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ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  (CEN) ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน 

(Holding Company) ท้ังน้ี ณ ปจจุบัน บริษัทมีบริษัทยอยจํานวน  6  บริษัท โดยสามารถจําแนกเปน 2 กลุมประเภท

ธุรกิจ อันไดแกกลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และ กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน โดยท้ัง   

6 บริษัทยอย มีรายละเอียดดังน้ี  

1.  บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 37.61 มีทุนจดทะเบียน 

1,711,128,364.40 บาท  และทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,316,252,588 บาท แบงเปนหุนสามัญ 13,162,525,880 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท  ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย  เสาสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย 

เสาโทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี  และบริษัทยอยไดเพ่ิมความแข็งแกรงของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ดวยการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในป 2558 

2.  บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 72.93 มีทุน       

จดทะเบียน 477,273,889.50 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว 318,182,593 บาท  แบงเปนหุนสามัญ 

636,365,186 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย  (1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสน

เดี่ยว (PC-wire) ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีใชในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพ้ืนสําเร็จรูป  (2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตี

เกลียว (PC-Strand)      ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีใชในการกอสรางขนาดใหญ เชน คานสะพาน เสาเข็มขนาดใหญ และ (3) 

ลวดเช่ือมไฟฟา (Welding Wire)  (4) ลวดอ่ืนๆ ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรมเช่ือมโลหะ  

3.  บริษัท เอ็นเนซอล  จํากัด  (ENS) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00  มีทุนจดทะเบียน 

484,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว  302,500,000  บาท แบงเปนหุนสามัญ 4,840,000 หุน มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 100  บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนใหแก บริษัท เอสซีจ ีเซรามิกส 

จํากัด (มหาชน) และจําหนายกระแสไฟฟาให บริษัท โสสุโกเซรามิค จํากัด 

4.  บริษัท ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 94.25 มีทุนจด

ทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  150,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไว    

หุนละ 100 บาท ประกอบธุรกิจงานบริการกอสรางงานโลหะ งานออกแบบและบริการข้ึนรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยูท่ี

แหลมฉบัง  โดยรับงานโลหะท้ังในและตางประเทศของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรม

กอสราง และอ่ืนๆ 

5.  บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (PLE)  บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ  100.00 มีทุนจดทะเบียน 

150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว  150,000,000 บาท  แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน  มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 100 บาท  ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง ขุดเจาะอุโมงคใตดิน และงานกอสรางอยางอ่ืนทุกชนิด 

6.  บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด (EBM) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00  มีทุนจดทะเบียน 

และทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  50,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  

ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพ่ือเปนเช้ือเพลิงชีวมวล 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 1 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   
 

 
 

วิสัยทัศน 

เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานการลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีมีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุงเนนการใชความ

เช่ียวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใหธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนในรูปแบบท่ี

หลากหลาย ไดอยางมั่นคงในระยะยาว 
 

พันธกิจ 

1. มุงเนนการประกอบธุรกิจดานการลงทุนในบริษัทอ่ืนดวยความเปนเลิศโดยเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจวัสดุและ

วิศวกรรมการกอสราง และ กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน 

2. คัดสรรธุรกิจและการลงทุนดวยกลยุทธทางธุรกิจท่ีเล็งเห็นในโอกาส  

3. สรางความแข็งแกรงโดยมีระบบการวิเคราะห, คัดเลือก, บริหารจัดการ, กํากับดูแล และ ติดตามการลงทุน

อยางใกลชิดโดยคํานึงถึงปจจัยทางธุรกิจรอบดานเปนองคประกอบ เพ่ือบริหารความเสี่ยงและกอใหเกิด

ผลตอบแทนสูงสุด 

4. ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหไดมาซึ่งโอกาสใหมทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพทางผลตอบแทน 

5. แสวงหาและเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนทางการเงินไมสูงหนัก 

6. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมโปรงใส และตอตานการคอรรัปช่ัน 

7. รับผิดชอบตอผูถือหุน โดยการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจอยางตอเน่ือง และสงผลตอบแทนใหกับผูถือหุน และ

ผูมีสวนไดเสีย 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

มุงเนนการลงทุน และสรางผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน ในกลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และ 

กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีมีศักยภาพในการเติบโต เพ่ือสรางมูลคา

และการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกลุมบริษัท เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกราย อันเปนเปาหมายสูงสุดของ

บริษัท  พรอมท้ังแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใตหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย    

ทุกกลุม ไมวาจะเปนการคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและสงผานผลตอบแทนน้ันใหกับผูถือหุน 

 
 

 
 

ป 2560 บริษัทเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และจัดทํานโยบาย

ตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันและจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน  
 

ป 2561 บริษัทยายสํานักงาน จากเดิมซึ่งตั้งอยูเลขท่ี 900/15 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร ช้ัน 19  ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 มาอยูท่ี เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด 

ทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
   

 

 

 

1.1  วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงาน 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา 
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ป 2562 บริษัทผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) 
 

บริษัทเพ่ิมทุนจํานวน 223,542,577 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบ

อํานาจท่ัวไป (General Mandate) ตามวัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน ดังน้ี 

1. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 149,028,385 หุน (คิดเปนรอยละ 20 ของทุนชําระแลว) 

เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 

2. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 74,514,192 หุน (คิดเปนรอยละ 10 ของทุนชําระแลว) 

เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
 

ป 2563   บริษัทไมไดมีการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ตามท่ีมีมติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

เน่ืองจากทางบริษัทยังไมมีความจําเปนในการระดมทุนดังกลาว ดังน้ัน จึงขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ในป 2563 
  

 บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)(“UWC”) และบริษัทยอยของ UWC

จํานวน 3 บริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล ไดทํารายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และการจําหนาย

ไปซึ่งสินทรัพยบริษัทยอยของ UWC ดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท CEN 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขา

ขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑมูลคา

รวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 36.72 ของสินทรัพยรวมของ CEN ตามงบการเงินรวมของ CEN ณ 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในการน้ี CEN ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอนหลังระหวาง 6 

เดือน ซึ่งถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 2  ท่ีมีขนาดรายการเกินกวารอยละ 15 แตไม

เกินรอยละ 50 โดย CEN มีหนาท่ีจะตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทํา

สารสนเทศเวียนใหแกผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันท่ีแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ ซึ่งจัดทําและนําสงผูถือหุนเรียบรอยแลว 
 

 บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) เสนอให WJC หยุดการ 

ดําเนินกิจการ เน่ืองจาก ไมสามารถประกอบกิจการในประเภทธุรกิจน้ีตอไปได และท่ีประชุมผูถือหุนเมื่อ 

วันท่ี 24 เมษายน 2564 มีมติใหขายทรัพยสินท้ังหมด   
 

 บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด มหาชน (RWI) โดย RWI มีโครงการ

ซื้อหุนคืน (Treasury Stock) เพ่ือการบริหารทางการเงินในวงเงินไมเกิน 70 ลานบาท จํานวนหุนท่ีจะซื้อ

คืนไมเกิน 63,636,518 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท หรือคิดเปนจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของหุน

ท่ีออกและเรียกชําระแลว และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ RWI ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญคืน 

(Treasury Stock) เพ่ือบริหารทางการเงินไวแลว จํานวน 25,636,400 หุน สงผลใหบริษัทมีสัดสวนการ

ถือหุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม รอยละ 70.00 เปนรอยละ 72.93  
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บจก. อัลตรา เอเชีย 
(UTA) 99.99% 

 

 
 

  

บริษัทเปน Holding Company ไดลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ โดยมีการ

แบงการดําเนินงานดังน้ี 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                                                 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
(CEN) 

 

กลุมธุรกจิวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง กลุมธุรกจิเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน 

บมจ. ระยองไวร อินดัสตรสี     
(RWI) 72.93 % 

บจก. ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส  
(WJC) 94.25% 

บจก. ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง  
(PLE) 100.00% 

บมจ. เอ้ือวิทยา  
(UWC)  37.61% 

บจก.  เอ็นเนซอล  
(ENS)  100.00% 

บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส  
(EBM)  100.00% 

บจก. ซันฟลาวเวอรกรีน  
(SFG)   20.83% 

บจก. พาราไดซ กรีนเอนเนอยี ่ 
(PGE)   64.99% 

 

Ultra Asia Singapore Pte.Ltd 
(UAS) 100.00% 

Ultra Asia Investment Pte.Ltd 
(UAI) 100.00% 

 

Ultra Network Pte.Ltd 
(UN) 100.00% 

 

UWC (Cambodia) Co., Ltd. 
(UWCC) 70% 

Interglob Investment  
Co., Ltd. 

(ITG) 48.00% 

บจก.สระบุรี เอ็นเนอรจี ซิสเท็มส 2 
(SES2) 30.00% 

 
บจก. พาโนวา 

(PCL) 30.00% 
 
 บมจ. ไดเมท (สยาม) 

(DIMET)  24.99% 
 
 

1.3  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

Sky Tower Infra Inc. 
 (SKY) 99.99% 
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-ไมม-ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ความสัมพันธกับกลุมธุรกจิของผูถือหุนใหญ 
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โครงสรางรายได  

                                       (หนวย : ลานบาท) 

สายผลิตภัณฑ 
ดําเนิน 

การโดย 

% การ

ถือหุน 

ป 

2563 
% 

ป 

2562 
% 

ป 

2561 
% 

ธุรกิจในดานการลงทุนใน

บริษัทอ่ืน  

CEN      344.38 10.54 

ธุรกิจลวดเหล็ก RWI 72.93 559.63 36.83 676.09 32.83 1,105.24 33.81 

ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 

และธุรกิจออกแบบและ

จําหนายโครงสรางหลัก

ตามแบบ 

UWC 

และ 

WJC 

37.61 

 

94.25 

767.74 46.09 1,105.06 53.65 1,511.93 46.25 

ธุรกิจกระแสไฟฟาและ

พลังงานความรอน 

ENS 

 

100.00 

 

 

226.72 15.44 268.56 13.04 306.81 9.39 

ธุรกิจรับเหมากอสรางและ

ขุดเจาะอุโมงค 

PLE 100.00 - - 1.56 0.08 0.36 0.01 

ธุรกิจการจําหนายสินคา

อุตสาหกรรม 

UWC 37.61 5.23 0.36 8.30 0.40 0.06 - 

รวม   1,468.32 100.00 2,059.57 100.00 3,268.78 100.00 

 

ลักษณะธุรกจิ  

บริษัทดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดย ณ ปจจุบัน บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย 6 บริษัท ดังน้ี  

1. บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)   (UWC) 

2. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  (RWI) 

3. บริษัท  เอ็นเนซอล จํากัด  (ENS) 

4. บริษัท ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) 

5. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  (PLE) 

6. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด (EBM) 

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดนโยบายดานการดําเนินธุรกิจและใหอิสระแก

ผูบริหารของบริษัทยอยในการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ 

 

 

 
 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทยอย  

 บริษัท เอ้ือวิทยา  จํากัด  (มหาชน) (UWC) 

 UWC กอตั้งเมื่อป 2510 ประกอบกิจการจําหนายสินคา อุปกรณสงกําลังตางๆ และขยายกิจการสรางโรงงาน

เพ่ือธุรกิจผลิตและจําหนายเสาสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี 

และไดเพ่ิมความแข็งแกรงของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานดวยการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในป 2558 

การประกอบธุรกิจของ UWC สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ดังตอไปน้ี 

1. ธุรกิจการผลิต 

บริษัททําธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโครงเสรางพ้ืนฐานดานไฟฟาและโทรคมนาคม ประกอบดวย 

1.1 เสาโครงเหล็ก 

1.1.1 เสาสงไฟฟาแรงสูง(High Voltage Transmission Tower) ขนาด 115 kV / 230 kV / 500 

kV ดวยความเช่ียวชาญของบุคคลากรดานวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุม

คณุภาพตามมาตรฐานข้ันสูง บริษัทจึงไดรับการรับรองจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.) และจากภาคเอกชนช้ันนําท้ังในและตางประเทศ 

1.1.2 โครงสรางสถานีไฟฟายอย (Substation Steel Structure) เปนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีท่ี

รองรับอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอย เชน Disconnecting Switches, Lighting 

Arrestors, Capacitors และอ่ืนๆ โดยสถานีไฟฟายอยจะทําหนาท่ีรับกระแสไฟฟาและ

แปลงแรงดันไฟฟาตั้งแต 69 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต 230 กิโลโวลตและ 500 กิโลโวลตเพ่ือ

สงตอเปนทอดๆ ผานสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบจําหนายไฟฟากอนท่ีจะจําหนายไฟฟาไป

ยังผูบริโภค 

1.1.3 เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) ท่ีมีความสูงตั้งแต 20 เมตร ถึง 100 

เมตร เพ่ือติดตั้งในโครงขายโทรคมนาคมของบริษัทช้ันนําในประเทศไทย อาทิ AIS, DTAC, 

TruemoveH, CAT และ TOT 

1.2 โครงสรางเหล็กท่ัวไป (Building and Frame – BF, General Fabrication) 

เปนโครงเหล็กท่ีใชในกิจการตางๆ และโครงเหล็กท่ีใชในกิจการกอสรางท่ัวไปท้ังท่ีมีการชุบสังกะสี

และไมชุบสังกะสี เชน โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสรางอาคารและโรงงาน รวมท้ังโครงเหล็กปาย

โฆษณา เปนตน   

บริษัทมีโรงงานตั้งอยูเลขท่ี 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร มีกําลังการผลิต

