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ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  (RWI) มีทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท 

และทุนชําระแลว 300,000,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง 

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

(Steel Wires Strand for PrestressedConcrete) (“PC-Strand”) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริม

คอนกรีต (Wire Mesh)(“WM”) ลวดเหล็กกลาคารบอนตํ่า (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือลวด

ปลอก ลวดเช่ือมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire) 

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

1.1  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน : เปนผูผลิตลวดเหล็ก และใหบริการที่เปนไปตามความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง 

โดยคํานึงถึงความสําคัญในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหลูกคาเกิดความพอใจ 

วัตถุประสงค : มุงเนนความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่องและเห็นความสําคัญในการบริการหลังการขาย อีกทั้งพัฒนาความรู

ความสามารถของตนเอง ระบบบริหารงานทั่วทั้งบริษัทตองเปนที่นาเช่ือถือ และวางใจไดจากลูกคาและสังคม

โดยรวม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และขอกําหนดของมาตรฐาน ISO9001:2008 พรอมดูแลส่ิงแวดลอม

ภายใตมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO14001:2004 

เปาหมาย : บริษัทมีการกําหนดเปาหมายในการเพิ่มยอดขายและพัฒนากระบวนการผลิตใหมอัีตรา

การเติบโตอยางตอเนื่อง โดยการวางแผนการดําเนินงานเพื่อขยายกําลังการผลิต และเพิ่มความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของกลุมลูกคา ผูบริหารบริษัทจึงมีแนวคิดจะ

ลงทุนเคร่ืองจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตจากเดิม และเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑใหม โดยมีโครงการในอนาคตของ

บริษัท ดังนี้ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

สวนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 
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1. ปรับปรุงเคร่ืองจักรในสายการผลิตเดิม 

- ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดเสนเด่ียว และ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีต

อัดแรง โดยจะปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมที่มีอายุกวา 15 ป ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ลวดสปริง ปรับปรุงเคร่ืองจักรเพื่อใหมีผลผลิตมากข้ึน  

2. เพิ่มกําลังการผลิต โดยการลงทุนจัดซื้อเคร่ืองจักรใหม 

- ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง  มีการเพิ่มเครื่องจักรใหม ซึ่งจะเ ร่ิมเดิน

สายการผลิตในป 2559 

3. มุงเนนโอกาสทางธุรกิจตลาดตางประเทศ 

- เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย บริษัทจึงมุงเปาหมายตลาดตางประเทศ อีกทั้งเพื่อใหเคร่ืองจักร

ไดผลิตอยางเต็มกําลังการผลิต 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”) ชื่อภาษาอังกฤษ Rayong Wire 

Industries Public Company Limited จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ดวยทุนจด

ทะเบียนจํานวน 100,000,000 บาท ซึ่งมีบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”) 

เปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยปจจุบัน CEN ถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 74.26 บริษัทมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็ก

ที่มีคุณภาพ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับลูกคากลุมกอสราง และกลุมอุตสาหกรรม  

ป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดมีมติ

พิจารณาอนุมัติใหเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 100 

บาท เปนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อความคลองตัวในการกระจายหุน

ของบริษัท  
 

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2552  บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจาก

บริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท ระยอง

ไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

ป 2554 บริษัทขยายผลิตภัณฑเพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑประเภทลวดสปริง (Hard 

Drawn Wire)(“HDW”) 
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เ ร่ิมดําเนินการนําระบบบริหารจัดการทรัพยากรโดยรวม“Enterprise 

Resources Planning” หรือ “ERP” มาใชภายในองคกร โดยระบบ ERP เปน

ระบบที่เชื่อมโยงขอมูลของทุกกระบวนการ หรือทุกหนวยงานเขาสูฐานขอมูล

กลาง ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และยังเปนการลดตนทุนใน

การดําเนินงาน เนื่องจาก สามารถลดการทํางานที่ซ้ําซอนและลดความ

ผิดพลาดจากการทํางาน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และมีผลตอการชวยตัดสินใจของระดับผูบริหาร ประกอบกับ

มีการปรับปรุงระบบ “Barcode Resources Planning” หรือ “BRP” ซึ่งเปน

เทคโนโลยีที่ใชระบบบารโคดที่จะทําใหสินคาทุกชิ้นที่สงเขากระบวนการผลิต

ถูกตอง และแมนยําตามขอกําหนดของสินคา และปองกันความผิดพลาด

ตางๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการทํางาน เนื่องจาก ถาสินคาถูกสงเขากระบวนการ

ผลิตที่ไมตรงคําส่ัง ระบบบารโคดจะแจงเตือนและหยุดการทํางานของข้ันตอน

นั้นทันที 

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

โดย SGS (Thailand) Register Certify body 
 

ป 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 100,000,000 บาท เปน 225,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม

จํานวน 125,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผล

เปนหุนสามัญของบริษัท 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 CEN แจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพื่อนําบริษัทในฐานะบริษัทยอยของ CEN เขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off 
 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน อนุมัติเปล่ียนแปลงมูลคา

หุนที่ตราไว จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนที่ตราไวหุน

ละ 0.50 บาท  และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225,000,000 บาท เปน 

300,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 600,000,000 หุน โดยพจิารณา

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  150,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแก
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ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 90,000,000 

หุน และผูถือหุนเดิมของ CEN จํานวน 60,000,000 หุน  และอนุมัติใหนํา

บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off 

บริษัทขยายผลิตภัณฑเพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑประเภทลวดตะแกรงเหล็กกลา

เช่ือมติดเสริมคอนกรีต(Wire Mesh)(“WM”) และลวดดึงเย็นเสริมคอนกรีต

(Cold Drawn Round Wires)(“CDR”) 

ป 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ 

(mai) 

ป 2558 บริษัทออกซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 RWI-W1 จํานวน 299,982,259 หนวย เพื่อเสนอขายใหแก

ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยไมมีมูลคา   

1.3   โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
-ไมมี- 

1.4   ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
-ไมมี- 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจาก

ลวดเหล็กที่มีคุณภาพโดยสามารถแบงกลุมผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตและจําหนายออกเปน  2 กลุม       

