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ภาพรวมและพฒันาการประกอบธุรกจิ 
บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน)  (CEN) ดาํเนินธุรกิจโดยการถือหุ้น

ในบริษัทอ่ืน  (Holding Company) ทั้ งน้ี  ณ  ปัจจุบัน  บริษัทมีบริษัทย่อยจํานวน  7  บริษัท   โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

1.  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI) บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
74.26  มีทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนชาํระแลว้ 300,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย  (1) ลวดเหลก็แรง
ดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว (PC-wire)   ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการผลิตเสาเขม็ เสาไฟฟ้า แผน่พื้นสาํเร็จรูป   
(2) ลวดเหลก็แรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand)  ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น 
คานสะพาน เสาเข็มขนาดใหญ่ และ  (3)  ลวดเช่ือมไฟฟ้า (Welding Wire)  (4) ลวดอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรมเช่ือมโลหะ  

2.  บริษัท เอือ้วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC) บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.23 มีทุนจด
ทะเบียน 1,907,119,713 บาท  และทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  1,316,212,957.20 บาท  แบ่งเป็นหุ้น
สามญั 13,162,129,572 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท   ประกอบธุรกิจผลิตงาน  (1) โครงเหล็ก
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง   (2) เสาโทรคมนาคม   (3) โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย (4) โครงเหล็กทัว่ไป  
(5) บริการงานชุบสังกะสี  (6) จดัจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม  (7) ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน 

3.  บริษัท เอ็นเนซอล  จํากัด  (ENS) บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 84.06  มีทุนจดทะเบียน 
484,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  302,500,000  บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 3,025,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100  บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังานความร้อน
ใหแ้ก่บริษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดสัทร่ีส์ จาํกดั และบริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรีส์ 
จาํกดั (มหาชน) 

4.  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (PLE)  บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจด
ทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนชาํระแลว้  144,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,440,000 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขดุเจาะอุโมงคใ์ตดิ้น และงานก่อสร้าง
อยา่งอ่ืนทุกชนิด 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 
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5.  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากัด (EBM) (เดิมช่ือบริษัทบริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น    
คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั) บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.00  มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท  และ
ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้  4,975,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 497,500 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท  ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 

6.  บริษัท ฐานเศรษฐกจิ จํากดั (THAN)  บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 35  มีทุนจดทะเบียน 
120,000,000 บาท   และทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว  102,450,000 บาท   แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
10,245,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  ประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ โฆษณา  และงานกิจกรรม   

7.  บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (WJC) บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.25   
มีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้  97,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญั 1,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจงานบริการก่อสร้างงานโลหะ งาน
ออกแบบและบริการข้ึนรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยูท่ี่แหลมฉบงั  โดยรับงานโลหะทั้งในและต่างประเทศ
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอ่ืนๆ 
 
1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดําเนินงาน  
วสัิยทศัน์ 

สร้างความเช่ือมัน่ อย่างมืออาชีพ  ท่ีมุ่งมัน่  จริงใจ  นาํสู่ความมัง่คัง่  ย ัง่ยืนต่อการลงทุนท่ี
หลากหลาย  อยา่งรอบคอบบนพ้ืนฐานท่ีเคร่งครัด  แห่งหลกัการบรรษทัภิบาล 
 

พนัธกจิ 
กลุ่มธุรกจิวสัดุและก่อสร้าง : รักษาความเป็นผูน้าํของกลุ่มผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้าง  และ 
และวศิวกรรมการก่อสร้าง  ขยายงานใหห้ลากหลายครบวงจร 
 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน  : ขยายเขา้สู่ธุรกิจพลงังานทดแทน  และพลงังานหมุนเวียน 
ใหม้ัน่คง 
 

กลุ่มธุรกจิอืน่   : หลกัการกระจายความเส่ียงการลงทุน และเสริมศกัยภาพ 
ใหก้บัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใหเ้ป็นกลไกของ 
การผลกัดนัพื้นฐานของประเทศ 
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1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 
 

ปี 2555 บริษัทลงทุนในบริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น จาํกัด จาํนวน 
510,000 หุน้   คิดเป็นร้อยละ  51.00 

 

บริษทันาํบริษทัย่อยคือบริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์MAI     

ปี 2556 บริษทัลงทุนในบริษทั ฐานเศรษฐกิจ จาํกดั จาํนวน 4,200,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.00  

 

บริษทัลงทุนในบริษทั ดบัเบ้ิลย ูเจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั จาํนวน 713,800 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 89.23 

 

บริษทัลงทุนในบริษทั พีพีเอส เอนเนอย ีแอนด ์มารีน จาํกดั จาํนวน 975,000 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65 

