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ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน)  (RWI) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายลวด

เหล็กกลสําหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกล้า

ตีเกลียว สําหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires Strand for PrestressedConcrete) (“PC-Strand”) ลวด

ตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)(“WM”) ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (Ordinary Low 

Carbon Steel Wires) หรือลวดปลอก ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ 

(Gas Metal Arc Welding Wire) (“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) (“HDW”) 

 

1.1  วิสัยทศัน์  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดาํเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้ผลิตลวดเหล็ก และให้บริการท่ีเป็นไปตามความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง 

โดยคํานงึถึงความสําคญัในการปรับปรุงการดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพอใจ 

วัตถุประสงค์ : มุ่งเน้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

พฒันากระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ืองและเห็นความสําคญัในการบริการหลงัการขาย อีกทัง้พฒันาความรู้

ความสามารถของตนเอง ระบบบริหารงานทัว่ทัง้บริษัทต้องเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และวางใจได้จากลกูค้าและสงัคม

โดยรวม ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม และข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมดแูลสิ่งแวดล้อม

ภายใต้มาตรฐานอตุสาหกรรม ISO14001:2004 

เป้าหมาย : บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและพฒันากระบวนการผลติให้มีอตัรา

การเติบโตอย่างตอ่เน่ือง โดยการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือขยายกําลงัการผลิต และเพิ่มความหลากหลาย

ของผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ่มลกูค้า ผู้บริหารบริษัทจึงมีแนวคิดจะ

ลงทนุเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายกําลงัการผลิตจากเดิม และเพ่ือเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยมีโครงการในอนาคตของ

บริษัท ดงันี ้

1. ปรับปรุงและขยายเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรในสายการผลติเดมิท่ีผลติอยู ่อาทิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 
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- ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอดัแรงชนิดเส้นเด่ียว และ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีต

อดัแรง โดยจะปรับปรุงเคร่ืองจกัรเดมิท่ีมีอายกุวา่ 15 ปี และเพิ่มเคร่ืองจกัรใหม ่

- ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ หรือ”ลวดเช่ือมมิก-แม็ก” 

เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต ณ ปัจจบุนัมีอายนุานกว่า 10 ปี และเทคโนโลยีในการผลิตไม่ทนัสมยั ทําให้ต้นทนุ

การผลิตสูงกว่าคู่แข่งขนั โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ จะเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือให้การผลิตให้มี

ประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ ทําให้สามารถจําหน่ายสนิค้าทัง้ในและตา่งประเทศได้ 

- ลวดสปริง เพิ่มเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายตลาดปัจจบุนัท่ีจําหน่ายลวดเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรมท่ีนอน 

และเพ่ือขยายสูก่ลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์  

2. เพิ่มเคร่ืองจกัรเพ่ือผลติสนิค้าใหม ่อาทิ 

- ลวดขอบล้อยาง โดยจะเพิ่มเคร่ืองจกัรใหม่ทัง้สายการผลิต ซึง่กลุม่เป้าหมายเป็นอตุสาหกรรม

ผลิตยางรถยนต์และจกัรยานยนต์ อีกทัง้ ปัจจบุนัสินค้าชนิดนี ้ กว่า 80% ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศจึงเป็น

สนิค้าท่ีผลติเพ่ือทดแทนการนําเข้า 

3. มุง่เน้นโอกาสทางธุรกิจตลาดตา่งประเทศ 

- เพ่ือเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่าย บริษัทจึงมุ่งเป้าหมายตลาดตา่งประเทศ อีกทัง้เพ่ือให้เคร่ืองจกัร

ได้ผลติอยา่งเตม็กําลงัการผลติ 

 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”) ช่ือภาษาองักฤษ Rayong Wire 

Industries Public Company Limited จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2537 ด้วยทนุจด

ทะเบียนจํานวน 100,000,000 บาท ซึง่มีบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) (“CEN”) 

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดยปัจจุบนั CEN ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 77.78 บริษัทมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์จากลวดเหล็ก

ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือใช้เป็นวตัถดุบิสําหรับลกูค้ากลุม่ก่อสร้าง และกลุม่อตุสาหกรรม  
 

ปี 2547 วนัท่ี 8 มีนาคม 2547 ท่ีประชมุกลุม่เจ้าหนีไ้ด้มีมตพิิเศษให้ยกเลกิสญัญาปรับ

โครงสร้างหนีฉ้บบัลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2543 
 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2547 ศาลล้มละลายกลางมีคําสัง่ให้ยกเลกิแผนฟืน้ฟกิูจการ

ของ CEN เน่ืองจากได้มีการดําเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 
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วนัท่ี 13 ตลุาคม 2547 บริษัทสามารถปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วเสร็จ คิดเป็นร้อย

ละ 92.63 ของภาระหนีท้ัง้หมด 

บริษัทดํารงสถานะเป็นบริษัทแกนของ CEN เน่ืองจาก CEN ได้เปล่ียน

ลกัษณะการประกอบธุรกิจมาเป็นดําเนินธุรกิจโดยการถือหุ้ นในบริษัทอ่ืน 

(Holding Company)ตัง้แตปี่ 2546 ประกอบกบั CEN ได้หยดุการผลิตสินค้า

ทุกผลิตภณัฑ์ตัง้แต่ปี 2541 ส่งผลให้รายได้หลกัของ CEN มาจากบริษัท 

ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

ปี 2551 บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001 : 2004 โดย “URS Register Certify 

body” ซึง่เป็นใบรับรองเก่ียวกบัระบบสิง่แวดล้อม 
 

บริษัทเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารบริษัทใหม่เพ่ือ

เสริมสร้างความมัน่คงและความน่าเช่ือถือขององค์กร 
 

            ปี 2552 วันท่ี 24 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2552 ได้มีมติ

พิจารณาอนุมตัิให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 

บาท เป็นมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือความคล่องตวัในการกระจาย

หุ้นของบริษัท  
 

 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2552  บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพ

จากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษัท 

ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
 

            ปี 2554 บริษัทขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทลวดสปริง (Hard 

Drawn Wire)(“HDW”) 
 

เ ร่ิมดําเนินการนําระบบบริหารจัดการทรัพยากรโดยรวม“Enterprise 

Resources Planning” หรือ “ERP” มาใช้ภายในองค์กร โดยระบบ ERP เป็น

ระบบท่ีเช่ือมโยงข้อมลูของทกุกระบวนการ หรือทกุหน่วยงานเข้าสูฐ่านข้อมลู

กลาง ทําให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างรวดเร็ว และยงัเป็นการลดต้นทุนใน

การดําเนินงาน เน่ืองจาก สามารถลดการทํางานท่ีซํา้ซ้อนและลดความ

ผิดพลาดจากการทํางาน ซึง่จะสง่ผลโดยตรงตอ่การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ และมีผลตอ่การช่วยตดัสินใจของระดบัผู้บริหาร ประกอบกบั
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มีการปรับปรุงระบบ “Barcode Resources Planning” หรือ “BRP” ซึง่เป็น

เทคโนโลยีท่ีใช้ระบบบาร์โค้ดท่ีจะทําให้สินค้าทกุชิน้ท่ีส่งเข้ากระบวนการผลิต

ถูกต้อง และแม่นยําตามข้อกําหนดของสินค้า และป้องกันความผิดพลาด

ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้จากการทํางาน เน่ืองจาก ถ้าสินค้าถกูส่งเข้ากระบวนการ

ผลิตท่ีไม่ตรงคําสั่ง ระบบบาร์โค้ดจะแจ้งเตือนและหยุดการทํางานของ

ขัน้ตอนนัน้ทนัที 
 

Re-upgraded Version ใบรับรองจาก ISO9001:2000 เป็น ISO9001:2008 

โดย SGS (Thailand) Register Certify body 
 

            ปี 2556 วนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียน

จาก 100,000,000 บาท เป็น 225,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จํานวน 125,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล

เป็นหุ้นสามญัของบริษัท 
 

 

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 CEN แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพ่ือนําบริษัทในฐานะบริษัทย่อยของ CEN เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off 
 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคา่

หุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท  และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225,000,000 บาท เป็น 

300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 600,000,000 หุ้ น โดย

พิจารณาจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขาย

ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจํานวน 

90,000,000 หุ้น และผู้ ถือหุ้นเดิมของ CEN จํานวน 60,000,000 หุ้น  และ

อนุมตัิให้นําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดย

การ Spin-off 
 

บริษัทขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทลวดตะแกรง

เหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต(Wire Mesh)(“WM”) และลวดดงึเย็นเสริม

คอนกรีต(Cold DrawnRound Wires)(“CDR”) 
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           ปี 2557           วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 บริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ 

