มผู้รับเหมางานระบบในส่วนงานระบบไฟฟ้าและ
ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการ
วางระบบไฟฟ้าตั้งแต่การวางระบบสาธารณูปโภคในครั้งแรกเมื่อเริ่มก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสํานักงานใหม่ ไปจนถึง
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ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแทนหรือซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ให้ดีขึ้น เช่น อาคาร คอนโดมิเนียม
สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น
รายชื่อลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมางานระบบระบบไฟฟ้าและผู้รับเหมาโครงการก่อสร้า งรายสําคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน), บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด , บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด , บริษัท
เตียวฮงสีลม จํากัด , บริษัท ฤทธา จํากัด, บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด , บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ามากกว่า 200 รายในสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
ตารางแสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัทสําหรับการขายสินค้าในกลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
โครงการ
ประเภทธุรกิจ
สถานที่
DUSIT GRAND CONDO VIEW
คอนโดมิเนียม
พัทยา
IDEO
คอนโดมิเนียม
ถ.จรัญสนิทวงศ์ 39 กรุงเทพฯ
TOYOTA GATEWAY
โรงงาน
จ.ฉะเชิงเทรา
3M
โรงงาน
นิคมลาดกระบัง
โอสถสภา
โรงงาน
หัวหมาก กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาล
จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาล
พระราม 6 กรุงเทพฯ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงาน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
M SILOM
สํานักงาน
สีลม กรุงเทพฯ
MARRIOTT
โรงแรม
ถ.สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ
CP เขาใหญ่
โรงแรม
จ.นครนายก
NIST International School
โรงเรียน
ถ.สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
CENTRAL EASTVILLE
ห้างสรรพสินค้า
ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ
CENTRAL WESTGATE
ห้างสรรพสินค้า
บางใหญ่ จ.นนทบุรี
THE BRIGHT
ห้างสรรพสินค้า
ถ.พระราม 2 กรุงเทพฯ
ROBINSON PRACHINBURI
ห้างสรรพสินค้า
จ.ปราจีนบุรี
เซียร์ รังสิต
ห้างสรรพสินค้า
รังสิต จ.ปทุมธานี
Big C น่าน
ห้างสรรพสินค้า
จ.น่าน
ศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ศูนย์ซ่อม
บางใหญ่ จ.นนทบุรี
BITEC (Phase 2)
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
บางนา
สนามบินภูเก็ต
สนามบิน
จ.ภูเก็ต
BMW
โชว์รูม
จ.สระบุรี
SUPALAI PREMIER RAMA III
คอนโดมิเนียม
กรุงเทพฯ
SUPALAI PARK KASET NAWAMIN
คอนโดมิเนียม
กรุงเทพฯ
PARK VENTURE
คอนโดมิเนียม
กรุงเทพฯ
MALIBU KHAOTAO
โรงแรม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ROBINSON TRANG
ห้างสรรพสินค้า
จ.ตรัง
LOTUS วังน้อย
คลังสินค้า
อ.วังน้อย จ.อยุธยา
PARADISE PARK
ห้างสรรพสินค้า
ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ.
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2557-2558
2556 - 2557
2556 - 2557
2556 - 2557
2556 - 2557
2556 - 2557
2554 - 2555
2554 - 2555

หมายเหตุ : ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัทข้างต้น เป็นการขายสินค้าผ่านกลุ่มลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและผู้รับเหมา
โครงการก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างจากเจ้าของโครงการ (ลูกค้าปลายทาง)
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
บริษัทผลิตตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย สําหรับสินค้าประเภทตู้
สื่อสาร กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นลูกค้าภาคธุรกิจที่จะนําไปใช้ในธุรกิจของลูกค้าเองหรือเพื่อไปจําหน่ายอีกต่อหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจติดตั้งและบํารุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สารสนเทศ ธุรกิจผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็น
ลูกค้าที่สั่งผลิตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยนําตู้โลหะสั่งผลิตไปติดตราสินค้าเพื่อ
จําหน่ายหรือใช้งานต่อ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และรับเหมาติดตั้งและ
ก่อสร้างระบบเครือข่ายสายสัญญาณ ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
ในด้านกลุ่มลูกค้า สําหรับตู้ไฟฟ้า ได้แก่ ลูกค้าภาคธุรกิจ เช่น บริษัทจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสั่งซื้อตู้ไฟฟ้าเพื่อ
นําไปใช้ติดตั้งในระบบวงจรไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าหรือตราสินค้าของบริษัท และลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาวางระบบ
สายไฟฟ้า หรือระบบไวร์ริ่ง (Wiring) ซึ่งวางระบบไฟฟ้าขนาดเล็กถึงปานกลาง จะสั่งซื้อเฉพาะเปลือกตู้ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
จากบริษัท และนําเปลือกตู้ที่ซื้อ ไปจัดวงจรไฟฟ้าเอง และสําหรับสินค้ากลุ่มตู้โลหะ บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้รับเหมา
โครงการจากการรับงานภาครัฐและเอกชนที่มีการนําตู้โลหะไปใช้ในโครงการต่างๆ เช่น ตู้โลหะเพื่อ ใส่อุปกรณ์ติดตั้งกล้ อง
CCTV ในกรุงเทพฯ ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางบนทางด่วน และตู้แสดงยอดเงินจ่ายค่าผ่านทางบนทางด่วน เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า ได้แก่ ผู้รับเหมางานโครงการในส่วนงานระบบไฟฟ้า ที่ต้องใช้
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Electrical Switchboards) หรือตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Boards) ในการก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าของอาคารต่างๆ เป็นหลัก และมีลูกค้าภาคธุรกิจอีกบางส่วน
ผลิตภัณฑ์โลหะเชื่อมประกอบ
กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นงานโลหะในกลุ่มงานโครงสร้างเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น โครง
ป้ายทางหลวง, โครงป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน ,เสาตั้งกล้อง CCTV, ประกับจับเสากล้อง CCTV, แร็ค (Rack) สําหรับวาง
ชิ้นส่วน/อะไหล่รถยนต์, โครงเหล็กสําหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาโครงการของทั้งภาครัฐ
และเอกชน และลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ เช่น บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรและบริการด้านระบบไฟฟ้า
บริษัทผู้ผลิตหีบห่อผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ บริษัทผู้ผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของจากโลหะ เป็นต้น เช่น สินค้าจําพวกแร็ค (Rack)
สําหรับบรรจุชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ ซึ่งลูกค้าเป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับรถยนต์หรือสินค้าโลหะต่างๆ ที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม และลูกค้าในลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็นการสั่งผลิตเป็นครั้งคราว ได้แก่ กลุ่มสินค้าโครงสร้างโลหะ , โครงป้าย
อัจฉริยะบนทางด่วน, และโครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยลูกค้าที่มีการสั่งผลิตเพื่องานโครงการนั้น มีทั้งบริษัทผู้รับเหมา
เอกชน ที่ชนะการประมูลโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจากโครงการของภาครัฐที่เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น
เช่น บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)
บริษัทรับผลิตงานโครงสร้างเหล็กที่ใช้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น
เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (Boom Sprayer) และอุปกรณ์รถพรวนดิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตแม่พิมพ์โลหะ
(Mold and Die Making) สําหรับใช้ในงานโครงสร้างโลหะ และการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น โดยลูกค้าในกลุ่มนี้
เป็นลูกค้าภาคส่วนธุรกิจเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคําสั่งผลิตอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะ
กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มนี้ คือ ลูกค้าภาคธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าและตราสินค้าของตนเอง แต่ว่าจ้างให้บ ริษัท
ผลิตอะไหล่หรือชิ้นส่วนโลหะบางส่วน และนํา ไปประกอบที่โรงงานของลูกค้าเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ
เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาดใหญ่ เช่น บริษัทผู้ผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้ตราสินค้า “สยามคูโบต้า ”,
บริ ษัท ผู้ ผลิ ตเครื่อ งปรั บอากาศภายใต้ต ราสิ นค้ า “TRANE”, บริษั ท ผู้ผลิต เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ภายใต้ ตราสิน ค้า “พานาโซนิ ค
(Panasonic)” เป็นต้น
บริษัทมียอดขายให้กับลูกค้า 10 อันดับแรกรวมกัน ในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 48.44 และ ร้อยละ 51.98
ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ ซึง่ สินค้าทีจ่ ําหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว เป็นการจําหน่ายสินค้าในกลุ่ม
แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ กลุ่มชิ้นส่วนโลหะ กลุ่มตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ และกลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
ตารางแสดงประเภทกลุ่มลูกค้าสําหรับสินค้าแต่ละกลุ่มของบริษัท
ประเภทลูกค้า
กลุ่มสินค้า

รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal
Trunking and White Conduits)
ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
(Communication Racks,
Cabinets and Enclosures)
ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
(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 ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ ตัวแทนจาหน่าย
โครงการก่อสร้าง
(Business)
(Dealer) /1
(Contractors)


 /2












/3

ร้านค้าปลีก-ส่ง
(Agent) /1







หมายเหตุ : /1 ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับตัวแทนจําหน่าย (Dealer) และร้านค้าปลีก-ส่ง แต่บริษัทจะเริ่ม
เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายนี้ในอนาคต โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายดังกล่าวในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559
เป็นต้นไป
/2 ปัจจุบันบริษทั มีการจําหน่ายรางและท่อร้อยสายให้แก่บริษัทผู้รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลแห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อ
จําหน่ายต่อให้แก่ตวั แทนจําหน่ายแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
/3 ปัจจุบันบริษทั มีการจําหน่ายตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง ให้แก่ตัวแทนรายหนึ่งในประเทศญี่ปนุ่
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ แยกตามประเภทลูกค้าในปี 2556 – ปี 2558
ประเภทลูกค้า

ปี 2556
ปี 2557
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
657.75
78.57
500.07
71.88

ปี 2558
ล้านบาท
%
540.39
67.38

ผู้รับเหมางานระบบ และผู้รับเหมา
โครงการก่อสร้าง
ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ
179.40
21.43
195.63
28.12
261.52
32.61
/*
ตัวแทนจําหน่าย
0.11
0.01
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
837.15 100.00
695.70 100.00
802.02
100.00
หมายเหตุ : /* เป็นรายได้จากการจําหน่ายตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง ให้แก่ตัวแทนรายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

2.3.3

ภาวะอุตสาหกรรม

รายได้หลักของบริษัทมาจากสินค้าประเภทรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ และงานโลหะ
เชื่อมประกอบ ซึ่งสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ งานโลหะเชื่อม
ประกอบ โดยสินค้าในแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้
1) กลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ขึน้ อยู่กับภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
2) กลุม่ ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ ขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมตลาดสื่อสารในประเทศไทย และอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง
3) กลุ่มตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมตลาดสื่อสารใน
ประเทศไทย
4) กลุ่มโลหะเชื่อมประกอบ ขึ้นอยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
5) กลุ่มแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย
และการลงทุนของภาคเอกชน
6) กลุ่มชิ้นส่วนโลหะ ขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย และการลงทุนของ
ภาคเอกชน
สําหรับโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทกลุ่มสินค้า ในปี 2556 – ปี 2558
ประเภทรายได้
1) รายได้จากการขายรางและ
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร
ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
3) รายได้จากการขายตูค้ วบคุมไฟฟ้า
และโคมไฟฟ้า
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ
เครื่องมือ และอุปกรณ์
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ

ปี 2556
ล้านบาท
%
404.21
47.96

ปี 2557
ล้านบาท
%
447.50
64.03

ปี 2558
ล้านบาท
%
384.66
47.72

106.48

12.63

89.77

12.85

101.83

12.63

53.29

6.32

17.90

2.56

29.87

3.70

189.63
5.37

22.50
0.64

24.14
5.65

3.45
0.81

50.45
15.63

6.26
1.94

60.00

7.12

107.39

15.36

206.10

25.57
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ประเภทรายได้
/1

7) รายได้จากการซือ้ มาขายไป
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการบริการ /2
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น /3
รายได้รวม

ปี 2556
ล้านบาท
14.34
833.32
3.83
837.15
5.74
842.89

%
1.70
98.87
0.45
99.32
0.68
100.00

ปี 2557
ล้านบาท
%
2.59
0.37
694.94
99.43
0.76
0.11
695.70
99.54
3.21
0.46
698.91 100.00

ปี 2558
ล้านบาท
5.96
794.50
7.52
802.02
4.11
806.13

%
0.74
98.56
0.93
99.49
0.51
100.00

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการซื้อมาขายไป ได้แก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น และอื่นๆ
/2 รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กบั ลูกค้าภายนอก
/3 รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร(ขาดทุน)ตัดจําหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขาย
เศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น

2.3.3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า
ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภ ายในประเทศ โดยเฉพาะการขยายตัวเร่งขึ้นของการ
ลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การส่งออกสินค้า
ปรับตัวลดลงและเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในด้านการผลิต สาขาก่อสร้ างขยายตัวสูง สาขาโรงแรม
และภัตตาคาร และสาขาบริการอื่นๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดี สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง แต่สาขาเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งและเป็นข้อจํากัด ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อ
เทียบกับปี 2557
เศรษฐกิจไทย ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

