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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (RWI) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายลวด
เหล็กกลสําหรับคอนกรี ตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกล้ า
ตีเกลียว สําหรับคอนกรี ตอัดแรง (Steel Wires Strand for PrestressedConcrete) (“PC-Strand”) ลวด
ตะแกรงเหล็กกล้ าเชื่อมติดเสริ มคอนกรี ต (Wire Mesh)(“WM”) ลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ่า (Ordinary Low
Carbon Steel Wires) หรื อลวดปลอก ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม
(Gas Metal Arc Welding Wire) (“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์ : เป็ นผู้ผลิตลวดเหล็ก และให้ บริ การที่เป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
โดยคํานึงถึงความสําคัญในการปรับปรุงการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความพอใจ
วัตถุประสงค์ : มุ่งเน้ นความสามารถในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและเห็นความสําคัญในการบริ การหลังการขาย อีกทังพั
้ ฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง ระบบบริ หารงานทัว่ ทังบริ
้ ษัทต้ องเป็ นที่น่าเชื่อถือ และวางใจได้ จากลูกค้ าและสังคม
โดยรวม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และข้ อกําหนดของมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้ อมดูแลสิ่งแวดล้ อม
ภายใต้ มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO14001:2004
เป้าหมาย : บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและพัฒนากระบวนการผลิตให้ มีอตั รา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการวางแผนการดําเนินงานเพื่อขยายกําลังการผลิต และเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ให้ สามารถตอบสนองตรงตามความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า ผู้บริ หารบริ ษัทจึงมีแนวคิดจะ
ลงทุนเครื่ องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตจากเดิม และเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีโครงการในอนาคตของ
บริษัท ดังนี ้
1. ปรับปรุงและขยายเทคโนโลยีเครื่ องจักรในสายการผลิตเดิมที่ผลิตอยู่ อาทิ
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- ลวดเหล็กกล้ าสําหรับคอนกรี ตอัดแรงชนิดเส้ นเดี่ยว และ ลวดเหล็กกล้ าตีเกลียวสําหรับคอนกรี ต
อัดแรง โดยจะปรับปรุงเครื่ องจักรเดิมที่มีอายุกว่า 15 ปี และเพิ่มเครื่ องจักรใหม่
- ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม หรื อ”ลวดเชื่อมมิก-แม็ก”
เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิต ณ ปั จจุบนั มีอายุนานกว่า 10 ปี และเทคโนโลยีในการผลิตไม่ทนั สมัย ทําให้ ต้นทุน
การผลิตสูงกว่าคู่แข่งขัน โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ จะเปลี่ยนเครื่ องจักรเพื่อให้ การผลิตให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น ทําให้ สามารถจําหน่ายสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศได้
- ลวดสปริ ง เพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายตลาดปั จจุบนั ที่จําหน่ายลวดเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรมที่นอน
และเพื่อขยายสูก่ ลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์
2. เพิ่มเครื่ องจักรเพื่อผลิตสินค้ าใหม่ อาทิ
- ลวดขอบล้ อยาง โดยจะเพิ่มเครื่ องจักรใหม่ทงสายการผลิ
ั้
ต ซึง่ กลุม่ เป้าหมายเป็ นอุตสาหกรรม
ผลิตยางรถยนต์และจักรยานยนต์ อีกทัง้ ปั จจุบนั สินค้ าชนิดนี ้ กว่า 80% ต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศจึงเป็ น
สินค้ าที่ผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้ า
3. มุง่ เน้ นโอกาสทางธุรกิจตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย บริษัทจึงมุ่งเป้าหมายตลาดต่างประเทศ อีกทังเพื
้ ่อให้ เครื่ องจักร
ได้ ผลิตอย่างเต็มกําลังการผลิต
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “RWI”) ชื่อภาษาอังกฤษ Rayong Wire
Industries Public Company Limited จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ด้ วยทุนจด
ทะเบียนจํานวน 100,000,000 บาท ซึง่ มีบริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) (“CEN”)
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว โดยปั จจุบนั CEN ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 77.78 บริษัทมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็ก
ที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดบิ สําหรับลูกค้ ากลุม่ ก่อสร้ าง และกลุม่ อุตสาหกรรม
ปี 2547

วันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่ประชุมกลุม่ เจ้ าหนี ้ได้ มีมติพิเศษให้ ยกเลิกสัญญาปรับ
โครงสร้ างหนี ้ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2543
วันที่ 10 มีนาคม 2547 ศาลล้ มละลายกลางมีคําสัง่ ให้ ยกเลิกแผนฟื น้ ฟูกิจการ
ของ CEN เนื่องจากได้ มีการดําเนินการตามแผนแล้ วเสร็จ
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วันที่ 13 ตุลาคม 2547 บริษัทสามารถปรับโครงสร้ างหนี ้แล้ วเสร็ จ คิดเป็ นร้ อย
ละ 92.63 ของภาระหนี ้ทังหมด
้
บริ ษัทดํารงสถานะเป็ นบริ ษัทแกนของ CEN เนื่องจาก CEN ได้ เปลี่ยน
ลักษณะการประกอบธุรกิ จมาเป็ นดําเนิ นธุรกิ จโดยการถื อหุ้นในบริ ษัทอื่น
(Holding Company)ตังแต่
้ ปี 2546 ประกอบกับ CEN ได้ หยุดการผลิตสินค้ า
ทุกผลิตภัณฑ์ ตงแต่
ั ้ ปี 2541 ส่งผลให้ รายได้ หลักของ CEN มาจากบริ ษัท
ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2551

บริ ษัทได้ รับการรับรอง ISO14001 : 2004 โดย “URS Register Certify
body” ซึง่ เป็ นใบรับรองเกี่ยวกับระบบสิง่ แวดล้ อม
บริษัทเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นและโครงสร้ างการบริ หารบริ ษัทใหม่เพื่อ
เสริ มสร้ างความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือขององค์กร

ปี 2552

วัน ที่ 24 เมษายน 2552 ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2552 ได้ มี ม ติ
พิจารณาอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100
บาท เป็ นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อความคล่องตัวในการกระจาย
หุ้นของบริษัท
วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพ
จากบริ ษัทจํ า กัดเป็ นบริ ษัท มหาชนจํ ากัด และเปลี่ยนแปลงชื่ อเป็ น บริ ษั ท
ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

ปี 2554

บริ ษั ทขยายผลิตภัณฑ์ เ พิ่มเติม ไปยัง ผลิตภัณฑ์ ประเภทลวดสปริ ง (Hard
Drawn Wire)(“HDW”)
เริ่ ม ดํ า เนิ น การนํ า ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรโดยรวม“Enterprise
Resources Planning” หรื อ “ERP” มาใช้ ภายในองค์กร โดยระบบ ERP เป็ น
ระบบที่เชื่อมโยงข้ อมูลของทุกกระบวนการ หรื อทุกหน่วยงานเข้ าสูฐ่ านข้ อมูล
กลาง ทําให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างรวดเร็ ว และยังเป็ นการลดต้ นทุนใน
การดํ า เนิ น งาน เนื่ อ งจาก สามารถลดการทํ า งานที่ ซํ า้ ซ้ อ นและลดความ
ผิดพลาดจากการทํางาน ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด และมีผลต่อการช่วยตัดสินใจของระดับผู้บริ หาร ประกอบกับ
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มีการปรับปรุ งระบบ “Barcode Resources Planning” หรื อ “BRP” ซึง่ เป็ น
เทคโนโลยีที่ใช้ ระบบบาร์ โค้ ดที่จะทําให้ สินค้ าทุกชิ ้นที่ส่งเข้ ากระบวนการผลิต
ถูกต้ อง และแม่นยําตามข้ อกํ าหนดของสินค้ า และป้องกันความผิดพลาด
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นจากการทํางาน เนื่องจาก ถ้ าสินค้ าถูกส่งเข้ ากระบวนการ
ผลิ ต ที่ ไ ม่ ต รงคํ า สั่ง ระบบบาร์ โ ค้ ด จะแจ้ ง เตื อ นและหยุด การทํ า งานของ
ขันตอนนั
้
นทั
้ นที
Re-upgraded Version ใบรับรองจาก ISO9001:2000 เป็ น ISO9001:2008
โดย SGS (Thailand) Register Certify body
ปี 2556

วันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 100,000,000 บาท เป็ น 225,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปั นผล
เป็ นหุ้นสามัญของบริษัท
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 CEN แจ้ งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เพื่อนําบริ ษัทในฐานะบริ ษัทย่อยของ CEN เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225,000,000 บาท เป็ น
300,000,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ นสามัญ จํ า นวน 600,000,000 หุ้น โดย
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจํ านวน
90,000,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมของ CEN จํานวน 60,000,000 หุ้น และ
อนุมตั ิให้ นําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดย
การ Spin-off
บริ ษั ท ขยายผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ไปยัง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทลวดตะแกรง
เหล็กกล้ าเชื่อมติดเสริ มคอนกรี ต(Wire Mesh)(“WM”) และลวดดึงเย็นเสริ ม
คอนกรี ต(Cold DrawnRound Wires)(“CDR”)
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วันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ
(mai)

1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
-ไม่มี-

1.4

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ลวดเหล็ก ที่ มี คุณ ภาพโดยสามารถแบ่ง กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ที่ ผ ลิต และจํ า หน่ า ยออกเป็ น 2 กลุ่ม
ตามกลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัท ดังนี ้
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง (Construction Products group) ได้ แก่
1.1) ลวดเหล็กกล้ าสําหรับคอนกรี ตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire)
หรื อ PC-Wire
1.2) ลวดเหล็กกล้ าตีเกลียวสําหรับคอนกรี ตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed
Concrete) หรื อ PC-Strand
1.3) ลวดตะแกรงเหล็กกล้ าเชื่อมติดเสริมคอนกรี ต (Wire Mesh) หรื อ WM
1.4) ลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ่า (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรื อ OLC
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (Industrials Products group) ได้ แก่
2.1) ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc
Welding Wire) หรื อ GMAW
2.2) ลวดสปริ ง (Hard Drawn Wire) หรื อ HDW
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริ ษัทมีรายได้ ส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กกล้ าสําหรับคอนกรี ตอัดแรง ซึ่งเป็ น
การผลิตและจําหน่ายตามปริ มาณคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ า โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า
แผ่นพื ้นสําเร็ จรู ป และคานสะพาน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 95 รวมถึงกลุ่มผู้รับเหมาที่ประมูลงาน
ราชการ และการไฟฟ้านครหลวง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 ของรายได้ รวมของบริ ษัท และรายได้ ที่
บริษัทได้ รับรองลงมา คือ รายได้ จากการผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กกล้ า ตีเกลียวสําหรับคอนกรี ตอัดแรงและ
ลวดเหล็กชนิดอื่น อาทิ ลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ่า ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมี
ก๊ าซปกคลุม ลวดสปริงและลวดตะแกรงเหล็กกล้ าเชื่อมติดเสริมคอนกรี ต เป็ นต้ น
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1. โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทในปี 2555 –2557 จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ของรายได้ ดังนี ้
ประเภทของรายได้
รายได้ จากการขาย
- ลวดเหล็กกล้ าสําหรับ
คอนกรี ตอัดแรง
- ลวดเหล็กกล้ าตีเกลียว
สําหรับคอนกรี ตอัดแรง
- ลวดตะแกรงเหล็กกล้ า
เชื่อมติดเสริ มคอนกรี ต
- ลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ่า
- ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อม
เหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ ก
โดยมีก๊าซปกคลุม
- ลวดสปริ ง
รวม
รายได้ อื่น
รวมรายได้

ปี 2555
ล้ านบาท

ปี 2556

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2557

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

725.53

72.23

779.97

79.92

610.32

71.46

184.72

18.39

173.79

17.80

229.33

26.85

-

-

0.65

0.07

-

-

0.09
19.54

0.009
1.95

5.20
4.84

0.53
0.50

3.56
0.43

0.42
0.05

49.25
979.13
25.30
1,004.43

4.90
97.48
2.52
100.00

1.74
966.19
9.69
975.88

0.18
99.00
1.00
100.00

0.81
844.45
9.64
854.09

0.09
98.87
1.13
100.00

รายได้ อ่ ืน ประกอบด้ วย รายได้ จากดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่ รายได้ จากการจําหน่ายเศษลวดที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต ค่าปรับกรณีชําระเงินล่าช้ า เป็ นต้ น