            (mai)    
 

 

 

 

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

-ไมมี่- 

 

 

1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-ไมมี่- 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์จาก

ลวดเหล็กท่ีมีคุณภาพโดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีผลิตและจําหน่ายออกเป็น  2 กลุ่ม       

ตามกลุม่ลกูค้าของบริษัท ดงันี ้

1. กลุม่ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง (Construction Products group) ได้แก่ 

1.1) ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) 

หรือ PC-Wire 

1.2) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires Strand for Prestressed 

Concrete) หรือ PC-Strand 

1.3) ลวดตะแกรงเหลก็กล้าเช่ือมตดิเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) หรือ WM 

1.4) ลวดเหลก็กล้าคาร์บอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือ OLC 

2. กลุม่ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (Industrials Products group) ได้แก่ 

2.1) ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ (Gas Metal Arc 

Welding Wire) หรือ GMAW 

2.2) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) หรือ HDW  

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอดัแรง ซึ่งเป็น

การผลิตและจําหน่ายตามปริมาณคําสัง่ซือ้ของลกูค้า โดยลกูค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตเสาเข็ม  เสาไฟฟ้า  

แผ่นพืน้สําเร็จรูป และคานสะพาน คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 95 รวมถึงกลุ่มผู้ รับเหมาท่ีประมลูงาน

ราชการ และการไฟฟ้านครหลวง คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 5 ของรายได้รวมของบริษัท และรายได้ท่ี

บริษัทได้รับรองลงมา คือ รายได้จากการผลติและจําหน่ายลวดเหลก็กล้า ตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอดัแรงและ

ลวดเหล็กชนิดอ่ืน อาทิ ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมี

ก๊าซปกคลมุ ลวดสปริงและลวดตะแกรงเหลก็กล้าเช่ือมตดิเสริมคอนกรีต เป็นต้น  

 

 

 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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1. โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2555 –2557 จาํแนกตามประเภทผลิตภณัฑ์ของรายได้ ดงันี ้

ประเภทของรายได้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

- ลวดเหลก็กล้าสําหรับ

คอนกรีตอดัแรง 

725.53 72.23 779.97 79.92 610.32 71.46 

- ลวดเหลก็กล้าตีเกลียว

 สําหรับคอนกรีตอดัแรง 

184.72 18.39 173.79 17.80 229.33 26.85 

- ลวดตะแกรงเหลก็กล้า 

  เช่ือมติดเสริมคอนกรีต 

- - 0.65 0.07 - - 

- ลวดเหลก็กล้าคาร์บอนต่ํา 0.09 0.009 5.20 0.53 3.56 0.42 

- ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือม 

  เหลก็กล้าละมลุด้วยอาร์ก  

  โดยมีก๊าซปกคลมุ 

19.54 1.95 4.84 0.50 0.43 0.05 

- ลวดสปริง 49.25 4.90 1.74 0.18 0.81 0.09 

รวม 979.13 97.48 966.19 99.00 844.45 98.87 

รายได้อ่ืน 25.30 2.52 9.69 1.00 9.64 1.13 

รวมรายได้ 1,004.43 100.00 975.88 100.00 854.09 100.00 

รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี  รายได้จากการจําหน่ายเศษลวดท่ีเกิดจาก 

         กระบวนการผลิต ค่าปรับกรณีชําระเงินลา่ช้า เป็นต้น 
 

2.  ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

บริษัทดําเนินธุรกิจด้านผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์ลวดเหลก็แรงดงึสงู ลวดเช่ือมและลวดอ่ืนๆ โดยมี

กําลงัการผลติรวมในปี 2557 ท่ี 47,880 ตนัตอ่ปี   ซึง่สามารถแบง่ผลติภณัฑ์ได้เป็น 6 ประเภท  ดงันี ้

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

Wire”  “PCW”)  มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต่ 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตรได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 95-2540 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง โดยนําไปใช้ในการผลิต

เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผน่พืน้สําเร็จรูป และไม้หมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ  

2.  ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete 

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

เคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 420-2540 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาจากการ   นําลวด

เหล็กแรงดงึสงูชนิดเส้นเด่ียวมาตีเกลียวเข้าด้วยกนั ทําให้สามารถรับแรงดงึได้มากขึน้ และนําไปใช้  ในงาน

7 



                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

ก่อสร้างขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดบั เสาเข็มขนาดใหญ่  พืน้สําหรับอาคารขนาดใหญ่และไซโล 

เป็นต้น   

3.  ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ (Gas Metal Arc Welding 

Wire หรือ GMAW)  มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 597-2528  เป็นผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเช่ือมโลหะ เช่น อตุสาหกรรม

ประกอบรถยนต์ ชิน้สว่นรถยนต์  อูต่อ่เรือ  ตู้คอนเทนเนอร์  ท่อสบูนํา้  ถงัแก๊ส  รถไถนา          หม้อแปลงไฟฟ้า 

และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

4.  ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 2.0 – 7.0 มิลลิเมตร เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมท่ีนอน อุตสาหกรรมชิน้ส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมตะแกรงสาน และ

อตุสาหกรรมสปริง 

5. ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา(Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”)  มีขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง 2.8 – 7.0 มิลลิเมตร ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 194-

2535 และมอก. 747-2531 เป็นผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมผลติเสาเข็ม เสาไฟฟ้า ท่อระบายนํา้ ฯลฯ 

6. ตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)  มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 2.8 – 7.0 

มิลลิเมตร ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 737-2549 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ใน

การก่อสร้างถนน อาคาร ผนงัสําเร็จรูป ฯลฯ 

 

3.  การตลาดและการแข่งขัน 

• กลยุทธ์การตลาด 

1.  เน่ืองจากบริษัทมีการผลิตและจําหน่ายสินค้าหลายชนิด โดยสินค้าแต่ละชนิด ในกลุ่มเป้าหมาย  

ก็มีพฤติกรรมการชือ้หรือให้ความสําคญัท่ีแตกต่างกนัออกไปทางบริษัทย่อยจะใช้กลยทุธ์เข้าถึงลกูค้าแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้ รับเหมา ให้ความสนใจ เร่ืองราคาท่ีมีการกําหนด

ระยะเวลากนัไว้เป็นลําดบัแรก ในขณะท่ี ลกูค้ากลุ่มยานยนต์ ให้ความสนใจด้านคณุภาพก่อน จะตอบสนอง

ความต้องการลกูค้าตามกลุม่เป้าหมาย 

2.   รักษาฐานลกูค้าเดมิโดยยอดขายแตล่ะปีท่ีมาจากลกูค้าเดมิมีไมน้่อยกวา่ 70% 

3.  บริษัทสว่นใหญ่มุ่งให้ความสนใจลกูค้าท่ีมีปริมาณการใช้มากๆ  และให้ความสนใจลกูค้าทัง้หมด

ท่ีมีการติดต่อกนั เช่น ให้บริการด้านการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัต่าง ๆ  ตลอดจนการสอบถามปัญหาการใช้

ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน

คณุภาพของสนิค้าและการบริการของบริษัทยอ่ยมากยิ่งขึน้ 

8 



                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

4.  การดําเนินงานของบริษัทผ่านการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท 

เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากดั  และการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี ้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต

ยงัผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอตุสาหกรรม จึงให้ความมัน่ใจ  

ด้านคณุภาพได้เป็นอยา่งดี 

5.  สดัสว่นการขายลกูค้าของบริษัทย่อย 70% เป็นลกูค้าท่ีอยู่ตามภาคตา่งๆ ของประเทศ จะมีการ

สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ทัว่ประเทศ เช่น การจดักิจกรรมร่วมกนั เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องทาง

จําหน่าย     ทัว่ประเทศท่ีมีอยู ่

6.  บริษัทมีนโยบายขยายสายผลิตภณัฑ์สนิค้าใหม่ให้มีสดัส่วนมากขึน้เร่ือยๆ เพ่ือลดความเส่ียงใน

การดําเนินกิจการ อีกทัง้ยงัสามารถบริการลกูค้าโดยลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สินค้าหลายประเภทจากทางบริษัท

ย่อยและทางบริษัทย่อยก็สามารถขยายตลาดโดยอาศยัช่องทางตลาดท่ีมีอยู่ โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรหรือ

คา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

 7.  บริษัทเน้นการพฒันาความรู้ของบคุลากรในบริษัท  เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการ

บริหารงานและการทํางาน  และบริษัทได้เร่ิมนํานโยบายการบริหารการผลิตท่ีเน้นผลในด้านคุณภาพและ   

ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ด้วยระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

(Management by Objective หรือ MBO)  เพ่ือให้ระบบการผลติบรรลเุป้าหมายสงูสดุ  

 

• ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทจําหน่ายผลิตภณัฑ์ทัง้หมดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกลุ่ม

สนิค้าได้ดงันี ้ 

 กลุม่สินค้า ลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอดัแรงและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอดัแรง 

กลุม่ลกูค้าประกอบด้วย 

1. ภาคเอกชน คดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 96  ของยอดขายลวดเหลก็แรงดงึสงู  ประกอบด้วย  

• โรงงานผลิตภณัฑ์คอนกรีตต่างๆ เช่น โรงงานหล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพืน้  คานสะพาน 

ผนงัสําเร็จรูป เป็นต้น 

• กลุ่มผู้ รับเหมาก่อสร้าง และประมลูงานกบัหน่วยงานราชการ  เช่นผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคาร

สงู ก่อสร้างทางดว่น รถไฟฟ้าสายตา่งๆ 

2. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้านครหลวง ศูนยซ่์อม 

สร้างสะพานฯ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ  4  ของยอดขายลวดเหลก็แรงดึงสูง 
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กลุ่มสินค้า ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ (Gas Metal Arc 

Welding Wire หรือ GMAW)  กลุม่ลกูค้าประกอบด้วย 

1. ตวัแทนจําหน่ายสนิค้าอตุสาหกรรมลวดเช่ือมโลหะตา่งๆ ในสดัสว่นร้อยละ 91 

2. จําหน่ายตรงในกลุม่อตุสาหกรรมเช่ือมตา่งๆ  ในสดัสว่นร้อยละ 9 
 

 กลุม่สนิค้าลวดสปริง  กลุม่ลกูค้าประกอบด้วย 

1. อตุสาหกรรมท่ีนอน                                                         

2. อตุสาหกรรมยานยนต์  

• กลุม่โช๊คอพั   

• กลุม่ข้อโซ ่

• กลุม่ซี่ล้อรถ 

• กลุม่เบาะรถยนต์                      

• สปริงในยานยนต์ทัว่ไป 

3. อตุสาหกรรมตะแกรงสาน                                                                                                                                  

4. อตุสาหกรรมสปริงตา่งๆ 
 

กลุม่สนิค้าลวดเหลก็กล้าคาร์บอนต่ํา ( ลวดปลอก ) กลุม่ลกูค้าประกอบด้วย  

1. กลุม่ผู้ผลติคอนกรีต เชน่ ผู้ผลติท่อสําเร็จรูป  ผู้ผลติเสาเข็มหรือเสาไฟฟ้า  

2. กลุม่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

3. กลุม่ผลติผนงัสําเร็จรูป 

4. ผู้ รับเหมาสร้างทาง  

5. หนว่ยงานราชการ  

6. ผู้แทนจําหน่าย หรือร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง  
 

กลุม่สนิค้าตะแกรงเหลก็กล้าเช่ือมตดิเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุม่ลกูค้าประกอบด้วย 

1. กลุม่ผู้ผลติคอนกรีต เชน่ ผู้ผลติท่อสําเร็จรูป ผู้ผลติแผน่พืน้สําเร็จรูป 

2. กลุม่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และประมลูงานกบัหนว่ยงานราชการตา่งๆ  

3. กลุม่ผลติผนงัสําเร็จรูป เชน่ พฤกษา ฯ  

4. ผู้ รับเหมาสร้างทาง  

5. หนว่ยงานราชการ เชน่ กรมทางหลวง , ศนูย์สร้างและบรูณะสะพาน , กรมโยทาธาธิการ      

กรมชลประทาน  การเคหะแห่งชาต ิเป็นต้น ซึง่ประมลู  ตรง นําไปใช้ในหน่วยงานตา่งๆ  
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6. ผู้แทนจําหน่าย หรือร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง 

ทัง้นี ้บริษัทให้ความสําคญักับลูกค้าท่ีทําธุรกิจติดต่อกันมาเป็นเวลานาน และมีความสมัพนัธ์ท่ีดี    

ต่อกันมาโดยตลอด ส่วนลกูค้าใหม่บริษัทย่อยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยงัลกูค้าท่ีมีความมัน่คงทางการเงิน

และมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ  

 
 

• นโยบายราคา 

บริษัทมีนโยบายการตัง้ราคา โดยใช้วิธีต้นทนุบวกส่วนเพิ่ม (Cost  Plus Margin) อย่างไรก็ตาม      

ในการกําหนดราคาขัน้สุดท้าย จะคํานึงถึงความต้องการในการบริโภคและสภาวะการแข่งขันภายใน

อตุสาหกรรมในแตล่ะช่วง เน่ืองจากอตุสาหกรรมเหลก็เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความผนัผวนตามวฏัจกัรธุรกิจเป็น

หลกั 
 

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์  อนิดสัตรีส์  จาํกัด  (มหาชน) (RWI) 

 อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้าตเีกลียว 

 สาหรับคอนกรีตอัดแรง  

 ภาพรวมแนวโน้มการก่อสร้างในอนาคตมีทิศทางท่ีดี โครงการก่อสร้างพืน้ฐานของภาครัฐท่ีออกมา 

ส่งผลต่ออตุสาหกรรมของการก่อสร้างในทางดี แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะความวุ่นวาย ความไม่

แน่นอนทางการเมืองของไทยท่ีผ่านมา ส่งผลให้ปี 2557 มีทิศทางท่ีไม่ดีนกั มีการชะลอตวัในภาคก่อสร้าง 

จากท่ีมีการเติบโตไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี กลบัเป็นการเติบโตติดลบ แต่โครงการการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน

ดงักลา่ว จะสง่ผลกระตุ้นการลงทนุ  จงึประมาณการวา่ ธุรกิจภาคก่อสร้าง จะกลบัมาเติบโตไม่น้อยกว่า 10% 

ต่อปี  จากแนวโน้มดงักล่าวทําให้สินค้าวสัดกุ่อสร้างจะมีการเติบโตต่อเน่ืองตามการก่อสร้าง  ปัจจุบนั  มี

ผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดงึสงูในประเทศมีทัง้หมด 14 ราย     โดยบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 10  จดั

อยูใ่นอนัดบัท่ี 5  ของตลาดรวม 

ปัจจยัท่ีจะสง่ผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ   

• ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด  

เน่ืองจาก เดมิธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทนุเร่ิมต้นมากและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตท่ี

ซบัซ้อน แต่ปัจจุบนัเคร่ืองจักรมีราคาถูกลง และเคร่ืองจักรเทคโนโลยีในการผลิตง่ายขึน้ จึงลงทุนใน

อุตสาหกรรมนีไ้ม่ยาก แต่เน่ืองจากสินค้าชนิดนีเ้ก่ียวข้องกับความปลอดภัย ความคุ้นเคยในการใช้งาน        

จึงเป็นจุดท่ีมีความล่าช้าในการเข้าตลาดของผู้ประกอบการใหม่ ดงันัน้ ถ้าผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีจุด

ดึงดูดความสนใจ เช่นราคาถูกมาก กลุ่มผู้ ใช้ก็ไม่มีความสนใจ  ถ้าผู้ประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกล้  
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เคียงกนั การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จึงทําได้ยาก แตปั่จจบุนั เคร่ืองจกัรจากประเทศจีน มีราคาถกู

และเทคโนโลยีเร่ิมใกล้เคียงกับทางยุโรป ทําให้การเข้ามาใหม่ของผู้ประกอบการท่ีนําลวดเข้ามาจําหน่าย

สามารถทําได้ง่ายขึน้ ลงทุนน้อยลง ขณะเดียวกนัในปี 2557 ก็มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาอีก 1-2 ราย และ      

รายเดิมขยายการผลิตในปี 2557  ทัง้นี ้ สิ่งสําคญัในการทําธุรกิจนี ้ คือ การสร้างความสมัพนัธ์ ให้ความ

ใกล้ชิดกบัลกูค้า มีการแนะนํา และบริการหลงัการขายท่ีดี ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ

ให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะเป็นการรักษาลกูค้าให้อยูก่บัผู้ผลติตลอดไป 

• อาํนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า  

เน่ืองจากแหล่งวตัถดุิบในการผลิตสินค้า PCW&PCS มีผู้ขายอยู่หลายรายทัง้ในและต่างประเทศ   

ทําให้การเจรจาต่อรองในการชือ้วตัถดุิบทําได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคณุภาพท่ีดีในราคา       

ท่ีเหมาะสมได้ เพราะคณุภาพวตัถดุบิมีผลตอ่สนิค้าสําเร็จรูปท่ีผลติออกมาและยงัมีผลตอ่ต้นทนุการผลติด้วย 