สําหรับภาพรวมทั้งปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 สูงกว่า การขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557 โดยการ
บริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 2.1 และร้อยละ 4.7 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้ อยละ -0.9
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.9 ของ GDP
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ว่า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.8 – 3.8 คาดปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 0.8 และร้อยละ 2.8
ในปี 2557 และ ปี 2558 ตามลําดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
(1) การเร่งขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและอัตราการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2559 ที่สูงขึ้น ประกอบกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่สงํ
ผลให้อัตราการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
(2) แรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559
(3) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวเร่งขึ้นและสํงผลให้รายรับ
และสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2558
(4) ราคาน้ํามันทีค่ าดว่าจะอยูใ่ นระดับต่ํากว่าปี 2558 ซึง่ จะสนับสนุนอํานาจซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจ และ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
(5) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว ร้อยละ 1.2 การ
บริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่
ในช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP
2.3.3.2 อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการใช้สินค้าของบริษัทในกลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
กลุ่มตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ กลุ่มตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า และกลุ่มงานโลหะเชื่อมประกอบ ซึ่งสินค้ากลุ่มดังกล่าว
ใช้ในงานวางระบบไฟฟ้าของอาคาร โรงงานต่างๆ รวมถึงงานโครงสร้างในส่วนที่เป็นโลหะเชื่อมประกอบ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่มี
อิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การลงทุนก่อสร้างของภาครัฐและเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การก่อสร้างของภาครัฐ
ข้อมูลภาคการก่อสร้างของไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ภาคการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 23.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 9.4 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เป็นผลจากการก่อสร้างภาครัฐที่ขยายตัวสูงร้อยละ 54.5 โดยการก่อสร้างของรัฐบาล
ขยายตัวร้อยละ 66.8 การก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 15.8 ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.3
สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของเครื่องชี้สําคัญๆ ทั้งพื้นที่ ทั้งพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็ก และปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ สําหรับราคาวัสดุก่ อสร้างลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ที่ร้ อยละ 6.6
ตามการลดลงของต้ นทุนด้านพลังงานและราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาเหล็กซึ่งปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปทานส่ วนเกินใน
ตลาดโลกยัง อยู่ใ นเกณฑ์ สูง รวมทั้ ง ปี 2558 การผลิต สาขาก่ อสร้ า งขยายตั ว ร้อ ยละ 15.8 โดยการก่ อ สร้ า งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 33.7 และร้อยละ 0.7 ตามลําดับ
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
ในไตรมาสแรกของปีง บประมาณ 2559 (เดื อนตุลาคม 2558 – เดือ นธั นวาคม 2558) รั ฐบาลมี การเบิก จ่ า ย
งบประมาณทั้งสิ้น 1,038,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.3 ประกอบด้วย
1) งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ 2559 มีการเบิกจ่าย 807,674.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 5.4 อัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 29.7 ของวงเงินงบประมาณ (ต่ํากว่าเป้าหมาย
การเบิกจ่ายซึ่งกําหนดไว้ที่ร้อยละ 30.0 และอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 29.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยเป็นการ
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เบิกจ่ายรายจ่ายประจํา 739,517.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 (อัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 33.9 สูงกว่าร้อย
ละ 33.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 68,157.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 65.1 (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 12.7 ต่ํากว่าเป้าหมายซึ่งกําหนดไว้ที่ร้อย
ละ 19.0 แต่สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 9.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน)
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (GFMIS)

2) งบประมาณกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 83,405.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 7.2 (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 28.7 สูงกว่าร้อยละ 22.1 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)
3) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ หลังหักรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีวงเงิน 2,548.6
ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุน 118,075.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายงบลงทุนของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง
4) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 29,743.5 ล้านบาท ประกอบด้วย มาตรการลงทุน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน ระยะ
เร่งด่วน) 28,451.7 ล้านบาท เงินกู้ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 666.3 ล้านบาท เงินกู้เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) 625.5 ล้านบาท และเงินเหลือจ่ายจาก
เงินกู้ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 662.8 ล้านบาท
การลงทุนของภาคเอกชน
สําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.9 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ
3.1 และร้ อยละ 10.1 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ตามลําดับ โดยการลงทุนในเครื่ องมื อ
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 13.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 สอดคล้องกับมูลค่า
การนําเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 และปริมาณการจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกใน
รอบ 10 ไตรมาส ร้อยละ 17.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.1 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ตามลําดับ การ
ลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 โดยปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์
ในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ลดลงร้อยละ 0.8 ร้อยละ 5.1
และร้อยละ 17.5 ตามลําดับ ในขณะที่ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2558 อยู่ที่ 62.4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 95.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 66.1 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ส่วน
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ยอดการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนอยู่ที่ 144 พันล้ านบาท ลดลงร้อยละ 51.5 แต่จํานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ดัชนีความเชือ่ มั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 49.7 เทียบกับระดับ 46.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 โดยรวม
ทั้งปี 2558 การลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.0 โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้ อยละ 2.7 ในขณะที่การลงทุน
ก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2557
การลงทุนภาคเอกชนในปี 2555 – ปี 2558

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2.3.3.3 อุตสาหกรรมตลาดสื่อสารในประเทศไทย
อุตสาหกรรมตลาดสื่อสารมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการใช้สินค้าของบริษัทในกลุ่มตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ
และกลุ่มตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า โดยภาวะอุตสาหกรรมของตลาดสื่อสารในช่วงปี 2556 – 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาดสื่อสาร (Communication Market)
ในประเทศไทยปี2557 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 499,741 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.6 จากปี 2556 ซึ่งตลาดสื่อสาร
ประกอบด้วย 2 ตลาดหลัก ได้แก่ 1) ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) มีมูลค่า 199,415 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 39.9 ของมูลค่าตลาดสื่อสารรวม และ 2) ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) มีมูลค่า 300,326 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.1 ของมูลค่าตลาดสื่อสารรวม ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2558 ภาพรวมของตลาดสื่อสารจะมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 12.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 หรือ คิดเป็นมูลค่าตลาดสื่อสารรวมทั้งสิ้น 561,418 ล้านบาท ดังภาพ
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ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตารางแสดงรายละเอียดมูลค่าตลาดสื่อสาร ในปี 2556 – ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ทั้งนี้ ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) ในส่วนที่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ตลาด
อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) ในส่วนอุปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment) อุปกรณ์สื่อสาร
ใช้สาย (Wireline Equipment) และ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment) เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าในภาคส่วน
ธุรกิ จที่ ประกอบธุร กิจ ที่เกี่ ยวข้อ งกับ ธุร กิจเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (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 หรือคิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 9.1 จากปี 2557

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) : อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wireline Equipment)
ในปี 2557 อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wireline Equipment) มีมูลค่า 14,978 ล้านบาท เติบโตคิดเป็นร้อยละ 1.8 จากปี
2556 ประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทาง (Access Equipment) มูลค่า 6,258 ล้านบาท อุปกรณ์สายสัญญาณสําหรับ
การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กร (LAN Cabling) มูลค่า 5,125 ล้านบาท และอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ (PBX) มูลค่า
3,595 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปี 2558 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย จะมีมูลค่า 15,795 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต
ร้อยละ 5.5 จากปี 2557

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (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 คาดการณ์วา่ ปี 2558 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย จะมีมูลค่า 31,157 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตร้อย
ละ 14.0 จากปี 2557

ที่มา : ฝ่ายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
.