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทดําเนินธุรกิจด้ านผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมและลวดอื่นๆ โดยมี
กําลังการผลิตรวมในปี 2557 ที่ 47,880 ตันต่อปี ซึง่ สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ เป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
1. ลวดเหล็กกล้ าสําหรับคอนกรี ตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรื อ “PCWire” “PCW”) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตรได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540 เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ ในงานก่อสร้ าง โดยนําไปใช้ ในการผลิต
เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื ้นสําเร็จรูป และไม้ หมอนคอนกรี ตสําหรับรางรถไฟ
2. ลวดเหล็กกล้ าตีเกลียวสําหรับคอนกรี ตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete
หรื อ “PC-Strand” “PCS”) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ได้ รับ
เครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาจากการ นําลวด
เหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้ นเดี่ยวมาตีเกลียวเข้ าด้ วยกัน ทําให้ สามารถรับแรงดึงได้ มากขึ ้น และนําไปใช้ ในงาน
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ก่อสร้ างขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ่ พื ้นสําหรับอาคารขนาดใหญ่และไซโล
เป็ นต้ น
3. ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding
Wire หรื อ GMAW) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก. 597-2528 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ เช่น อุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ ชิ ้นส่วนรถยนต์ อูต่ อ่ เรื อ ตู้คอนเทนเนอร์ ท่อสูบนํ ้า ถังแก๊ ส รถไถนา
หม้ อแปลงไฟฟ้า
และเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
4. ลวดสปริ ง (Hard Drawn Wire หรื อ “HDW”) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2.0 – 7.0 มิลลิเมตร เป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ใ ช้ ในอุ ต สาหกรรมที่ น อน อุ ต สาหกรรมชิ น้ ส่ ว นรถยนต์ อุ ต สาหกรรมตะแกรงสาน และ
อุตสาหกรรมสปริ ง
5. ลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ่า(Ordinary Low Carbon Steel Wire หรื อ “OLC”) มีขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 2.8 – 7.0 มิลลิเมตร ได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก. 1942535 และมอก. 747-2531 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า ท่อระบายนํ ้า ฯลฯ
6. ตะแกรงเหล็กกล้ าเชื่อมติดเสริ มคอนกรี ต (Wire Mesh) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2.8 – 7.0
มิลลิเมตร ได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ใน
การก่อสร้ างถนน อาคาร ผนังสําเร็ จรูป ฯลฯ
3. การตลาดและการแข่ งขัน
• กลยุทธ์ การตลาด
1. เนื่องจากบริ ษัทมีการผลิตและจําหน่ายสินค้ าหลายชนิด โดยสินค้ าแต่ละชนิด ในกลุ่มเป้าหมาย
ก็มีพฤติกรรมการชื ้อหรื อให้ ความสําคัญที่แตกต่างกันออกไปทางบริ ษัทย่อยจะใช้ กลยุทธ์ เข้ าถึงลูกค้ าแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ กลยุทธ์ ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้รับเหมา ให้ ความสนใจ เรื่ องราคาที่มีการกํ าหนด
ระยะเวลากันไว้ เป็ นลําดับแรก ในขณะที่ ลูกค้ ากลุ่มยานยนต์ ให้ ความสนใจด้ านคุณภาพก่อน จะตอบสนอง
ความต้ องการลูกค้ าตามกลุม่ เป้าหมาย
2. รักษาฐานลูกค้ าเดิมโดยยอดขายแต่ละปี ที่มาจากลูกค้ าเดิมมีไม่น้อยกว่า 70%
3. บริ ษัทส่วนใหญ่ม่งุ ให้ ความสนใจลูกค้ าที่มีปริ มาณการใช้ มากๆ และให้ ความสนใจลูกค้ าทังหมด
้
ที่มีการติดต่อกัน เช่น ให้ บริ การด้ านการสอบเทียบเครื่ องมือวัดต่าง ๆ ตลอดจนการสอบถามปั ญหาการใช้
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อนํ ามาปรั บปรุ งการทํ างานให้ ลูกค้ าเกิ ดความพึง พอใจใน
คุณภาพของสินค้ าและการบริ การของบริษัทย่อยมากยิ่งขึ ้น
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4. การดําเนินงานของบริ ษัทผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริ ษัท
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด และการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ยังผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงให้ ความมัน่ ใจ
ด้ านคุณภาพได้ เป็ นอย่างดี
5. สัดส่วนการขายลูกค้ าของบริ ษัทย่อย 70% เป็ นลูกค้ าที่อยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศ จะมีการ
สร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ทัว่ ประเทศ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแรงของช่องทาง
จําหน่าย ทัว่ ประเทศที่มีอยู่
6. บริ ษัทมีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าใหม่ให้ มีสดั ส่วนมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การดําเนินกิจการ อีกทังยั
้ งสามารถบริ การลูกค้ าโดยลูกค้ าสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าหลายประเภทจากทางบริ ษัท
ย่อยและทางบริ ษัทย่อยก็สามารถขยายตลาดโดยอาศัยช่องทางตลาดที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรหรื อ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
7. บริ ษัทเน้ นการพัฒนาความรู้ ของบุคลากรในบริ ษัท เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ และความเข้ าใจในการ
บริ หารงานและการทํางาน และบริ ษัทได้ เริ่ มนํานโยบายการบริ หารการผลิตที่เน้ นผลในด้ านคุณภาพและ
ลดการสู ญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต ด้ ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ าหมาย
(Management by Objective หรื อ MBO) เพื่อให้ ระบบการผลิตบรรลุเป้าหมายสูงสุด
• ประเภทลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ทงหมดให้
ั้
แก่ลูกค้ าภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้ าตามกลุ่ม
สินค้ าได้ ดงั นี ้
กลุม่ สินค้ า ลวดเหล็กกล้ าสาหรับคอนกรี ตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้ าตีเกลียวสาหรับคอนกรี ตอัดแรง
กลุม่ ลูกค้ าประกอบด้ วย
1. ภาคเอกชน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 96 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง ประกอบด้ วย
• โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรี ตต่างๆ เช่น โรงงานหล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื ้น คานสะพาน
ผนังสําเร็ จรูป เป็ นต้ น
• กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้ าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการ เช่นผู้รับเหมาก่อสร้ างอาคาร
สูง ก่อสร้ างทางด่วน รถไฟฟ้าสายต่างๆ
2. หน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การไฟฟ้ านครหลวง ศูนย์ซ่อม
สร้างสะพานฯ คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง
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กลุ่มสินค้ า ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc
Welding Wire หรื อ GMAW) กลุม่ ลูกค้ าประกอบด้ วย
1. ตัวแทนจําหน่ายสินค้ าอุตสาหกรรมลวดเชื่อมโลหะต่างๆ ในสัดส่วนร้ อยละ 91
2. จําหน่ายตรงในกลุม่ อุตสาหกรรมเชื่อมต่างๆ ในสัดส่วนร้ อยละ 9
กลุม่ สินค้ าลวดสปริ ง กลุม่ ลูกค้ าประกอบด้ วย
1. อุตสาหกรรมที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต์
• กลุม่ โช๊ คอัพ
• กลุม่ ข้ อโซ่
• กลุม่ ซี่ล้อรถ
• กลุม่ เบาะรถยนต์
• สปริงในยานยนต์ทวั่ ไป
3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อุตสาหกรรมสปริ งต่างๆ
กลุม่ สินค้ าลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ่า ( ลวดปลอก ) กลุม่ ลูกค้ าประกอบด้ วย
1. กลุม่ ผู้ผลิตคอนกรี ต เช่น ผู้ผลิตท่อสําเร็จรูป ผู้ผลิตเสาเข็มหรื อเสาไฟฟ้า
2. กลุม่ ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
3. กลุม่ ผลิตผนังสําเร็จรูป
4. ผู้รับเหมาสร้ างทาง
5. หน่วยงานราชการ
6. ผู้แทนจําหน่าย หรื อร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง
กลุม่ สินค้ าตะแกรงเหล็กกล้ าเชื่อมติดเสริมคอนกรี ต (Wire Mesh) กลุม่ ลูกค้ าประกอบด้ วย
1. กลุม่ ผู้ผลิตคอนกรี ต เช่น ผู้ผลิตท่อสําเร็จรูป ผู้ผลิตแผ่นพื ้นสําเร็จรูป
2. กลุม่ ผู้รับเหมาก่อสร้ าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
3. กลุม่ ผลิตผนังสําเร็จรูป เช่น พฤกษา ฯ
4. ผู้รับเหมาสร้ างทาง
5. หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง , ศูนย์สร้ างและบูรณะสะพาน , กรมโยทาธาธิการ
กรมชลประทาน การเคหะแห่งชาติ เป็ นต้ น ซึง่ ประมูล ตรง นําไปใช้ ในหน่วยงานต่างๆ
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6. ผู้แทนจําหน่าย หรื อร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ าง
ทัง้ นี ้ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับลูกค้ าที่ทําธุรกิจติดต่อกันมาเป็ นเวลานาน และมีความสัมพันธ์ ที่ดี
ต่อกันมาโดยตลอด ส่วนลูกค้ าใหม่บริ ษัทย่อยจะเน้ นกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้ าที่มีความมัน่ คงทางการเงิน
และมีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิจ
• นโยบายราคา
บริ ษัทมีนโยบายการตังราคา
้
โดยใช้ วิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อย่างไรก็ตาม
ในการกํ า หนดราคาขัน้ สุด ท้ า ย จะคํ า นึง ถึ ง ความต้ อ งการในการบริ โ ภคและสภาวะการแข่ง ขัน ภายใน
อุตสาหกรรมในแต่ละช่วง เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจเป็ น
หลัก
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
โครงสร้ างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้ าสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้ าตีเกลียว
สาหรับคอนกรีตอัดแรง
ภาพรวมแนวโน้ มการก่อสร้ างในอนาคตมีทิศทางที่ดี โครงการก่อสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐที่ออกมา
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมของการก่อสร้ างในทางดี แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะความวุ่นวาย ความไม่
แน่นอนทางการเมืองของไทยที่ผ่านมา ส่งผลให้ ปี 2557 มีทิศทางที่ไม่ดีนกั มีการชะลอตัวในภาคก่อสร้ าง
จากที่มีการเติบโตไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี กลับเป็ นการเติบโตติดลบ แต่โครงการการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดังกล่าว จะส่งผลกระตุ้นการลงทุน จึงประมาณการว่า ธุรกิจภาคก่อสร้ าง จะกลับมาเติบโตไม่น้อยกว่า 10%
ต่อปี จากแนวโน้ มดังกล่าวทําให้ สินค้ าวัสดุก่อสร้ างจะมีการเติบโตต่อเนื่องตามการก่อสร้ าง ปั จจุบนั มี
ผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทงหมด
ั้
14 ราย โดยบริ ษัทย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดร้ อยละ 10 จัด
อยูใ่ นอันดับที่ 5 ของตลาดรวม
ปั จจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ จี ะเข้ าสู่ตลาด
เนื่องจาก เดิมธุรกิจนี ้เป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนเริ่มต้ นมากและต้ องใช้ เทคโนโลยีหรื อกระบวนการผลิตที่
ซับซ้ อน แต่ปัจจุบนั เครื่ องจักรมีราคาถูกลง และเครื่ องจักรเทคโนโลยีในการผลิตง่ายขึน้ จึงลงทุนใน
อุตสาหกรรมนี ไ้ ม่ยาก แต่เ นื่ องจากสิน ค้ า ชนิ ดนี เ้ กี่ ย วข้ องกับความปลอดภัย ความคุ้นเคยในการใช้ งาน
จึงเป็ นจุดที่มีความล่าช้ าในการเข้ าตลาดของผู้ประกอบการใหม่ ดังนัน้ ถ้ าผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีจุด
ดึงดูดความสนใจ เช่นราคาถูกมาก กลุ่มผู้ใช้ ก็ไม่มีความสนใจ ถ้ าผู้ประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกล้
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เคียงกัน การเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จึงทําได้ ยาก แต่ปัจจุบนั เครื่ องจักรจากประเทศจีน มีราคาถูก
และเทคโนโลยีเริ่ มใกล้ เคียงกับทางยุโรป ทําให้ การเข้ ามาใหม่ของผู้ประกอบการที่นําลวดเข้ ามาจําหน่าย
สามารถทําได้ ง่ายขึ ้น ลงทุนน้ อยลง ขณะเดียวกันในปี 2557 ก็มีผ้ ูผลิตรายใหม่เข้ ามาอีก 1-2 ราย และ
รายเดิมขยายการผลิตในปี 2557 ทังนี
้ ้ สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนี ้ คือ การสร้ างความสัมพันธ์ ให้ ความ
ใกล้ ชิดกับลูกค้ า มีการแนะนํา และบริ การหลังการขายที่ดี ให้ ความรู้ ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
ให้ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง จะเป็ นการรักษาลูกค้ าให้ อยูก่ บั ผู้ผลิตตลอดไป
• อํานาจต่ อรองของผู้ขายสินค้ า
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้ า PCW&PCS มีผ้ ขู ายอยู่หลายรายทังในและต่
้
างประเทศ
ทําให้ การเจรจาต่อรองในการชื ้อวัตถุดิบทําได้ ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีในราคา
ที่เหมาะสมได้ เพราะคุณภาพวัตถุดบิ มีผลต่อสินค้ าสําเร็จรูปที่ผลิตออกมาและยังมีผลต่อต้ นทุนการผลิตด้ วย
• อํานาจต่ อรองของผู้ซือ้ สินค้ า
จากภาวการณ์ก่อสร้ างที่มีการชะลอตัวจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ในปี 2557 ทําให้ การลงทุน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างลดลง ความต้ องการลวดเหล็กน้ อยลงส่งผลต่อราคาสินค้ า ทําให้ ผ้ ูชื ้อสินค้ า มี
อํานาจต่อรองสูง แต่จากโครงการลงทุนที่จะมีในอนาคต ทําให้ การผลิตสินค้ าของลูกค้ า มีการผลิตที่ตอ่ เนื่อง
อีก 5 ปี ข้ างหน้ าจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐบาลและโครงการลงทุนของภาคเอกชน ความ
ต้ องการลวดเหล็กมีมากขึ ้น ดังนันความสนใจของลู
้
กค้ าจะสนใจคุณภาพของวัตถุดบิ และการส่งมอบมากกว่า
อํานาจการต่อรองก็จะลดลง
• สินค้ าทดแทน
จากการที่สินค้ า PCW&PCS เป็ นสินค้ าเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ต อาทิ เสาเข็ม
คอนกรี ต เสาไฟฟ้า แผนพืน้ สําเร็ จรู ป โครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ เช่น ทางรถไฟฟ้า ทางด่วน อาคารสูง
ซึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตดังกล่าว มีการกําหนดระบุให้ ใช้ วตั ถุดิบ PCW&PCS เป็ นส่วนประกอบ
ดังนันทํ
้ าให้ สนิ ค้ าอื่นที่จะมาทดแทนไม่สามารถใช้ แทนได้
• คู่แข่ งปั จจุบนั ในธุรกิจ
เนื่องจากภาวะก่อสร้ าง ปี 2557 มีการชะลอตัว และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมีการเลื่อน
ออกไป ทําให้ กําลังผลิตของโรงงานหลายแห่งมีกําลังผลิตมากกว่าความต้ องการ ส่งผลให้ การแข่งขันของ
ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้ า จากในประเทศด้ า นราคารุ น แรงมาก ประกอบกับ มี ก ารนํ า สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ เช่ น
จากประเทศจีน ซึง่ มีการผลิตลวด PCW&PCS ด้ วย ส่งผลทําให้ มีการแข่งขันรุ นแรงขึ ้น แต่เนื่องจากสินค้ า
PCW&PCS เป็ นสินค้ าที่เกี่ ยวข้ องกับความปลอดภัย คุณภาพต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน ทําให้ สินค้ าที่ จะ
นําเข้ าต้ องการการทดสอบและขออนุญาตนําเข้ ามาในประเทศ ในขณะที่สนิ ค้ าที่ผลิตในประเทศได้ มาตรฐาน
มอก. อยู่แล้ ว สามารถผลิตและจํ าหน่ายได้ ทันที่ อีกทัง้ ในกรณี สินค้ ามีปัญหา ลวด PCW&PCS ที่ผลิตใน
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ประเทศสามารถแก้ ปัญหาได้ รวดเร็ วกว่า มีสินค้ าเปลี่ยนทดแทนให้ ใช้ ได้ ทนั ที จึงทําให้ มีการแข่งขันรุนแรงใน
กลุม่ ผู้ผลิตในประเทศมากกว่า
อุตสาหกรรมลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม
Metal