• อาํนาจต่อรองของผู้ซือ้สินค้า  

จากภาวการณ์ก่อสร้างท่ีมีการชะลอตวัจากความไมแ่น่นอนทางการเมือง ในปี 2557 ทําให้การลงทนุ

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง  ความต้องการลวดเหล็กน้อยลงส่งผลต่อราคาสินค้า ทําให้ผู้ ชือ้สินค้า     มี

อํานาจตอ่รองสงู   แตจ่ากโครงการลงทนุท่ีจะมีในอนาคต ทําให้การผลติสนิค้าของลกูค้า มีการผลติท่ีตอ่เน่ือง 

อีก 5 ปี ข้างหน้าจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐบาลและโครงการลงทุนของภาคเอกชน ความ

ต้องการลวดเหลก็มีมากขึน้ ดงันัน้ความสนใจของลกูค้าจะสนใจคณุภาพของวตัถดุบิและการสง่มอบมากกว่า 

อํานาจการตอ่รองก็จะลดลง 

• สินค้าทดแทน 

จากการท่ีสินค้า PCW&PCS เป็นสินค้าเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีต อาทิ เสาเข็ม

คอนกรีต เสาไฟฟ้า แผนพืน้สําเร็จรูป โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น ทางรถไฟฟ้า ทางด่วน อาคารสูง       

ซึ่งในการผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตดงักล่าว มีการกําหนดระบุให้ใช้วตัถดุิบ PCW&PCS เป็นส่วนประกอบ 

ดงันัน้ทําให้สนิค้าอ่ืนท่ีจะมาทดแทนไมส่ามารถใช้แทนได้ 

• คู่แข่งปัจจุบนัในธุรกิจ 

เน่ืองจากภาวะก่อสร้าง ปี 2557 มีการชะลอตวั และโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครัฐมีการเล่ือน

ออกไป ทําให้กําลงัผลิตของโรงงานหลายแห่งมีกําลงัผลิตมากกว่าความต้องการ ส่งผลให้การแข่งขนัของ

ผู้ ผลิตสินค้าจากในประเทศด้านราคารุนแรงมาก  ประกอบกับมีการนําสินค้าจากต่างประเทศ เช่น            

จากประเทศจีน  ซึง่มีการผลิตลวด PCW&PCS ด้วย ส่งผลทําให้มีการแข่งขนัรุนแรงขึน้ แต่เน่ืองจากสินค้า 

PCW&PCS เป็นสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทําให้สินค้าท่ีจะ

นําเข้าต้องการการทดสอบและขออนญุาตนําเข้ามาในประเทศ ในขณะท่ีสนิค้าท่ีผลติในประเทศได้ มาตรฐาน 

มอก. อยู่แล้ว สามารถผลิตและจําหน่ายได้ทันท่ี อีกทัง้ในกรณีสินค้ามีปัญหา ลวด PCW&PCS ท่ีผลิตใน
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ประเทศสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่า มีสินค้าเปล่ียนทดแทนให้ใช้ได้ทนัที  จึงทําให้มีการแข่งขนัรุนแรงใน

กลุม่ผู้ผลติในประเทศมากกวา่  

 

อุตสาหกรรมลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas 

Metal  

Arc Welding Wire หรือ GMAW) 

ลวดเช่ือมท่ีใช้เช่ือมโลหะมีอยู่หลายประเภท ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์ก    

โดยมีก๊าซ   ปกคลมุ  ก็เป็นอีกประเภทหนึง่ ซึง่ในอดีตการเช่ือมโลหะนิยมใช้ลวดเช่ือมแบบก้านธูป แตมี่ความ

ลา่ช้าในการใช้งาน ท่ีต้องเช่ือมโลหะแบบตอ่เน่ืองและงานเช่ือมท่ีมีปริมาณงานมาก จึงเร่ิมมีการใช้ลวดเช่ือม

เปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ มากขึน้  ซึง่ปริมาณลวดท่ีใช้มากขึน้ จึงมีการนํา

ลวดจากตา่งประเทศท่ีมีคณุภาพต่ําแตร่าคาถกู มาจําหน่าย ทําให้ลวดเช่ือมนี ้มีปัญหาการแขง่ขนัด้านราคาท่ี

สงู 

 ในปี 2557   มีผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมลวดเช่ือมไฟฟ้าในประเทศอยู ่5 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวม

ประมาณร้อยละ 50  ส่วนท่ีเหลือเป็นการนาํเขา้จากต่างประเทศร้อยละ  50  ซ่ึงส่วนใหญ่นาํเขา้จากประเทศจีน    

  ปัจจยัท่ีจะสง่ผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

• ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด  

เน่ืองจากธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทนุมาก ต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตท่ีซบัซ้อน และ

ต้นทนุการผลิตต้องสามารถแข่งขนักบัลวดนําเข้าจากต่างประเทศได้  ความคุ้นเคยของลกูค้าในการใช้งาน   

ทําให้ผู้ประกอบการรายใหมไ่มส่ามารถเข้าตลาดได้รวดเร็ว ถ้าไมมี่จดุดงึดดูความสนใจเช่นราคาถกูมาก กลุม่

ผู้ ใช้ก็ไม่มีความสนใจ เพราะผู้ ใช้ลวดถ้าใช้ของผู้ประกอบการรายใดแล้วไม่ค่อยเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก  มี

ความชินกบัการใช้งานแล้ว  

• อาํนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า 

เน่ืองจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดย       

มีก๊าซปกคลมุ  มีผู้ขายอยู่หลายรายทัง้ในและต่างประเทศ ทําให้การเจรจาต่อรองในการชือ้วตัถดุิบทําได้     

ไมย่าก สามารถเลือกแหลง่วตัถดุบิท่ีมีคณุภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได้ เพราะคณุภาพวตัถดุบิมีผลตอ่สนิค้า

สําเร็จรูปท่ีผลติออกมาและยงัมีผลตอ่ต้นทนุการผลติด้วย 

 

 

 

• อาํนาจต่อรองของผู้ซือ้สินค้า  
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ผลจากสินค้าลวดเช่ือมนําเข้าจากต่างประเทศท่ีมีราคาถูก โดยท่ีคณุภาพไม่มีความแน่นอน ทําให้

กลุ่มผู้ ใช้ท่ีใช้ลวดเช่ือม คณุภาพระดบัปานกลางลงมา มีความสนใจในสินค้าดงักล่าวทําให้ผู้ผลิตในประเทศ

ลดราคาลงมาเพ่ือรักษาตลาด  เป็นผลทําให้ลกูค้ากลุม่นี ้มีอํานาจในการตอ่รองมากในเร่ือง ราคา   

• สินค้าทดแทน 

ลวดเช่ือมมีหลายประเภท การเช่ือมเหล็กแต่ละประเภทต้องใช้ลวดเช่ือมท่ีเหมาะกบัเหล็กนัน้ๆ ลวด

เช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ การนําไปใช้งานเหมาะกบังานเหล็กกล้าทน

แรงดึง และต้องเช่ือมต่อเน่ือง ผู้ เช่ือมไม่ต้องมีความชํานาญ งานเช่ือมท่ีออกมาสวยงาม สินค้าท่ีจะทดแทน  

ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ  อาทิ ลวดเช่ือมแบบก้านธูป สามารถ

เช่ือมงานเหล็กประเภทเดียวกนัได้ แต่มีความลา่ช้า เน่ืองจากลวดแต่ละเส้นยาว 30-40 ซม. จึงไม่เหมาะกบั

งานเช่ือมท่ีต้องเช่ือมตอ่เน่ือง จงึทดแทนลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ

ได้น้อย 

• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 

คู่แข่งในปัจจุบนัของธุรกิจคือ ลวดเช่ือมท่ีนําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ท่ีมีราคาถูกเข้ามา

จําหน่าย ทําให้ต้องปรับทัง้การผลิตและการตลาด โดยปรับปรุงการผลิตให้ทนัสมยั คณุภาพแน่นอน ต้นทุน

ต่ําลง แข่งขนักับลวดเช่ือมท่ีนําเข้า และอาศยัความได้เปรียบในด้านการแก้ปัญหาสินค้ามีปัญหา สามารถ

แก้ไขได้รวดเร็วกว่า และการนําเข้าแต่ละครัง้ใช้เวลา 1-2 เดือน การท่ีต้นทุนต่ําลงทําให้สามารถปรับราคา

แข่งขนัลวดนําเข้าได้ ทําให้ช่องห่างระหว่างราคาแคบลง ผู้ นําเข้าจึงลดความสนใจในการนําลวดเช่ือมเข้ามา

จําหน่าย 

 

อุตสาหกรรมลวดสปริง 

ลวดสปริงเป็นลวดท่ีนําไปใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ท่ีนอน สปริงต่างๆ  จากท่ีผ่านมาปริมาณการ