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดสื่อสารในปี 2558
 ปัจจัยบวก
1) การใช้งานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน รองรับการใช้งาน
Cloud และ Big Data
2) การใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ Mobile Data รองรับความต้องการใช้ Social Media และ
อินเตอร์เน็ต
3) การประมูลคลื่นความถี่สําหรับให้บริการ 4G
4) การทําธุรกรรมออนไลน์เริ่มเป็นทีย่ อมรับมากขึ้น
5) นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายและการลงทุน
6) AEC ขยายช่องทางธุรกิจและฐานลูกค้า
 ปัจจัยลบ
1) เศรษฐกิจของประเทศยังมีแนวโน้มชะลอตัว และธุรกิจเอกชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
2) สถานการณ์บา้ นเมืองทางความมั่นคงและทางการเมือง
3) การชะลอตัวการลงทุนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจด้านสื่อสาร
2.3.3.4 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย
บริ ษัท เป็น ผู้ ผลิ ต สิ น ค้า ในกลุ่ ม แม่พิ ม พ์โ ลหะ เครื่อ งมือ และอุป กรณ์ และกลุ่ มชิ้ นส่ ว นโลหะ ซึ่ง ขึ้น อยู่กั บ ภาวะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลัก โดยข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทยมีจํานวน
1,264 ราย แบ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร 194 ราย ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ กล 125 ราย และผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งจั ก รกล
อุตสาหกรรม 945 ราย ทั้งนี้ ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย สําหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การนาเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี
2558 แต่หดตัวตัวร้อยละ 7.4 เมื่อกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 9,209 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่ องจักรงาน
เกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 แต่หดตัวร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี
2557 มูลค่ าการนํ า เข้ า อยู่ ที่ 8,850 ล้ า นบาท สํ าหรั บสิ น ค้า ที่ มีมู ลค่า การนํ าเข้ าสู ง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งบํ า รุง รั กษา และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 5,069 ล้านบาท และภาพรวมทั้งปี 2558 การนําเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวม
เป็น 35,731 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3
ของปี 2558 และขยายตัวร้อยละ 18.4 เมื่อกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,835 ล้านบาท โดยกลุ่ม
เครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 และขยายตัวร้อยละ 18.7 เมื่อกับไตร
มาสที่ 4 ของปี 2557 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,818 ล้านบาท สําหรับสินค้าที่มีมูลค่ าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,057 ล้านบาท และภาพรวมทั้งปี 2558 การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวม
เป็น 30,179 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 374 ล้า นบาท ขาด
ดุลการค้าลดลง 568 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 และขาดดุลการค้าลดลง 2,116 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสที่
4 ของปี 2557
2.3.3.5 แนวโน้มราคาวัตถุดิบเหล็ก
วัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat Product) เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสี ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนนี้นําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ยานยนต์ ท่อ
เหล็ก ก่อสร้าง เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทมีฝ่ายจัดซื้อที่ติดตามราคาวัตถุดิบเหล็กอย่างใกล้ชิด
เป็นรายวัน และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารที่มีความชํานาญและอยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะมานานเกือบ 20 ปี ทําให้
บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบเหล็ก และมีการพิจารณาการสั่งซื้อวัตถุดิบ
และการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีการกําหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กและสต๊อควัตถุดิบให้
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เพียงพอกับการผลิตและสอดคล้องกับการวางแผนการผลิตของบริษัท เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตรงตาม
กําหนดเวลา โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการสต๊อควัตถุดิบเหล็กเพื่อเก็งกําไรราคาวัตถุดิบเหล็ก
นอกจากนี้ สามารถแสดงราคาวัตถุดิบประเภทเหล็ก 4 ประเภทหลัก ที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตในระยะเวลา 4 ปี
(มกราคม 2555 – ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled
steel sheet) แผ่นเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized steel sheet) และ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้าหรือเหล็ก EG (Electro
Galvanized steel sheet) ได้ดังนี้
กราฟแสดงราคาวัตถุดิบประเภทเหล็ก 4 ประเภทหลัก ที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตในระยะเวลา 4 ปี (ม.ค. 55 – ธ.ค.58)

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

ทั้งนี้ วัตถุดิบเหล็กรายการหลักที่บริษัทสั่งซื้อเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็น
ซึ่งในปี 2558 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 67 ของปริมาณวัตถุดิบเหล็กรวมที่บริษทั ใช้ในการผลิต โดยมีราคาเฉลี่ยในปี 2555 –ปี
2558 (อ้างอิงจากราคาวัตถุดิบเหล็กแผ่นที่บริษัทซื้อจริง) ดังนี้
ประเภทวัตถุดิบ
ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดร้อน
% เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดเย็น
% เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หน่วย

ปี 2555

บาทต่อกิโลกรัม

23.70

บาทต่อกิโลกรัม

26.72

ปี 2556
24.22
2.22%
24.79
-7.22%

ปี 2557
23.69
-2.21%
24.62
-0.67%

ปี 2558
19.20
-18.95%
19.69
-20.05%

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

2.3.4

ภาวะการแข่งขัน
บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและได้มาตรฐานสากล ด้วยการใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลากหลายของกลุ่ม
สินค้า ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า โลหะเชื่อมประกอบ
แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนโลหะ ทําให้บริษัทมีคู่แข่งทางตรงที่มี การผลิตสินค้าเหมือนกันกับสินค้าที่บริษัท
ทั้งหมด ค่อนข้างน้อย
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 52