รวมประมาณ 24,000 ตันตอป 

2. ธุรกิจการบริการ 

 UWC ใหบริการชุบสังกะสีกับลูกคาท่ัวไปท่ีตองการนําผลิตภัณฑโครงเหล็ก เชน ตะแกรงทอเหล็ก      

รางรับสายไฟ เปนตน มาชุบสังกะสีเพ่ือใหผลิตภัณฑเหล็กคงทนตอการเกิดสนิมท้ังน้ีบริษัทสามารถชุบเคลือบสังกะสี

แบบจุมรอนตามมาตรฐานท่ีสําคัญไดแกมาตรฐาน ISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153 มาตรฐาน

อังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ปุน JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 และ

มาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เปนตน 
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3. ธุรกิจการขาย 

UWC ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรมจากผูผลิตช้ันนําของโลกอันไดแก RENOLD จาก

ประเทศอังกฤษและ  ARNOLD จากประเทศเยอรมันนี โดยมีสินคาหลักไดแก อุปกรณสงกําลังประเภทโซ เฟอง 

มอเตอร และเกียรตางๆ เปนตน 

4. ธุรกิจพลังงาน 

ป 2563 UWC มีการปรับโครงสรางในการดําเนินธุรกิจใหม โดยหยุดการดําเนินกิจการและขายเงินลงทุน

ในกิจการท่ีไมกอใหเกิดผลกําไร ซึ่งธุรกิจพลังงานเปนหน่ึงในการปรับโครงสรางดังกลาว เพ่ือลดภาระหน้ีท่ีมีอยูกับ

สถาบันการเงินและหยุดการรับรูผลขาดทุนจากการดําเนินงานของธุรกิจเหลาน้ี 

UWC ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจพลังงานไฟฟาชีวมวล 3 แหงใหแก บริษัท แอบ

โซลูทคลีน เอ็นเนอรจี้ จํากัด (มหาชน)  

1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด 

ตั้งอยูจังหวัดนครราชสีมา  เปนโรงไฟฟาชีวมวล มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต และมีสัญญา

ขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 8 เมกะวัตต  

2. บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด 

ตั้งอยูอําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงไฟฟาชีวมวล  มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต และมี

สัญญาขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 8 เมกะวัตต 

3. บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด   

ตั้งอยูอําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  เปนโรงไฟฟาชีวมวล  มีกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต และมี

สัญญาขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 6.5เมกะวัตต 

โดยไดดําเนินการขายเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือน สิงหาคม 2563 

บริษัทท่ีหยุดดําเนินกิจการไดแก 

       1.   บริษัท พาราไดซ กรีน เอนเนอยี่ จํากัด (PGE)  

ตั้งอยูอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปนธุรกิจแปรรูปพืชพลังงานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจาก

พืชพลังงาน เชน แกสชีวภาพ  ปุย อาหารสัตวสําเร็จรูปบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดตามธรรมชาติ 

5.  ธุรกิจใหเชาเสาโทรคมนาคม 

 UWC ไดจัดตั้ง Sky Towers Infra Inc. ในประเทศฟลิปปนส โดยการถือหุนผานบริษัทยอยทางออม

Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือดําเนินธุรกิจสรางและใหเชาเสา

โทรคมนาคมแกผูใหบริการโทรศัพทมือถือในประเทศฟลิปปนส โดยบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาระยะยาวเปนระยะเวลา 

25 ป กับผูใหบริการโทรศัพทมือถือรายท่ี 3 ในประเทศฟลิปปนส ซึ่งคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชยได

ภายในสิ้นป 2564 
 

 

การตลาดและการแขงขัน 

• กลยุทธการตลาด 

 UWC ตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการสงมอบ

ผลิตภัณฑและบริการท่ีตรงตอเวลาและการรักษาความสัมพันธท่ียอดเยี่ยมกับคูคาUWC มีกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญ

ดังน้ี 

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 8 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 

ผลิตและจําหนายสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 

ธุรกิจการผลิตและธุรกิจการขาย 

UWC  มุงมั่นท่ีจะเปนผูนําในดานคุณภาพผลิตภัณฑ และการใหบริการกอนและหลังการขาย โดยให

ความสําคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด UWC มุงเนนการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ

ดวยระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจากผูผลิตท่ีนาเช่ือถือ ผานกระบวนการผลิตดวย

เครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีทันสมยั และมีการตรวจสอบรวมท้ังควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และ

มาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคา 

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอยของ UWC ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญและมีประสบการณในดานวิศวกรรมพลังงาน  เพ่ือควบคุมและจัดการใหโรงไฟฟาดําเนินการผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. การสงมอบสินคาท่ีตรงตอเวลาและเชื่อถือได 

ธุรกิจการผลิตและธุรกิจการขาย 

ธุรกิจการผลิตของ UWC มีลักษณะเปนงานโครงการและมีการทําสัญญาซื้อขายกอนเริ่มดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงานของแตละโครงการเริ่มตั้งแต 6 เดือน จนถึง 2 ป และจะมีกําหนดระยะเวลาท่ีตองสงมอบงาน

อยางชัดเจน ดังน้ัน การสงมอบผลิตภัณฑใหตรงตามกําหนดเวลาจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของ UWC และ 

UWC สามารถสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพไดตรงกําหนดตามแผนงานลูกคาเสมอมาอันเปนผลมาจากการวางแผนการ

ทํางานและการผลิตท่ีมีระบบ รวมถึงการวางแผนสํารองวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

3. ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ธุรกิจการผลิต 

• เสาโครงเหล็ก กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนกลุมผูรับเหมากอสรางจากตางประเทศและในประเทศซึ่งรับ

งานจากหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) 

• โครงสรางเหล็กท่ัวไป กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนกลุมผูรับเหมากอสรางท่ัวไปและลูกคารายท่ีตองการ

รับบริการประกอบและติดตั้งโครงเหล็กท่ัวไป 

ธุรกิจการบริการ 

การใหบริการรับชุบสังกะสีเปนการบริการใหแกลูกคาท่ัวไปท่ีตองการนําผลิตภัณฑมาชุบสังกะสีเพ่ือให

ผลิตภัณฑคงทนตอการเกิดสนิม 

ธุรกิจการขาย 

การขายสินคาอุตสาหกรรมจะเนนไปท่ีกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม 

ธุรกิจพลังงานไฟฟา 

บริษัทยอยของUWC จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

4. นโยบายราคา 

ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการขาย 
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UWC มีนโยบายกําหนดราคาท่ีสามารถแขงขันไดในธุรกิจ โดยมุงเนนการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตใหนอยท่ีสุด ทําให UWC สามารถกําหนดราคาขายท่ีสามารถแขงขันไดในธุรกิจ 

ปจจุบัน UWC มีนโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑโดยบวกเพ่ิมกําไรสวนตางจากตนทุน ซึ่งปจจัยท่ีนํามาพิจารณาใน

การกําหนดราคาประกอบดวย ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ สวนประกอบตางๆ ท่ีใชในการผลิต ความยากงายในการผลิต 

ชวงเวลาท่ีเสนอราคา จํานวนและปริมาณงาน  กําลังการผลิต พรอมท้ังพิจารณาประวัติลูกคาแตละรายท่ีเคยมีธุรกรรม

รวมกัน  

ธุรกิจพลังงาน 

ราคาขายไฟฟาเปนไปตามขอกําหนดท่ีมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับหนวยงานรัฐ 
 

5. การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย  

ธุรกิจการผลิต 

UWC สามารถแบงชองทางการจัดจําหนายได 2 ชองทาง เพ่ือใหสามารถเขาถึงความตองการของลูกคา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  

1. การรับงานโดยการเปนผูรับเหมายอย จากผูรับเหมาหลักท่ีชนะการประมูลงาน โดยสวนใหญเปน

งานเสาสงไฟฟาแรงสูง, เสาโทรคมนาคมและงานโครงสรางเหล็กท่ัวไปในปท่ีผานมา UWC ไดรับงานโดยการเปน

ผูรับเหมายอยดังน้ี 

- เสาสงไฟฟาแรงสูงจาก บริษัท ทีเอสพีจี จํากัด  และ TATA Projects Limited  

- งานเสาโทรคมนาคมจาก บริษัท ดีเคเค ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          

2. การเขารวมประมูลโครงการโดยตรงเพ่ือเปนผูรับจางเหมาหลักของโครงการโดยสวนใหญเปนงาน

เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย 

ธุรกิจการบริการ 

 บริษัทใหบริการชุบสังกะสีกับลูกคาท่ัวไป  โดยมีลูกคาท่ีใชบริการสม่ําเสมอ ลูกคาสวนใหญของบริษัท 

อยูในอุตสาหกรรม ประเภทรับเหมากอสรางท่ัวไปและโยธา  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล  อุตสาหกรรมเครื่องทํา

ความเย็น และวิศวกรรมสรางเครื่องจักร เปนตน 

ธุรกิจการขาย 

         บริษัท นําเขาสินคาอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณสงกําลัง โซ เฟอง เกียร คัปปง และอ่ืนๆ จาก

ตางประเทศ ภายใตแบรนด Renold  เพ่ือจําหนายใหกับลูกคากลุมโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก  อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต   ปโตรเคมี  วัสดุกอสราง  และผลิตภัณฑอาหารแปรรูป เปนตน 

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอยของ UWC ท่ีดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

 

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 

 อุตสาหกรรมเสาสงไฟฟาแรงสูงและสถานีไฟฟายอย 

อุตสาหกรรมเสาสงไฟฟาแรงสูงและสถานีไฟฟายอยเปนไปตามโครงการและแผนงานพัฒนาระบบสงไฟฟา

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีแผนท่ีอยูระหวางการดําเนินการและ

แผนท่ีจะดําเนินการในชวงเวลาตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ซึ่ง

ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังน้ี (ขอมูลจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) 
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- โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาเพ่ือสนองความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน 

- โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา 

- โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 

- โครงการระบบสงไฟฟาเพ่ือรองรับการเช่ือมตอโรงไฟฟา 

- โครงการเช่ือมโยงระบบสงไฟฟาระหวางประเทศแบบระบบตอระบบ (Grid to Grid) 

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟาตามแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด ของประเทศไทย  

ความตองการเสาสงไฟฟาแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ืองตามแผนพัฒนากําลังผลิต

ไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDP 2015) พ.ศ. 2561- 2580 (PDP 2018) แตเน่ืองจากสถานการณการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในชวงตนป 2563 ทําใหภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งสงผลกระทบท่ัวโลก 

รวมถึงประเทศไทย โครงการตางๆ  ชะลอตัว  ซึ่งก็สงผลกระทบกับบริษัทดวยเชนกัน   

ปจจุบันในประเทศไทยมีผูผลิตเสาสงไฟฟาขนาดใหญ (ขนาด 500 กิโลโวลต) อยูเพียง 5 ราย การรับงานเสา

สงไฟฟาแรงสูงจะมีสวนแบงการตลาดมากนอยสลับกันในจํานวนผูผลิตท้ัง 5 รายน้ี สําหรับการเขามาของคูแขงรายใหม

ในธุรกิจน้ีน้ัน มีขอจํากัดในเรื่องประสบการณและการรับรองจากหนวยงานรัฐ ดังน้ันผลกระทบจากการเขามาของคูแขง

รายใหมในธุรกิจน้ีจะไมรุนแรง 
 

อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 

 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมข้ึนอยูกับแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและการใหบริการการสื่อสารโทรคมนาคม

ของประเทศ ในป 2563 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศมีการชะลอตัวลง แตยังคงมีการขยายโครงขายอยาง

สม่ําเสมอเพ่ือใหบริการกับลกูคาไดครอบคลมุยิง่ข้ึน และเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต อยางไรก็

ตามแผนการลงทุนเพ่ือขยายโครงขายโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง จึงไมเปน

อุปสรรคในการขยายตลาดสําหรับอุตสาหกรรมน้ีของบริษัท  ปจจุบันบริษัทไดขยายการทําธุรกิจเสาโทรคมนาคมไปท่ี

ประเทศฟลิปปนส โดยผานบริษัทยอย  แตเน่ืองจากปญหาการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)   ทําให

โครงการดําเนินการไดไมเต็มท่ี  ชะลอตัวและหยุดชะงักตามภาวะการแพรระบาดของโรค  เน่ืองจากมีการปดประเทศ

ท้ังประเทศไทย และประเทศฟลิปปนส 
 

อุตสาหกรรมโครงสรางเหล็กท่ัวไป 

ในการดําเนินงานโครงเหล็กท่ัวไป  บริษัทสามารถใหบริการดานการออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดสวน รูปแบบ 

ขนาดความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับโครงการกอสรางแตละแหง เพ่ือใหสอดคลองตามความ

ตองการของลูกคา แตจากสถานการณ การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในป 2563  มีการปดประเทศ   

ปดจังหวัด จํากัดการเดินทาง ทําใหธุรกิจกอสรางไดรับผลกระทบ  โครงการกอสรางตางๆ  ท้ังงานกอสรางของภาครัฐ

ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน มีผูรับเหมาชวง (Sub-contractors)  และงานกอสรางของภาคเอกชน ซึ่ง

สวนใหญจะเปนงานกอสรางท่ีอยูอาศัย  ตองชะลอหรือหยุดชะงัก   
 

การบริการชุบสังกะส ี

 แนวโนมของผลิตภัณฑเหล็กท่ีมีขอกําหนดใหตองมีการชุบสังกะสีเพ่ือปองกันการผุกรอนมีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา

เน่ืองจากสภาวะแวดลอมปจจุบันมีสภาพอากาศเปนมลพิษและฝนกรดท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอนสงูดังน้ันเหลก็โครงสรางท่ีตองใช

ในงานภายนอกอาคารจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีวิธีการในการปองกันสนิมเพ่ือความแข็งแรงของโครงสรางเหล็กดังกลาว

ซึ่งวิธีการท่ีประหยัดและไดผลคุมคาในการปองกันสนิมคือการชุบ Hot-Dip Galvanized จึงสงผลใหมีผูนิยมใชสูงข้ึน

อยางตอเน่ือง และคาดวายังคงเพ่ิมข้ึนตอไปอีกนานในอนาคต 
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การจําหนายสินคาอุตสาหกรรม 

 สินคาอุตสาหกรรม  ประเภทอุปกรณสงกําลัง เชน  โซ เฟอง เกียร คัปปง และมอเตอร  เปนอุปกรณท่ีใชใน

โรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป ทุกกลุมอุตสาหกรรม ความตองการใชสินคาเพ่ือการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ

เครื่องจักรมีเปนประจําและตอเน่ือง นอกจากน้ันความไววางใจในคุณภาพของสินคาภายใตแบรนด Renold ตลอด

ระยะเวลากวา เกือบ 100 ป   รวมถึงการใหบริการกอนและหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหสินคา

ของบริษัทยังคงไดรับความไววางใจจากลูกคาเสมอมา ถึงแมจะมีคูแขงหลากหลาย แตสินคาของบริษัทภายใตแบรนด 

RENOLD  และ ARNOLD ยังอยูในความตองการของลูกคาเสมอมา  
 

ธุรกิจพลังงาน 

 ภาวะและแนวโนมของธุรกิจพลังงาน จะเปนไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 

(PDP2018)  และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)  
 

• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

ธุรกิจการผลิต 

การผลิต เสาสงไฟฟาแรงสูง  สถานีไฟฟายอย และเสาโทรคมนาคม มีวัตถุดิบท่ีสําคัญคือเหล็ก และสังกะสี มี

รายละเอียดดังน้ี 

(1)  เหล็กฉากขาเทากัน ช้ันคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต   L40x40x3 ถึง L200x200x20 

(2)  เหล็กฉากขาเทากัน ช้ันคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต   L75x75x6 ถึง L250x250x35 

(3)  สังกะสี ความบริสุทธ์ิ 99.99% 

ดวยขอกําหนดของสินคาและมาตรฐานสินคาบริษัทจึงใชวัตถุดิบท่ีผลิตในประเทศท้ังหมดโดยมีนโยบายการสั่งซื้อ

วัตถุดิบลวงหนาบางสวนเพ่ือใหไดวัตถุดิบในปริมาณท่ีเพียงพอ และบริหารจัดการตนทุนเพ่ือใหไดใกลเคียงกับการ

ประมาณการเพ่ือเสนอราคาแกลูกคาในชวงท่ีราคาวัตถุดิบมีการผันผวน นอกจากน้ันบริษัทมีระบบการบริหารและการ

จัดการสินคาคงคลงัอยางมปีระสิทธิภาพ ซึง่ครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบท่ีมีความนาเช่ือถือ

ท้ังในดานคุณภาพของวัตถุดิบ และการสงมอบงานท่ีตรงตอเวลา เปนผลให บริษัทไมมีอุปสรรคปญหาในการสงมอบ

สินคาลาชา  

สําหรับราคาวัตถุดิบน้ันจะผันผวนไปตามภาวะตลาดโลก โดยในป 2563 ราคาเหล็กและสังกะสี มีความผันผวน

เล็กนอยโดยมีการปรับตัวข้ึนและลงบางชวง 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาราคาวัตถุดิบในป 2563 จะมีความผันผวน จากการวางแผนการซื้อวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทําให บริษัทสามารถคงตนทุนการซื้อวัตถุดิบใหใกลเคียงกับการประมาณราคาวัตถุดิบในการเสนอราคาแกลูกคา  

ปจจุบัน UWC มีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนไมนอยกวา 4 ราย และสามารถจัดหา

ปริมาณเหล็ก และประเภทของเหล็กไดตามความตองการและราคาซื้อท่ีเหมาะสมโดยใชการเปรียบเทียบราคามาโดย

ตลอด 

สําหรับวัตถุดิบประเภทสังกะสีกอน (Zinc Ingot) ในปท่ีผานมา บริษัทสั่งซื้อจาก กลุมบริษัทแสงเจริญและบริษัท 

โรงชุบสังกะสี นําเจริญ จํากัด 

การบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูง 

และถือเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน ซึ่งการท่ี บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไวได  เน่ืองจากบริษัทมี

สินคาคงคลังมากเพียงพอ ซึ่งสงผลใหสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตรงตามเวลาท่ีตองการ บริษัทมีนโยบายควบคุม

ระดับสินคาคงคลังใหเหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที  

รับรองความถูกตอง........................................... 
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 ธุรกิจการขาย 

เน่ืองจากสินคาอุตสาหกรรมเกือบท้ังหมดท่ีจําหนายเปนสินคานําเขาจากประเทศอังกฤษ และประเทศ

เยอรมัน การบริหารสินคาคงคลังจึงมีความสําคัญ เพ่ือท่ีจะสามารถประมาณความตองการของตลาดไดและจัดหาระดับ

สินคาคงคลังท่ีเหมาะสมในแตละชวงเวลา โดยติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลสถิติการสั่งซื้อยอนหลัง ท้ังน้ี UWC ได

แบงประเภทการบริหารสินคาคงคลังไดออกเปน 2 กลุมหลัก ดังน้ี 

(1) สินคาหมุนเวียนเร็ว หรือกลุมท่ีถูกสั่งซื้อเปนประจํา เปนกลุมท่ีตลาดมีความตองการสูง และผูซื้อตองการ

ใชสินคาทันทีหลังจากสั่งซื้อสินคา การสํารองสินคาคงคลังสํารองตองมีปริมาณมากเพียงพอและพรอมสงตลอดเวลา 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑโซ และขอตอโซ เปนตน 

(2) สินคาปกติ หรือกลุมท่ีถูกสั่งซื้อไมบอยครั้ง เปนสินคาท่ีมีมูลคาสูง และผูซื้อสามารถรอสินคาได สินคา

ประเภทน้ีไมจําเปนตองสํารองสินคาคงคลังเปนจํานวนมาก ประกอบดวย เฟอง และ COUPLING เปนตน 

ธุรกิจพลังงาน 

วัตถุดิบท่ีสําคัญของธุรกิจโรงไฟฟา คือ เช้ือเพลิง ซึ่งบริษัทยอยท้ัง 3 บริษัท มีการใชเช้ือเพลิงแบบผสมผสาน 

ท้ังไมสับแกลบ และเปลือกไม โดยมีไมสับเปนเช้ือเพลิงหลัก 

ไมสับ หมายถึง การนําไมเบญจพรรณ ท่ีเหลือจากการตัดแตงตนไมใหญจากสวนไรนา หรือสวนผลไม  มาผาน

กระบวนการสับยอยใหกลายเปนช้ินเล็กนํามาใชเปนเช้ือเพลิงพลังงานทดแทน  ความช้ืนของเช้ือเพลิง ซึ่งมีอยูมากกวา 

20 ราย 

ปจจุบันบริษัทยอยซื้อไมสับจากผูขายในพ้ืนท่ี โดยมีการคัดเลือกผูขายจากคุณภาพของเช้ือเพลิงในรูปของ

ความช้ืนของเช้ือเพลิง ซึ่งมีอยูมากกวา 20 ราย 
 

• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เปนเชนเดียวกันกับโรงงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการ

ดําเนินการผลิตเชนเดียวกับบริษัท ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในดานตางๆ โดยจัดใหมี

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกปในป  

ในป 2563 บริษัทจัดใหมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด  ตรวจวัดระหวางวันท่ี 23-24 กรกฏาคม 2563 โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

และปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศของการทํางาน  เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามท่ีราชการกําหนดและมาตรฐานตาม

หลักวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และมอบหมายให บริษัท อีโค คอนซัลแทนท จํากัด  เปนผูดําเนินการตรวจวัดและ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าท้ิง และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ ตรวจวัดระหวางวันท่ี  22-23 ธันวาคม 2563 

โดยมีผลการตรวจวิเคราะห ดังน้ี 

มลภาวะทางอากาศ 

ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  (ตรวจวัดระหวางวันท่ี 23-24 ก.ค. 63)   

สถานีตรวจวัด 
ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวิเคราะห (mg/m 3) 

PM 10 PM 2.5 

บริเวณหลังโรงชุบ 0.026 0.016 

มาตรฐาน 0.120 0.05 

การประเมินผล ผาน ผาน 
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มลภาวะทางเสียง 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ตําแหนงท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย           

( Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

บริเวณริมร้ัวโรงชุบ 58.8 94.4 

มาตรฐาน  1/ 70 115 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องกําหนดคาระดับเสียงการ

รบกวนและ   ระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
 

สารเคมีในบรรยากาศ 

ปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางาน 

ดัชนีท่ีตรวจวัด หนวย ผลการวิเคราะห มาตรฐาน 

Sodium Hydroxide mg/m3 <0.61 2 

Hydrogen Chloride ppm 0.02 C 5  

Inhalable Dust mg/m3 <0.10 15 

Zinc Oxide : Inhalable Dust mg/m3 019 15 

หมายเหตุ : C = ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตรายสูงสดุไมวาเวลาใดๆ ในระหวางทํางาน 
 

ระบบนํ้าเสียจากการผลิต 

ผลการวิเคราะหคณุภาพนํ้าท้ิง  

ดัชนีท่ีวิเคราะห คาท่ีวัดได คามาตรฐาน 

1.  PH 7.0 5.5 – 9.0 

2.  Total Suspended Solids (TSS) < 5.0  50 mg / l 

3.  Total Dissolved Solid  (TDS) < 25  3,000 mg / l 

4.  Chemical Oxygen Demand  (COD) <40  120 mg / l 

5.  Zinc  ND (<0.02)  5 mg / l 
 

ผลการวิเคราะห คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2560  พบวาดัชนีคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนด 

หมายเหตุ ND = ไมสามารถตรวจวัดได 
 

ในสวนของขยะและของเสยีอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงงานมวิีธีการกําจัดดังน้ี 
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กากของเสีย วิธีการกําจัด บริษัทท่ีกําจัด 

1.  ขยะมลูฝอย นําไปคัดแยกฝงกลบ สํานักงานเขตมีนบุร ี

2.  เศษลวดและโลหะ นํากลับไปหลอมใหม บริษัท ยุทธพงษ เพลเล็ทมลิล จํากัด 

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 

3.  ตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสยี ปรับเสถียรและฝงกลบ บริษัท โปรเฟสช่ันแนลเวสตฯ จํากัด(มหาชน) 

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) 

4. -  เถาสังกะส ี

     - Zinc Dross 

Reuse บริษัท ดับเบ้ิลยูเอ็น แอสโซซิเอท จํากัด 

บริษัท นวภัทรกิจ จํากัด 

หางหุนสวนจํากัด นัฐวุฒิ พาณิชย 

หางหุนสวนจํากัด สามพรานฟาวนดีร 

บริษัท ทีเอ็มบี(ไทยแลนด) จํากัด 

5.  นํ้ามันไฮโดรลิคเกา Reuse บริษัท แซนดซอร จํากัด 

6.  กรดเกลือเสื่อมสภาพ แปรสภาพนําไปใชใหม บริษัท อันช่ิง อินดัสทรี จํากัด 

 

งานท่ียังไมสงมอบ 

ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563    บริษัท มีงานโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการและคาดวาจะสงมอบงาน

ท้ังหมดในป 2563 มีดังน้ี 
 

ช่ือโครงการ ปริมาณงาน(ตัน) มูลคางานท่ียังไมสงมอบ(ลานบาท) 

เสาสงไฟฟาแรงสูง (TL) 1,355 58.549 

เสาโทรคมนาคม (TC) 4 0.116 

โครงเหล็กสถานีไฟฟายอย (ST) 245 11.375 

โครงเหล็กท่ัวไป (GF,BF) 22 0.249 

      รวม 1,626 70.289 

ธุรกิจพลังงาน 

   - ไมม-ี 
 

 

 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส  จํากัด  (มหาชน)  (RWI) 

RWI ดําเนินธุรกิจดานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดสปริง ตะแกรงเหล็ก และลวดอ่ืนๆ 

โดยมีกําลังการผลิตรวมในป 2563 ท่ี 72,000 ตันตอป  ซึ่งสามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 5 ประเภท  ดังน้ี 

1.  ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-

Wire” หรือ “PCW”)  มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 95-2540  เปนผลิตภัณฑท่ีใชในงานกอสราง  โดยนําไปใชในการผลิตเสาเข็ม      

เสาไฟฟา  แผนพ้ืนสําเร็จรูป  และไมหมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ  

2.  ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ 

“PC-Strand”หรือ “PCS”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมาย

รับรองความถูกตอง........................................... 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 420-2540  เปนผลิตภัณฑท่ีไดมาจากการนําลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสน

เดี่ยวมาตีเกลียวเขาดวยกันทําใหสามารถรับแรงดึงไดมากข้ึน  และนําไปใชในงานกอสรางขนาดใหญ  อาทิ  คานสะพาน 

ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ  พ้ืนสําหรับอาคารขนาดใหญและไซโล เปนตน 

3.   ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เปน

ผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ีนอน  อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต อุตสาหกรรมตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง 

4.  ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

2.8-7.0 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 194-2535 และ มอก. 747-2531 

เปนผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา ทอระบายนํ้า ฯลฯ 

5.  ตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8-7.0 มิลลิเมตร ไดรับ

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 737-2549 เปนผลิตภัณฑท่ีใชในการกอสรางถนน อาคาร 

ผนังสําเร็จรูป ฯลฯ 
 

การตลาดและการแขงขัน 

• กลยุทธการตลาด 

1. เน่ืองจาก RWI มีการผลิตและจําหนายสินคาหลายชนิด  โดยสินคาแตละชนิดในกลุมเปาหมายก็มี

พฤติกรรมการซื้อหรือใหความสําคัญในแตละดานท่ีแตกตางกันออกไป  ทาง RWI จะมีกลยุทธเขาถึงลูกคาและ

ตอบสนองความตองการของลูกคาตามกลุมเปาหมาย  โดยใชกลยุทธท่ีแตกตางกันออกไป  เชน กลุมผูรับเหมา  ใหความ

สนใจเรื่องราคาท่ีมีการกําหนดระยะเวลากันไวเปนลําดับแรก  ในขณะท่ีลูกคากลุมยานยนตใหความสนใจทางดาน

คุณภาพกอน 

2. รักษาฐานลูกคาเดิม โดยยอดขายแตละปท่ีมาจากลูกคาเดิมมีไมนอยกวา 90% 

3. RWI มุงเนนผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน และใหความสนใจลูกคาท้ังหมดท่ีมีการติดตอกัน เชน 

ใหบริการดานการสอบเทียบเครื่องมือวัดตางๆ  ตลอดจนการสอบถามปญหาการใชผลิตภัณฑและการบริการอยาง

สม่ําเสมอ  เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและการบริการของ RWI มาก

ยิ่งข้ึน 

4. การดําเนินงานของ RWI ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  จากบริษัท เอสจีเอส 

(ประเทศไทย) จํากัด  และการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015  นอกจากน้ี  ผลิตภัณฑท่ีผลิตยังผานการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงใหความมั่นใจดานคุณภาพไดเปนอยางดี 

5.  สัดสวนการขายลูกคาของ RWI 90% เปนลูกคาท่ีอยูตามภาคตางๆ ของประเทศ  จะมีการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาท่ัวประเทศ  เชน การจัดกิจกรรมรวมกันเพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงของชองทางจําหนายท่ัว

ประเทศท่ีมีอยู 

6. RWI มีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑสินคาใหมใหมีสัดสวนมากข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนิน

กิจการ  อีกท้ังยังสามารถบริการลูกคาโดยลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาหลายประเภทจากทาง RWI และทาง RWI ก็

สามารถขยายตลาดโดยอาศัยชองทางตลาดท่ีมีอยู  โดยไมตองเพ่ิมทรัพยากรหรือคาใชจายเพ่ิม 

7. RWI เนนการพัฒนาความรูของบุคลากรในบริษัท  เพ่ือเสริมสรางความรูและความเขาใจในการ

บริหารงานและการทํางาน  และบริษัทมีการพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพ่ือนํามาบริหาร

จัดการดานกระบวนการผลิต เพ่ือลดการสูญเสีย พรอมท้ังใชระบบบริหารคุณภาพเพ่ีอผลิตสินคาท่ีไดคุณภาพอยาง

รับรองความถูกตอง........................................... 
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สม่ําเสมอตามความตองการของลูกคา นอกจากน้ันยังเนนเรื่องการบริหารจัดการ Inventory  เพ่ือใหเกิดผลกําไรสูงสุด

กับ RWI  

 

 

• ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

RWI จําหนายผลิตภัณฑท้ังหมดใหแกลูกคาภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบงกลุมลูกคาตามกลุมสินคาไดดังน้ี  

 กลุมสินคา ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง       

(PC-Wire and PC-Strand) กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. ลูกคาภายในประเทศ 

1.1 ภาคเอกชน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90  ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง  ประกอบดวย  

• โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ เชน โรงงานหลอเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพ้ืน  คานสะพาน ผนัง

สําเร็จรูป เปนตน 

• กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการ  เชน ผูรับเหมากอสรางอาคารสูง 

กอสรางทางดวน รถไฟฟาสายตางๆ 

1.2 หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง ศูนยซอมสราง

สะพานฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง 

2. ลูกคาตางประเทศ 

1.1 จําหนายตรงสูผูใชลวดเหล็กของประเทศน้ัน เปนผูใชท่ีนําลวดเหล็กไปใชในการผลิตผลิตภัณฑ

คอนกรีต เชน โรงงานผลิตเสาเข็ม แผนพ้ืน เสาไฟฟาคอนกรีต 

 กลุมสินคาลวดสปริง (HDW)  กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. อุตสาหกรรมท่ีนอน 

2. อุตสาหกรรมยานยนต  

• กลุมโชคอัพ   

• กลุมขอโซ 

• กลุมซีล่อรถ 

• กลุมเบาะรถยนต 

• สปริงในยานยนตท่ัวไป 

3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน 

4. อุตสาหกรรมสปริงตางๆ 
 

กลุมสินคาลวดเหล็กกลาคารบอนตํ่า (ลวดปลอก)  กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. กลุมผูผลติคอนกรตี เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป  ผูผลติเสาเข็มหรือเสาไฟฟา 

2. กลุมผูรับเหมากอสราง 

3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป 

4. ผูรับเหมาสรางทาง  

5. หนวยงานราชการ 

รับรองความถูกตอง........................................... 
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6. ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอสราง  

 

 
 

กลุมสินคาตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)  กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. กลุมผูผลติคอนกรตี เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลติแผนพ้ืนสําเร็จรปู 

2. กลุมผูรับเหมากอสราง และประมลูงานกับหนวยงานราชการตางๆ  

3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป เชน พฤกษา แสนสิริ ไลฟแอนลิฟว่ิง พรีคาส ฯ  

4. ผูรับเหมาสรางทาง  

5. หนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง, ศูนยสรางและบูรณะสะพาน, กรมโยธาธิการ 

กรมชลประทาน การเคหะแหงชาติ เปนตน ซึ่งประมูลตรงนําไปใชในหนวยงานตางๆ  

6. ผูแทนจําหนาย หรือ รานคาวัสดุกอสราง 
 

ท้ังน้ี RWI ใหความสําคัญกับลูกคาท่ีทําธุรกิจติดตอกันมาเปนเวลานาน และมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมาโดย

ตลอด สวนลูกคาใหมบริษัทจะเนนกลุมเปาหมายไปยังลูกคาท่ีมีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดําเนิน

ธุรกิจ  
 

• นโยบายราคา 

RWI มีนโยบายการตั้งราคา โดยใชวิธีตนทุนบวกสวนเพ่ิม (Cost Plus Margin) อยางไรก็ตาม ในการกําหนด

ราคาข้ันสุดทายจะคํานึงถึงความตองการในการบริโภคและสภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในแตละชวง  

เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจเปนหลัก 
 

• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย  

1. รักษาชองทางการจําหนายของบริษัทยอย  โดยรักษาฐานลูกคาท่ีมีการซื้อลวดจาก RWI ในป 2563 และ

ในป 2564 ยอดการใชลวดจะตองไมนอยกวาเดิม  

2. เพ่ิมการขายสําหรับลูกคาโครงการท่ีจะมีในอนาคต 

3. จําหนายลวดผานตัวแทน 

4. เพ่ิมชองทางการจําหนายในตางประเทศใหมากข้ึน 
 

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 

อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง 

(PC-Wire & PC-Strand)  

 ภาพรวมแนวโนมการกอสรางในอนาคตมีทิศทางท่ีดี  โครงการกอสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีออกมาสงผลตอ

อุตสาหกรรมของการกอสรางในทางดี  แตจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไมดีข้ึนมาก สงผลให

ป  2563 ตลาดรวมมีการชะลอตัว  ปจจุบันมีผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีท้ังหมด 15 ราย โดย RWI มีสวน

แบงการตลาดรอยละ 10 จัดอยูในอันดับท่ี 5 ของตลาดรวม 
 

ปจจัยท่ีจะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ   

• ผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขาสูตลาด 
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เน่ืองจากเดิมธุรกิจน้ีเปนธุรกิจท่ีใชเงินลงทุนเริ่มตนมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตท่ี

ซับซอน  ถึงแมวาปจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตงายข้ึน การลงทุนในการซื้อ

เครื่องจักรงายข้ึน  แตสินคาชนิดน้ีเก่ียวของกับความปลอดภัยและความคุนเคยในการใชงาน  จึงทําใหการเขาตลาดของ

ผูประกอบการรายใหมทําไดยาก 

• อํานาจตอรองของผูขายสินคา 

เน่ืองจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคาPCW&PCS มีผูขายอยูหลายรายท้ังในและตางประเทศทําให

การเจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยากนัก สามารถเลือกแหลงวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมได เพราะ

คุณภาพวัตถุดิบมีผลตอสินคาสําเร็จรูปและยังมีผลตอตนทุนการผลิตดวย 

• อํานาจตอรองของผูซ้ือสินคา 

จากภาวะการณกอสรางภาครัฐท่ีมีการชะลอตัว  ในป 2563 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสราง

ลดลง  ความตองการลวดเหล็กนอยลงสงผลตอราคาสินคาทําใหผูซื้อสินคามีอํานาจตอรองสูง 

• สินคาทดแทน 

จากการท่ีสินคา PCW & PCS เปนสินคาเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต อาทิ เสาเข็ม

คอนกรีต เสาไฟฟา แผนพ้ืนสาํเร็จรูป โครงการกอสรางขนาดใหญเชน ทางรถไฟฟา ทางดวน อาคารสูง ซึ่งในการผลิต

ผลิตภัณฑคอนกรีตดังกลาว  มีการกําหนดระบุใหใชสินคา  PCW & PCS เปนวัตถุดิบหลัก ทําใหสินคาอ่ืนท่ีจะมา

ทดแทนไมสามารถใชแทนได 

• คูแขงปจจบัุนในธุรกจิ 

เน่ืองจากภาวะกอสรางในประเทศป 2563 โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐลาชากวาแผนท่ีกําหนด

ไว ประกอบกับคาเงินท่ีเงินบาทแข็งตัวมาก ทําใหความสามารถในการสงออกสินคาลวดเหล็ก  PCW & PCS ลดนอยลง 

อีกท้ัง กําลังผลิตของโรงงานลวดเหล็ก PCW & PCSหลายแหงมีกําลังผลิตท่ีมากกวาความตองการสงผลใหการแขงขัน

ของผูผลิตสินคาจากในประเทศดานราคารุนแรงมากประกอบกับมีการนําสินคาจากตางประเทศ  เชน จากประเทศจีน

ซึ่งมีการผลิตลวด  PCW & PCS ดวย ทําใหมีการแขงขันรุนแรงข้ึน แตเน่ืองจากสินคา PCW & PCS เปนสินคาท่ี

เก่ียวของกับความปลอดภัย คุณภาพตองเปนไปตามมาตรฐาน ทําใหสินคาท่ีจะนําเขาตองการการทดสอบและขอ

อนุญาตนําเขามาในประเทศ ในขณะท่ีสินคาท่ีผลิตในประเทศไดมาตรฐาน มอก. อยูแลว สามารถผลิตและจําหนายได

ทันที อีกท้ังในกรณีสินคามีปญหาลวด PCW & PCS ท่ีผลิตในประเทศสามารถแกปญหาไดรวดเร็วกวา มีสินคาเปลี่ยน

ทดแทนใหใชไดทันทีจึงทําใหมีการแขงขันรุนแรงในกลุมผูผลิตในประเทศมากกวา 
 

อุตสาหกรรมลวดสปริง (HDW) 

ลวดสปริงเปนลวดท่ีนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต  ท่ีนอน สปริงตางๆ  จากท่ีผานมาปริมาณการผลิต  

ยานยนต  มีอัตราการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดและยังมีทิศทางท่ีดีในอนาคต แตสถานการณในป 2563 กลุมอุตสาหกรรม

ยานยนตมีการผลิตท่ีลดลง โดยการผลิตลดจากป 2562  ในอัตรา 8% แตสําหรับกลุมท่ีนอน จากเหตุการณโรคระบาด

โควิด 19 ท่ีระบาดไปท่ัวโลกสงผลทําให การนําเขา และสงออกเกิดการชะลอตัวของวัตถุดิบคอนขางยากข้ึน สงผลทําให

ปริมาณการใชสินคาประเภทน้ีภายในประเทศสูงข้ึน ในสภาวะการณวัตถุดิบท่ีหายาก 

 

ปจจัยท่ีจะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

• ผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขาสูตลาด 
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เน่ืองจากธุรกิจน้ีเปนธุรกิจท่ีใชเงินลงทุนเครื่องจักรมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตท่ี

ทันสมัย  และท่ีสําคัญสินคาน้ีเก่ียวของกับความปลอดภัยและการทํางานท่ีตองการความแนนอน อาทิ ยานยนต  

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  การใชความรูดานสินคาแกผูใช  ความคุนเคยในการใชงาน ดังน้ัน ถาใชสินคาของผูประกอบการ

รายใหมยังไมมีความชํานาญหรือประสบการณการผลิต  กลุมผูใชก็ไมใหความสนใจ เพราะกลุมผูใชมีปจจัยดานราคา

รองลงมาจากคุณภาพ  แตการลดราคาลงสําหรับผูประกอบการรายใหมใชจะสําเร็จตลอดถาผูประกอบการรายเดิม

เสนอราคาใกลเคียงกันการเขามาของผูประกอบการรายใหมจึงทําไดยาก อยางไรก็ตาม  ท้ังน้ีสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจน้ี