ตามกลุมลูกคาของบริษัท ดังนี้ 

1. กลุมผลิตภัณฑกอสราง (Construction Products group) ไดแก 

1.1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) 

หรือ PC-Wire 

1.2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed 

Concrete) หรือ PC-Strand 

1.3) ตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) หรือ WM 

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

2. กลุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrials Products group) ไดแก 

2.1) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc 

Welding Wire) หรือ GMAW 

2.2) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) หรือ HDW  

โครงสรางรายไดของบริษัท 

 บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเปน

การผลิตและจําหนายตามปริมาณคําส่ังซื้อของลูกคา โดยลูกคาสวนใหญเปนบริษัทผูผลิตเสาเข็ม  เสาไฟฟา  

แผนพื้นสําเร็จรูป และคานสะพาน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 94 รวมถึงกลุมผูรับเหมาที่ประมูลงาน

ราชการ และการไฟฟานครหลวง คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของรายไดรวมของบริษัท และลวดชนิด

อ่ืน ๆ ประมาณรอยละ 1  

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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1. โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2556-2558 จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑของรายได ดังนี้  

 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ประเภทของรายได 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการขาย             

- ลวดเหล็กกลาสําหรับ

คอนกรีตอัดแรง 

779.97 79.92 610.32 71.46 442.36 69.20 

- ลวดเหล็กกลาตีเกลียว 

สําหรับคอนกรีตอัดแรง 

173.79 17.8 229.33 26.85 181.17 28.34 

- ลวดตะแกรงเหล็กกลา 

  เชื่อมติดเสริมคอนกรีต 

0.65 0.07 - - 0.33 0.05 

- ลวดเหล็กกลาคารบอนตํ่า 5.2 0.53 3.56 0.42 4.21 0.66 

- ลวดเช่ือมเปลือยใชเชื่อม 

  เหล็กกลาละมุลดวยอารก  

  โดยมีกาซปกคลุม 

4.84 0.5 0.43 0.05 0.22 0.03 

- ลวดสปริง 1.74 0.18 0.81 0.09     

รวม 966.19 99 844.45 98.87 628.29 98.28 

รายไดอ่ืน 9.69 1 9.64 1.13 10.95 1.71 

รวมรายได 975.88 100 854.09 100 639.24 100 
รายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดจากดอกเบ้ียรับ  รายไดจากการจําหนายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต คาปรับกรณีชําระเงิน

ลาชา เปนตน 

2.1  ลกัษณะผลิตภัณฑ 

บริษัทดําเนินธุรกิจดานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเช่ือมและลวด

อ่ืนๆ โดยมีกําลังการผลิตรวมในป 2558ที่ 48,000 ตันตอป  ซึ่งสามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 6 ประเภท  ดังนี้ 

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

หรือ “PC-Wire”  “PCW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตรไดรับเคร่ืองหมาย
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540 เปนผลิตภัณฑที่ใชในงานกอสราง โดยนําไปใชใน

การผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป และไมหมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ  

2.  ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed 

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

ไดรับเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนํา

ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเด่ียวมาตีเกลียวเขาดวยกัน ทําใหสามารถรับแรงดึงไดมากข้ึน และนาํไปใชในงาน

กอสรางขนาดใหญ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ  พื้นสําหรับอาคารขนาดใหญและไซโล 

เปนตน   

3.  ลวดเชื่อมเปลือยใชเช่ือมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc 

Welding Wire หรือ GMAW) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตรไดรับเคร่ืองหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 597-2528  เปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมเช่ือมโลหะ เชน 

อุตสาหกรรมประกอบรถยนต ชิ้นสวนรถยนต อูตอเรือ ตูคอนเทนเนอร ทอสูบน้ํา ถังแกส รถไถนา หมอแปลง

ไฟฟา และเฟอรนิเจอร เปนตน 

4.  ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0 – 7.0 

มิลลิเมตร เปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมที่นอน อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต อุตสาหกรรมตะแกรงสาน 

และอุตสาหกรรมสปริง 

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

เสนผาศูนยกลาง 2.8 – 7.0มิลลิเมตร ไดรับเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 194-

2535 และมอก.747-2531 เปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา ทอระบายน้ํา ฯลฯ 

6. ตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8 – 

7.0 มิลลิเมตร ไดรับเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เปนผลิตภัณฑที่ใช

ในการกอสรางถนน อาคาร ผนังสําเร็จรูป ฯลฯ 

2.2  การตลาดและการแขงขัน 

2.2.1 กลยุทธการตลาด 
1. เนื่องจากบริษัทมีการผลิตและจําหนายสินคาหลายชนิด  โดยสินคาแตละชนิด  ใน

กลุมเปาหมายก็มีพฤติกรรมการช้ือหรือใหความสําคัญที่แตกตางกันออกไปทางบริษัทจะใชกลยุทธเขาถึง

ลูกคาแตละกลุมเปาหมาย โดยใชกลยุทธที่แตกตางกัน เชน กลุมผูรับเหมา ใหความสนใจ เร่ืองราคา คุณภาพ 

และการจัดสง ในขณะที่ ลูกคากลุมยานยนต ใหความสนใจดานคุณภาพกอน  
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2.  รักษาฐานลูกคาเดิมโดยยอดขายแตละปที่มาจากลูกคาเดิมมีไมนอยกวา 70% 

3.  บริษัทมุงเนนการบริการลูกคา โดยการใหบริการโดยการสอบถามปญหาการใชผลิตภัณฑและ

การบริการอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของ

สินคาและการบริการของบริษัทมากยิ่งข้ึน 

4.  การดําเนินงานของบริษัทผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก

บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จํากัด  และการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑที่

ผลิตยังผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงใหความมั่นใจ

ดานคุณภาพไดเปนอยางดี 

5.  สัดสวนการขายลูกคาของบริษัท 70% เปนลูกคาที่อยูตามภาคตางๆของประเทศ จะมีการ

สรางความสัมพันธกับลูกคา ทั่วประเทศ เชน การจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของชองทาง

จําหนายทั่วประเทศที่มีอยู 

6.  บริษัทมีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑสินคาใหมใหมีสัดสวนมากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อลดความเส่ียง

ในการดําเนินกิจการ อีกทั้งยังสามารถบริการลูกคาโดยลูกคาสามารถส่ังซื้อสินคาหลายประเภทจากบริษัทจะ