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม สําหรับการแข่งขันของสินค้าแยกตามหมวดสินค้าของบริษัท สรุปได้ดังนี้
ตลาดรางเดินสายไฟฟ้ามีการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีผู้ผลิตหลายรายในประเทศ โดยผู้ประกอบการ
ที่มีการผลิตสินค้าใกล้เคียงกันและมีคุณภาพในระดับเดียวกับบริษัท ได้แก่
1) บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) (ASEFA)
2) บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) (SCI)
3) บริษัท ยูไอ ทรังค์กิ้ง แอนด์ เมททัล เวิร์ค จํากัด (UI)
4) บริษัท ที ไอ ซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
5) บริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จํากัด
6) บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเลคทริค จํากัด
7) บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จํากัด
8) บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จํากัด
9) บริษัท บอร์ดแอ็ดวานซ์ จํากัด
10) บริษัท ลีน่า พี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
สําหรับตลาดท่อร้อ ยสายไฟฟ้า มีการแข่งขันอยู่ ในระดับ ปานกลาง เนื่องจากมีผู้ผลิ ตหลายรายในประเทศ โดย
ผู้ประกอบการที่มีการผลิตสินค้าใกล้เคียงกันและมีคุณภาพในระดับเดียวกับท่อร้อยสายไฟฟ้าที่บริษัทจําหน่าย (บริษัทไม่ได้
เป็นผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าเอง) ได้แก่
1) บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
2) บริษัท ไดว่า อินดัสตรี จํากัด
3) บริษัท ยูไอ ทรังค์กิ้ง แอนด์ เมททัล เวิร์ค จํากัด
4) บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) (PAP)
5) บริษัท ตรีมูรติ จํากัด
สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีตัวอย่าง
รายชื่อคู่แข่งได้แก่
1) บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) (ASEFA)
2) บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) (SCI)
3) บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเลคทริค จํากัด
4) บริษัท บอร์ดแอ็ดวานซ์ จํากัด
5) บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จํากัด
สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือตู้สวิทซ์บอร์ด เป็นตลาดที่มีการแข่งขันระดับปานกลาง โดยคู่แข่งขัน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตที่มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง และเน้นการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดโดยเฉพาะ ได้แก่
1) บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) (ASEFA)
2) บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) (SCI)
3) บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซีสเต็ม จํากัด
4) บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จํากัด (PMK)
5) บริษัท ยู-เอส เอ็มดี จํากัด (U-SMD)
6) บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จํากัด
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 53

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

และสําหรับผลิตภัณฑ์ในหมวดโลหะเชื่อมประกอบ หมวดแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และหมวดชิ้นส่วนโลหะ
มีคู่แข่งหลายรายในตลาดเช่นกัน แต่เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าที่บริษัทผลิตในหมวดดังกล่าวที่มีความแตกต่างกัน
ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ชิ้นส่วนโลหะที่บริษัทผลิตยังมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
ทําให้ ไม่สามารถระบุคู่แ ข่งทางตรงของบริ ษัทได้ โดยบริ ษัทเน้นกลยุทธ์ ในการผลิตสิน ค้าแปรรู ปโลหะได้ หลากหลายรู ป
แบบอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในเวลาที่จํากัดได้ ทําให้ลูกค้าสามารถสั่งผลิตงาน
โลหะต่าง ๆ จากทางบริษัทได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องว่าจ้างผู้ผลิตหลายบริษทั เพื่อผลิตงานโลหะแต่ละประเภทที่มีความ
แตกต่างกัน
ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ
ในราคาที่เหมาะสม มากกว่าการใช้นโยบายการแข่งขันราคากับคู่แข่ง รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในตราสิน ค้าของ
บริษัท การให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
1. บริษัทมุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตามเวลา ด้วยราคาที่เป็นธรรม
2. บริ ษั ท สามารถผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ใ นหลากหลายรู ป แบบตามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ รวมถึ ง มี ก ารออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. บริษัท ได้รั บ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO
9001:2008 จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars ภายใต้การรับรองของ United
Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council of Thailand (NAC
Thailand) ในส่วนผู้ผลิตและจําหน่ายงานขึ้นรูปโลหะตามแบบ
4. บริษัทมีการผลิตและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าอย่างตรงเวลา มีการรับประกันระหว่างการขนส่ง รวมถึงให้บริการหลัง
การขาย ด้วยการติดตามสอบถามและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนํามาปรับปรุงการผลิตและการให้บริการ
แก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
5. บริษัทมีการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงทักษะในการทํางานของฝ่ายผลิต ให้มี
ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามเวลาและมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ รวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมพนักงานและให้คําแนะนําในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย และมี ค วามหลากหลายเพื่ อ ใช้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ได้
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า
6. บริษัทมีการคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท โดยมีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นจากผู้ขายที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพตามที่กําหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงมีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบเหล็ก (Supplier) อย่างต่อเนื่อง
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2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.4.1

การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของบริษัท 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 สําหรับใช้ในการผลิตสินค้าทุกประเภทของบริษัท ยกเว้นสินค้าประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าที่บริษัทมีการซื้อท่อร้อยสายไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อมาติดตราสินค้าของบริษัท
เพื่อไปจําหน่ายต่อให้ลูกค้า โดยบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายภายในประเทศ ตามนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบและจัดทําทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Supplier List)
ตามที่ได้มีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายไว้ โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ด้วยวิธีการเสนอราคาโดยผู้ขาย
อย่างน้ อย 5 – 7 ราย และบริษั ทเลือ กซื้อสิน ค้าจากผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขที่ เหมาะสม โดยตัวอย่า งของรายชื่ อ
Supplier รายใหญ่ที่บริษัททําการจัดซื้อวัตถุดิบด้วย เช่น บริษัท ไทยสตีลอิมปอร์ต จํากัด บริษัท ค้าเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซัน สตีล กรุ๊ป จํากัด เป็นต้น โดยมีระยะเวลาการสั่งซื้อจนกระทั่งรับมอบ
วัตถุดิบไม่เกิน 7 วัน
สรุปขั้นตอนการสั่งซือ้ วัตถุดิบ
เตรียมว ัตถุดบ
ิ ในการผลิต