(Gas

Arc Welding Wire หรือ GMAW)
ลวดเชื่ อมที่ ใช้ เชื่ อมโลหะมีอยู่หลายประเภท ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่ อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ ก
โดยมีก๊าซ ปกคลุม ก็เป็ นอีกประเภทหนึง่ ซึง่ ในอดีตการเชื่อมโลหะนิยมใช้ ลวดเชื่อมแบบก้ านธูป แต่มีความ
ล่าช้ าในการใช้ งาน ที่ต้องเชื่อมโลหะแบบต่อเนื่องและงานเชื่อมที่มีปริ มาณงานมาก จึงเริ่ มมีการใช้ ลวดเชื่อม
เปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม มากขึ ้น ซึง่ ปริ มาณลวดที่ใช้ มากขึ ้น จึงมีการนํา
ลวดจากต่างประเทศที่มีคณ
ุ ภาพตํ่าแต่ราคาถูก มาจําหน่าย ทําให้ ลวดเชื่อมนี ้ มีปัญหาการแข่งขันด้ านราคาที่
สูง
ในปี 2557 มีผผู ้ ลิตในอุตสาหกรรมลวดเชื่อมไฟฟ้ าในประเทศอยู่ 5 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวม
ประมาณร้อยละ 50 ส่ วนที่เหลือเป็ นการนําเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 50 ซึ่งส่ วนใหญ่นาํ เข้าจากประเทศจีน
ปั จจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ จี ะเข้ าสู่ตลาด
เนื่องจากธุรกิจนี ้เป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนมาก ต้ องใช้ เทคโนโลยีหรื อกระบวนการผลิตที่ซบั ซ้ อน และ
ต้ นทุนการผลิตต้ องสามารถแข่งขันกับลวดนําเข้ าจากต่างประเทศได้ ความคุ้นเคยของลูกค้ าในการใช้ งาน
ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ไม่สามารถเข้ าตลาดได้ รวดเร็ ว ถ้ าไม่มีจดุ ดึงดูดความสนใจเช่นราคาถูกมาก กลุม่
ผู้ใช้ ก็ไม่มีความสนใจ เพราะผู้ใช้ ลวดถ้ าใช้ ของผู้ประกอบการรายใดแล้ วไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก มี
ความชินกับการใช้ งานแล้ ว
• อํานาจต่ อรองของผู้ขายสินค้ า
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้ าลวดเชื่ อมเปลือยใช้ เชื่ อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดย
มีก๊าซปกคลุม มีผ้ ขู ายอยู่หลายรายทังในและต่
้
างประเทศ ทําให้ การเจรจาต่อรองในการชื ้อวัตถุดิบทําได้
ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้ เพราะคุณภาพวัตถุดบิ มีผลต่อสินค้ า
สําเร็จรูปที่ผลิตออกมาและยังมีผลต่อต้ นทุนการผลิตด้ วย