ขยายตลาดโดยอาศัยชองทางตลาดที่มีอยู โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7.  บริษัทเนนการพัฒนาความรูของบุคลากรในบริษัท  เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจใน

การบริหารงานและการทํางาน  และบริษัทไดเร่ิมนํานโยบายการบริหารการผลิตที่เนนผลในดานคุณภาพและ

ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ดวยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สูงสุด 

2.2.2 ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
บริษัทจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาภายในประเทศ และลูกคาคาตางประเทศ ซึ่งสามารถแบงกลุม

ลูกคาตามกลุมสินคาไดดังนี้  

 กลุมสินคา ลวดเหล็กกลาสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง 

กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. ลูกคาภายในประเทศ 

1.1 ภาคเอกชน  คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ  96 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง  

ประกอบดวย  

• โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ เชน โรงงานหลอเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้น  คาน

สะพาน ผนังสําเร็จรูป เปนตน 
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• กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการ  เชนผูรับเหมากอสราง

อาคารสูง กอสรางทางดวน รถไฟฟาสายตางๆ 

1.2 หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง ศูนย

ซอม สรางสะพานฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง 

2. ลูกคาตางประเทศ 

2.1 จําหนายตรงสูผูใชลวดเหล็กของประเทศนั้น เปนผูใชที่นําลวดเหล็กไปใชในการผลิต

ผลิตภัณฑคอนกรีต เชนโรงงานผลิตเสาเข็ม แผนพื้น เสาไฟฟาคอนกรีต 

2.2 จําหนายผานตัวแทนจําหนายประเทศนั้น ๆ 

กลุมสินคา ลวดเช่ือมเปลือยใชเช่ือมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc 

Welding Wire หรือ GMAW) กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. ตัวแทนจําหนายสินคาอุตสาหกรรมลวดเช่ือมโลหะตาง ๆ ในสัดสวนรอยละ 91 

2. จําหนายตรงในกลุมอุตสาหกรรมเชื่อมตาง ๆ ในสัดสวนรอยละ 9 

 กลุมสินคาลวดสปริง  กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. อุตสาหกรรมที่นอน 

2. อุตสาหกรรมยานยนต  
• กลุมโชคอัพ   

• กลุมขอโซ 

• กลุมซี่ลอรถ 

• กลุมเบาะรถยนต 

• สปริงในยานยนตทัว่ไป 

3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน 

4. อุตสาหกรรมสปริงตาง ๆ 

กลุมสินคาลวดเหล็กกลาคารบอนตํ่า ( ลวดปลอก ) กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. กลุมผูผลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป  ผูผลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟา 

2. กลุมผูรับเหมากอสราง 

3. กลุมผลิตผนงัสําเร็จรูป 

4. ผูรับเหมาสรางทาง  

5. หนวยงานราชการ 
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6. ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอสราง  

กลุมสินคาตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุมลูกคาประกอบดวย 

1. กลุมผูผลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป 

2. กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกบัหนวยงานราชการตาง ๆ  

3. กลุมผลิตผนงัสําเร็จรูป 

4. ผูรับเหมาสรางทาง  

5. หนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง , ศูนยสรางและบูรณะสะพาน , กรมโยธาธิการ กรม

ชลประทาน การเคหะแหงชาติ เปนตน ซึ่งประมูล  ตรง นําไปใชในหนวยงานตางๆ  

6. ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอสราง 

ทั้งนี้ บริษัทใหความสําคัญกับลูกคาที่ทําธุรกิจติดตอกันมาเปนเวลานาน และมีความสัมพันธที่ดีตอ

กันมาโดยตลอด สวนลูกคาใหมบริษัทจะเนนกลุมเปาหมายไปยังลูกคาที่มีความมั่นคงทางการเงินและมี

ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ  

2.2.3 นโยบายราคา 

บริษัทมีนโยบายการตั้งราคา โดยใชวิธีตนทุนบวกสวนเพิ่ม (Cost  Plus Margin) อยางไรก็ตาม ใน

การกําหนดราคาข้ันสุดทาย จะคํานึงถึงความตองการในการบริโภคและสภาวะการแขงขันภายใน

อุตสาหกรรมในแตละชวงเวลา เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฎจักร

ธุรกิจเปนหลัก 

2.2.4 การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย  

การจัดจาํหนาย 
ในประเทศ 

- บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายโดยตรงใหกับลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายโดยตรง และสินคาบาง

ประเภท จําหนายผานตัวแทนจําหนาย 

-  ตางประเทศ 

- จําหนายผานตัวแทนจําหนาย และหรือจาํหนายโดยตรงใหกับลูกคากลุมเปาหมาย   
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2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 

โครงสรางอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จาํกัด (มหาชน) (RWI) 
 อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาสาหรับคอนกรีตอัดแรง และ ลวดเหล็กกลาตีเกลียว 
 สําหรับคอนกรีตอัดแรง  
 ภาพรวมแนวโนมการกอสรางในอนาคตมีทิศทางที่ดี โครงการกอสรางพื้นฐานของภาครัฐที่ออกมา 

สงผลตออุตสาหกรรมของการกอสรางในทางดี แตจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะความวุนวาย ความไม

แนนอนทางการเมืองของไทยที่ผานมา สงผลใหป 2558  มีทิศทางที่ไมดีนัก มีการชะลอตัวในภาคกอสราง ทํา

ใหภาพโดยรวมของตลาดมีการหดตัวจากปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาสินคาลดลง เนื่องจากราคา

วัตถุดิบราคาลดลง และมีการแขงขันดานราคามากข้ึน 

ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ   

• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด 
ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเร่ิมตนมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซอน แต

สินคาชนิดนี้เกี่ยวของกับความปลอดภัย ตองไดมาตรฐาน มอก. ซึ่งมีมาตรฐานสูง จึงทําใหการเขาตลาดของ

ผูประกอบการรายใหมทําไดยากข้ึน 

• อํานาจตอรองของผูขายสินคา 
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคา PCW&PCS มีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศทํา

ใหการเจรจาตอรองในการชื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่

เหมาะสมได 

• อํานาจตอรองของผูซ้ือสินคา 
จากภาวการณกอสรางที่มีการชะลอตัวจากความไมแนนอนทางการเมือง ในป 2558 ทําใหการลงทุน