ผลิตยานยนต์ มีอตัราการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ตลอด และยงัมีทิศทางท่ีดีในอนาคต ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์   

การใช้ลวดสปริง ต้องการลวดสปริงท่ีมีคณุภาพดี มีการสง่มอบสินค้าตรงตามเวลา และลวดสปริงท่ีใช้ในยาน

ยนต์ ยงัมีการนําเข้าจากต่างประเทศอยู่มาก ถ้าลวดสปริงท่ีผลิตในประเทศมีคณุภาพทดัเทียมต่างประเทศ 

กลุม่ผู้ใช้ก็มีความยินดีท่ีจะใช้วตัถดุบิในประเทศมากกวา่ 

ปัจจยัท่ีจะสง่ผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

• ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด  

เน่ืองจาก ธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทนุเคร่ืองจกัรมาก และต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตท่ี

ทนัสมยั  และท่ีสําคญัสินค้านีเ้ก่ียวข้องกบัความปลอดภยัและการทํางานท่ีต้องการความแน่นอนอาทิ ยาน

ยนต์ ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ความรู้ด้านสินค้าแก่ผู้ ใช้ ความคุ้นเคยในการใช้งาน ดงันัน้ถ้าใช้สินค้าของ
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ผู้ ประกอบการรายใหม่ ยังไม่มีความชํานาญหรือประสบการณ์การผลิต กลุ่มผู้ ใช้ก็ไม่ให้ความสนใจ       

เพราะกลุ่มผู้ ใช้มีปัจจัยด้านราคารองลงมาจากคณุภาพ แต่การลดราคาลงสําหรับผู้ประกอบการรายใหม ่     

ใช่จะสําเร็จตลอด ถ้าผู้ประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกล้เคียงกนั การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม ่   

จึงทําได้ยาก อย่างไรก็ตาม ทัง้นี ้ สิ่งสําคญัในการทําธุรกิจนี ้ คือ การสร้างความสมัพนัธ์ ให้ความใกล้ชิดกบั

ลกูค้า มีการแนะนํา และบริการหลงัการขายท่ีดี ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และให้บริการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัไปด้วย เป็นสิง่สําคญัมากกวา่ 

• อาํนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า  

เน่ืองจากแหล่งวัตถุดิบท่ีจะนํามาใช้ในการผลิตสินค้า HDW มีผู้ ขายอยู่หลายรายทัง้ในและ

ตา่งประเทศ        มีมาตรฐานของวตัถดุิบท่ีจะใช้ในการผลิตสินค้าท่ีชดัเจน  ทําให้การเจรจาตอ่รองในการชือ้

วตัถดุบิทําได้ไมย่าก สามารถเลือกแหลง่วตัถดุบิท่ีมีคณุภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได้  

• อาํนาจต่อรองของผู้ซือ้สินค้า  

กลุม่ผู้ ใช้สินค้า HDW ส่วนใหญ่คํานึงถึงเร่ืองคณุภาพสินค้าท่ีผลติออกมาและการสง่มอบเป็นสําคญั 

ดงันัน้  ถ้าผลิตลวด HDW  ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลกูค้า การส่งมอบตรงเวลา  

อํานาจการต่อรองของลกูค้าจึงมีไม่มาก ถึงแม้จะมีวตัถดุิบจากต่างประเทศท่ีสามารถเข้ามาจําหน่ายได้ แต ่  

ผู้ ชือ้ก็มีความไม่สะดวกในด้านการเก็บวตัถดุิบไว้มาก การส่งมอบท่ีไม่เป็นไปตามกําหนดหรือสินค้ามีปัญหา

รอการส่งมอบสินค้าชดเชย รวมถึงความผันผวนของค่าเงินทําให้ผู้ ใช้สินค้า มีความต้องการสินค้า

ภายในประเทศมากกวา่สนิค้าจากตา่งประเทศในคณุภาพเดียวกนั แม้ราคาจะสงูกวา่เลก็น้อย 

• สินค้าทดแทน 

ในการผลิตสินค้าของลูกค้า ทางกลุ่มลูกค้ามีการกําหนดมาตรฐานในการชือ้ลวด HDW เช่นใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ การชือ้ลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกําหนดว่า Spec ลวด , เกรดวตัถดุิบ เป็น

อย่างไร และแหล่งในการหาวตัถุดิบได้จากแหล่งไหน จึงเป็นการเฉพาะเจาะจง ทําให้ลวดอ่ืนท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกนั ไมส่ามารถนํามาใช้ทดแทนกนัได้ 

• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 

จากภาวะท่ีอตุสาหกรรมยานยนต์ ท่ีขยายตวัอยา่งมาก และประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ของประเทศท่ี

ประกอบยานยนต์มาก ทําให้อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ ขยายตวัตามและต่อเน่ือง อปุสรรคท่ีสําคญัของ

ธุรกิจนีคื้อลกูค้ากลุม่นี ้จะพิจารณาคณุภาพท่ีคงท่ี การผลิตท่ีทนัสมยัและพฒันาอยู่ตลอดเวลา การสง่มอบท่ี

ตรงเวลาเป็นปัจจยัสําคญัในการชือ้ ทําให้คูแ่ขง่แตล่ะรายต้องแขง่กบั  เทคโนโลยีท่ีคูแ่ขง่รายอ่ืนพฒันาขึน้ใหม่

ตลอด โดยเฉพาะคูแ่ขง่จากตา่งประเทศ ซึง่บางประเทศมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเร็วกวา่บริษัทย่อย ทําให้คูแ่ข่งท่ี

อยู่ในอตุสาหกรรมนี ้รายใดพฒันาการผลิตท่ีช้าจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ แต่ถ้าสามารถพฒันาสินค้าได้

ตอ่เน่ืองคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมนีก็้มี   น้อยมาก และสามารถกําหนดตลาดได้  
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อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่า ( ลวดปลอก ) และตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมตดิเสริม

คอนกรีต (Wire Mesh) 

ปัจจยัท่ีจะสง่ผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

• ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด  

การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจได้ไม่ยากในเร่ืองการผลิตเพราะ

ธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทนุไม่มาก และเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไม่ซบัซ้อน เคร่ืองจกัรสามารถใช้  

ท่ีผลิตในประเทศหรือตา่งประเทศก็ได้  แต ่ สิ่งท่ีสําคญัคือความสมัพนัธ์ของลกูค้าท่ีมีกบัคูค้่า และ ปริมาณ

ลูกค้าท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ ปริมาณการใช้ต่อรายอาจจะไม่มาก แต่จํานวนลูกค้ามีมาก  ดังนัน้ปัญหาของ

ผู้ประกอบการรายใหมคื่อต้องสามารถกระจายสนิค้าได้มากและเร็วท่ีสดุ เน่ืองจากบริษัทย่อยมีเจ้าหน้าท่ีดแูล

ลกูค้าอยู่ทั่วประเทศ จึงสามารถกระจายสินค้าได้        ทัว่ประเทศและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและยาวนานกับ

ลกูค้า ซึง่ในสว่นนีจ้ะเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีสงูของผู้ประกอบการรายใหม ่ 

• อาํนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า  

เน่ืองจากแหลง่วตัถดุิบในการผลิตสินค้า มีผู้ขายอยู่หลายรายทัง้ในและตา่งประเทศ ทําให้การเจรจา

ตอ่รองในการชือ้วตัถดุิบทําได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหลง่วตัถดุิบท่ีมีคณุภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได้อีกทัง้

ราคาของผู้ขายวตัถดุบิในการผลติลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลก็ ไมว่า่จะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ราคามี

ความแตกตา่งกนัน้อย เพราะวตัถดุบิมีคณุภาพไมแ่ตกตา่งกนั  

• อาํนาจต่อรองของผู้ซือ้สินค้า  

จากภาวการณ์ก่อสร้างท่ีมีการชะลอตวัจากความไมแ่น่นอนทางการเมือง ในปี 2557 ทําให้การลงทนุ

ในอตุสาหกรรมก่อสร้างลดลง  ความต้องการลวดเหลก็น้อยลง อีกทัง้สนิค้าดงักลา่วมีผู้ผลติอยู่มาก  สง่ผลตอ่

ราคาสนิค้า ทําให้ผู้ ชือ้สนิค้ามีอํานาจตอ่รองสงู โดยเฉพาะกลุม่ผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อํานาจตอ่รอง

ของลกูค้ามีมาก และจะน้อยลงตามระยะทางท่ีห่างออกไป เน่ืองจากความไม่สะดวกในการขนส่งกระจาย

สนิค้าและความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  ท่ีมีน้อย 

• สินค้าทดแทน 

สินค้าลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก เป็นสินค้าท่ีมีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใช้ใน