• อํานาจต่ อรองของผู้ซอื ้ สินค้ า
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ผลจากสินค้ าลวดเชื่อมนําเข้ าจากต่างประเทศที่มีราคาถูก โดยที่คณ
ุ ภาพไม่มีความแน่นอน ทําให้
กลุ่มผู้ใช้ ที่ใช้ ลวดเชื่อม คุณภาพระดับปานกลางลงมา มีความสนใจในสินค้ าดังกล่าวทําให้ ผ้ ผู ลิตในประเทศ
ลดราคาลงมาเพื่อรักษาตลาด เป็ นผลทําให้ ลกู ค้ ากลุม่ นี ้ มีอํานาจในการต่อรองมากในเรื่ อง ราคา
• สินค้ าทดแทน
ลวดเชื่อมมีหลายประเภท การเชื่อมเหล็กแต่ละประเภทต้ องใช้ ลวดเชื่อมที่เหมาะกับเหล็กนันๆ
้ ลวด
เชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม การนําไปใช้ งานเหมาะกับงานเหล็กกล้ าทน
แรงดึง และต้ องเชื่อมต่อเนื่อง ผู้เชื่อมไม่ต้องมีความชํานาญ งานเชื่อมที่ออกมาสวยงาม สินค้ าที่จะทดแทน
ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม อาทิ ลวดเชื่อมแบบก้ านธูป สามารถ
เชื่อมงานเหล็กประเภทเดียวกันได้ แต่มีความล่าช้ า เนื่องจากลวดแต่ละเส้ นยาว 30-40 ซม. จึงไม่เหมาะกับ
งานเชื่อมที่ต้องเชื่อมต่อเนื่อง จึงทดแทนลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อมเหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม
ได้ น้อย
• คู่แข่ งปั จจุบันในธุรกิจ
คู่แข่งในปั จจุบนั ของธุรกิจคือ ลวดเชื่อมที่นําเข้ าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ที่มีราคาถูกเข้ ามา
จําหน่าย ทําให้ ต้องปรับทังการผลิ
้
ตและการตลาด โดยปรับปรุ งการผลิตให้ ทนั สมัย คุณภาพแน่นอน ต้ นทุน
ตํ่าลง แข่งขันกับลวดเชื่อมที่นําเข้ า และอาศัยความได้ เปรี ยบในด้ านการแก้ ปัญหาสินค้ ามีปัญหา สามารถ
แก้ ไขได้ รวดเร็ วกว่า และการนําเข้ าแต่ละครัง้ ใช้ เวลา 1-2 เดือน การที่ต้นทุนตํ่าลงทําให้ สามารถปรับราคา
แข่งขันลวดนําเข้ าได้ ทําให้ ช่องห่างระหว่างราคาแคบลง ผู้นําเข้ าจึงลดความสนใจในการนําลวดเชื่อมเข้ ามา
จําหน่าย
อุตสาหกรรมลวดสปริง
ลวดสปริ งเป็ นลวดที่นําไปใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นอน สปริ งต่างๆ จากที่ผ่านมาปริ มาณการ
ผลิตยานยนต์ มีอตั ราการผลิตที่เพิ่มขึ ้นตลอด และยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์
การใช้ ลวดสปริง ต้ องการลวดสปริ งที่มีคณ
ุ ภาพดี มีการส่งมอบสินค้ าตรงตามเวลา และลวดสปริ งที่ใช้ ในยาน
ยนต์ ยังมีการนําเข้ าจากต่างประเทศอยู่มาก ถ้ าลวดสปริ งที่ผลิตในประเทศมีคณ
ุ ภาพทัดเทียมต่างประเทศ
กลุม่ ผู้ใช้ ก็มีความยินดีที่จะใช้ วตั ถุดบิ ในประเทศมากกว่า
ปั จจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ จี ะเข้ าสู่ตลาด
เนื่องจาก ธุรกิจนี ้เป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนเครื่ องจักรมาก และต้ องใช้ เทคโนโลยีหรื อกระบวนการผลิตที่
ทันสมัย และที่สําคัญสินค้ านี ้เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยและการทํางานที่ต้องการความแน่นอนอาทิ ยาน
ยนต์ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ ความรู้ด้านสินค้ าแก่ผ้ ใู ช้ ความคุ้นเคยในการใช้ งาน ดังนันถ้
้ าใช้ สินค้ าของ
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ผู้ป ระกอบการรายใหม่ ยัง ไม่ มี ค วามชํ า นาญหรื อ ประสบการณ์ ก ารผลิ ต กลุ่ม ผู้ใ ช้ ก็ ไ ม่ ใ ห้ ค วามสนใจ
เพราะกลุ่มผู้ใช้ มีปัจจัยด้ านราคารองลงมาจากคุณภาพ แต่การลดราคาลงสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่
ใช่จะสําเร็ จตลอด ถ้ าผู้ประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกล้ เคียงกัน การเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่
จึงทําได้ ยาก อย่างไรก็ตาม ทังนี
้ ้ สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนี ้ คือ การสร้ างความสัมพันธ์ ให้ ความใกล้ ชิดกับ
ลูกค้ า มีการแนะนํา และบริ การหลังการขายที่ดี ให้ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้ บริ การ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องร่วมกันไปด้ วย เป็ นสิง่ สําคัญมากกว่า
• อํานาจต่ อรองของผู้ขายสินค้ า
เนื่ องจากแหล่งวัตถุดิบที่ จะนํามาใช้ ในการผลิตสินค้ า HDW มีผ้ ูขายอยู่หลายรายทัง้ ในและ
ต่างประเทศ มีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใช้ ในการผลิตสินค้ าที่ชดั เจน ทําให้ การเจรจาต่อรองในการชื ้อ
วัตถุดบิ ทําได้ ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้
• อํานาจต่ อรองของผู้ซือ้ สินค้ า
กลุม่ ผู้ใช้ สินค้ า HDW ส่วนใหญ่คํานึงถึงเรื่ องคุณภาพสินค้ าที่ผลิตออกมาและการส่งมอบเป็ นสําคัญ
ดังนัน้ ถ้ าผลิตลวด HDW ที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้ า การส่งมอบตรงเวลา
อํานาจการต่อรองของลูกค้ าจึงมีไม่มาก ถึงแม้ จะมีวตั ถุดิบจากต่างประเทศที่สามารถเข้ ามาจําหน่ายได้ แต่
ผู้ชื ้อก็มีความไม่สะดวกในด้ านการเก็บวัตถุดิบไว้ มาก การส่งมอบที่ไม่เป็ นไปตามกําหนดหรื อสินค้ ามีปัญหา
รอการส่ ง มอบสิ น ค้ า ชดเชย รวมถึ ง ความผัน ผวนของค่ า เงิ น ทํ า ให้ ผู้ ใช้ สิ น ค้ า มี ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า
ภายในประเทศมากกว่าสินค้ าจากต่างประเทศในคุณภาพเดียวกัน แม้ ราคาจะสูงกว่าเล็กน้ อย
• สินค้ าทดแทน
ในการผลิตสิน ค้ า ของลูก ค้ า ทางกลุ่ม ลูกค้ า มี การกํ า หนดมาตรฐานในการชื อ้ ลวด HDW เช่น ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ การชื ้อลวด HDW ในการผลิตสปริ ง จะกําหนดว่า Spec ลวด , เกรดวัตถุดิบ เป็ น
อย่างไร และแหล่งในการหาวัตถุดิบได้ จากแหล่งไหน จึงเป็ นการเฉพาะเจาะจง ทําให้ ลวดอื่นที่มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกัน ไม่สามารถนํามาใช้ ทดแทนกันได้
• คู่แข่ งปั จจุบันในธุรกิจ
จากภาวะที่อตุ สาหกรรมยานยนต์ ที่ขยายตัวอย่างมาก และประเทศไทย เป็ น 1 ใน 10 ของประเทศที่
ประกอบยานยนต์มาก ทําให้ อตุ สาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ ขยายตัวตามและต่อเนื่อง อุปสรรคที่สําคัญของ
ธุรกิจนี ้คือลูกค้ ากลุม่ นี ้ จะพิจารณาคุณภาพที่คงที่ การผลิตที่ทนั สมัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การส่งมอบที่
ตรงเวลาเป็ นปั จจัยสําคัญในการชื ้อ ทําให้ คแู่ ข่งแต่ละรายต้ องแข่งกับ เทคโนโลยีที่คแู่ ข่งรายอื่นพัฒนาขึ ้นใหม่
ตลอด โดยเฉพาะคูแ่ ข่งจากต่างประเทศ ซึง่ บางประเทศมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเร็วกว่าบริ ษัทย่อย ทําให้ คแู่ ข่งที่
อยู่ในอุตสาหกรรมนี ้ รายใดพัฒนาการผลิตที่ช้าจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ แต่ถ้าสามารถพัฒนาสินค้ าได้
ต่อเนื่องคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมนี ้ก็มี น้ อยมาก และสามารถกําหนดตลาดได้
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อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ่า ( ลวดปลอก ) และตะแกรงเหล็กกล้ าเชื่อมติดเสริม
คอนกรี ต (Wire Mesh)
ปั จจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ จี ะเข้ าสู่ตลาด
การเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเข้ ามาดําเนินธุรกิจได้ ไม่ยากในเรื่ องการผลิตเพราะ
ธุรกิจนี ้เป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนไม่มาก และเทคโนโลยีหรื อกระบวนการผลิตไม่ซบั ซ้ อน เครื่ องจักรสามารถใช้