ในอุตสาหกรรมกอสรางลดลง  ความตองการลวดเหล็กนอยลง สงผลตอราคาสินคา ทําใหผูชื้อสินคามีอํานาจ

ตอรองสูง  แตยังมีโครงการตอเนื่อง จากแตละโครงการทําใหการผลิตสินคาของลูกคา มีการผลิตที่ตอเนื่อง  

อยางไรก็ดีลูกคาจะสนใจคุณภาพของสินคา และการสงมอบมากกวาเร่ืองราคา 

• สินคาทดแทน 
จากการที่สินคา PCW&PCS เปนสินคาเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต อาทิ เสาเข็ม

คอนกรีต เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป โครงการกอสรางขนาดใหญเชน ทางรถไฟฟา ทางดวน อาคารสูง ทําให

สินคาอ่ืนที่จะมาทดแทนไมสามารถใชทดแทนได 
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• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ 
สําหรับอุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง และลวดเหล็กกลาตีเกลียว มีผูผลิตลวด

เหล็กในประเทศ 13 โรงงาน เปนโรงงานขนาดใหญ 7 โรงงาน 

อุตสาหกรรมลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas 
Metal  

Arc Welding Wire หรือ GMAW) 
ลวดเช่ือมที่ใชเชื่อมโลหะมีอยูหลายประเภท ลวดเช่ือมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมี

กาซปกคลุมก็เปนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในอดีตการเชื่อมโลหะนิยมใชลวดเชื่อมแบบกานธูป แตมีความลาชาใน

การใชงานที่ตองเช่ือมโลหะแบบตอเนื่องและงานเช่ือมที่มีปริมาณงานมาก จึงเร่ิมมีการใชลวดเชื่อมเปลือยใช

เชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม มากข้ึน 

  ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด 
เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนมากตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซอน และ

ตนทุนการผลิตตองสามารถแขงขันไดทําใหผูประกอบการรายใหมเขาตลาดไดยาก 

• อํานาจตอรองของผูขายสินคา 
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคาลวดเช่ือมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซ

ปกคลุม  มีผูขายอยูหลายรายท้ังในและตางประเทศทําใหการเจรจาตอรองในการชื้อวัตถุดิบทําไดไมยาก

สามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได 

• อํานาจตอรองของผูซ้ือสินคา 
ผลจากสินคาลวดเช่ือมนําเขาจากตางประเทศที่มีราคาถูก แมคุณภาพจะไมสม่ําเสมอ แตกลุมผูใชที่

ใชลวดเช่ือม คุณภาพระดับปานกลางลงมา มีความสนใจในสินคาดังกลาว เปนผลทําใหลูกคากลุมนี้ มี

อํานาจในการตอรองในเร่ืองราคาสูง 

• สินคาทดแทน 
ลวดเช่ือมมีหลายประเภท การเช่ือมเหล็กแตละประเภทตองใชลวดเช่ือมที่เหมาะกับเหล็กนั้นๆ ลวด

เช่ือมเปลือยใชเช่ือมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุมการนําไปใชงานเหมาะกับงานเหล็กกลาทน

แรงดึง และตองเช่ือมตอเนื่อง ผูเชื่อมไมตองมีความชํานาญ งานเช่ือมที่ออกมาไดคุณภาพ และตนทุนการ

ผลิตของลูกคายังถูกกวาใชการเช่ือมชนิดอ่ืน ทําใหยังไมมีสินคาทดแทนได 
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• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ 
ในป 2558 มีผูผลิตในอุตสาหกรรมลวดเช่ือมไฟฟาในประเทศอยู 5 ราย โดยมีสวนแบงการตลาดรวม

ประมาณรอยละ40 สวนที่เหลือเปนการนําเขาจากตางประเทศรอยละ 60 ซึ่งสวนใหญนําเขาจากประเทศจีน

และเกาหลี 

อุตสาหกรรมลวดสปริง 
ลวดสปริงเปนลวดที่นําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต ที่นอน สปริงตาง ๆ  จากที่ผานมาปริมาณการ

ผลิตยานยนต มีอัตราการผลิตที่เพิ่มข้ึนตลอด และยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต การ

ใชลวดสปริง ตองการลวดสปริงที่มีคุณภาพดี มีการสงมอบสินคาตรงตามเวลา และลวดสปริงที่ใชในยานยนต 

ยังมีการนําเขาจากตางประเทศอยูมาก ถาลวดสปริงที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพทัดเทียมตางประเทศ กลุม

ผูใชก็มีความยินดีที่จะใชวัตถุดิบในประเทศมากกวา 

ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด 
เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเคร่ืองจักรมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่

ทันสมัย และที่สําคัญสินคานี้เกี่ยวของกับความปลอดภัยและการทํางานที่ตองการความแนนอน เชน ชิ้นสวน

ยานยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ผูประกอบการรายใหมที่ไมมีความชํานาญหรือประสบการณการผลิต กลุม

ผูใชก็ไมใหความสนใจ เพราะกลุมผูใชจะมีการพิจารณาเร่ืองคุณภาพของสินคามากกวาเร่ืองราคา 

• อํานาจตอรองของผูขายสินคา 
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิตสินคา HDW มีผูขายอยูหลายรายทั้งในและ

ตางประเทศ มีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตสินคาที่ชัดเจน ทําใหการเจรจาตอรองในการชื้อ

วัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได  

• อํานาจตอรองของผูซ้ือสินคา 
กลุมผูใชสินคา HDW สวนใหญคํานึงถึงเร่ืองคุณภาพสินคาที่ผลิตออกมาและการสงมอบเปนสําคัญ 

ดังนั้นถาผลิตลวด HDW ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกคา การสงมอบตรงเวลา  แมจะ

มีวัตถุดิบจากตางประเทศที่สามารถเขามาจําหนายได แตผูชื้อก็มีความไมสะดวกในดานการเก็บวัตถุดิบ 

รวมทั้งความเส่ียงดานการสงมอบที่ไมเปนไปตามกําหนดหรือสินคามีปญหาดานคุณภาพ และความผันผวน