 

ปี 2557  บริษทันาํบริษทัยอ่ยคือบริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้จด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI  
 

ปี 2558 บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนของบริษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จาํกดั 
(“PPS”) ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นโรงผลิตและขายนํ้าประปา ใหก้บั บริษทั     พี
เออี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“PAE”) 

 

 บริษัทย่อยคือ บริษัท เอ้ือวิทยา จาํกัด (มหาชน) (“UWC”) เข้าลงทุนใน
บริษทัอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

 

 บริษทั เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ปล่ียน
ช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกดั และเปล่ียนวตัถุประสงค์
ในการดาํเนินธุรกิจเป็นประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบเพ่ือ
เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 
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1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 บริษัทเป็น Holding Company ได้ลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีการแบ่งการดาํเนินงานดงัน้ี 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
CEN  บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 
RWI  บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
PLE  บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั   
WJC  บริษทั ดบัเบ้ิลย ูเจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั  
UWC  บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน)    
ENS  บริษทั  เอน็เนซอล จาํกดั   
EBM  บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกดั  
THAN  บริษทั ฐานเศรษฐกิจ จาํกดั  
IMP  บริษทั อิมพีเรียลแลนด ์จาํกดั 
OSCAR  บริษทั ออสการ์ เซฟ เดอะเวิลด ์จาํกดั 
PGE   บริษทั พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี ่จาํกดั 
TRCCE  บริษทั ทีอาร์ซี คลีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
UWC SOLAR บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จาํกดั 

CEN 

กลุ่มธุรกจิวสัดุและวศิวกรรมการก่อสร้าง กลุ่มธุรกจิพลงังาน กลุ่มธุรกจิอืน่ 

RWI 

PLE 

WJC 

74.26% 

99.99% 

94.25% 

UWC 

ENS 

EBM 

39.23% 

84.06% 

98.00% 

THAN 35.00% 

PGE OSCAR IMP TRCCE UWC SOLAR 

99.99% 55.00% 60.00% 99.99% 99.99% 
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1.4   ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
-ไม่มี- 
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โครงสร้างรายได้      

                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลติภัณฑ์ 
ดําเนิน 
การโดย 

% 
การ
ถือ
หุ้น 

ปี  
2558 

% ปี  
2557 

 

% ปี 
 2556 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

% 

กลุ่มธุรกิจลวดเหลก็ บริษทัยอ่ย  74.26 628.29 39.83 844.45 37.55 966.19 45.98 
กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
และขดุเจาะอุโมงค ์

บริษทัยอ่ย 99.99 9.18 0.58 30.34 1.35 39.92 1.90 

กลุ่มธุรกิจผลิตเสาโครง
เหล็ก ผลิตและจาํหน่าย
ไ ฟ ฟ้ าจ าก พ ลั ง ง าน
ทดแทน 

บริษทัยอ่ย 39.23 593.31 37.62 674.02 29.98 684.07 32.55 

กลุ่มธุรกิจกระแสไฟฟ้า
และพลงังานความร้อน 

บริษทัยอ่ย 80.08 333.87 21.17 432.98 19.25 353.75 16.83 

กลุ่มงานบริการก่อสร้าง
และงานโลหะ 

บริษทัยอ่ย 94.25 54.52 3.46 30.91 1.38 33.52 1.60 

กลุ่มธุรกิจรับจา้ง 
ผลิตนํ้ าประปา 

บริษทัยอ่ย - 1.47 0.09 9.66 0.43 1.25 0.06 

ปี 2558 กลุ่มธุรกิจ
จาํหน่ายวสัดุเพ่ือเป็น
เช้ือเพลิง 
ปี 2557-2556 กลุ่มธุรกิจ
จาํหน่าย ติดตั้งสินคา้
นวตักรรมไฮเทค 

บริษทัยอ่ย 98.00 - - - - 4.00 0.19 

รายไดอ่ื้น  บริษทั/
บริษทัยอ่ย 

 (43.40) (2.75) 226.32 10.06 18.59 0.89 

รวม   1,577.24 100.00 2,248.68 100.00 2,101.29 100.00 
หมายเหตุ     : รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายการโอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์พลอยได ้ส่วนลดรับจากหน้ีค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญา  กาํไร (ขาดุทน) จาก
การลงทุน และเงินปันผล 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์  
2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ของบริษัทย่อย 
 

 บริษัท แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จํากดั (มหาชน) 
บริษทัดาํเนินธุรกิจในดา้นการลงทุนในบริษทัอ่ืน โดย ณ ปัจจุบนั บริษทัไดล้งทุนใน