คอืการสรางความสัมพันธใหความใกลชิดกับลูกคา มีการแนะนําและบริการหลังการขายท่ีดี ใหความรูท่ีเปนประโยชน

เก่ียวกับผลิตภัณฑและใหบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของรวมกันไปดวยเปนสิ่งสําคัญมากกวา 

• อํานาจตอรองของผูขายสินคา 

เน่ืองจากแหลงวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชในการผลิตสินคา HDW  มีผูขายอยูหลายรายท้ังในและตางประเทศ  

มีมาตรฐานของวัตถุดิบท่ีจะใชในการผลิตสินคาท่ีชัดเจน ทําใหการเจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถ

เลือกแหลงวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได  

• อํานาจตอรองของผูซ้ือสินคา 

กลุมผูใชสินคา HDW สวนใหญคํานึงถึงเรื่องคุณภาพสินคาท่ีผลิตออกมาและการสงมอบเปนสําคัญ  

ดังน้ันถาผลิตลวด HDW  ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกคา การสงมอบตรงเวลา  อํานาจการ

ตอรองของลูกคาจึงมีไมมาก  ถึงแมจะมีวัตถุดิบจากตางประเทศท่ีสามารถเขามาจําหนายไดแตผูซื้อก็มีความไมสะดวก

ในดานการเก็บวัตถุดิบไวมาก  การสงมอบท่ีไมเปนไปตามกําหนดหรือสินคามีปญหารอการสงมอบสินคาชดเชย  รวมถึง

ความผันผวนของคาเงินทําใหผูใชสินคามีความตองการสินคาภายในประเทศมากกวาสินคาจากตางประเทศในคุณภาพ

เดียวกัน  แมราคาจะสูงกวาเล็กนอย 

• สินคาทดแทน 

ในการผลิตสินคาของลูกคา ทางกลุมลูกคามีการกําหนดมาตรฐานในการซื้อลวด HDW เชน             

ในอุตสาหกรรมยานยนต การซื้อลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกําหนดวา Spec ลวด, เกรดวัตถุดิบเปนอยางไร และ

แหลงในการหาวัตถุดิบไดจากแหลงไหน  จึงเปนการเฉพาะเจาะจง  ทําใหลวดอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันไมสามารถ

นํามาใชทดแทนกันได 

• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ 

จากภาวะท่ีอุตสาหกรรมยานยนตท่ีขยายตัวอยางมากและประเทศไทย เปน 1 ใน 10 ของประเทศท่ี

ประกอบยานยนตมากทําใหอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตขยายตัวตามและตอเน่ือง  อุปสรรคท่ีสําคัญของธุรกิจน้ี  คือ

ลูกคากลุมน้ีจะพิจารณาคุณภาพท่ีคงท่ี  การผลิตท่ีทันสมัยและพัฒนาอยูตลอดเวลา การสงมอบท่ีตรงเวลาเปนปจจัย

สําคัญในการซื้อ ทําใหคูแขงแตละรายตองแขงกับเทคโนโลยีท่ีคูแขงรายอ่ืนพัฒนาข้ึนใหมตลอดโดยเฉพาะคูแขงจาก

ตางประเทศ  ซึ่งบางประเทศมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเร็วกวาบริษัทยอย ทําใหคูแขงท่ีอยูในอุตสาหกรรมน้ีรายใด

พัฒนาการผลิตท่ีชาจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ  แตถาสามารถพัฒนาสินคาไดตอเน่ืองคูแขงในอุตสาหกรรมน้ีก็มีนอย

มากและสามารถกําหนดตลาดได 

อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาคารบอนตํ่า ( ลวดปลอก )และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อม ติดเสริมคอนกรีต 

(Wire Mesh) 

ปจจัยท่ีจะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

• ผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขาสูตลาด 
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การเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาดําเนินธุรกิจไดไมยากในเรื่องการผลิตเพราะธุรกิจน้ี

เปนธุรกิจท่ีใชเงินลงทุนไมมากและเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไมซับซอน  เครื่องจักรสามารถใชท่ีผลิตในประเทศ

หรือตางประเทศก็ได  สินคาประเภทน้ีเปนสินคาท่ีใชควบคูกับสินคาหลักของบริษัทฯ ดังน้ันสิ่งท่ีสําคัญคือความสัมพันธ

ของลูกคาท่ีมีกับคูคา และปริมาณลูกคาท่ีมีอยูท่ัวประเทศ  ปริมาณการใชตอรายอาจจะไมมากแตจํานวนลูกคามีมาก  

ปญหาของผูประกอบการรายใหมคือตองสามารถกระจายสินคาไดมากและเร็วท่ีสุด  เน่ืองจากบริษัทฯมีเจาหนาท่ีดูแล

ลูกคาอยูท่ัวประเทศจึงสามารถกระจายสินคาไดท่ัวประเทศและมีความสัมพันธท่ีดีและยาวนานกับลูกคา ซึ่งในสวนน้ีจะ

เปนคาใชจายท่ีสูงของผูประกอบการรายใหม  

• อํานาจตอรองของผูขายสินคา 

เน่ืองจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคามีผูขายอยูหลายรายท้ังในและตางประเทศ ทําใหการเจรจา

ตอรองในการช้ือวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได อีกท้ังราคาของ

ผูขายวัตถุดิบในการผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญ ราคามีความแตกตางกัน

ข้ึนกับราคาวัตถุดิบท่ีผันผวนและตนทุนการผลิต 

• อํานาจตอรองของผูซ้ือสินคา 

จากภาวะการกอสรางท่ีมีการชะลอตัวในภาครัฐ ในป 2563 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสราง

ลดลง  ความตองการลวดเหล็กนอยลง  อีกท้ังสินคาดังกลาวมีผูผลิตอยูมากสงผลตอราคาสินคา ทําใหผูซื้อสินคามี

อํานาจตอรองสูง  โดยเฉพาะกลุมผูใชในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอํานาจตอรองในการซื้อสูงเพราะระยะทางในการสง

สินคาใกล เลยทําใหการเขาถึงของคูแขงเปนไปไดงาย กวา กลุมลูกคาท่ีอยูตางจังหวัดและจะใชความสัมพันธในการ

ติดตอประสานงานของผูขายเปนและการตอรองของราคาจะเปนปจจัยรองลงมา 

• สินคาทดแทน 

สินคาลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสินคาท่ีมีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใชในผลิตภัณฑ

คอนกรีต มีมาตรการกําหนดไว อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา การกอสรางถนน อาคาร ซึ่งในการงานดังกลาว มีการ

กําหนดระบุใหใชวัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสวนประกอบและกําหนดคามาตรฐานไวดวย ดังน้ันทําให

สินคาอ่ืนท่ีจะมาทดแทนสามารถใชแทนได  เชน เหล็กเสน แตมีความไมสะดวกในการใชงานและในการกอสรางตองการ

ความรวดเร็ว สะดวก ทําใหไมนิยมใชสินคาทดแทน 

• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ 

เน่ืองจากภาวะกอสรางป 2563 มีการชะลอตัวและโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐลาชากวาแผน  

กําลังผลิตมีมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขันของผูผลิตสินคาจากในประเทศดานราคารุนแรงการขยายตลาด

ทําไดยากเพราะผูผลิตแตละรายพยายามรักษาลูกคาของตัวเอง 

การจัดหาผลิตภัณฑ 

• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต   

RWI มีโรงงานตั้งอยูเลขท่ี 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในป 2563 มีกําลังการ

ผลิตรวม 72,000 ตันตอป  

ท้ังน้ี ในป 2563 RWI ใชกําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณรอยละ 50 ของกําลังการผลิตรวมตอป โดยจะ

ดําเนินการผลิตอยางตอเน่ืองประมาณ 20 ช่ัวโมงตอวัน  

รับรองความถูกตอง........................................... 
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 และในป 2564 บริษัทจะมีกําลังการผลิตเปน 40,000 ตันตอป คาดวาจะใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 55 

ของกําลังการผลิตท้ังหมด 

• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต ประกอบดวย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท  

(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 9, 11และ  13 มิลลิเมตร เปนวัตถุดิบ

ท่ีใชในการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND 

(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5.5 มิลลิเมตร ข้ึนไป เปนวัตถุดิบท่ี

ใชในการผลิตลวดอ่ืนๆ 

(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 มิลลิเมตร ใชในการผลิตลวดเช่ือม

เปลือยใชเช่ือมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ 

GMAW) 

(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สําหรับผลิตลวด

เหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

วัตถุดิบดังกลาวขางตนไมมีวัสดุอ่ืนทดแทน เน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทลวดเหล็กชนิดตางๆ 

ไมไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เหมือนกับสินคาประเภทอ่ืนๆ 

 ในป  2563  วัตถุดิบ ท่ีใช ในการผลิตมีการจัดหามาจากตางประเทศและภายในประเทศ  โดยม ี

ผูจําหนายประมาณ  5 ราย  RWI มีนโยบายกระจายความเสี่ยงภายใตวิกฤตเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไมมีการขาดแคลน

วัตถุดิบในการผลิต  และในป 2563 RWI มีนโยบายในการเพ่ิมสัดสวนท่ีมาจากผูผลิตภายในประเทศใหมากข้ึน        

เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

งานท่ียังไมสงมอบ 

- ไมม-ี 

• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบจากกระบวนการผลติ ประกอบดวยผลกระทบหลักดังตอไปน้ีคือ 

(1) มลภาวะทางอากาศ เชน ไอกรดไฮโดรคลอริกท่ีเกิดข้ึนในขบวนการทําความสะอาดลวด 

 (2)    มลพิษทางนํ้า เชน สภาพนํ้าท้ิงท่ีมสีภาพเปนกรด และปรมิาณกากตะกอนของนํ้าเสีย 

 (3)   มลภาวะท่ีเกิดจากขยะและของเสยีอุตสาหกรรม 
 

RWI ไดจัดใหมีการวัดผลและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกระบวนการผลิตอยางตอเน่ือง

เปนประจําทุกป  เพ่ือลดผลกระทบและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับอัตราสูงสุดท่ีกฎหมายกําหนด โดยไดวาจาง

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด เพ่ือตรวจวัดมลภาวะทางอากาศตามขอกําหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิงของโรงงานทุกๆ เดือน ตามขอกําหนดของการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัท เบตเตอรเวิลดกรีน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดลอม 

จํากัด  เพ่ือกําจัดสิ่งปฏิกูลเพ่ือใหไดมาตรฐานตามเกณฑของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ผลการดําเนินการของ RWI เพ่ือปองกันปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มีดังตอไปน้ี 
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(1) มลภาวะทางอากาศ  บริษัทยอยไดมีการควบคุมโดยมีระบบบําบัดอากาศ (Scrubber)  ทุกจุดท่ีเกิด

มลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 27-28 มีนาคม 

2563 และ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2563 สรุปไดดังน้ี 

 
 

 
พารามิเตอร 

ระบบ

บําบัด 
หนวยวัด 

คา

มาตรฐาน 
คาท่ีวัดได 

1. Air Emission   

   Quality  

   Monitoring 

1) Hydrogen Chloride (HCL) Scrubber mg/m 3 <200 2.265 

2) Phosphate  Scrubber mg/m 3 - 0.433 

3) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm <60 <1.3 

4) Carbon monoxide (CO) - ppm <690 384.0 

2. Working Area Air  

    Quality 

Monitoring 

1) Hydrogen Chloride Scrubber mg/m 3 <2 0.014 

2) Benzene - mg/m 3 <0.5 <0.010 

3) Lead (Pb) - mg/m 3 <0.05 ไมมีการผลิต 

3. Sound Level                   

Monitoring 

(8 ชม. การทํางาน) 

8 hrs. (Working hours) 

- 1st Drawing 

- PCW1 

- PCW2 

- PCS1 

- PCS2 

- Wire Rod 

- Wire Mesh 

- Hard Draw Wire 

- Pickling 

- 

 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

 

<85 

<85 

<85 

<85 

<85 

<85 

<85 

<85 

<85 

 

85.0 

ไมมีการผลิต

96.0 

81.0 

80.0 

70.0 

ไมมีการผลิต 

82.0 

74.0 

4. Heat Stress 

Monitoring 

- 1st Drawing 

- PCW1 

- PCW2 

- PCS1 

- PCS2 

- Wire Rod 

- Wire Mesh 

- Hard Draw Wire 

- Pickling 

- 

 

 

 

 

องศา

เซลเซียส 

 

 

 

 

งานปาน

กลางไมเกิน 

32 0C 

30.4 

ไมมีการผลิต 

29.5 

29.8 

29.8 

29.2 

ไมมีการผลิต 

30.4 

30.4 
 

(2) นํ้าเสียจากการผลิต นํ้าท่ีใชในการผลิตจะนํามาบําบัดทางเคมีเพ่ือใหคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑมาตรฐานท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดกอนท่ีจะปลอยสูแหลงสาธารณะ เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2563  สรุปไดดังน้ี 
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พารามิเตอร ระบบบําบัดน้ําเสีย คามาตรฐานจากการนิคมฯ คาท่ีวัดได 

1. pH 

ผานระบบบําบัด 

ทางเคม ี

ของหนวยงานเคมี 

และนํ้าเสีย 

5.5 – 9.0 6.8 

2. Total Suspended Solids <50 mg/l 0.2 

3. Total Dissolved Solids <3,000 mg/l 1,240 

4. Oil & Grease <5 mg/l 2.5 

5. Chemical Oxygen Demand <120 mg/l 13 

6. Biology Oxygen Demand <20 mg/l 2 

7. Dissolved Oxygen - 7.13 

8. สี @ Original pH < 300 ADMI 10 

9. สี @ pH 7.0 < 300 ADMI 12 
 

(3) มลภาวะท่ีเกิดจากขยะ และของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน จะถูก