ของคาเงินทําใหผูใชสินคา มีความตองการสินคาภายในประเทศมากกวาสินคาจากตางประเทศ 
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• สินคาทดแทน 
ในการผลิตสินคาของลูกคา ทางกลุมลูกคามีการกําหนดมาตรฐานในการช้ือลวด HDW เชนใน

อุตสาหกรรมยานยนต การชื้อลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกําหนดวา Spec ลวด ,เกรดวัตถุดิบ เปน

อยางไร และแหลงในการหาวัตถุดิบไดจากแหลงไหน จึงเปนการเฉพาะเจาะจง ทําใหลวดอื่นที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน ไมสามารถนํามาใชทดแทนกันได 

• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ 
มีผูผลิตในประเทศอยู 7 ราย โดยมีสวนแบงการตลาดรวามประมาณรอยละ 60 สวนที่เหลือเปนการ

นําเขาจากตางประเทศรอยละ 40 

อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาคารบอนตํ่า ( ลวดปลอก ) และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริม
คอนกรีต (Wire Mesh) 

ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด 
การเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาดําเนินธุรกิจไดไมยากในเร่ืองการผลิตเพราะ

ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากและเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไมซับซอน เคร่ืองจักรสามารถใชที่

ผลิตในประเทศหรือตางประเทศก็ไดแตส่ิงที่สําคัญคือความสัมพันธของลูกคาที่มีกับคูคา และ ปริมาณลูกคา

ที่มีอยูทั่วประเทศ ปริมาณการใชตอรายไมมาก แตจํานวนลูกคามีมาก  ดังนั้นปญหาของผูประกอบการราย

ใหมคือตองสามารถกระจายสินคาไดมากและเร็ว ทําใหผูประกอบการรายใหมตองพิจารณาอยางรอบคอบ

กอนที่จะเขามาในตลาด 

• อํานาจตอรองของผูขายสินคา 
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคามีผูขายอยูหลายรายท้ังในและตางประเทศทําใหการเจรจา

ตอรองในการชื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสม  

• อํานาจตอรองของผูซ้ือสินคา 
จากภาวการณกอสรางที่มีการชะลอตัวจากความไมแนนอนทางการเมือง ในป 2558 ทําใหการลงทุน

ในอุตสาหกรรมกอสรางลดลง  ความตองการลวดเหล็กนอยลง อีกทั้งสินคาดังกลาวมีผูผลิตอยูมากสงผลตอ

ราคาสินคา ทําใหผูชื้อสินคามีอํานาจตอรองสูง โดยเฉพาะกลุมผูใชในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
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• สินคาทดแทน 
สินคาลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสินคาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใชใน

ผลิตภัณฑคอนกรีต มีมาตรการกําหนดไว อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา การกอสรางถนน อาคาร ซึ่งในการ

งานดังกลาว มีการกําหนดระบุใหใชวัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสวนประกอบ และ

กําหนดคามาตรฐาน อยางไรก็ตามทําใหสินคาอ่ืนที่จะมาทดแทนสามารถใชแทนได เชนเหล็กเสน แตมีความ

ไมสะดวกในการใชงาน และในการกอสรางตองการความรวดเร็ว สะดวก ทําใหไมนิยมใชสินคาทดแทน 

• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ 
เปนอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตทั้งรายใหญและรายยอยจํานวนมาก เพราะการลงทุนคอนขางตํ่า ทําใหมี

คูแขงในอุตสาหกรรมนี้มีจํานวนมาก 

2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ 

2.3.1 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต   
 บริษัทมีโรงงานต้ังอยูเลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จงัหวัดระยอง ในป 2558  มี

กําลังการผลิตรวม 48,000 ตันตอป  

ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทใชกําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณรอยละ 58 ของกําลังการผลิตรวมตอป  

 ในป 2559 บริษัทไดขยายกําลังการผลิตเปน 72,000 ตันตอป เพื่อรองรับการขยายตัวที่กําลังเติบโต

ข้ึน เนื่องจากโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ เร่ิมอนุมัติและเร่ิมดําเนินการหลายโครงการ และการขยายตลาดสู

ตางประเทศ 

2.3.2 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ประกอบดวย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท  

(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 9, 11และ 13 มลิลิเมตร เปน

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND 

(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 5.5 มิลลิเมตร ข้ึนไป เปน

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ลวดอื่น ๆ 

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

ลวดเช่ือมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding 

Wire หรือ GMAW) 
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(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สําหรับผลิต

ลวดเหล็กกลาคารบอนตํ่า (ลวดปลอก)และตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire 

Mesh) 

วัตถุดิบดังกลาวขางตนไมมีวัสดุอ่ืนทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทลวดเหล็ก

ชนิดตางๆ ไมไดเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เหมือนกับสินคาประเภทอ่ืนๆ 

 ในป 2558 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีการจัดหามาจากตางประเทศและภายในประเทศ โดยมีผู

จําหนายประมาณ 5 ราย บริษัทมีนโยบายกระจายความเส่ียงภายใตวิกฤต เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไมมีการ

ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต  และในป  2559 บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนที่มาจากผูผลิต

ภายในประเทศใหมากข้ึน เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบที่มาจากอัตราแลกเปล่ียน  

2.3.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ประกอบดวยผลกระทบหลักดังตอไปนี้คือ 

(1) มลภาวะทางอากาศ เชน ไอกรดไฮโดรคลอริกที่เกิดข้ึนในขบวนการทําความสะอาดลวด 

 (2)   มลพิษทางน้ํา  เชน สภาพน้าํทิง้ที่มสีภาพเปนกรด และปริมาณกากตะกอนของน้ําเสีย 

 (3)   มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม 

บริษัทไดจัดใหมีการวัดผลและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม และผลกระทบจากกระบวนการผลิต

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อลดผลกระทบและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับอัตราสูงสุดที่กฎหมาย

กําหนด โดยไดวาจางบริษัท แปซิฟค แลบอราตอร่ี จํากัด เพื่อตรวจวัดมลภาวะทางอากาศตามขอกําหนดของ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี เซอรวิส จํากัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งของโรงงาน

ทุกๆ เดือน  ตามขอกําหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท เบตเตอรเวิลดกรีน จํากัด