ที่ผลิตในประเทศหรื อต่างประเทศก็ได้ แต่ สิ่งที่สําคัญคือความสัมพันธ์ ของลูกค้ าที่มีกบั คูค่ ้ า และ ปริ มาณ
ลูก ค้ า ที่ มีอยู่ทั่ว ประเทศ ปริ ม าณการใช้ ต่อรายอาจจะไม่ม าก แต่จํา นวนลูก ค้ ามี ม าก ดัง นัน้ ปั ญหาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่คือต้ องสามารถกระจายสินค้ าได้ มากและเร็ วที่สดุ เนื่องจากบริษัทย่อยมีเจ้ าหน้ าที่ดแู ล
ลูกค้ าอยู่ท่วั ประเทศ จึงสามารถกระจายสินค้ าได้
ทัว่ ประเทศและมีความสัมพันธ์ ที่ดีและยาวนานกับ
ลูกค้ า ซึง่ ในส่วนนี ้จะเป็ นค่าใช้ จ่ายที่สงู ของผู้ประกอบการรายใหม่
• อํานาจต่ อรองของผู้ขายสินค้ า
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้ า มีผ้ ขู ายอยู่หลายรายทังในและต่
้
างประเทศ ทําให้ การเจรจา
ต่อรองในการชื ้อวัตถุดิบทําได้ ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้ อีกทัง้
ราคาของผู้ขายวัตถุดบิ ในการผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไม่วา่ จะเป็ นรายเล็กหรื อรายใหญ่ ราคามี
ความแตกต่างกันน้ อย เพราะวัตถุดบิ มีคณ
ุ ภาพไม่แตกต่างกัน
• อํานาจต่ อรองของผู้ซอื ้ สินค้ า
จากภาวการณ์ก่อสร้ างที่มีการชะลอตัวจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ในปี 2557 ทําให้ การลงทุน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างลดลง ความต้ องการลวดเหล็กน้ อยลง อีกทังสิ
้ นค้ าดังกล่าวมีผ้ ผู ลิตอยู่มาก ส่งผลต่อ
ราคาสินค้ า ทําให้ ผ้ ชู ื ้อสินค้ ามีอํานาจต่อรองสูง โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ใช้ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อํานาจต่อรอง
ของลูกค้ ามีมาก และจะน้ อยลงตามระยะทางที่ห่างออกไป เนื่องจากความไม่สะดวกในการขนส่งกระจาย
สินค้ าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ที่มีน้อย
• สินค้ าทดแทน
สินค้ าลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก เป็ นสินค้ าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต มีมาตรการกําหนดไว้ อาทิ เสาเข็มคอนกรี ต เสาไฟฟ้า การก่อสร้ างถนน อาคาร ซึง่ ในการ
งานดังกล่าว มีการกํ าหนดระบุให้ ใช้ วัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก เป็ นส่วนประกอบ และ
กํ าหนดค่ามาตรฐานไว้ ด้วย ดังนัน้ ทําให้ สินค้ าอื่นที่จะมาทดแทนสามารถใช้ แทนได้ เช่นเหล็กเส้ น แต่มี
ความไม่สะดวกในการใช้ งาน และในการก่อสร้ างต้ องการความรวดเร็ว สะดวก ทําให้ ไม่นิยมใช้ สนิ ค้ าทดแทน
• คู่แข่ งปั จจุบันในธุรกิจ
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เนื่องจากภาวะก่อสร้ าง ปี 2557 มีการชะลอตัว และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมีการเลื่อนออกไป
กําลังผลิตมีมากกว่าความต้ องการ ส่งผลให้ การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้ าจากในประเทศด้ านราคา รุนแรง การ
ขยายตลาดทําได้ ยากเพราะผู้ผลิตแต่ละรายพยายามรักษาลูกค้ าของตัวเอง
4. การจัดหาผลิตภัณฑ์
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริ ษทั มีโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 5 ถนนไอ-ห้า ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2557 มี
กําลังการผลิตรวม 47,880 ตันต่อปี
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตจริ งเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 55 ของกํ าลังการผลิตรวมต่อปี
โดยจะดําเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน และในกรณี บางเดือนความต้ องการขาย
มากกว่าการผลิตปกติบริ ษัทย่อยก็จะทําการผลิต จาก 20 ชัว่ โมง เป็ น 24 ชัว่ โมงต่อวัน แบ่งออกเป็ นวันละ 2
กะ และใช้ คนงาน 3 ชุดหมุนเวียนสลับกันปฏิบตั งิ าน ทังนี
้ ้ บริษัทย่อยจะทําการซ่อมบํารุงเครื่ องจักรประจําปี ๆ
ละ 2 ครัง้ ซึง่ ใช้ เวลาประมาณ 7 วันต่อครัง้ โดยวิศวกรของบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ดําเนินการและควบคุมการซ่อม
บํารุง
ในปี 2558 บริ ษทั ได้ขยายกําลังการผลิตเป็ น 47,880 ตันต่อปี ซึ่งจะใช้กาํ ลังการผลิตประมาณ ร้อยละ
70 ของกําลังการผลิตทั้งหมด
• วัตถุดบิ และชนิดของวัตถุดบิ
วัตถุดบิ หลักที่ใช้ ในการผลิต ประกอบด้ วย ลวดเหล็ก ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 8, 9, 11 และ 13มิลลิเมตร
เป็ นวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 5.5 มิลลิเมตร ขึ ้นไป เป็ น
วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิต ลวดอื่นๆ
(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร ใช้ในการผลิตลวด
เชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire
หรื อ GMAW)
(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สําหรับผลิต
ลวดเหล็กกล้าคาร์ บอนตํ่า (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่ อมติดเสริ มคอนกรี ต (Wire
Mesh)
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วัตถุดิบดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีวสั ดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินค้ าประเภทลวดเหล็ก
ชนิดต่างๆ ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เหมือนกับสินค้ าประเภทอื่นๆ
ในปี 2557 วัต ถุดิบ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิต มี ก ารจัด หามาจากต่า งประเทศและภายในประเทศ โดยมี
ผู้จําหน่ายประมาณ 5 ราย บริ ษัทย่อยมีนโยบายกระจายความเสี่ยงภายใต้ วิกฤต เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าไม่
มีก ารขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และในปี 2558 บริ ษั ท มี น โยบายในการเพิ่ม สัดส่ว นที่ ม าจากผู้ผลิต
ภายในประเทศให้ มากขึ ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ประกอบด้ วยผลกระทบหลักดังต่อไปนี ้ คือ
(1) มลภาวะทางอากาศ เช่น ไอกรดไฮโดรคลอริกที่เกิดขึ ้นในขบวนการทําความสะอาดลวด
(2) มลพิษทางนํ ้า เช่น สภาพนํ ้าทิ ้งที่มีสภาพเป็ นกรด และปริมาณกากตะกอนของนํ ้าเสีย
(3) มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการวัดผลและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และผลกระทบจากกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี เพื่อลดผลกระทบและเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิจริ งกับอัตราสูงสุดที่กฎหมาย
กําหนด โดยได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด เพื่อตรวจวัดมลภาวะทางอากาศตามข้ อกําหนด
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม บริ ษัท ปิ โตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ ้าทิ ้งของ
โรงงานทุกๆ เดือน ตามข้ อกําหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรี น
จํากัด (มหาชน) และ หจก. เอส. เค. อินเตอร์ เคมิคอล เพื่อกําจัดสิ่งปฏิกลู เพื่อให้ ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินการของบริษัท เพื่อป้องกันปั ญหาผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม มีดงั ต่อไปนี ้
(1) มลภาวะทางอากาศ บริ ษัทได้ มีการควบคุมโดยมีระบบบําบัดอากาศ ( Scrubber ) ทุกจุดที่
เกิดมลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวัดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม
2557 สรุปได้ ดงั นี ้