นํามาคัดแยกและจัดเก็บอยางเปนสัดสวนกอนนําไปกําจัดอยางถูกตอง  ตามประกาศการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

กากของเสีย วิธีการกําจัด บริษัทท่ีกําจัด หมายเหตุ 

1.  ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน นําคัดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพุด  

2.  เศษลวดและเศษโลหะ - นํากลับไปหลอมใหม 

- นํากลับมาใชประโยชนใหมดวย 

  วิธีอ่ืนๆ 

- คัดแยกประเภทเพ่ือจําหนายตอ 

บริษัท ส.โชคชัย จํากัด 

 

 

3. ตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย  

ปรับเสถียรและฝงกลบ 

 

บริษัท เบตเตอร 

เวิลดกรีน จํากัด (มหาชน) 

 

อางอิงตาม

ใบอนุญาตกรม

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

4. ขยะอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

(ฟอสเฟต, ผงสบู, หลอดไฟ, 

    เศษผาเปอนนํ้ามัน, 

    กากตะกอนนํ้าเสีย) 

5. กรด HCL เสื่อมสภาพ นํากลับไปใชประโยชนใหม บริษัท ส.กนกการจดัการ 

สิ่งแวดลอม จํากัด 

6. กรวดปนตะก่ัว นํากลับไปใชประโยชนใหม บริษัท เอสซี แอนดซัน  

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
 

งานท่ียังไมสงมอบ 

- ไมมี – 
 

 บริษัท  เอ็นเนซอล  จํากัด (ENS) 

ENS ดําเนินธุรกิจทางดานการบริหารจัดการพลังงานโดยเฉพาะในรูปแบบของโรงไฟฟาประเภทพลังงานรวม 

(Power Plant) หรือ โรงไฟฟาประเภทผลิตระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม  (Cgeneration System) cycle)  เพ่ือ

รับรองความถูกตอง........................................... 
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ผลิตไฟฟาตามความตองการขนาดตางๆ   ตั้งแตขนาดเล็กเพ่ือใชในอาคารจนถึงขนาดกลางเพ่ือใชในโรงงาน

อุตสาหกรรม  โครงการแรกของ ENS ไดแก โครงการลงทุนผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนแก

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)  โรงงานหนองแค 1 จังหวัดสระบุรี และโครงการท่ี 2 คือ โครงการลงทุนผลิต

และจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนใหแก บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) โรงงานนิคม

อุตสาหกรรมหนองแค 
 

การตลาดและการแขงขัน 

• กลยุทธการตลาด 

ENS มีความพรอมท่ีจะนําเสนอโครงการเปนโรงไฟฟาประเภทระบบผลิตไฟฟาและความรอน

รวม  (Cgeneration System) cycle)   เพ่ือผลิตไฟฟาตามความตองการขนาดตางๆ ตั้งแตขนาดเล็กเพ่ือใชในอาคาร

จนถึงขนาดกลางเพ่ือใชในโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังในรูปแบบของผูรับจางกอสรางแบบเบ็ดเสร็จ (รวมงานออกแบบ

กอสราง และดําเนินการ) และรูปแบบของสัมปทานการผลิตและดําเนินการจนถึงการสงมอบทรัพยสิน เมื่อครบกําหนด

สัมปทาน   

ปจจุบัน ENS ไดดําเนินการดังกลาวและมีประสบการณในโครงการลงทุนผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา  และ

พลังงานความรอนท่ีไดติดตั้งแลวเสร็จ และเดินเครื่องมากวา 10  ป ผานปญหาและอุปสรรคตางๆ และไดนําความรู

ความชํานาญมาปรับรูปแบบของโครงการประเภทเดียวกัน เพ่ือขยายโอกาสธุรกิจในลําดับตอไป 
 

• ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

 ENS จําหนายผลิตภัณฑเกือบท้ังหมดใหแกลูกคาภายในประเทศ ตามกลุมลูกคา  ดังน้ี 

1. กลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตลมรอนและไอนํ้า โดยตรง ลูกคากลุม

น้ีจะสามารถลดตนทุนการผลิตโดยการนํากาซธรรมชาติไปผลิตไฟฟากอนและนําลมรอนและไอนํ้าท่ีได

จากการผลิตไฟฟามาใชประโยชนในกระบวนการผลิต 

2. กลุมโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุมท่ีตองการปรับปรุงการใชพลังงานภายในองคกรของตนเอง

ใหมีการประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและชวยอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ 
 

• นโยบายราคา 

ENS ขายไฟฟาและพลังงานความรอนในราคายุติธรรมและมีการแบงปนผลประโยชนในระหวางคูสัญญาอยาง

เทาเทียมกัน 
 

• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย  

ENS จําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนท่ีผลิตไดใหกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ี ENS ไดเขาไปลงทุน 

ซึ่งเปนโครงการซื้อขายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอน ระยะยาว 15 ป สําหรับกระแสไฟฟาสวนท่ีเกินจากความ

ตองการของโรงงาน ENS จะขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค   
 

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและพลังความรอนมีการปรับเปลี่ยนทิศทางไปตามนโยบายสงเสริมการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐซึ่งมุงเนนไปท่ีการแกไขปญหาสังคมสวนรวม ไดแก ปญหาขยะชุมชน และ

ผลผลิตเหลือใชทางการเกษตร   

การจัดหาผลิตภัณฑ 

• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต   
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กําลังการผลิตพลังงานไฟฟา    11,000   MW 

กําลังการผลิตพลังงานความรอน  62,000  MMBTU/month 

ปริมาณการผลติพลังงานไฟฟาใน1ป   68,000,000  kW-hr 

ปริมาณการผลติพลังงานความรอนใน 1 ป 458,000  MMBTU   

• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตคือ กาซธรรมชาตจิาก ปตท. 

• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

ENS ไดมีการควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟา และทําการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลอง

ระบาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลสรุปไดดังน้ี 
 

 

งานท่ียังไมสงมอบ 

- ไมมี – 

 

 บริษัท ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) 

- ไดหยดุดําเนินกิจการ ตั้งแต  เดือน เมษายน 2563 

 บริษัท  ไปป ไลน เอ็นจิเนียร่ิง  จํากดั (PLE) 

- ในป 2563 ไดหยุดดําเนินกิจการช่ัวคราว  

 

 

 

 

 

แหลงกําเนิด พารามิเตอร หนวยวัด 
ปริมาณท่ี

ตรวจวัดได 

คา

มาตรฐาน 

 

ปลอง  

เช้ือเพลิง 

กาซธรรมชาต ิ

 

 

Ø  ของปลอง m 1.2 - 

อุณหภูมภิายในปลอง 0C 517 - 

ความเร็วลมในปลอง m/5 4.91 - 

ปริมาตรอากาศท่ีออกจากปลอง m 3/min 333.29 - 

ปริมาณออกซิเจน (O2) % 16.8 - 

ปริมาณฝุน (TSP) mg/m 3 5.1 60 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ppm 6.0 20 

ออกไซดของไนโตรเจนในรูป

กาซไนโตรเจนไดออกไซด  

(NO as NO2) 

ppm 2.0 120 
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ปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และแนวทางในการ

ปองกันความเสี่ยงดังกลาว สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

ปจจัยความเสี่ยงของบริษัท 

 บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN) 

• ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของบริษัท 

CEN มีการขยายการลงทุนในธุรกิจตางๆ ในบริษัทยอย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ 

เพ่ือเปนกระจายความเสี่ยง และจะไมถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลบั CEN จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนโดย

อาจจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเอ้ือประโยชนกัน โดย CEN จะสงกรรมการเขาไปเปนกรรมการของ

บริษัทยอยเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยน้ันๆ  ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทยอยสวนหน่ึงข้ึนอยูกับผล

การดําเนินงานของ CEN ท้ังน้ี บริษัทยอยอาจตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน มีคูแขง

ทางการคาเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ เปนตน ปจจัยท่ีกลาวมาอาจสงกระทบตอผล

ประกอบการและฐานะทางการเงินของ CEN เน่ืองจาก CEN จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปนผล ดังน้ัน

หากบริษัทยอยใดมีผลขาดทุน ก็จะผลกระทบตอกําไรและขาดทุนตลอดจนมูลคาทรัพยสินของ CEN  ปจจุบัน CEN 

ลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 6 บริษัท และบริษัทยอยของบริษัทคือ UWC เขาลงทุนในบริษัทยอยของ UWC อีกจํานวน 

7 บริษัท ดังน้ันบริษัทจึงดําเนินการบริหารความเสี่ยงคือ   

- จัดโครงสรางตามประเภทกลุมธุรกิจ เพ่ือความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สามารถระบุและ

จัดการความเสี่ยงของกลุมธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ศึกษาการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีมีความใกลเคียงกัน หรือธุรกิจตอเน่ือง ใหมีความเช่ือมโยงกัน เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม ลดตนทุน และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก 

- บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเติบโตอยางยั่งยืน 
 

ปจจัยความเสี่ยงของบริษัทยอย  

 บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC) 

ปจจัยความเสี่ยงท่ีสาํคัญท่ีอาจมผีลกระทบตอการดําเนินงานของบรษัิทและบริษัทยอยบริษัทจึงมีแนวทางในการ 

ปองกันความเสี่ยงดานตางๆ  สรุปไดดังน้ี 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks) 

 1.  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกคา 

 ธุรกิจการผลิตน้ัน ลูกคารายใหญคือผูรับเหมาหลักหรือผูรับเหมาชวงจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

การไฟฟาสวนภูมิภาค และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงรายไดหลักจาก

ลูกคารายดังกลาวอยางไรก็ตามบริษัทไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาอยางตอเน่ือง  สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทสามารถผลิต

สินคาไดตรงกับความตองการของลูกคาท้ังในดานคุณภาพ  การสงมอบท่ีตรงเวลา ราคาขายท่ีสามารถแขงขันได และมี

3.  ปจจัยความเส่ียง 
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การติดตามดูแลผลิตภัณฑท่ีไดจําหนายไปแลวรวมท้ังการติดตามปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนอยู

ตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขาย  

 

  2.  ความเสี่ยงจากนโยบายและการสนับสนนุจากภาครัฐ 

   ทําการศึกษาและติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพ่ือเตรยีมแผนธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

เพราะหากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีมผีลกระทบตองานท่ีบริษัทรับไว  จะไดปรับแผนไดทัน 

   3.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 บริษัท มีบริษัทยอย และบริษัทรวม ท่ีเขาไปลงทุนแลว และหากจะมีการลงทุนเพ่ิมเติม ก็ตองศึกษาขอมูล 

ศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการผลิต และความเสี่ยงของธุรกิจน้ัน โดยเนนลงทุนในธุรกิจท่ีมี

โอกาสเติบโต สรางผลกําไร  วางหลักเกณฑในการลงทุนจากนอยไปหามาก โดยกําหนดงบประมาณท่ียอมรับไดหากการ

ดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และมีการ

รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

 4.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ 

 บริษัทไดขยายฐานการทําธุรกิจเสาโทรคมนาคม ไปยังตางประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งตองศึกษาขอมูลโครงการ 

กฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ  สอบถามขอมูลกับบริษัทท่ีไปลงทุนในประเทศน้ันๆ จากกระทรวงพาณิชย สถานทูต 

สํานักงานสงเสริมการคาตางประเทศ และสถาบันการเงินทองถ่ิน รวมถึงศึกษาตลาด  โอกาส และความเสี่ยงท่ีจะไม

ไดผลกําไรตามท่ีคาดไว   มีการสรรหาคัดเลือกผูรวมทุน พันธมิตรทองถ่ิน (Local Partner) ท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ

ในธุรกิจท่ีเขาไปลงทุน ท่ีมีจุดแข็งเชิงกลยุทธท่ีจะมาเสริมการทําธุรกิจและมีความพรอมในการทําธุรกิจ 

 มีการวางแผนสํารองสําหรับเหตุการณไมคาดคิด (Contingency Plan) มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณ

ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) จัดหาประกันวินาศภัย เพ่ือคุมครองความเสียหายตอทรัพยสิน และประกันความ

เสี่ยงในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก มีการใชบริษัทภายนอก ท่ีมีความชํานาญในการดําเนินงานดาน กฎหมาย บุคลากร ภาษี 

และใบอนุญาตตางๆ 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks) 

 1.   ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

เหล็กและสังกะสีเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสา

โทรคมนาคม และโครงสรางเหล็กท่ัวไปจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตและผูใชท่ัวโลก ดังน้ัน

การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสีจะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตโดยตรง อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวดังน้ี 

(1)  การกําหนดราคาขายและราคาประมลูงานในโครงการตางๆ  โดยรักษาสวนตางกําไรในระดับท่ีสามารถจะ

แขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนๆ ได   

(2)  มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพ่ือประเมินสถานการณและแนวโนมราคา

วัตถุดิบเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคารับจางผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนการสั่งซื้อและ

บริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม  

(3)  พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเน่ืองเพ่ือควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม  

(4)  รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาทําใหสามารถเจรจาตอรองกับลูกคาเพ่ือขอปรับราคาจําหนายให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางมีนัยสําคัญ 
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(5)  ตดิตามดูแลผลิตภัณฑท่ีไดจําหนายไปแลวรวมท้ังการติดตามปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางาน

ใหดีข้ึนอยูตลอดเวลาสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายทําใหสามารถกําหนด

ราคาขายในระดับท่ีเหมาะสมได 

 