ประมาณการเรียกว ัตถุดบ
ิ
้
้ ส่วนสง่ ั ซือ
และชิน

กาหนดระด ับ Min-Max และแจ้ง
Vendor เพือเตรียมการผลิต

กรณี ว ัตถุดบ
ิ เหล็ ก

กรณี ว ัตถุดบ
ิ อืน
่ ๆ

ตรวจระด ับสินค้าคงคล ัง
ตา
่ กว่าระด ับ Min หรือไม่

ตรวจความเพียงพอของ
ระด ับสินค้าคงคล ัง

้
ออกใบต้องการสง่ ั ซือ
ตามระด ับ Min-Max

้
ออกใบต้องการสง่ ั ซือ

้ ออกใบสง่ ั ซือ
้ (PO)
ฝ่ายจ ัดซือ
ตรวจร ับว ัตถุดบ
ิ

ดาเนินการผลิต
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ในขั้นตอนของการสั่งซื้อวัตถุดบิ บริษัทจะทําการประมาณการระดับวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องการสั่งซื้อก่อน
โดยในกรณีที่เป็นวัตถุดิบเหล็ก บริษัทจะมีการกําหนดระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ําและขั้นสูง (Minimum-Maximum Inventory) ไว้
โดยบริษัทจะเก็บวัตถุดิบเหล็กไว้สําหรับให้เพียงพอแก่การผลิตประมาณ 7 – 14 วัน หากปริมาณวัตถุดิบเหล็กที่มีเหลืออยู่ต่ํา
กว่าระดับของสินค้าคงคลังขั้นต่ําที่กําหนดไว้ บริษัทก็จะดําเนินการออกใบต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม และในกรณีที่เป็น
วัตถุดิบอื่นๆ เช่น น็อต สกรู สายไฟฟ้า สีที่ใช้พ่นงานโลหะ วัสดุงานเดินท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ และหรือวัสดุ
สิ้นเปลืองอื่น ๆ นั้นจะมีการตรวจความพอเพียงของวัตถุดิบที่จะต้องใช้ผลิต หากมีไม่เพียงพอ จึงจะออกใบต้องการสั่งซื้อ
หลังจากนั้นฝ่ายจัดซื้อจึงรวบรวมข้อมูลความต้องการวัตถุดิบ และออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังผู้จําหน่าย (Supplier) ต่อไป
สัดส่วนยอดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทในปี 2556 – ปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดซื้อวัตถุดิบ

ปี 2556
ล้านบาท
%

ปี 2557
ล้านบาท
%

ปี 2558
ล้านบาท
%

เหล็ก

379.00

68.10

281.83

61.69

228.34

46.41

สี /1
วัสดุสิ้นเปลือง /2
ท่อโลหะ
งานชุบโลหะ /3
รวม

29.13
52.40
45.86
50.16
556.55

5.23
9.42
8.24
9.01
100.00

29.07
51.43
72.17
22.32
456.82

6.36
11.26
15.80
4.89
100.00

29.61
89.70
110.37
33.98
492.00

6.02
18.23
22.43
6.91
100.00

หมายเหตุ: /1 สีสาํ หรับใช้พ่นสี ในการผลิตสินค้า ประกอบด้วย สีฝุ่นอีพอ็ กซี่ (Epoxy Polyester powder paint) และสีน้ํามัน
/2 วัสดุสิ้นเปลือง ประกอบด้วย น็อต สกรู สายไฟฟ้า วัสดุงานเดินท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในงานประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
/3 งานชุบโลหะ เป็นงานชุบโลหะที่บริษัทว่าจ้างบริษัทภายนอก เช่น งานชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized)
งานชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เป็นต้น

2.4.2

กระบวนการผลิต
บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้า
ที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ ตราสินค้า
“BSM”, “BM” , “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า โดยที่บริษัทมี
กระบวนการผลิตสินค้าเอง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ในส่วนท่อร้อยสายฟ้าและโคมไฟฟ้าที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตและนํา มาติดแบรนด์
สินค้าของบริษัทเพื่อจําหน่ายต่อให้ลูกค้า โดยสามารถแสดงขั้นตอนการผลิตสินค้าที่บริษัทผลิต เอง แบ่งตามหมวดสินค้าของ
บริษัท ได้ ดังนี้
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ขั้นตอนการผลิต
1) ขั้นตอนการผลิตรางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray) และรางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable
Ladder)
้
ร ับคาสง่ ั ซือ
้ ว ัตถุดบ
สง่ ั ซือ
ิ

วางแผนการผลิต
ดาเนินการผลิต

จ ัดเตรียมว ัตถุดบ
ิ

้ ส่วนย่อย
ผลิตชิน
้ ส่วนต่างๆ
ประกอบชิน
ทาผิว พ่นสี และงานชุบ
จ ัดเก็บและจ ัดส่งสินค้า

ในการผลิ ต รางเดิ น สายไฟฟ้ า เมื่ อ ฝ่ า ยขายรั บ คํ า
สั่งซื้อจากลูกค้า จะดําเนินการส่งต่อมายังฝ่ายวางแผนการ
ผลิต ซึ่งฝ่ายวางแผนการผลิตจะดําเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบตาม
ปริมาณที่ต้องใช้ในการผลิต โดยประสานกับฝ่ายคลังสินค้า
เพื่อตรวจสอบระดับวัตถุดิบจากสินค้าคงคลังที่มีอยู่ และจัดซื้อ
วัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นจึงจัดส่งวัตถุดิบมายัง
ฝ่ายผลิ ต เพื่อ เริ่ม ผลิ ตชิ้นส่ วนย่อย และดําเนิน การประกอบ
ชิ้นส่วน จากนั้นทําผิวด้วยการชุบป้องกันสนิม และพ่นสี ตามที่
กําหนดจากคําสั่งซื้อของลูกค้า จากนั้นจึงนําสินค้าสําเร็จรูปที่
ผลิ ต เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไปเก็ บ ที่ ฝ่ า ยคลั ง สิ น ค้ า และจั ด ส่ ง เพื่ อ
เตรียมนําส่งให้ลูกค้าต่อไป

2) ขัน้ ตอนการผลิตตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)
้
ร ับคาสง่ ั ซือ
ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ
้ ว ัตถุดบ
สง่ ั ซือ
ิ

วางแผนการผลิต
ดาเนินการผลิต

จ ัดเตรียมว ัตถุดบ
ิ

้ ส่วนย่อย
ผลิตชิน
พ่นสี

้
้ ส่วนจ ัดซือ
ชิน

ประกอบสินค้า

ขั้นตอนการผลิตตู้เปล่าหรือเปลือกตู้นั้น ฝ่ายขายจะ
เป็นผู้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า และดําเนินการสั่งผลิต โดยใน
กรณี ตู้ ที่ สั่ง ผลิ ต มี รู ป แบบเฉพาะนั้ น ฝ่ า ยวิ ศ วกรรมจะต้ อ ง
ดําเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมในการผลิต รวมถึง
ดําเนินการผลิต สินค้าตั วอย่างให้ลูกค้าพิจารณา และแก้ไข
แบบให้สมบูรณ์ ก่อน แต่ในกรณีที่แบบตู้ที่ลูกค้าสั่งผลิตเป็น
แบบมาตรฐานและมีแบบในการผลิตอยู่แล้ว ฝ่ายวางแผนการ
ผลิ ต จะเริ่ ม ดํ า เนิ น การสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ โดยประสานกั บ ฝ่ า ย
คลังสินค้า เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบจากสินค้าคงคลัง และเริ่ม
นําส่งวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิตเริ่มผลิตชิ้นส่วนย่อย และพ่นสี แล้ว
จึงประกอบชิ้นส่วนเป็นเปลือกตู้ จากนั้นฝ่ายคลังสินค้าและ
จัดส่ง จึงนําสินค้าจัดเก็บในคลังสินค้าและนําส่งลูกค้าต่อไป