พารามิเตอร์
1. Air Emission
Quality
Monitoring

1) Hydrogen Chloride (HCI)
2) Sodium Hydroxide
(NaOH)

ระบบ
บําบัด
Scrubber
Scrubber
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หน่ วยวัด
mg / m 3
mg / m 3

ค่ า
มาตรฐาน
200
-

ค่ าที่วัดได้
0.129
-
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พารามิเตอร์

2. Working Area Air
Quality Monitoring

3. Sound Level
Monitoring
(8 ชม. การทํางาน)

4. Heat Stress
Monitoring

3) Sulfuric Acid
4) Sulfur Dioxide (SO2)
5) Carbon monoxide (CO)
1) Hydrogen Chloride
2) Benzene
3) Sulfuric Acid
4) Lead (Pb)
8 hrs. (Working hours)
- Wire Msah
- PCS
- Wire Rod
- Hot Oil
เสียงดังเกินค่ ามาตรฐาน
- 1stDrawing
- PCW 1
- PCW 2

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ระบบ
บําบัด
Scrubber
Scrubber
Scrubber

หน่ วยวัด

ค่ าที่วัดได้

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
mg / m 3
mg / m 3

ค่ า
มาตรฐาน
25
500
870
<5
<10
1
0.2

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

ไม่เกิน 90
ไม่เกิน 90
ไม่เกิน 90
ไม่เกิน 90

81.7
84.7
70.1
83.0

dB(A)
dB(A)
dB(A)
องศา
เซลเซียส

ไม่เกิน 90
ไม่เกิน 90
ไม่เกิน 90
งานปาน
กลางไม่เกิน
32 0C

91.5
93.4
96.4
30.6
30.9
29.7
29.7
30.5
29.5
32.8

<1.3
607.48
0.062
<0.001
0.002

-

- 1stDrawing
- Pickling
- PCW 1
- PCW 2
- PCS
- Wire Rod
- Hot Oil

-

(2) นํ ้าเสียจากการผลิต นํ ้าที่ใช้ ในการผลิตจะนํามาบําบัดทางเคมีเพื่อให้ คุณภาพนํา้ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ก่อนที่จะปล่อยสูแ่ หล่งสาธารณะ เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2557 สรุป
ได้ ดงั นี ้
พารามิเตอร์

ระบบบําบัดนํา้ เสีย

1. pH
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ค่ ามาตรฐานจาก
การนิคมฯ
5.5 – 9.0

ค่ าที่วัดได้
6.94
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2. Total Suspened Solids
ไม่เกิน 50 mg / l
ผ่านระบบบําบัดทางเคมีของ
3. Total Dissolved Solids
5,000 mg / l
หน่วยงานเคมีและ
4. Oil & Grease
ไม่เกิน 5 mg / l
นํ ้าเสีย
5. Chemical Oxygen Demand
ไม่เกิน 120 mg / l
6. Biology Oxygen Demand
ไม่เกิน 20 mg / l
7. Dissolved Oxygen
-

2.5
1,280
0.5
18.00
< 2.0
5.19

(3) มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นโรงงาน
จะถูก นํ า มาคัดแยก และจัดเก็ บอย่า งเป็ นสัดส่วนก่อนนํ าไปกํ า จัดอย่างถูก ต้ องตามประกาศ การนิ คม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ

วิธีการกําจัด
นําคัดแยกและเผา
- นํากลับไปหลอมใหม่
- นํากลับมาใช้ ประโยชน์
ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อ
จําหน่ายต่อ

บริษัทที่กาํ จัด
เทศบาลมาบตาพุด
- หจก. ส. โชคชัย
รวมเศษ
- หจก. ทวีนสุ รณ์
- บจก. ราเซล
- บจก. โพธิ์ทองค้ า
ของเก่า

หมายเหตุ

อ้ างอิงตามใบอนุญาต
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

3. ตะกอนจากการบําบัดนํ ้าเสีย
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(ฟอสเฟต , ผงสบู่ , หลอดไฟ,
เศษผ้ าเปื อ้ นนํ ้ามัน ,
กากตะกอนนํ ้าเสีย)
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ

ปรับเสถียรและฝั งกลบ

บมจ. เบตเตอร์
เวิลด์กรี น

นํากลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่

6. กรวดปนตะกัว่

นํากลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่

หจก. เอส.เค.
อินเตอร์ เคมิคอล
บจก. เอสซี แอนด์ซนั
เอ็นจิเนียริ่ ง

• งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี -

3. ปั จจัยความเสี่ยง
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ปั จจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท และแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมไฟฟ้า และลวดอื่นๆ ซึ่งต้ องใช้ วัตถุดิบเหล็กลวด
(Wire Rod) เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตมีการจัดหามาจากทังภายในประเทศ
้
และต่างประเทศ โดยบริษัทมีการจัดซื ้อวัตถุดบิ จากผู้จําหน่าย 5 ราย ทังที
้ ่ผลิตภายในประเทศและนําเข้ าจาก
ต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปนุ่ อินเดีย และยุโรป เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริษัทได้ ตระหนักถึงปั จจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มของราคาและ
ปริมาณความต้ องการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสัง่ ซื ้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง
ให้ มีความเหมาะสม และให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาการกํ าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทย่อย และ
ช่วยให้ สามารถบริ หารต้ นทุนได้ ดีขึ ้น และยังมีวตั ถุดบิ เพียงพอต่อแผนการผลิตในระยะรายไตรมาส
2.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทได้ จดั ซื ้อวัตถุดิบ (เหล็กลวด) จากต่างประเทศ ในรู ปเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 80
ของยอดซื ้อรวมทังหมด
้
ทําให้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้ นทุนการผลิตและการดําเนินงาน
ของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทจําหน่ายสินค้ าทังหมดให้
้
แก่ลกู ค้ าในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลโดยตรงกับ
ราคาของวัตถุดบิ
ดัง นัน้ เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งดัง กล่า ว บริ ษั ท ได้ ทํ า สัญ ญากับ สถาบัน การเงิ น เพื่ อ แปลงอัต รา
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินบาททันที ณ วันที่บริ ษัทยื่นทรัสต์รีซีฟ (T/R) กับธนาคาร ซึง่ สัญญาได้ คลอบคลุมสัดส่วน
การซื ้อวัตถุดิบจากต่างประเทศทังหมด
้
ทําให้ ช่วยลดผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ หาก
ค่าเงินบาทภายหลังจากวันที่ซื ้อวัตถุดบิ อ่อนตัวลง

4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์ สินและกรรมสิทธิ์
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รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั ต่อไปนี ้
ประเภท
ทรัพย์ สิน

มูลค่ าสุทธิ
(บาท)

ลักษณะทรั พย์ สนิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

สิทธิการเช่าบนที่ดิน
6 แปลง จํานวน
40-3-44 ไร่ ที่ตงั ้
นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 5
ถนน ไอ-5 ต. มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

สัญญาเช่าระยะยาว
26 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
17 พฤษภาคม 2537
ถึงวันที่ 14 มิถนุ ายน
2563 กับนิคม
อุตสาหกรรม
มาบตาพุด

ติดภาระจดจํานองกับ
ธนาคาร วงเงินจํานอง
34,000,000 บาท
(ธนาคารกรุงเทพ)

1,929,767.-

อาคาร 7 หลังและส่วน
ปรับปรุงอาคารโรงงาน
ที่ตงอุ
ั ้ ตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 5
ถนน ไอ-5 ต. มาบตาพุด
อ.เมือง จ. ระยอง 21150
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

-ไม่มี -

26,114,527.-

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

46,536,782 .-

4. อุปกรณ์สํานักงาน

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

ติดภาระจดจํานองกับ
ธนาคาร วงเงินจํานอง
34,000,000 บาท
(ธนาคารกรุงเทพ)
-ไม่มี -

5. ยานพาหนะ

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

-ไม่มี -

3,260,645.-

1. ที่ดิน

2. อาคาร
โรงงาน
และส่วน
ปรับปรุง

4.2

1,311,038.-

สินทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิเท่ากับ 0.70 ล้ านบาท โดย
รายการดังกล่าว คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ ได้ แก่ โปรแกรมบัญชี Enterprise Resource Planning
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4.3 สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
4.3.1 สัญญาเช่ าที่ดนิ เพื่อการอุตสาหกรรม
คูส่ ญ
ั ญา
:
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“ผู้ให้ เช่า”)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้เช่า”)
ทรัพย์สนิ ที่เช่า
:
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5 ตําบล มาบตาพุด อําเภอ
เมืองจังหวัดระยอง ขนาดที่ดนิ ที่เช่าจํานวน 6 แปลง ขนาดพื ้นที่ 40-3-44 ไร่
ระยะเวลาของสัญญา :
ตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2537 ถึงวันที่ 14 มิถนุ ายน 2563 รวมเป็ น
ระยะเวลาทังหมด
้
26 ปี
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า :
ปี สุดท้ ายก่อนสิ ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะต้ องแจ้ งความประสงค์
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ โดยผู้ให้ เช่าจะพิจารณาให้ เช่าต่ออีก
20 ปี ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ กําหนด
อัตราค่าเช่า
:
34,300 บาท ต่อปี (คํานวณอัตราค่าเช่าตามพื ้นที่ตอ่ เนื ้อที่หนึ่งไร่ โดยเศษ
ของไร่ให้ คํานวณตามส่วน) ซึง่ สามารถปรับอัตราค่าเช่าได้ ทกุ ระยะ 10 ปี ใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 10 ของอัตราค่าเช่า ณ ขณะนัน้
4.3.2 สัญญาเช่ าพืน้ ที่และสัญญาบริการ
คูส่ ญ
ั ญา
:
บริ ษัท ไอที โปรเฟสชัน่ แนล จํากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
(“ผู้ให้ เช่าช่วง”) บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้เช่าช่วง
และผู้รับบริการ”)
ทรัพย์สนิ ที่เช่า
:
เลขที่ 900/14 อาคาร ไอที โปรเฟสชัน่ แนล ชัน้ 18 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวากรุงเทพมหานคร ขนาดพื ้นที่ 644.34 ตารางเมตร
ระยะเวลาของสัญญา :
1) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็ นระยะเวลา
ของสัญญาเช่าช่วง 1 ปี
2) ระยะเวลาของสัญญาบริ การ 1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2558 หรื อตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าช่วงมีผลบังคับ
ใช้ อยู่
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า :
ก่อนสิ ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 60 วัน ผู้เช่าช่วงจะต้ องแจ้ งความประสงค์ตอ่
ผู้ให้ เช่าช่วงทราบล่วงหน้ า โดยอัตราค่าเช่าช่วงและระยะเวลาการเช่าช่วงที่
ได้ มีการขยายระยะเวลาออก จะมีการตกลงร่วมกันของทัง้ 2 ฝ่ าย อีกครัง้
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อัตราค่าเช่า