 2.  ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพ่ึงพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบท่ีสําคัญ 

บริษัทซื้อวัตถุดิบหลักท้ังหมดจากผูจําหนายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบใน

กรณีท่ีผูจัดจําหนายไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหไดตามกําหนด  

  อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการติดตามประเมินสถานการณโดยใกลชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา 

และจากการดําเนินงานในอดีตท่ีผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทําใหเช่ือมั่นวาจะไมไดรับ

ผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบดังกลาว 

  3.  ความเสี่ยงดานบุคลากร 

การผลิตเสาโครงสรางเหล็กน้ันตองอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะดานจากวิศวกรท่ีมีประสบการณในการ

ออกแบบและการผลิตบริษัทจึงใหความสําคัญกับการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานตอเน่ืองในระยะยาว โดยมีนโยบาย

จายคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดกับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน  

  4.  ความเสี่ยงดานการทุจริต คอรรัปชั่น 

  บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน  เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานถือปฎิบัติตามนโยบายท่ีประกาศ

ไว  และนําระบบท่ีมีมาตรฐาน มาใชในทุกกระบวนการทํางาน เพ่ือลดชองทางการทุจริต  มีการควบคุมการใช

งบประมาณ และติดตามการใชจายใหอยูในงบประมาณ   วางระบบอํานาจอนุมัติอยางรัดกุม และสามารถตรวจสอบได  

มีการใหความรูความเขาใจในนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันกับพนักงานและกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน

เหมาะสม  รวมท้ังเปดชองทางการรองเรียนท้ังภายในและภายนอก เพ่ือบริษัทจะไดรับรูขอมูลเก่ียวกับการทุจริต 

คอรรัปช่ัน และหาทางแกไขปญหาได 

  5.   ความเสี่ยงดานความปลอดภัยไซเบอร (Cyber security risk) 

   เพ่ือความปลอดภัยของขอมูล ท่ีบริษัทตองเก็บรักษา และปองกันการรั่วไหลหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได  

จึงมีระบบ Firewall เพ่ือปองกันการบุกรุกของ Hacker   และมีระบบ Anti-virus ท่ี Update และทําการสํารองขอมูล

อยางสม่ําเสมอ 

 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks) 

 1.  ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อลูกคา 

 บริษัทมีระยะเวลาการใหเครดิตแกลูกคาอยูท่ี 30-120 วัน ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหน้ี ซึ่งหากเรียก

เก็บหน้ีดังกลาวไมไดหรือไมครบตามจํานวนท้ังหมดอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองและฐานะทางการเงิน 

 บริษัทมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการกําหนดวงเงินสินเช่ือสําหรับลูกคาท่ีทําธุรกิจกันมานาน  สําหรับลูกคาราย

ใหมท่ีทําการซื้อขายจะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจตองซื้อขายเปนเงินสดกอนในเบ้ืองตน   นอกจากน้ียังมีการ

กําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได  

มีการประเมินคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกระทําโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี สถานะปจจุบันของลูกหน้ีคงคาง และ

คาดการณศักยภาพและความเสี่ยงในการชําระหน้ีในอนาคตสําหรับลูกหน้ีท่ีคางชําระเกิน 1 ป ใหตั้งสํารองไวในอัตรา

รอยละ 100 และดําเนินการติดตามคุณภาพลูกหน้ีอยางสม่ําเสมอ 

  2.  ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน 
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 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพ่ือใชในการผลิตเสาโครงเหล็กและสงมอบ

ใหแกลกูคาตามสัญญา ดังน้ัน หากไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนในระดับท่ีเหมาะสม อาจสงผล

ตอการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และสงผลใหสภาพคลองลดลง   

 บริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานท่ีจะตองสงมอบใหแกลูกคา  

  3.  ความเสี่ยงดานแหลงเงินทุนและอัตราดอกเบ้ีย 

  ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจําเปนตองมีแหลงเงินทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญ

ตามแผนท่ีไดวางไว บริษัทจึงมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยหลายแหงท่ีใหการสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบ้ีย

ท่ีเหมาะสม 

  4.   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

   บริษัทมีการทําธุรกิจในตางประเทศ โดยมีการลงทุนทางออมผานบรษัิทยอย  ดังน้ันการทําธุรกรรมทางการเงิน 

จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลีย่นสกุลเงินตางประเทศ เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน จึงตองมีการทํา

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward contract) กับธนาคารไว 
 

ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามกฎ/ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ (Compliance Risks) 

  1.  ความเสี่ยงดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

 ในกระบวนการผลิตของบริษัท อาจทําใหเกิดปญหาภาวะมลพิษทางอากาศ   มลพิษทางเสียง   ซึ่งอาจทําใหเกิด

การรองเรียนของประชาชนในละแวกใกลเคียงได 

 บริษัทไดจัดใหมีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ  รวมท้ังจัดใหมีการตรวจวัดคุณภาพของ

สิ่งแวดลอม  ท้ังมลภาวะทางเสียง   ทางอากาศ  นํ้าเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต  โดยจัดใหมีการตรวจวัดเปน

ประจําทุกป  เพ่ือนําผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว  ซึ่งท่ีผานมาผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอมยังอยูในเกณฑท่ีไมเกินเกณฑมาตรฐาน 
 

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ (Disruptive Technology) 

 ปจจุบัน มีมูลเหตุหลายอยางท่ีทําใหการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการมีเทคโนโลยีสมัยใหม เขามา

แทนท่ี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนคอนขางเร็ว และพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งบริษัทก็ตองปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงน้ี  

โดยการติดตามขาวสาร ตางๆ  และคาดการณผลกระทบท่ีจะมีผลตอธุรกิจของบริษัท  และตองศึกษาเทคโนโลยี ใหมๆ 

ในการผลิต รวมถึงมองหากิจการอ่ืนท่ีจะตอยอดได 

 

 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI) 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

RWI เปนผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง  และลวดอ่ืนๆ ซึ่งตองใชวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เปนวัตถุดิบหลัก

ในการผลิต  โดยวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตมีการจัดหามาจากท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  โดยมีการจัดซื้อวัตถุดิบ

จากผูจําหนาย 5 ราย ท้ังท่ีผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และยุโรป เปนตน 

ท้ังน้ีบริษัทไดตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงดังกลาว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด  เพ่ือ

ประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการ เพ่ือนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ

สั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และใหสอดคลองกับระยะเวลาการกําหนดราคาขาย
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ผลิตภัณฑของบริษัท  และชวยใหสามารถบริหารตนทุนไดดีข้ึน  และมีวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเพียงพอตอการผลิต

และจําหนายใหลูกคา 
 

 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

RWI ไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod)จากตางประเทศในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 30 

ของยอดซื้อรวมท้ังหมด ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงานของบริษัท 

ดังน้ัน เพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาวบริษัทไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบันการเงินทันที

เมื่อยื่นเปด L/C ซึ่งสัญญาไดคลอบคลุมสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศท้ังหมด ทําใหปดความเสี่ยงเรื่อง

ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดหากคาเงินบาทออนตัวลงภายหลังจากวันท่ีซื้อวัตถุดิบ อีกท้ังทําให

ทราบตนทุนของการนําเขาวัตถุดิบท่ีแนนอน 
 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน 

RWI ไดนําเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแหงหน่ึงท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งเปนการลงทุนในตราสารหน้ีระยะ

สั้นท้ังในและตางประเทศ ท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพ มีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ําไดรับ

ผลตอบแทนท่ีแนนอน และไดดอกเบ้ียมากกวาการฝากเงิน  อีกท้ังยังสามารถขายไดกอนครบกําหนด และมีโอกาสได

กําไรจากการขาย 

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด  (ENS) 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ENS ดาํเนินธุรกิจดานบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟา  จําเปนตองซื้อเครื่องจักรท่ีใชใน

การผลิตไฟฟาจากตางประเทศ  ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงาน

โดยตรง  เน่ืองจากอะไหลตางๆ รวมถึงการบํารุงรักษา ตองนําเขาจากตางประเทศเกือบท้ังหมด 

 ดังน้ัน เพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว ENS จึงไดติดตอกับผูผลิตโดยตรงในการนําเขาอุปกรณและอะไหล

ตางๆ เพ่ือลดรายจายในการดําเนินการผานตัวแทน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความรู  ความสามารถใหแกบุคลากรในการ

ติดตอประสานงานและทํางานรวมกันในการบํารงุรักษาเครือ่งจักรกับผูผลติโดยตรง อยางไรก็ตาม รายไดจากการดําเนิน

ธุรกิจของ ENS มาจากภายในประเทศท้ังสิ้น ดังน้ันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมมีผลตอรายไดของ ENS  
 

• ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพ่ึงพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบท่ีสําคัญ 

ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟา ซึ่งตองใชกาซธรรมชาติ เปน

เช้ือเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟาและลมรอน ซึ่งมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงานโดยตรง เน่ืองจาก

เช้ือเพลิงท่ีใชท้ังหมดจะมาจากผูผลิตเพียงรายเดียวคือการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

ดังน้ัน ENS ไดติดตามขาวสารและแนวโนมในการปรับราคากาซอยางใกลชิด รวมถึงไดหารือรวมกันกับการ

ปโตรเลียมแหงประเทศไทย  เพ่ือหาแนวทางเปนไปไดในการซื้อขายกาซลวงหนา อีกท้ังศึกษารายละเอียดของการ

นําเขากาซธรรมชาติเหลว เพ่ือเปนอีกทางเลือกในการลดความเสี่ยงในสวนน้ีลง 

ในอนาคตหากโครงการแปลงขยะเปนเช้ือเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟา จังหวัดสระบุรี ดําเนินการกอสราง

แลวเสร็จ และสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชยได ENS จะสามารถใชกาซสังเคราะหจากเช้ือเพลิงพลังงานท่ีมีราคาต่ํากวา

กาซธรรมชาติ ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตและการดําเนินงานไดเปนอยางมาก  
 

• ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกคา 
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ENS มีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตท่ีจะเขารวมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรท่ีมีสัญญากําจัดขยะระยะยาวกับ

หนวยงานของรัฐในโครงการแปลงขยะเปนเช้ือเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟา ณ พ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ัวประเทศ  ซึ่งอยูใน

ระหวางการศึกษาเบ้ืองตน หากสําเร็จจะทําใหสามารถลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาธุรกิจดานบรหิารการจัดการพลังงาน 

และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟาใหแก บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโก จํากัด แตเพียง 2 

ราย อีกท้ังยังไดมีการเจรจากับลูกคาอีกหลายราย เพ่ือท่ีจะกอสรางโรงไฟฟาเพ่ิมเติมอีกดวย 

 
 

• ความเสี่ยงดานบุคลากร 

ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟา จําเปนตองอาศัยความรู 

ความสามารถของบุคลากรเฉพาะดาน และตองเปนบุคลากรท่ีมีความชํานาญและประสบการณ ดังน้ัน การสูญเสียหรือ

การขาดแคลนบุคลากรยอมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ  

ดังน้ัน ENS จึงมีนโยบายท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว  พรอมกันน้ันก็พยายามคัดสรรบุคลากรภายนอกท่ี

มีความสนใจและมีประสิทธิภาพเขารวมงาน เพ่ือสรางบุคลากรดานน้ีใหเพ่ิมมากข้ึน  และยังจัดใหมีการอบรมท้ังภายใน

และภายนอกบริษัทอยางสม่ําเสมอ อีกท้ังใหพนักงานแตละโรงงานทํางานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน รวมถึงใหทํางาน

ภาคสนามจริงรวมกับผูเช่ียวชาญจากบริษัทผูผลิต เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญและประสบการณ โดย ENS 

ไดมีการเสนอผลตอบแทนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตลาดแรงงาน และสวัสดิการตางๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   

การตรวจสุขภาพประจําป เบ้ียเลี้ยง  การประกันภัย ซึ่งคาดวาจะลดความเสี่ยงในสวนน้ีลงได 
 

• ความเสี่ยงดานเคร่ืองจักร 

ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟา จําเปนตองซื้อเครื่องจักรท่ี

เก่ียวของผลิตกระแสไฟฟาจากผูผลิตเฉพาะ ซึ่งแตละผูผลิตจะมีเทคโนโลยีและคุณลักษณะเฉพาะตัวไมเหมือนกัน จึงมี

การเปดกวางไมผูกขาดตอการจัดซื้อ  จัดจาง เครื่องจักรท่ีเก่ียวของกับการผลิตกระแสไฟฟา จึงสามารถเปรียบเทียบกัน

ระหวางผูผลิตไดในหลายๆ ดาน เชน คุณภาพ การใหบริการหลังการขาย ตัวแทนจําหนายในประเทศ  เทคโนโลยี  และ

ราคา คาดวาจะทําใหสามารถลดความเสี่ยงในสวนน้ีลงได อีกท้ังไดทําสัญญาบํารุงรักษาระยะยาวตลอดอายุการใชงาน

ของเครื่องจักรกับบริษัทผูผลิต เพ่ือลดความเสี่ยงในการบํารุงรักษาเครื่องจักรลง 
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รายการสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอย  ณ  31 ธันวาคม 2563  มีดังตอไปน้ี   
   

ลักษณะทรัพยสิน 32ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาสุทธ ิ

 (ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. สิทธิการเชาบนท่ีดิน 6 แปลง     

    จํานวน 30-3-32 ไร 

    ท่ีตั้ง  นิคมอุตสาหกรรม 

    มาบตาพุด เลขท่ี 5 ถนน ไอ-5   

    ตําบลมาบตาพุด  อําเภอเมือง     

    จังหวัดระยอง  21150  

บริษัทยอย 

บริษัท ระยองไวร อินดสัตรีส จาํกัด 

(มหาชน) 