บริษทัยอ่ย 7 บริษทั ดงัน้ี  
1. บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน)  (RWI) 
2.  บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน)   (UWC) 
3. บริษทั  เอน็เนซอล จาํกดั  (ENS) 
4. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  (PLE) 
5. บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกดั (EBM) 
6. บริษทั ฐานเศรษฐกิจ จาํกดั (THAN) 
7. บริษทั ดบัเบ้ิลย ูเจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (WJC) 

โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายดา้นการ
ดาํเนินธุรกิจและใหอิ้สระแก่ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยในการบริหารงานแบบเบด็เสร็จ 
 

 บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์  จํากดั  (มหาชน)  (RWI) 
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจดา้นผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑล์วดเหลก็แรงดึงสูง ลวดเช่ือม

และลวดอ่ืนๆ โดยมีกาํลงัการผลิตรวมในปี 2558  ท่ี 48,000 ตนัต่อปี   ซ่ึงสามารถแบ่งผลิตภณัฑ์ได้
เป็น 6 ประเภท  ดงัน้ี 

1.  ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete 
Wire หรือ  “PC-Wire”  “PCW”)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้ งแต่  4, 5, 7 และ  9 มิลลิเมตรได้รับ
เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 95-2540 เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นงานก่อสร้าง 
โดยนาํไปใชใ้นการผลิตเสาเขม็ เสาไฟฟ้า แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป และไมห้มอนคอนกรีตสาํหรับรางรถไฟ  

2.  ลวดเหล็กกล้าตี เกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-
stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)  มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 
มิลลิเมตร ไดรั้บเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 420-2540 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดม้าจากการนาํลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียวมาตีเกลียวเขา้ดว้ยกนั ทาํให้สามารถรับแรงดึงได้
มากข้ึน และนาํไปใชใ้นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดบั เสาเขม็ขนาดใหญ่  พื้น
สาํหรับอาคารขนาดใหญ่และไซโล เป็นตน้ 
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3.  ลวดเช่ือมเปลือยใชเ้ช่ือมเหล็กกลา้ละมุลดว้ยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal 
Arc Welding Wire หรือ GMAW)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ได้รับ
เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 597-2528  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรม
เช่ือมโลหะ เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต ์ช้ินส่วนรถยนต ์ อู่ต่อเรือ  ตูค้อนเทนเนอร์  ท่อสูบนํ้ า  ถงั
แก๊ส  รถไถนา หมอ้แปลงไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

4.   ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2.0 – 7.0 
มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมท่ีนอน อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรม
ตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง 

5.  ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่ า(Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”)  มี
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2.8 – 7.0 มิลลิเมตร ไดรั้บเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเลขท่ี 
มอก. 194-2535 และมอก. 747-2531 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า ท่อ
ระบายนํ้า ฯลฯ 

6. ตะแกรงเหล็กกลา้เช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)  มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
2.8 – 7.0 มิลลิเมตร ไดรั้บเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 737-2549 เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการก่อสร้างถนน อาคาร ผนงัสาํเร็จรูป ฯลฯ 

 

 บริษัท เอือ้วทิยา  จํากดั  (มหาชน) (UWC) 
บริษทัย่อย ก่อตั้งเม่ือปี 2510 ดาํเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง   

เสาโทรคมนาคม  และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย   และมีการให้บริการชุบสังกะสีให้แก่ลูกคา้ทัว่ไป  
จาํหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งกาํลงัและสินคา้อุตสาหกรรม  และไดเ้ร่ิมลงทุนในธุรกิจพลงังานดว้ยการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนปี 2558   