ผลติภณัฑ์คอนกรีต มีมาตรการกําหนดไว้ อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้า การก่อสร้างถนน อาคาร ซึง่ในการ

งานดงักล่าว มีการกําหนดระบุให้ใช้วัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก เป็นส่วนประกอบ และ

กําหนดค่ามาตรฐานไว้ด้วย ดงันัน้   ทําให้สินค้าอ่ืนท่ีจะมาทดแทนสามารถใช้แทนได้ เช่นเหล็กเส้น แต่มี

ความไมส่ะดวกในการใช้งาน และในการก่อสร้างต้องการความรวดเร็ว สะดวก ทําให้ไมนิ่ยมใช้สนิค้าทดแทน 

• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
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เน่ืองจากภาวะก่อสร้าง ปี 2557 มีการชะลอตวั และโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครัฐมีการเล่ือนออกไป 

กําลงัผลติมีมากกวา่ความต้องการ สง่ผลให้การแขง่ขนัของผู้ผลติสนิค้าจากในประเทศด้านราคา  รุนแรง การ

ขยายตลาดทําได้ยากเพราะผู้ผลติแตล่ะรายพยายามรักษาลกูค้าของตวัเอง 

 

4. การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

• กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิต   

บริษทัมีโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 5 ถนนไอ-หา้ ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ในปี 2557     มี

กาํลงัการผลิตรวม 47,880 ตนัต่อปี  

ทัง้นี ้ในปี 2557 บริษัทใช้กําลงัการผลิตจริงเฉล่ียประมาณร้อยละ 55 ของกําลงัการผลิตรวมต่อปี 

โดยจะดําเนินการผลิตอย่างต่อเน่ืองประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน  และในกรณีบางเดือนความต้องการขาย

มากกว่าการผลิตปกติบริษัทย่อยก็จะทําการผลิต จาก 20 ชัว่โมง เป็น 24 ชัว่โมงต่อวนั แบ่งออกเป็นวนัละ 2 

กะ และใช้คนงาน 3 ชดุหมนุเวียนสลบักนัปฏิบตังิาน ทัง้นี ้บริษัทยอ่ยจะทําการซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัรประจําปีๆ 

ละ 2 ครัง้ ซึง่ใช้เวลาประมาณ 7 วนัตอ่ครัง้   โดยวิศวกรของบริษัทย่อยเป็นผู้ ดําเนินการและควบคมุการซอ่ม

บํารุง  

 ในปี 2558 บริษทัไดข้ยายกาํลงัการผลิตเป็น 47,880 ตนัต่อปี ซ่ึงจะใชก้าํลงัการผลิตประมาณ     ร้อยละ 

70 ของกาํลงัการผลิตทั้งหมด 
 

• วัตถุดบิและชนิดของวัตถุดบิ 

วตัถดุบิหลกัท่ีใช้ในการผลติ ประกอบด้วย ลวดเหลก็ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท  

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

เป็นวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติลวด PC-WIRE และ PC-STRAND  

(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต ่5.5 มิลลิเมตร ขึน้ไป เป็น

วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติ ลวดอ่ืนๆ 

(3) ลวดเหลก็ LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 5.5 มิลลิเมตร ใชใ้นการผลิตลวด

เช่ือมเปลือยใชเ้ช่ือมเหล็กกลา้ละมุลดว้ยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire 

หรือ GMAW) 

(4) ลวดเหลก็ LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สาํหรับผลิต

ลวดเหล็กกลา้คาร์บอนตํ่า  (ลวดปลอก)  และตะแกรงเหล็กกลา้เช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire 

Mesh) 
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วตัถดุิบดงักลา่วข้างต้นไม่มีวสัดอ่ืุนทดแทน เน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทลวดเหล็ก

ชนิดตา่งๆ ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เหมือนกบัสนิค้าประเภทอ่ืนๆ 

 ในปี 2557 วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ  โดยมี           

ผู้ จําหน่ายประมาณ 5 ราย  บริษัทยอ่ยมีนโยบายกระจายความเส่ียงภายใต้วิกฤต เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ไม่

มีการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และในปี 2558 บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนท่ีมาจากผู้ ผลิต

ภายในประเทศให้มากขึน้ เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีมาจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

• ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบจากกระบวนการผลติ ประกอบด้วยผลกระทบหลกัดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(1) มลภาวะทางอากาศ เช่น ไอกรดไฮโดรคลอริกท่ีเกิดขึน้ในขบวนการทําความสะอาดลวด 

   (2)   มลพิษทางนํา้  เชน่ สภาพนํา้ทิง้ท่ีมีสภาพเป็นกรด และปริมาณกากตะกอนของนํา้เสีย 

 (3)   มลภาวะท่ีเกิดจากขยะและของเสียอตุสาหกรรม 
 

บริษัทได้จดัให้มีการวดัผลและตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากกระบวนการผลิต

อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทกุปี เพ่ือลดผลกระทบและเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิจริงกบัอตัราสงูสดุท่ีกฎหมาย

กําหนด โดยได้ว่าจ้าง บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากดั เพ่ือตรวจวดัมลภาวะทางอากาศตามข้อกําหนด

ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จํากดั  (มหาชน) เพ่ือตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้ของ

โรงงานทุกๆ เดือน  ตามข้อกําหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   บริษัท เบตเตอร์เวิลด์กรีน 

จํากดั (มหาชน) และ หจก. เอส. เค. อินเตอร์เคมิคอล เพ่ือกําจดัสิ่งปฏิกลูเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  

ผลการดําเนินการของบริษัท เพ่ือป้องกนัปัญหาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) มลภาวะทางอากาศ  บริษัทได้มีการควบคมุโดยมีระบบบําบดัอากาศ ( Scrubber )  ทกุจดุท่ี

เกิดมลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวดัตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด เม่ือวนัท่ี 30-31 ตุลาคม 

2557 สรุปได้ดงันี ้
 

 

 

 

 

 พารามเิตอร์ ระบบ

บาํบัด 

หน่วยวัด ค่า

มาตรฐาน 

ค่าที่วัดได้ 

 

1. Air Emission 

Quality  

    Monitoring 

1) Hydrogen Chloride (HCI) Scrubber mg / m 3 200 0.129 

2)  Sodium  Hydroxide 

(NaOH)  

Scrubber mg / m 3 - - 
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 พารามเิตอร์ ระบบ

บาํบัด 

หน่วยวัด ค่า

มาตรฐาน 

ค่าที่วัดได้ 

 

3) Sulfuric  Acid  Scrubber ppm 25 - 

4) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm 500 <1.3 

5) Carbon monoxide (CO) - ppm 870 607.48 

2. Working Area Air  

    Quality Monitoring 

1) Hydrogen Chloride Scrubber ppm <5 0.062 

2) Benzene - ppm <10 <0.001 

3) Sulfuric Acid Scrubber mg / m 3 1 - 

4) Lead (Pb)  mg / m 3 0.2 0.002 

3. Sound Level                   

Monitoring 

(8 ชม. การทํางาน) 

8 hrs. (Working hours)  

- Wire Msah 

- PCS 

- Wire Rod 

- Hot Oil 

เสียงดังเกนิค่ามาตรฐาน 

- 1stDrawing 

- PCW 1 

- PCW 2 

-  

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

 

ไมเ่กิน 90 

ไมเ่กิน 90 

ไมเ่กิน 90 

ไมเ่กิน 90 

 

ไมเ่กิน 90 

ไมเ่กิน 90 

ไมเ่กิน 90 

 

81.7 

84.7 

70.1 

83.0 

 

91.5 

93.4 

96.4 

4. Heat Stress 

Monitoring 

- 1stDrawing 

- Pickling 

- PCW 1 

- PCW 2 

- PCS 

- Wire Rod 

- Hot Oil 

- องศา

เซลเซียส 

งานปาน

กลางไมเ่กิน 

32 0C 

30.6 

30.9 

29.7 

29.7 

30.5 

29.5 

32.8 

 

(2) นํา้เสียจากการผลิต นํา้ท่ีใช้ในการผลิตจะนํามาบําบดัทางเคมีเพ่ือให้คุณภาพนํา้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมกําหนด ก่อนท่ีจะปลอ่ยสูแ่หลง่สาธารณะ เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2557  สรุป

ได้ดงันี ้

 

พารามเิตอร์ ระบบบาํบัดนํา้เสีย ค่ามาตรฐานจาก

การนิคมฯ 

ค่าที่วัดได้ 

1.  pH  5.5 – 9.0 6.94 
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(3) มลภาวะท่ีเกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้โรงงาน  

จะถูกนํามาคัดแยก และจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วนก่อนนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามประกาศ   การนิคม

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

กากของเสีย วธีิการกาํจัด บริษัทที่กาํจัด หมายเหตุ 

1.  ขยะมลูฝอยจากสํานกังาน นําคดัแยกและเผา เทศบาลมาบตาพดุ  

2.  เศษลวดและเศษโลหะ - นํากลบัไปหลอมใหม่ 

- นํากลบัมาใช้ประโยชน์   

  ใหม่ด้วยวิธีอ่ืนๆ 

- คดัแยกประเภทเพ่ือ  

  จําหน่ายตอ่ 

- หจก. ส. โชคชยั  

  รวมเศษ 

- หจก. ทวีนสุรณ์ 

- บจก. ราเซล  

- บจก. โพธ์ิทองค้า 

  ของเก่า 

 

3.  ตะกอนจากการบําบดันํา้เสีย  

ปรับเสถียรและฝังกลบ 

 

บมจ. เบตเตอร์ 

เวิลด์กรีน 

 

อ้างอิงตามใบอนญุาต

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

4.  ขยะอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  

(ฟอสเฟต ,   ผงสบู ่, หลอดไฟ, 

เศษผ้าเปือ้นนํา้มนั , 

กากตะกอนนํา้เสีย) 

5. กรด HCL เส่ือมสภาพ นํากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม ่ หจก. เอส.เค. 