:

4.3.3 สัญญาซือ้ ขายก๊ าซ
คูส่ ญ
ั ญา
:
ระยะเวลาของสัญญา

:

รายละเอียดสัญญา

:

อัตราค่าตอบแทน

:

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

- อัตราค่าเช่าช่วง 150 บาทต่อตารางเมตร หรื อคิดเป็ นค่าเช่า ในอัตราเดือน
ละ96,651 บาทและอัตราค่าบริ การ 200 บาทต่อตารางเมตร หรื อคิดเป็ น
ค่าบริการรายเดือน ในอัตราเดือนละ 128,868 บาท
- รวมค่าใช้ จ่ายรายเดือนทังสองสั
้
ญญา คิดเป็ นค่าเช่าช่วงและค่าบริ การราย
เดือนในอัตรา 350 บาท ต่อตารางเมตร หรื อ เท่ากับ 225,519 บาท ต่อ
เดือน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ซื ้อ”)
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548 จนสิ ้นสุดเมื่อผู้ซื ้อได้ ซื ้อก๊ าซครบเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี (สิ ้นสุด ปี 2558) และมีการต่ออายุได้ ในปี ต่อ ๆ ไป
ปตท.ขายก๊ าซให้ แก่ผ้ ูซื ้อ เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตลวดเหล็กภายใน
โรงงาน
คํานวณราคาก๊ าซตามที่กําหนด บวกด้ วยค่า Demand Charge

4.3.4 สัญญาให้ บริการอุปกรณ์ ส่ ือสารโทรคมนาคม
คูส่ ญ
ั ญา
:
บริษัท ไวร์ เลส ซิสเต็มส์ จํากัด (“ผู้ให้ บริการ”)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้รับบริการ”)
ระยะเวลาของสัญญา :
สัญญาให้ บริการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมฉบับนี ้ มีกําหนดระยะเวลา 24
เดือนนับแต่วนั ที่รับมอบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม การบอกเลิกสัญญา
โดยไม่มีสญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดสัญญาจะต้ องได้ รับความยินยอมจาก
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
รายละเอียดสัญญา
:
ผู้รับบริ การประสงค์จะใช้ บริ การอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมเพื่ อดําเนิน
ธุรกิจ ทังนี
้ ้การให้ บริ การอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง อุปกรณ์
สื่อสารเพื่อใช้ ในการ รับ-ส่ง ข้ อมูลภาพและเสียง ที่จําเป็ นต่อการให้ บริ การ
สื่อสาร รวมไปถึงการบริ การวงจรสื่อสารความเร็ วสูง ซึง่ หมายถึง วงจร
สื่อสารเพื่อใช้ ในการรับส่งข้ อมูลภาพและเสียงของ UIH
ทังนี
้ ้ผู้ให้ บริ การได้ ตกลงทําการติดตังอุ
้ ปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม ตาม
สัญญาฉบับนี ้ โดยมีสถานที่ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
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4.4

:
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1) สํานักงานกรุงเทพมหานคร ที่ตงั ้ เลขที่ 900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์
ชัน18
้
ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
2) สํานักงานมาบตาพุด ที่ตงั ้ เลขที่ 5 ถนน ไอ-ห้ า ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
อัตราค่าบริการต่อเดือนจํานวน 32,500 บาท

กรมธรรม์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้ ดังนี ้

4.4.1 กรมธรรม์ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์ สิน
คูส่ ญ
ั ญา
:
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์
:
513-01551-10311
ประเภทกรมธรรม์
:
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ
ทรัพย์สนิ เอาประกัน :
1) สิ่งปลูกสร้ างตัวอาคารทุกหลัง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุ ง
และต่อเติมอาคารงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเฟอร์ นิเจอร์
เครื่ องตกแต่งติดตังตรึ
้ งตรา เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่ องใช้
สํานักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2) สต็อกสินค้ าวัตถุดิบ สินค้ าระหว่างผลิต และสินค้ าสําเร็ จรู ป 3)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมทังส่
้ วนควบและอะไหล่ 4) ระบบก๊ าซ
ธรรมชาติ
5 ถนนไอ-ห้ า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ
:
เมือง จังหวัดระยอง
ระยะเวลา
:
ตังแต่
้ วนั ที่ 27 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558
วงเงินคุ้มครอง
:
288,608,573 บาท
ผู้รับผลประโยชน์
:
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
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4.4.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

กรมธรรม์ การประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่ม

คูส่ ญ
ั ญา :
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ข้ อตกลงคุ้มครอง

:
:
:

ที่ตงผู
ั ้ ้ ถือกรมธรรม์

:

ระยะเวลา
เบี ้ยประกันภัยรวม
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:

บริษัท ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
APA-B03733
ประกันภัยอุบตั เิ หตุ
1) การเสียชีวิต สูญสียอวัยวะ สายตา การรับฟั ง การพูดออกเสียงหรื อ
ทุพพลภาพ ถาวร
2) การรักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
5 ถนนไอ-ห้ า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
เมือง จังหวัด ระยอง
ตังแต่
้ วนั ที่ 18 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
59,627 บาท
กองมรดกของผู้เอาประกันภัยแต่ละบุคคล
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แบบ 56-1 ประจําปี 2557

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1

คดีท่ อี าจมีผลกระทบด้ านลบต่ อสินทรั พย์ ของบริษัทมากกว่ าร้ อยละ 5 ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มี -

5.2

คดีท่ กี ระทบต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่ างมีนัยสําคัญ แต่ ไม่ สามารถประเมินเป็ น
ตัวเลขได้
- ไม่มี -

5.3

คดีท่ มี ิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
- ไม่มี -
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขที่ทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เว็บไซต์
:
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
Rayong Wire Industries Public Company Limited
0107552000111
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิต และจํ า หน่ า ยลวดเหล็ก กล้ า สํ า หรั บคอนกรี ต อัด แรง
(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire)(“PC-Wire”) ลวด
เหล็กกล้ าตีเกลียว สําหรับคอนกรี ตอัดแรง (Steel Wires Strand for
PrestressedConcrete) (“PC-Strand”) ลวดตะแกรงเหล็กกล้ าเชื่อมติด
เสริ มคอนกรี ต (Wire Mesh)(“WM”) ลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ่า (Ordinary
Low Carbon Steel Wires) หรื อลวดปลอก ลวดเชื่อมเปลือยใช้ เชื่อม
เหล็กกล้ าละมุลด้ วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding
Wire)(“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)(“HDW”)
สํานักงานใหญ่ และโรงงานผลิต
เลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-ห้ า ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
038-684-522-7
038-684-490
สํานักงานสาขา
เลขที่ 900/14 ชัน้ 18 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
02-682-6328
02-682-6361
www.rwi.co.th
:
300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาท)
:
0.50 บาทต่อหุ้น (ห้ าสิบสตางค์ตอ่ หุ้น)
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6.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
-ไม่มี-

6.3 บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรั พย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2872 โทรสาร 0-2654-5645

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

:

นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 15
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-8200

6.4

ข้ อมูลสําคัญอื่น
-ไม่มี-
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