(มหาชน) และ หจก. เอส. เค. อินเตอรเคมิคอลเพื่อกําจัดส่ิงปฏิกูลเพื่อใหไดมาตรฐานตามเกณฑของประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม  

ผลการดําเนินการของบริษัท เพื่อปองกันปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม มีดังตอไปนี้ 

(1) มลภาวะทางอากาศ  บริษัทไดมีการควบคุมโดยมีระบบบําบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิด

มลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวัดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด เมื่อวันที่ 29 เมษายน และ 21-

22 พฤษภาคม 2558 และ วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2558 สรุปไดดังนี้ 
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 พารามเิตอร ระบบ
บําบัด 

หนวยวัด คา
มาตรฐาน 

คาที่วัด
ได 

1) Hydrogen Chloride (HCI) Scrubber mg / m 3 200 0.100 

2) Phosphate  Scrubber mg / m 3 - 0.227 

3) Sulfuric  Acid  Scrubber ppm 25 - 

4) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm 500 <2.03 

1. Air Emission Quality  

    Monitoring 

5) Carbon monoxide (CO) - ppm 870 515.39 

1) Hydrogen Chloride Scrubber ppm <5 0.067 

2) Benzene - ppm <10 <0.020 

3) Sulfuric Acid Scrubber mg / m 3 1 - 

2. Working Area Air  

    Quality Monitoring 

4) Lead (Pb)  mg / m 3 0.05 0.004 

3. Sound Level  

Monitoring 

(8 ชม. การทาํงาน) 

8 hrs. (Working hours) 

- Wire Msah 

- PCS 

- Wire Rod 

- Hot Oil 

- 1stDrawing 

- PCW 1 

- PCW 2 

-  

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

 

ไมเกิน 90 

ไมเกิน 90 

ไมเกิน 90 

ไมเกิน 90 

  ไมเกนิ 90 

ไมเกิน 90 

ไมเกิน 90 

 

- 

78.5 

70.1 

80.8 

86.5 

87.2 

85.4 

4. Heat Stress 

Monitoring 

- 1stDrawing 

- Pickling 

- PCW 1 

- PCW 2 

- PCS 

- Wire Rod 

- Hot Oil 

- องศา

เซลเซียส 

งานปาน

กลางไมเกิน 

32 0C 

30.6 

30.5 

29.4 

29.5 

30.3 

29.4 

32.5 
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(2) น้ําเสียจากการผลิต น้ําที่ใชในการผลิตจะนํามาบําบัดทางเคมีเพื่อใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑ

มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดกอนที่จะปลอยสูแหลงสาธารณะ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สรุป

ไดดังนี้ 

พารามเิตอร ระบบบําบัดน้ําเสยี คามาตรฐานจากการนิคมฯ คาที่วัดได 

1.  pH 5.5 – 9.0 6.9 

2.  Total Suspened Solids ไมเกิน 50 mg / l 3.0 

3.  Total Dissolved Solids 5,000 mg / l 781 

4.  Oil & Grease ไมเกิน5 mg / l 1.6 

5. Chemical Oxygen 

Demand 

ไมเกิน 120 mg / l 16.00 

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

7. Dissolved Oxygen 

 

 

ผานระบบบาํบัดทางเคมี

ของหนวยงานเคมีและน้ํา

เสีย 

 

- 4.84 

(3) มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนโรงงาน  จะ

ถูกนํามาคัดแยก และจัดเก็บอยางเปนสัดสวนกอนนําไปกําจัดอยางถูกตองตามประกาศการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กากของเสยี วิธีการกําจัด บริษัททีก่ําจดั หมายเหตุ 

1.  ขยะมูลฝอยจากสํานกังาน นําคัดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพุด  

2.  เศษลวดและเศษโลหะ - นํากลับไปหลอมใหม 

- นํากลับมาใช

ประโยชน 

ใหมดวยวิธีอ่ืนๆ 

- คัดแยกประเภทเพื่อ  

  จําหนายตอ 

- หจก. ส. โชคชัย  

รวมเศษ 

- หจก.ทวีนุสรณ 

- บจก. ราเซล  

- บจก. โพธิ์ทองคาของเกา 

- บจก. ศักด์ิทวี รีไซเคิล 

 

3. ตะกอนจากการบําบัดน้าํเสีย 

4. ขยะอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

(ฟอสเฟต , ผงสบู , หลอดไฟ, 

เศษผาเปอนน้าํมัน , 

กากตะกอนน้าํเสีย) 

 

ปรับเสถียรและฝงกลบ 

 

บมจ. เบตเตอร 

เวิลดกรีน 

 

อางอิงตาม

ใบอนุญาตกรม

โรงงาน

อุตสาหกรรม 
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5. กรดHCL เส่ือมสภาพ นํากลับไปใชประโยชน

ใหม 

หจก. เอส.เค. อินเตอรเคมิ

คอล 

6.กรวดปนตะกั่ว นํากลับไปใชประโยชน

ใหม 

บจก. เอสซี แอนดซัน เอ็นจิ

เนียร่ิง 

 
2.4 งานทีย่ังไมสงมอบ 

- ไมมี - 
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ปจจัยความเส่ียงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท และแนวทางในการปองกัน

ความเส่ียงดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

1)   ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  เปนผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง  ลวดเช่ือมไฟฟา 

และลวดอ่ืน ๆ ซึ่งตองใชวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire  Rod) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใชในการ

ผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  โดยบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนาย 5 

ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน จีน ญ่ีปุน อินเดีย และยุโรป เปนตน ทั้งนี้ บริษัท

ไดตระหนักถึงปจจัยเส่ียงดังกลาว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อ

ประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจในการส่ังซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และใหสอดคลองกับระยะเวลา

การกําหนดราคาขายผลิตภัณฑของบริษัท และชวยใหสามารถบริหารตนทุนไดดีข้ึน และยังมีวัตถุดิบเพียงพอ

ตอแผนการผลิต 

2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)   ซึ่งเปนบริษัทไดจัดซื้อวัตถุดิบ (เหล็กลวด) จาก

ตางประเทศ ในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 80  ของยอดซ้ือรวมทั้งหมด ทําใหความผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียนมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทจําหนายสินคาทั้งหมด