อินเตอร์เคมิคอล 

6. กรวดปนตะกัว่ นํากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม ่ บจก. เอสซี แอนด์ซนั 

เอน็จิเนียร่ิง 

 

• งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

- ไมมี่ - 

 
 

 

2.  Total Suspened Solids  

ผา่นระบบบําบดัทางเคมีของ

หน่วยงานเคมีและ 

นํา้เสีย 

 

ไมเ่กิน 50 mg / l  2.5 

3.  Total Dissolved Solids        5,000 mg / l  1,280 

4.  Oil & Grease  ไมเ่กิน  5 mg / l 0.5 

5. Chemical Oxygen Demand  ไมเ่กิน 120 mg / l  18.00 

6.  Biology Oxygen Demand  ไมเ่กิน 20 mg / l < 2.0 

7. Dissolved Oxygen - 5.19 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท และแนวทางในการป้องกนั

ความเส่ียงดงักลา่ว สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

1.   ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

บริษัทเป็นผู้ ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง  ลวดเช่ือมไฟฟ้า และลวดอ่ืนๆ  ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบเหล็กลวด 

(Wire  Rod)  เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต  โดยวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตมีการจดัหามาจากทัง้ภายในประเทศ

และตา่งประเทศ  โดยบริษัทมีการจดัซือ้วตัถดุบิจากผู้ จําหน่าย 5 ราย ทัง้ท่ีผลติภายในประเทศและนําเข้าจาก

ตา่งประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่ น อินเดีย และยโุรป เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทได้ตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงดงักลา่ว โดยมีการ

ติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาและ

ปริมาณความต้องการ เพ่ือนํามาพิจารณาประกอบการตดัสนิใจในการสัง่ซือ้และบริหารจดัการวตัถดุิบคงคลงั

ให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการกําหนดราคาขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทย่อย และ    

ช่วยให้สามารถบริหารต้นทนุได้ดีขึน้ และยงัมีวตัถดุบิเพียงพอตอ่แผนการผลติในระยะรายไตรมาส  

 

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทได้จดัซือ้วตัถดุิบ (เหล็กลวด) จากต่างประเทศ ในรูปเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 80  

ของยอดซือ้รวมทัง้หมด ทําให้ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดําเนินงาน

ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทจําหน่ายสินค้าทัง้หมดให้แก่ลกูค้าในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนจึงมีผลโดยตรงกบั

ราคาของวตัถดุบิ  

ดังนัน้ เพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว  บริษัทได้ทําสัญญากับสถาบันการเงินเพ่ือแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเป็นเงินบาททนัที ณ วนัท่ีบริษัทย่ืนทรัสต์รีซีฟ (T/R) กบัธนาคาร ซึง่สญัญาได้คลอบคลมุสดัส่วน

การซือ้วตัถดุิบจากตา่งประเทศทัง้หมด ทําให้ช่วยลดผลกระทบของความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได้หาก

คา่เงินบาทภายหลงัจากวนัท่ีซือ้วตัถดุบิออ่นตวัลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ทรัพย์สินและกรรมสิทธ์ิ  

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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รายการสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท ณ  31 ธนัวาคม 2557  มีดงัตอ่ไปนี ้  

 
ประเภท 

ทรัพย์สิน 
ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

มูลค่าสุทธิ 

(บาท) 

1. ท่ีดิน  สิทธิการเช่าบนท่ีดิน  สญัญาเช่าระยะยาว  ติดภาระจดจํานองกบั     1,929,767.-  

 6 แปลง จํานวน  26 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี  ธนาคาร วงเงินจํานอง   

 40-3-44 ไร่ ท่ีตัง้  17 พฤษภาคม 2537  34,000,000 บาท   

 นิคมอตุสาหกรรม  ถึงวนัท่ี 14 มิถนุายน  (ธนาคารกรุงเทพ)   

 มาบตาพดุ เลขท่ี 5  2563 กบันิคม    

 ถนน ไอ-5 ต. มาบตาพดุ  อตุสาหกรรม    

 อ.เมือง จ.ระยอง 21150  มาบตาพดุ    

2. อาคาร  

โรงงาน  

และสว่น  

ปรับปรุง  

อาคาร 7 หลงัและสว่น  

ปรับปรุงอาคารโรงงาน  

ท่ีตัง้อตุสาหกรรม  

มาบตาพดุ เลขท่ี 5  

ถนน ไอ-5 ต. มาบตาพดุ  

อ.เมือง จ. ระยอง 21150  

บริษัทเป็นเจ้าของ  -ไม่มี - 26,114,527.-  

   

   

   

   

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  บริษัทเป็นเจ้าของ  ติดภาระจดจํานองกบั  46,536,782 .-  

   ธนาคาร วงเงินจํานอง   

   34,000,000 บาท   

    (ธนาคารกรุงเทพ)   

4. อปุกรณ์สํานกังาน  บริษัทเป็นเจ้าของ  -ไม่มี -    1,311,038.-   

    

    

5. ยานพาหนะ  บริษัทเป็นเจ้าของ  -ไม่มี - 3,260,645.-  

    

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ากบั 0.70 ล้านบาท โดย

รายการดงักลา่ว คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ได้แก่ โปรแกรมบญัชี Enterprise Resource Planning 
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4.3  สัญญาที่เก่ียวข้อง 

4.3.1  สัญญาเช่าที่ดนิเพื่อการอุตสาหกรรม 

คูส่ญัญา  : การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“ผู้ให้เช่า”) 

  บริษัท ระยองไวร์อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) (“ผู้ เช่า”) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่า  :  นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เลขท่ี 5 ถนน ไอ-5 ตําบล มาบตาพดุ อําเภอ

เมืองจงัหวดัระยอง ขนาดท่ีดนิท่ีเช่าจํานวน 6 แปลง ขนาดพืน้ท่ี 40-3-44 ไร่ 

ระยะเวลาของสญัญา  :  ตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤษภาคม 2537 ถึงวนัท่ี 14 มิถนุายน 2563 รวมเป็น

ระยะเวลาทัง้หมด 26 ปี 

การตอ่อายสุญัญาเช่า : ปีสดุท้ายก่อนสิน้สดุสญัญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะต้องแจ้งความประสงค์

เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ ให้เช่าทราบ โดยผู้ ให้เช่าจะพิจารณาให้เช่าตอ่อีก 

20 ปี ตามอตัราคา่เช่าและเง่ือนไขท่ีผู้ให้เช่าได้กําหนด 

อตัราคา่เช่า : 34,300 บาท ตอ่ปี (คํานวณอตัราคา่เช่าตามพืน้ท่ีตอ่เนือ้ท่ีหนึ่งไร่ โดยเศษ

ของไร่ให้คํานวณตามสว่น) ซึง่สามารถปรับอตัราคา่เช่าได้ทกุระยะ 10 ปี ใน

อตัราไมเ่กินร้อยละ 10 ของอตัราคา่เช่า ณ ขณะนัน้ 

 

4.3.2  สัญญาเช่าพืน้ที่และสัญญาบริการ 

คูส่ญัญา : บริษัท ไอที โปรเฟสชัน่แนล จํากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบับริษัท 

(“ผู้ให้เช่าช่วง”) บริษัท ระยองไวร์อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) (“ผู้ เช่าช่วง

และผู้ รับบริการ”) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่า  : เลขท่ี 900/14 อาคาร ไอที โปรเฟสชัน่แนล ชัน้ 18 แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวากรุงเทพมหานคร ขนาดพืน้ท่ี 644.34 ตารางเมตร 