ทําสัญญาเชาระยะยาว 20 ป กับ 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจาย

คาเชาเปนรายปๆ ละ 9.28 ลานบาท 

167.46 0ไมมภีาระผูกพัน 

2. ท่ีดิน  3 แปลง   

    จํานวน 29-0-36 ไร 

    ท่ีตั้งเลขท่ี  247  ถนนรมเกลา 

    แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุร ี

    กรุงเทพมหานคร 

บริษัทยอย 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 

(UWC) 

253.53 1ไมมภีาระผูกพัน 

3.  อาคาร 7 หลัง 

    ท่ีตั้ง  นิคมอุตสาหกรรม 

    มาบตาพุด เลขท่ี 5 ถนน ไอ-5  

    ตําบลมาบตาพุด  อําเภอเมือง  

    จังหวดระยอง 21150 

บริษัทยอย 

บริษัท ระยองไวร อินดสัตรีส จาํกัด 

(มหาชน) 

19.94 2ไมมภีาระผูกพัน 

4.  อาคาร  11  หลัง 

    ท่ีตั้งเลขท่ี  247  ถนนรมเกลา 

    แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุร ี

    กรุงเทพมหานคร 

บริษัทยอย 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 

 15.78 3ไมมภีาระผูกพัน 

 

5.  เครื่องจักร และอุปกรณ บริษัทยอย  1  แหง 
บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 
เปนบริษัทยอยของ UWC 1 แหง 

บริษัท พาราไดซ กรีน เอนเนอยี่จาํกัด 

23.96 4ไมมภีาระผูกพัน 

6.  เครื่องจักรและอุปกรณ  บริษัทยอย 182.58 ไมมภีาระผูกพัน 

4.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1  ทรัพยสินและกรรมสิทธิ ์
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ลักษณะทรัพยสิน 32ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาสุทธ ิ

 (ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัท ระยองไวร อินดสัตรีส จาํกัด 

(มหาชน) 

 

7.  เครื่องขุดเจาะอุโมงค 33บริษัทยอย 

บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

5.80 5ไมมภีาระผูกพัน 

9. สิทธิการใชทรัพยสินรอตดั 

     บัญชี (ระบบทอยอยสงกาซ 

     ของบริษัท ปตท.จํากัด  

     (มหาชน)) ท่ีตั้ง เลขท่ี 40  

     หมูท่ี 2  ตําบลหนองปลิง   

     อําเภอหนองแค     

     จังหวัดสระบุร ี

 

บริษัทยอย 

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด 

มีระยะเวลาการใช 15 ป  โดยเปน 

งานระบบทอยอยสงกาซของ บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน)  ซึ่งบริษัท 

เอ็นเนซอล จํากัด เปนผูรับผดิชอบ

คาใชจายในการกอสรางท้ังหมด  และ

จะตองสงมอบโอนระบบทอยอยสง

กาซจนถึงแนวท่ีดินโรงงานใหเปน

กรรมสิทธ์ิของ ปตท. 

0.36 ไมมภีาระผูกพัน 
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4.2.1  สัญญาเชาท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรมของบริษัทยอย 

 คูสัญญา   การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   (“ผูใหเชา”) 

    บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  (“ผูเชา”) 

 วันทําสัญญา  15 มิถุนายน 2563 

 ทรัพยสินท่ีเชา  ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวนเน้ือท่ี 30-3-32 ไร 

ระยะเวลาการเชา 20 ป ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 – 14  มิถุนายน 2583 โดยสามารถตอ

ระยะเวลาการเชาอีก 20 ป ตามอัตราคาเชาและเง่ือนไขท่ีผูใหเชากําหนด 

อัตราคาเชา 301,000 บาทตอไรตอป (คํานวณอัตราคาเชาตามพ้ืนท่ีตอเน้ือท่ีหน่ึงไรโดยเศษ

ของไรใหคํานวณตามสวน)  และปรับอัตราคาเชาตอไรเพ่ิมข้ึนทุกๆ ป ในอัตรา

รอยละ 3 

การตออายุสัญญาเชา ปสุดทายกอนสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 6 เดือนจะตองแจงความ 

   ประสงคเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบโดยผูใหเชาจะพิจารณา 

   ใหเชาตออีก 20 ปตามอัตราคาเชาและเง่ือนไขท่ีผูใหเชาไดกําหนด 

 

คูสัญญา   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)  (“ผูใหเชา”) 

    บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด   (“ผูเชา”) 

 วันทําสัญญา  1 ตุลาคม 2549 

ทรัพยสินท่ีเชา  ท่ีดินบางสวนภายใน บริษัท เอสซีจ ีเซรามิกส จํากัด (มหาชน)  

จํานวนเน้ือท่ี  0-2-44 ไร 

ระยะเวลาการเชา 15 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2549 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2564 หากครบ

กําหนดสัญญาแลวไมมีฝายใดยกเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญามีผลบังคับใชตอไป

จนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา 

อัตราคาเชา 10,000.- บาทตอป โดยจายคาเชาทุกๆ สิ้นเดือน 
  

คูสัญญา   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)  (“ผูใหเชา”) 

    บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด   (“ผูเชา”) 

 วันทําสัญญา  22  กรกฎาคม  2554 

ทรัพยสินท่ีเชา  ท่ีดินบางสวนภายใน บริษัท เอสซีจ ีเซรามิกส จํากัด (มหาชน) 

จํานวนเน้ือท่ี  0-1-50 ไร 

ระยะเวลาการเชา 15 ป 4 เดือน ตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 2554 โดยยกเวนคาเชาในชวง

ระยะเวลา 4 เดือนแรก  โดยแรกเก็บคาเชาตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 

ถึง วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2569 

อัตราคาเชา 10,000.- บาทตอป โดยจายคาเชาทุกๆ สิ้นเดือน 

 

4.2  สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชา 
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4.2.2 สัญญาเชาพ้ืนท่ีและสัญญาบริการของบริษัทและบริษัทยอย 

• บริษัท และบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) บริษัท 

เอ็นเนซอล จํากัด  บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และบริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด           

มีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา  ตั้งอยูท่ีอาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร  ช้ัน 17 แขวงชองนนทรี   

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  โดยไดทําสัญญาเชาสํานักงานเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 

มีนาคม 2561  สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564  เน้ือท่ี 1,408 ตารางเมตร โดยมีอัตราคาเชา 210 บาท

ตอตารางเมตร และคาบริการ  200 บาทตอตารางเมตร อัตราคาเชา 295,680 บาทตอเดือน และอัตรา

คาบริการ 281,600 บาทตอเดือน จายชําระทุกวันท่ี 5 ของเดือน 

• บริษัท ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) เน่ืองจาก WJC ไดหยุดดําเนินกิจการ โดยไดรวบรวม

และขายทรัพยสินท้ังหมดของบริษัท ตลอดจนรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสราง พรอมกับไดดําเนินเจรจาตกลง

กับนางสาวสํารวย เดชสุภา และนายธงชัย  สุรวัฒนาวรรณ ผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือยกเลิกสัญญาเชา

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๗๖๕๒๘ และ ๗๖๕๖๓  ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กอนครบกําหนด

ระยะเวลาเชา ๑๐ ป ตามท่ีไดจดทะเบียนการเชาสิบป ไวกับสํานักงานท่ีดิน สาขาศรีราชา ฉบับลงวันท่ี 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ น้ัน    WJC ไดตกลงยกเลิกสัญญาเชากับเจาของท่ีดินและสงมอบท่ีดินคืนใหแกผูเชา

เปนท่ีเรียบรอยแลว และ WJC จึงไปดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเชาสิบปกับสํานักงานท่ีดิน 

สาขาศรีราชา เพ่ือปลดภาระผูกพันระหวางผูเชาและผูใหเชาทางทะเบียน  
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-  ไมมี - 

 

 

 
 

-  ไมมี - 

 

 

 

 

-  ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

5.1  คดีท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 

5.2  คดีท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินเปนตัวเลขได 

5.3  คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
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6.1.1 ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)     

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดานธุรกิจลงทุน  (Holding Company) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  

แขวงชองนนทร ี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

ทุนจดทะเบียน : 968,684,506  บาท 

ทุนเรียกชําระแลว : 745,141,929  บาท    

มูลคาท่ีตราไว : 1 บาท ตอหุน 

เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : 0107536000935 

โทรศัพท : 0-2049-1041   

โทรสาร : 0-2049-1045 

website : www.cenplc.com 

 

6.1.2 การลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

1.  บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด  (มหาชน) (UWC) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตภัณฑและบริการ 

(1)  เสาสงไฟฟาแรงสูง  

(2)  เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย  

(3)  เสาโทรคมนาคม 

(4)  โครงสรางเหล็กท่ัวไป 

(5)  การบริการชุบสังกะส ี

(6)  การจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม  

(7)  ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ   : 247  ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

โทรศัพท : 0-2543-9020-8   

โทรสาร : 0-2543-9189,  0-2543-9029 

website : www.uwc.co.th 

จํานวนหุนท่ีจําหนาย   : ทุนจดทะเบียน 1,711,128,364.40 บาท  และทุนจดทะเบียนชําระแลว  

1,316,252,588 บาท  แบงเปนหุนสามัญ 13,162,525,880 หุน มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 0.10 บาท 

จํานวนหุนท่ีบริษัทถือ : จํานวน 4,950,839,150  หุน  คิดเปนรอยละ 37.61 

 

 

6.  ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

 
6.1  ขอมูลท่ัวไป 
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2.  บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด  (มหาชน) (RWI) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนาย  

(1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed 

Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”) 

(2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand 

for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”) 

(3) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) 

(4) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ 

“OLC”) 

(5) ตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

ท่ีตั้งสํานักงาน :   1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  

แขวงชองนนทร ี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โรงงาน :    นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขท่ี 5 ถนนไอ-หา  ตําบลมาบตาพุด   

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21150 

โทรศัพท : 0-2049-1001-4   

โทรสาร : 0-2049-1005-6 

website : www.rwi.co.th 

จํานวนหุนท่ีจําหนาย   : ทุนจดทะเบียน 447,273,889.50 บาท และทุนชําระแลว 318,182,593 

บาท  แบงเปนหุนสามัญ 636,365,186 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

จํานวนหุนท่ีบริษัทถือ : จํานวน 445,425,950 หุน คิดเปนรอยละ 72.93   
 

3.  บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด  (ENS) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนใหแกบริษัท เอสซีจ ี

เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโกเซรามิค จํากัด 

ท่ีตั้งสํานักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  

แขวงชองนนทร ี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท : 0-2049-1041     

โทรสาร : 0-2049-1045 

โรงงาน 

หนองแค 1 

: 40 หมู 2  ถนนริมคลองระพีพัฒน ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี  18140 

โรงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

 

: 61 หมู 1  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค   

จังหวัดสระบุรี 18230 

จํานวนหุนท่ีจําหนาย   : ทุนจดทะเบียน 484,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนชําระแลว  
302,500,000  บาท แบงเปนหุนสามัญ 4,840,000 หุน มูลคาท่ีตราไว    
หุนละ 100  บาท  

จํานวนหุนท่ีบริษัทถือ : จํานวน 4,839,991 หุน  คิดเปนรอยละ 100.00    
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4.  บริษัท  ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส  จํากัด  (WJC) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริการกอสรางงานโลหะ  งานออกแบบ และบริการข้ึนรูปโลหะ มีโรงงาน

ตั้งอยูท่ีแหลมฉบังโดยรับงานโลหะท้ังในและตางประเทศของอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมกอสราง และอ่ืนๆ 

ท่ีตั้งสํานักงาน : 543/4  หมู 1  ตําบลหนองขาม  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท : 038-340-104 

โทรสาร : 038-340-105 

จํานวนหุนท่ีจําหนาย   : ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลว 150,000,000 บาท แบงเปน

หุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

จํานวนหุนท่ีบริษัทถือ : จํานวน 1,413,800  หุน  คิดเปนรอยละ 94.25   
 

5.  บริษัท  ไปป ไลน เอ็นจิเนียร่ิง  จํากัด  (PLE) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมากอสรางและรับขุดเจาะอุโมงค 

ท่ีตั้งสํานักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  

แขวงชองนนทร ี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท : 0-2049-1041     

โทรสาร : 0-2049-1045 

จํานวนหุนท่ีจําหนาย   : ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนชําระแลว  

144,000,000  บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 100  บาท 

จํานวนหุนท่ีบริษัทถือ : จํานวน 1,439,996  หุน  คิดเปนรอยละ 100.00   
 

6.  บริษัท  เอเวอรกรีน ไบโอแมส  จํากัด  (EBM) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพ่ือเปนเช้ือเพลิงชีวมวล 

ท่ีตั้งสํานักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  

แขวงชองนนทร ี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท : 0-2049-1041 

โทรสาร : 0-2049-1045 

จํานวนหุนท่ีจําหนาย   : ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  50,000,000 บาท 

แบงเปนหุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

จํานวนหุนท่ีบริษัทถือ : จํานวน 4,950,000 หุน  คิดเปนรอยละ 100.00 
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6.1.3 บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย)  จํากัด 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง 

เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต : นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4036 

นางสาววันดี    เอ่ียมวณิชชา  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210  

นายสุชาติ  พานิชยเจริญ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 

บริษัท เอส พี ออดิส จํากัด 

503/31 อาคารเคเอสแอลทาวเวอร 

ถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0-2642-6172-4 
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6.2  ขอมูลสําคัญอ่ืน 
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