ใหแกลูกคาในประเทศ อัตราแลกเปล่ียนจึงมีผลโดยตรงกับราคาของวัตถุดิบ  

ดังนั้น เพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว  บริษัทไดทําสัญญากับสถาบันการเงินเพื่อแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเปนเงินบาททันที ณ วันที่บริษัทยื่นทรัสตรีซีฟ (T/R) กับธนาคาร ซึ่งสัญญาไดคลอบคลุมสัดสวน

การซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศทั้งหมด ทําใหชวยลดผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนไดหาก

คาเงินบาทภายหลังจากวันที่ซื้อวัตถุดิบออนตัวลง  
 
 
 
 
 
 

3.  ปจจัยความเส่ียง 
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4.1 ทรัพยสินและกรรมสิทธิ ์ 
รายการสนิทรัพยถาวรของบริษัท ณ  31 ธันวาคม 2558  มีดังตอไปนี ้  

 
ประเภท 
ทรัพยสิน 

ลักษณะทรัพยสนิ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
มูลคาสุทธิ 

(บาท) 

1. ที่ดิน  สิทธิการเชาบนที่ดิน  สัญญาเชาระยะยาว  ติดภาระจดจํานองกับ     1,579,312.-  
 6 แปลง จํานวน  26 ป นับต้ังแตวันที่  ธนาคาร วงเงินจํานอง   

 40-3-44 ไร ที่ต้ัง  17 พฤษภาคม 2537  34,000,000 บาท   

 นิคมอุตสาหกรรม  ถึงวันที่ 14 มิถุนายน  (ธนาคารกรุงเทพ)   

 มาบตาพุด เลขที่ 5  2563 กับนิคม    

 ถนน ไอ-5 ต. มาบตาพุด  อุตสาหกรรม    

 อ.เมือง จ.ระยอง 21150  มาบตาพุด    

บริษัทเปนเจาของ  -ไมม ี- 20,182,175.-  

   

   

   

2. อาคาร  

โรงงาน  

และสวน  

ปรับปรุง  

อาคาร 7 หลังและสวน  

ปรับปรุงอาคารโรงงาน  

ที่ต้ังอุตสาหกรรม  

มาบตาพุด เลขที่ 5  

ถนน ไอ-5 ต. มาบตาพุด  

อ.เมือง จ. ระยอง 21150  
   

3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ  บริษัทเปนเจาของ  ติดภาระจดจํานองกับ  92,261,805 .-  

   ธนาคาร วงเงินจํานอง   

   34,000,000 บาท   

    (ธนาคารกรุงเทพ)   

4. อุปกรณสํานักงาน  บริษัทเปนเจาของ  -ไมม ี-    1,231,090.-   
    

    

5. ยานพาหนะ  บริษัทเปนเจาของ  -ไมม ี- 2,590,672.-  

    

 

4.2 สินทรพัยไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิเทากับ 0.30 ลานบาท โดย

รายการดังกลาว คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งไดแก โปรแกรมบัญชี Enterprise Resource Planning 

4.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
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4.3  สัญญาที่เกี่ยวของ   
4.3.1  สัญญาเชาทีดิ่นเพื่อการอุตสาหกรรม 
คูสัญญา  : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“ผูใหเชา”) 

  บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”) 

ทรัพยสินที่เชา  :  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5 ตําบล มาบตาพุด อําเภอ

เมืองจังหวัดระยอง ขนาดที่ดินที่เชาจํานวน 6 แปลง ขนาดพื้นที่ 40-3-44 ไร 

ระยะเวลาของสัญญา  :  ต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 รวมเปน

ระยะเวลาทั้งหมด 26 ป 

การตออายุสัญญาเชา : ปสุดทายกอนส้ินสุดสัญญาไมนอยกวา 6 เดือน จะตองแจงความประสงค

เปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบ โดยผูใหเชาจะพิจารณาใหเชาตออีก 

20 ป ตามอัตราคาเชาและเงื่อนไขที่ผูใหเชาไดกําหนด 

อัตราคาเชา : 41,503  บาท ตอป (คํานวณอัตราคาเชาตามพื้นที่ตอเนื้อที่หนึ่งไร โดยเศษ

ของไรใหคํานวณตามสวน) ซึ่งสามารถปรับอัตราคาเชาไดทุกระยะ 10 ป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 10 ของอัตราคาเชา ณ ขณะนั้น 

 
4.3.2  สัญญาเชาพืน้ที่และสัญญาบริการ 
คูสัญญา : บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท 

(“ผูใหเชาชวง”) บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูเชาชวง

และผูรับบริการ”) 

ทรัพยสินที่เชา  : เลขที่ 900/14 อาคาร ไอที โปรเฟสช่ันแนล ชั้น 18 แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวากรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 644.34 ตารางเมตร 

ระยะเวลาของสัญญา : 1) ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เปนระยะเวลา

ของสัญญาเชาชวง 1 ป 

  2) ระยะเวลาของสัญญาบริการ 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 

31 กรกฎาคม 2558 หรือตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชาชวงมีผลบังคับ   

ใชอยู 

การตออายุสัญญาเชา : กอนส้ินสุดสัญญาไมนอยกวา 60 วัน ผูเชาชวงจะตองแจงความประสงคตอ

ผูใหเชาชวงทราบลวงหนา โดยอัตราคาเชาชวงและระยะเวลาการเชาชวงที่

ไดมีการขยายระยะเวลาออก จะมีการตกลงรวมกันของทั้ง 2 ฝาย อีกคร้ัง 
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อัตราคาเชา : - อัตราคาเชาชวง 150 บาทตอตารางเมตร หรือคิดเปนคาเชา ในอัตราเดือน

ละ96,651 บาทและอัตราคาบริการ 200 บาทตอตารางเมตร หรือคิดเปน

คาบริการรายเดือน ในอัตราเดือนละ 128,868 บาท 

  - รวมคาใชจายรายเดือนทั้งสองสัญญา คิดเปนคาเชาชวงและคาบริการราย

เดือนในอัตรา 350 บาท ตอตารางเมตร หรือ เทากับ 225,519 บาท ตอ

เดือน 
 

4.3.3  สัญญาซ้ือขายกาซ 
คูสัญญา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) 

  บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูซื้อ”) 

ระยะเวลาของสัญญา : ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 จนส้ินสุดเมื่อผูซื้อไดซื้อกาซครบเปน