ระยะเวลาของสญัญา : 1) ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 เป็นระยะเวลา

ของสญัญาเช่าช่วง 1 ปี 

  2) ระยะเวลาของสญัญาบริการ 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2558 หรือตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาเช่าช่วงมีผลบงัคบั   

ใช้อยู ่

การตอ่อายสุญัญาเช่า : ก่อนสิน้สดุสญัญาไมน้่อยกว่า 60 วนั ผู้ เช่าช่วงจะต้องแจ้งความประสงค์ตอ่

ผู้ ให้เช่าช่วงทราบลว่งหน้า โดยอตัราคา่เช่าช่วงและระยะเวลาการเช่าช่วงท่ี

ได้มีการขยายระยะเวลาออก จะมีการตกลงร่วมกนัของทัง้ 2 ฝ่าย อีกครัง้ 
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อตัราคา่เช่า : - อตัราคา่เช่าช่วง 150 บาทตอ่ตารางเมตร หรือคิดเป็นคา่เช่า ในอตัราเดือน

ละ96,651 บาทและอตัราคา่บริการ 200 บาทตอ่ตารางเมตร หรือคิดเป็น

คา่บริการรายเดือน ในอตัราเดือนละ 128,868 บาท 

  - รวมคา่ใช้จ่ายรายเดือนทัง้สองสญัญา คดิเป็นคา่เช่าช่วงและคา่บริการราย

เดือนในอตัรา 350 บาท ตอ่ตารางเมตร หรือ เท่ากบั 225,519 บาท ตอ่

เดือน 
 

4.3.3  สัญญาซือ้ขายก๊าซ 

คูส่ญัญา : บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (“ปตท.”) 

  บริษัท ระยองไวร์อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) (“ผู้ซือ้”) 

ระยะเวลาของสญัญา : ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2548 จนสิน้สดุเม่ือผู้ซือ้ได้ซือ้ก๊าซครบเป็น

ระยะเวลา 10 ปี(สิน้สดุ ปี 2558) และมีการตอ่อายไุด้ในปีตอ่ ๆ ไป 

รายละเอียดสญัญา : ปตท.ขายก๊าซให้แก่ผู้ ซือ้ เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตลวดเหล็กภายใน

โรงงาน 

อตัราคา่ตอบแทน : คํานวณราคาก๊าซตามท่ีกําหนด บวกด้วยคา่ Demand Charge 

 

4.3.4  สัญญาให้บริการอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม 

คูส่ญัญา : บริษัท ไวร์เลส ซสิเตม็ส์ จํากดั (“ผู้ให้บริการ”) 

  บริษัท ระยองไวร์อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) (“ผู้ รับบริการ”) 

ระยะเวลาของสญัญา : สญัญาให้บริการอปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมฉบบันี ้มีกําหนดระยะเวลา 24 

เดือนนบัแต่วนัท่ีรับมอบอปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม การบอกเลิกสญัญา

โดยไม่มีสญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสญัญาจะต้องได้รับความยินยอมจาก

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 

รายละเอียดสญัญา : ผู้ รับบริการประสงค์จะใช้บริการอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมเพ่ือดําเนิน

ธุรกิจ ทัง้นีก้ารให้บริการอปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม หมายถึง อปุกรณ์

ส่ือสารเพ่ือใช้ในการ รับ-สง่ ข้อมลูภาพและเสียง ท่ีจําเป็นตอ่การให้บริการ

ส่ือสาร รวมไปถึงการบริการวงจรส่ือสารความเร็วสงู ซึง่หมายถึง วงจร

ส่ือสารเพ่ือใช้ในการรับสง่ข้อมลูภาพและเสียงของ UIH 

  ทัง้นีผู้้ ให้บริการได้ตกลงทําการติดตัง้อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม ตาม

สญัญาฉบบันี ้โดยมีสถานท่ีตดิตัง้อปุกรณ์ดงัตอ่ไปนี ้
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  1) สํานกังานกรุงเทพมหานคร ท่ีตัง้ เลขท่ี 900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ 

ชัน้18 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

  2) สํานกังานมาบตาพดุ ท่ีตัง้ เลขท่ี 5 ถนน ไอ-ห้า ตําบลมาบตาพดุ อําเภอ

เมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

อตัราคา่ตอบแทน : อตัราคา่บริการตอ่เดือนจํานวน 32,500 บาท 

 

4.4  กรมธรรม์ที่เก่ียวข้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ดงันี ้

 

4.4.1  กรมธรรม์ประกันความเส่ียงภยัทรัพย์สิน 

คูส่ญัญา :  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ีกรมธรรม์ :  513-01551-10311  

ประเภทกรมธรรม์ :  ประกนัความเส่ียงภยัทรัพย์สนิ  

ทรัพย์สนิเอาประกนั :  1) สิ่งปลกูสร้างตวัอาคารทกุหลงั (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุง

และต่อเติมอาคารงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ตรึงตรา เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ เคร่ืองใช้

สํานกังาน  อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

  2) สต็อกสินค้าวตัถดุิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรูป 3) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้สว่นควบและอะไหล ่4) ระบบก๊าซ

ธรรมชาต ิ 

ท่ีตัง้ทรัพย์สนิ :  
5 ถนนไอ-ห้า นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ตําบลมาบตาพดุ อําเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง  

ระยะเวลา :  ตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 2558  

วงเงินคุ้มครอง :  288,608,573 บาท  

ผู้ รับผลประโยชน์ :  บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน)  
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4.4.2     กรมธรรม์การประกันภยัอุบัตเิหตุกลุ่ม  

คูส่ญัญา :  บริษัท ซกิน่าประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม์ :  APA-B03733 

ประเภทกรมธรรม์ :  ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ 

ข้อตกลงคุ้มครอง :  1) การเสียชีวิต สญูสียอวยัวะ สายตา การรับฟัง การพดูออกเสียงหรือ

ทพุพลภาพ ถาวร  

  2) การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้  

ท่ีตัง้ผู้ ถือกรมธรรม์ :  5 ถนนไอ-ห้า นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ตําบลมาบตาพดุ อําเภอ

เมือง จงัหวดั ระยอง    

ระยะเวลา :  ตัง้แตว่นัท่ี 18 ธนัวาคม 2557  ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558  

เบีย้ประกนัภยัรวม :  59,627  บาท  

ผู้ รับผลประโยชน์ :  กองมรดกของผู้ เอาประกนัภยัแตล่ะบคุคล  
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5.1 คดทีี่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

-  ไมมี่  - 

 

5.2 คดทีี่กระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ แต่ไม่สามารถประเมินเป็น 

ตวัเลขได้ 

-  ไมมี่  - 

 

5.3 คดทีี่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบริษัท 

-  ไมมี่  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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6.1   ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัทภาษาไทย  :  บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ  :  Rayong Wire Industries Public Company Limited 

เลขท่ีทะเบียนบริษัท  :  0107552000111 

ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง 

(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire)(“PC-Wire”) ลวด

เหล็กกล้าตีเกลียว สําหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires Strand for 

PrestressedConcrete) (“PC-Strand”) ลวดตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติด

เสริมคอนกรีต (Wire Mesh)(“WM”) ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (Ordinary 

Low Carbon Steel Wires) หรือลวดปลอก ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือม

เหล็กกล้าละมลุด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลมุ (Gas Metal Arc Welding 

Wire)(“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)(“HDW”) 

ท่ีตัง้สํานกังาน  :  สํานกังานใหญ่ และโรงงานผลติ 

  เลขท่ี 5 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ถนนไอ-ห้า ตําบลมาบตาพดุ อําเภอ

เมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

โทรศพัท์  :   038-684-522-7 

โทรสาร  : 038-684-490 

  สํานกังานสาขา 

  เลขท่ี 900/14 ชัน้ 18 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์  :   02-682-6328 

โทรสาร  : 02-682-6361 

เว็บไซต์  :  www.rwi.co.th 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว :  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น   :  0.50 บาทตอ่หุ้น (ห้าสบิสตางค์ตอ่หุ้น) 

 

 

 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
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6.2   การลงทุนในบริษัทอ่ืนที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 -ไมมี่- 

 

6.3 บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

นายทะเบยีนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย)  จํากดั 

ชัน้ 7  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เลขท่ี 62  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 0-2229-2872  โทรสาร 0-2654-5645 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นายพิสฐิ  ทางธนกลุ   

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4095 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

179/74-80  อาคารบางกอกซตีิท้าวเวอร์ ชัน้ 15 

ถนนสาทรใต้  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2344-1000     โทรสาร 0-2286-8200 

 

6.4 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

-ไมมี่- 
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