จ ัดเก็บและจ ัดส่งสินค้า

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 57

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

3) ขัน้ ตอนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Switchboards) หรือตู้ MDB (Main Distribution Boards)
้
ร ับคาสง่ ั ซือ
ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ
้ ว ัตถุดบ
สง่ ั ซือ
ิ

วางแผนการผลิต
ดาเนินการผลิต

จ ัดเตรียมว ัตถุดบ
ิ

ผลิตโครงตูเ้ ปล่า

้
้ ส่วนจ ัดซือ
ชิน

ประกอบระบบไฟฟ้า

ในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือตู้ MDB นั้น เป็น
การประกอบโครงตู้เปล่าหรือเปลือกตู้ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเข้า
กับแผงวงจรไฟฟ้าที่บริษัทจัดซื้อจากผู้ผลิต โดยขั้นตอนการ
ผลิต ฝ่ายผลิตจะนําโครงตู้เปล่าที่ผลิตเสร็จแล้ว มาประกอบ
เข้ า กั บ ชิ้ น ส่ ว น/อุ ป กรณ์ ร ะบบไฟฟ้ า ได้ แ ก่ สายไฟฟ้ า
แผงวงจรไฟฟ้า หรือแผงวงจรสื่อสาร เมื่อทําการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ า เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยจึ ง ทํ า การทดสอบการใช้ ง านของ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบระบบก่อนจัดเก็บสินค้า
และจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

ทดสอบระบบ
จ ัดเก็บและจ ัดส่งสินค้า

4) ขัน้ ตอนการผลิตโลหะเชือ่ มประกอบ (Fabrication and Metal Working)
้
ร ับคาสง่ ั ซือ

ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ

้ งานต ัวอย่างให้
ผลิตชิน
ลูกค้าพิจารณา
้ ว ัตถุดบ
สง่ ั ซือ
ิ

วางแผนการผลิต

ดาเนินการผลิต

จ ัดเตรียมว ัตถุดบ
ิ

้ ส่วนย่อย
ผลิตชิน

ขั้นตอนการผลิตโลหะเชื่อมประกอบนั้น เมื่อ ฝ่าย
ขายรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าจะดําเนินการสั่งผลิต โดยแจ้งให้
ฝ่ายวิศวกรรมดําเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมในการ
ผลิ ต ก่ อ น จึ ง ดํ า เนิ น การผลิ ต ชิ้ น งานตั ว อย่ า งให้ ลู ก ค้ า
พิจารณา เมื่อได้แบบทีส่ มบูรณ์แล้ว ฝ่ายวางแผนการผลิตจึง
เริ่มดําเนินการวางแผนการผลิต สั่งซื้อวัตถุดิบและประสาน
กับฝ่ายคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบจากสินค้าคงคลัง
จากนั้นจึงเริ่มนําส่งวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิตเริ่มผลิตชิ้นส่วนย่อย
ของงานโลหะเชื่ อ มประกอบ แล้ ว จึ ง นํ า ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ มา
เชื่อมประกอบเป็นชิ้นงาน ก่อนจะทําการเคลือบผิว ชุบ และ
พ่ น สี ตามคํ า สั่ ง ซื้ อ ของลู ก ค้ า จึ ง ดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ ใน
คลังสินค้า พร้อมสําหรับการนําส่งลูกค้าต่อไป

่ มประกอบ
เชือ

ทาผิว พ่นสี และงานชุบ

จ ัดเก็บและจ ัดส่งสินค้า
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5) ขัน้ ตอนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ (Mold & Die Making) (เฉพาะแม่พิมพ์)
้
ร ับคาสง่ ั ซือ

ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ

้ งานต ัวอย่างให้
ผลิตชิน
ลูกค้าพิจารณา
้ ว ัตถุดบ
สง่ ั ซือ
ิ

วางแผนการผลิต

ดาเนินการผลิต

จ ัดเตรียมว ัตถุดบ
ิ

้ ส่วนย่อย
ผลิตชิน

ชุบแข็ง ประกอบแม่พม
ิ พ์

ทดสอบแม่พม
ิ พ์

ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ เมื่อฝ่ายขายรับคําสั่งซื้อ
จากลูกค้า จะดําเนินการสั่งผลิตโดยแจ้งให้ฝ่ายวิศวกรรม
ดําเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมในการผลิตก่อน จึง
ดําเนิน การผลิ ต ชิ้น งานตัว อย่ างให้ลูกค้ าพิจ ารณา เมื่ อได้
แบบที่ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว ฝ่ า ยวางแผนการผลิ ต จึ ง เริ่ ม การวาง
แผนการผลิต สั่งซื้อวัตถุดิบและประสานกับฝ่ายคลังสินค้า
เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบจากสินค้าคงคลัง จากนั้นจึงเริ่มนําส่ง
วัตถุดิบให้ฝ่ายผลิตเริ่มผลิตชิ้นส่วนย่อยของแม่พิมพ์ โดยใน
ขั้ น ตอนนี้ จ ะต้ อ งทํ า การนํ า ชิ้ น ส่ ว นย่ อ ยชุ บ แข็ ง เพื่ อ ให้
แม่ พิ ม พ์ ที่ ผลิ ต มี ค วามแข็ ง แรงทนทาน หลั ง จากนั้ น จึ ง นํ า
ชิ้ น ส่ ว นแต่ ละชิ้ น มาประกอบขึ้ น เป็ น แม่ พิ ม พ์ แ ละทํ า การ
ทดสอบแม่พิมพ์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์
หากแม่พิมพ์ที่ได้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบแล้ว บริษัท
จึงดําเนินการจัดเก็บแม่พิมพ์ในคลังสินค้า และนําส่งลูกค้า
ต่อไป

จ ัดเก็บและจ ัดส่งสินค้า

6) ขัน้ ตอนการผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ (Machine Tools and Equipments) (ไม่รวมแม่พิมพ์) และ
ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)
้
ร ับคาสง่ ั ซือ