ระยะเวลา 10 ป (ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2559) และมีการตออายุไดในปตอ ๆ 

ไป 

รายละเอียดสัญญา : ปตท.ขายกาซใหแกผูซื้อ เพื่อใชในกระบวนการผลิตลวดเหล็กภายใน

โรงงาน 

อัตราคาตอบแทน : คํานวณราคากาซตามที่กําหนด บวกดวยคา Demand Charge 
 
4.3.4  สัญญาใหบริการอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม 
คูสัญญา : บริษัท ไวรเลส ซิสเต็มส จํากัด (“ผูใหบริการ”) 

  บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูรับบริการ”) 

เลขที่สัญญา : WS 023/2558 

ระยะเวลาของสัญญา : สัญญาใหบริการอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมฉบับนี้ มีกําหนดระยะเวลา 36 

เดือน นับแตวันที่รับมอบอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม ( 1 กรกฎาคม 2558 

– 30 มิถุนายน 2561) การบอกเลิกสัญญาโดยไมมีสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง

ผิดสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาทั้งสองฝาย 

รายละเอียดสัญญา : ผูรับบริการประสงคจะใชบริการอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมเพื่อดําเนิน

ธุรกิจ ทั้งนี้การใหบริการอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม หมายถึง อุปกรณ

ส่ือสารเพื่อใชในการ รับ-สง ขอมูลภาพและเสียง ที่จําเปนตอการใหบริการ
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ส่ือสาร รวมไปถึงการบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งหมายถึง วงจร

ส่ือสารเพื่อใชในการรับสงขอมูลภาพและเสียงของ UIH 

  ทั้งนี้ผูใหบริการไดตกลงทําการติดต้ังอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม ตาม

สัญญาฉบับนี้ โดยมีสถานที่ติดต้ังอุปกรณดังตอไปนี้ 

  1) สํานักงานกรุงเทพมหานคร ที่ต้ัง เลขที่ 900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร 

ชั้น18 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

  2) สํานักงานมาบตาพุด ที่ต้ัง เลขที่ 5 ถนน ไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 

อัตราคาตอบแทน : อัตราคาบริการตอเดือนจํานวน 35,500 บาท 

4.4  กรมธรรมที่เกี่ยวของ   
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับใช ดังนี ้

4.4.1  กรมธรรมประกันความเสีย่งภัยทรัพยสิน 
คูสัญญา :  บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม :  14016-114-150010965 

ประเภทกรมธรรม :  ประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน  

ทรัพยสินเอาประกัน :  1) ส่ิงปลูกสรางตัวอาคารทุกหลัง (ไมรวมฐานราก) รวมสวนปรับปรุง

และตอเติมอาคารงานระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมเฟอรนิเจอร 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังตรึงตรา เคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ เคร่ืองใช

สํานักงาน  อุปกรณคอมพิวเตอร 

  2) สต็อกสินคาวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป 3) 

เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ รวมทั้งสวนควบและอะไหล 4) ระบบกาซ

ธรรมชาติ  

ที่ต้ังทรัพยสิน :  
5 ถนนไอ-หา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอ

เมือง จังหวัดระยอง  

ระยะเวลา :  ต้ังแตวันที่ 27 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2559 

วงเงินคุมครอง :  288,608,000 บาท 

ผูรับผลประโยชน :  บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  
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4.4.2     กรมธรรมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุม  

คูสัญญา :  ACE INA Overseas Insurance Co.,Ltd. 

เลขที่กรมธรรม :  APA-B03733 

ประเภทกรมธรรม :  ประกันภัยอุบัติเหตุ  

ขอตกลงคุมครอง :  1) การเสียชีวิต สูญสียอวัยวะ สายตา การรับฟง การพูดออกเสียงหรือ

ทุพพลภาพ ถาวร  

  2) การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง  

ที่ต้ังผูถือกรมธรรม :  

  

5 ถนนไอ-หา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอ

เมือง จังหวัด ระยอง  

ระยะเวลา :  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2558 

เบ้ียประกันภัยรวม :  59,627  บาท  

ผูรับผลประโยชน :  กองมรดกของผูเอาประกันภัยแตละบุคคล  
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5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบรษิัทมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 

-  ไมมี  - 
 
5.2 คดีที่กระทบตอการดําเนนิธุรกจิของบริษัทอยางมนีัยสาํคัญ แตไมสามารถประเมินเปน 

ตัวเลขได 
-  ไมมี  - 

 
5.3 คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกจิโดยปกติของบริษัท 

-  ไมมี  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
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6.1 ขอมูลทั่วไป 

6.1.1   ขอมูลบริษัท 
ชื่อบริษัทภาษาไทย   :  บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ   :  Rayong Wire Industries Public Company Limited 

เลขที่ทะเบียนบริษัท   :  0107552000111 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนาย 

(1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-

stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”) 

(2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires 

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

“PCS”) 

(3) ลวดเช่ือมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซ
ปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW) 

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

(5) ลวดเหล็กกลาคารบอนตํ่า (Ordinary Low Carbon Steel 

wire หรือ “OLC”) 

(6) ตะแกรงเหล็กกลาเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

ที่ต้ังสํานักงาน  :  สํานักงานใหญ และโรงงานผลิต 

  เลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โทรศัพท  :   038-684-522-7 

โทรสาร  : 038-684-490 

  สํานักงานสาขา 

  เลขที่ 900/14 ชั้น 18 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร ถนนพระราม 3 แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท  :   02-682-6328 

โทรสาร  : 02-682-6361-2 

6.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 



                     บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจําป  2558 
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เว็บไซต  : www.rwi.co.th 

จํานวนหุนที่จําหนาย : ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนชําระแลว 300,000,000 บาท 

แบงเปนหุนสามัญ 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

6.1.2   การลงทุนในบริษัทอ่ืนที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
  -ไมมี- 

6.1.3 บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบยีนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย)  จํากัด 

เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร  10140 

โทรศัพท 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9001 
 

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต : นายพิสิฐ  ทางธนกุล   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4095 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

179/74-80  อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ชัน้ 15 

ถนนสาทรใต  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2344-1000     โทรสาร 0-2286-8200 
 

6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 
-ไมมี- 

 

 