ประมาณการ
้ จาก
สง่ ั ซือ
ลูกค้า

ประมาณการว ัตถุดบ
ิ และ
้ ชิน
้ ส่วน
สง่ ั ซือ

ตรวจสอบกาล ังผลิตและ
วางแผนเพิม
่ กาล ังผลิต
้ จาก
ร ับใบสง่ ั ซือ
ลูกค้า

วางแผนการผลิต

ดาเนินการผลิต

ติดตามเทียบแผน และปร ับ
แผนการผลิต

จ ัดเก็บและจ ัดส่งสินค้า

สําหรับ การผลิ ต เครื่ องมือ และอุป กรณ์ (ไม่ รวม
แม่พิมพ์) และชิ้ นส่วนโลหะ หรื อ สินค้าที่ มี การสั่ งผลิต ใน
รูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) นั้น
เมื่อฝ่ายขายได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า จึงนําข้อมูลที่ได้ส่งให้
ฝ่ายวางแผนการผลิตทําการประมาณการวัตถุดิบและสัง่ ซือ้
ชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในการผลิต รวมถึงทําการประมาณกํา ลัง
การผลิตของโรงงานที่มี และวางแผนการเพิ่มกําลังการผลิต
(ในกรณีที่ต้องมีการทํางานล่วงเวลา และ/หรือวางแผนการ
ใช้เครื่องจักร) และเมื่อฝ่ายขายได้รับใบสั่งซื้อ จากลูกค้ า
ฝ่า ยขายก็ จ ะออกใบสั่ งผลิ ต ให้ แก่ ฝ่า ยวางแผนการผลิ ต
และนําส่งต่อให้ฝ่ายผลิต ดําเนินการผลิตสินค้า โดยฝ่าย
วางแผนการผลิตจะคอยติ ดตามผลการผลิตเพื่อเทียบกับ
คําสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว จึงดําเนินการ
จัดเก็บในคลังสินค้า พร้อมสําหรับการนําส่งลูกค้าต่อไป
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2.4.3 กาลังการผลิตและการใช้กาลังการผลิต
บริษัทมีเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบัน รวม 157 เครื่อง อาทิ เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยลําแสงเลเซอร์ (CNC
Laser Cutting Machine) เครื่องพับโลหะ (CNC Press Brake) ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทีมีความแม่นยําสูง เครื่อง
เชื่อมไฟฟ้า (Welding Machine) เครื่องเจาะตัดโลหะแผ่นอัตโนมัติ (CNC Turret Punching Machine) เครื่องตัดเจาะ
พลาสมาอัตโนมัติ (CNC Plasma Cutting) ทั้งชนิดแบบโลหะแผ่นและแบบท่อ เครื่องตัดมุมโลหะ (Variable Angle Notcher)
เครื่องจักรเอนกประสงค์ (Verticle Machining Center) ตลอดจนหุ่นยนต์เชื่อมโลหะแผ่นที่ให้ความแม่นยําสูง (Welding
Robot) ชุดพ่นสี อบ และชุบ (Paint Spraying Drying and Dipping Unit) เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถสรุปกําลังการผลิตแยกตาม
ประเภทสินค้าได้ ดังนี้
ตารางแสดงกาลังการผลิตแยกตามประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า

หน่วย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

กําลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

8,000

8,000

8,000

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

5,755.75

5,904.63

6,031.32

%

71.95

73.81

75.39

กําลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

3,000

3,000

3,000

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

1,774.66

1,496.22

1,444.01

%

59.16

49.87

48.13

กําลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

1,000

1,000

1,000

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

888.20

298.30

453.90

%

88.82

29.83

45.39

กําลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

2,500

3,500

5,000 /3

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

2,708.90

344.80

720.60

%

108.36 /2

9.85

14.41

กําลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

150

200

300 /4

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

17.89

18.85

60.03

อัตราการใช้กําลังการผลิต (%)/1

%

11.93

9.43

20.01

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

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

อัตราการใช้กําลังการผลิต (%)/1
1.3) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical
Switchboards and Lighting Fixtures)

อัตราการใช้กําลังการผลิต (%)/1
1.4) โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal
Working)

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

หน่วย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

กําลังการผลิต (Capacity)

ตัน/ปี

3,000

3,000

4,000/5

ปริมาณการผลิตจริง (Utilization)

ตัน/ปี

1,000.00

1,789.70

3,388.00

อัตราการใช้กําลังการผลิต (%)/1

%

33.33

59.66

84.70

1.6) ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts,
Machine Parts and Assembly Parts)

หมายเหตุ : /* กําลังการผลิตของสินค้าในกลุ่ม รางและท่อร้อยสายไฟฟ้าแสดงกําลังการผลิตเฉพาะรางเดิ นสายไฟฟ้าเท่านั้น ไม่รวมท่อร้อย
สายไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทไม่มีการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าเอง แต่เป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า
ให้แก่บริษัทเพื่อจัดจําหน่าย
/1 กําลังการผลิต (Capacity) คํานวณจากเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าในแต่ละหมวด และอัตราการใช้กําลังการผลิต
คํานวณจากชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อ 1 วัน และ 26 วันต่อ 1 เดือน
/2 ในปี 2556 บริษัทมีอัตราการใช้กําลังการผลิตสําหรับการผลิตสินค้าในหมวด 4) โลหะเชื่อมประกอบ เท่ากับ 108.36% จากการ
ทํางานล่วงเวลา (overtime)
/3 ในปี 2558 บริษัทมีการเพิ่มเครื่องจักรในการผลิต ทําให้กําลังการผลิตเต็มที่ (Capacity) สําหรับการผลิตสินค้าในหมวด 4)
โลหะเชื่อมประกอบ เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ตันต่อปี
/4 ในปี 2558 บริษัทมีการเพิ่มเครื่องจักรในการผลิต ทําให้กําลังการผลิตเต็มที่ (Capacity) สําหรับการผลิตสินค้าในหมวด 5)
แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นเป็น 300 ตันต่อปี
/5 ในปี 2558 บริษัทมีการเพิ่มเครื่องจักรในการผลิต ทําให้กําลังการผลิตเต็มที่ (Capacity) สําหรับการผลิตสินค้าในหมวด 6)
ชิ้นส่วนโลหะ เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ตันต่อปี

2.4.4

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับ มีดังนี้
1) มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation
Service (UKAS) และ National Accreditation Council of Thailand (NAC Thailand)

2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
โคมไฟฟ้า (ภายใต้ตราสินค้า “BEST”)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
มอก. 902- 2532
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2.5

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของบริษัทเป็นงานแปรรูปแผ่นเหล็ก โดยผ่านกระบวนการเจาะ ตัด พับ ขึ้นรูป เชื่อมประกอบ พ่นสี
โลหะ โดยบริษัทมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการบําบัดและกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
อีกทั้งบริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพแสง เสียง และฝุ่นไม่ให้เกินกําหนดมาตรฐานของกรมโรงงาน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอก และไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานหรือชุมชนแวดล้อม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยมี
ปัญหาการร้องเรียนหรือมีคดีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สําหรับของเหลือจากการผลิตในโรงงาน ประกอบด้วย เศษเหล็กที่เหลือจากการผลิต ซึ่งทางบริษัทจะขายให้กับผู้รับ
ซื้อภายนอก เพื่อใช้ในงานปั๊มชิน้ ส่วนโลหะขนาดเล็ก หรือ เข้าโรงหลอม โดยมีการเปรียบเทียบราคาก่อนขายเศษเหล็ก สําหรับ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งได้แก่ กากตะกอนจากการผลิต หรือ ภาชนะที่ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งทางบริษัทมีการว่าจ้าง
บริษัทภายนอกในการบําบัดและกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีการ
ลงทุนในระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย
2.6

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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