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
  1.  เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line Tower –TL)   บริษทัย่อยออกแบบ
และผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 115 kV / 230 kV / 500 kV ดว้ยความเช่ียวชาญของบุคคลากร
ดา้นวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานขั้นสูง บริษทัย่อยจึงไดรั้บ
การรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งน้ีเสาส่งสายไฟฟ้าแรงสูงของ UWC 
ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการพลงังานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  2.  เสาโทรคมนาคม  (Telecommunication Tower - TC บริษทัยอ่ยออกแบบและผลิต
เสาโทรคมนาคม ความสูงตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 100 เมตร เพ่ือติดตั้งในโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทั
ชั้นนาํในประเทศไทย อาทิ AIS, Dtac, TruemoveH, CAT, TOT 
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 3.  เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Supporting - ST) เป็นเสาโครงเหล็กชุบ
สังกะสีท่ีรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย เช่น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, 
Capacitors และอ่ืนๆ โดยสถานีไฟฟ้ายอ่ยจะทาํหนา้ท่ีรับกระแสไฟฟ้าและแปลงแรงดนัไฟฟ้าตั้งแต่ 69 
กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ และ 500 กิโลโวลต์ เพ่ือส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่านสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงและระบบจาํหน่ายไฟฟ้าก่อนท่ีจะจาํหน่ายไฟฟ้าไปยงัผูบ้ริโภคเป็นเสาโครงเหล็กท่ี
รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย เพ่ือรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Disconnecting switches, 
Lighting arrestors, Capacitors ฯลฯ และเป็นเสาขนาดเลก็ไม่สูงมากนกั   
 4.  โครงสร้างเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) เป็นโครง
เหล็กท่ีใช้ในกิจการต่างๆ ทั้ งท่ีมีการชุบสังกะสีและไม่ชุบสังกะสี เช่น โครงหลังคา ทางเดิน ร้ัว 
โครงสร้างอาคารและโรงงาน เป็นตน้ เป็นงานโครงเหล็กท่ีใช้ในกิจการก่อสร้างทัว่ไปต่างๆ เช่น 
หลงัคาโครงเหล็ก  โครงสร้างโครงเหล็กของอาคารและโรงงาน  โครงเหล็กป้ายโฆษณา ทางเดิน ร้ัว 
นัง่ร้าน ฯลฯ   
  5.  การบริการชุบสังกะสี   เป็นบริการให้กบัลูกคา้ทัว่ไปท่ีตอ้งการนาํผลิตภณัฑ์โครงเหล็ก 
เช่น ตะแกรง ท่อเหล็ก รางรับสายไฟ เป็นตน้ มาชุบสังกะสีกบับริษทัย่อย  เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เหล็ก
คงทนต่อการเกิดสนิม ทั้งน้ีบริษทัย่อยสามารถชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตามมาตรฐานท่ีสําคญั 
ไดแ้ก่ มาตรฐาน ISO 1461 มาตรฐานอเมริกนั ASTM A123, ASTM A153 มาตรฐานองักฤษ BS 729 
มาตรฐานญ่ีปุ่น JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 และ
มาตรฐานเยอรมนั DIN 50976 เป็นตน้ 
  6.  การจดัจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม  เป็นธุรกิจเร่ิมแรกของบริษทัย่อย โดยมีสินคา้หลกัท่ี
จาํหน่ายไดแ้ก่ อุปกรณ์ส่งกาํลงัประเภทโซ่ เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยได้
นําเขา้สินคา้อุตสาหกรรมจากผูผ้ลิตหลายยี่ห้อจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะนําเขา้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ 
Renold จากประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตชั้ นนําของโลก และยี่ห้อ Arnold จาก
ประเทศเยอรมนั 

7.  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ยไดข้ยายธุรกิจไปยงัการเป็นผูผ้ลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ในหลากหลายรูปแบบ โดยเร่ิมตน้จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ท่ีมี
การศึกษาขอ้มูลอย่างรอบดา้น ทั้งดา้นเทคนิค การเงิน และการจดัการดา้นเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี โดยใช้
ความชํานาญด้านวิศวกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างคุณค่าและรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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 บริษัท  เอน็เนซอล  จํากดั (ENS) 
บริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจดัการพลงังานโดยเฉพาะ ซ่ึงมีความ

พร้อมท่ีจะนําเสนอโครงการ  เป็นโรงไฟฟ้าประเภทผลิตร่วม หรือ โรงไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้า
ร่วมกนั 2 วงจร    เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆ   ตั้งแต่ขนาดเล็กเพื่อใช้ในอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม  ทั้งน้ีสามารถนาํเสนอโครงการทั้งในรูปแบบของผูรั้บจา้งก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (รวม
งานออกแบบก่อสร้าง และดาํเนินการ) และรูปแบบของสัมปทานการผลิตและดาํเนินการจนถึงการส่ง
มอบทรัพยสิ์น เม่ือครบกาํหนดสัมปทาน   โครงการแรกของบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ โครงการลงทุนผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  และพลงังานความร้อนแก่บริษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดสัทร่ีส์ จาํกดั  
จงัหวดัสระบุรี  และโครงการท่ี 2 คือ โครงการลงทุนผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลงังานความ
ร้อนใหแ้ก่ บริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

 บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จํากดั (PLE) 
บริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ และงานโยธาท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซ่ึงงานท่ีรับในขณะน้ีรับจาก
ผู ้รับเหมาโดยตรง (Main-Contractor) ผู ้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจการร่วมค้า (Joint 
Venture) บริษัทย่อยสามารถรับงานก่อสร้างบ่อพกัและขุดเจาะดันท่อลอด วางท่อใต้ดินและงาน
ก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงโครงการในปัจจุบันของบริษัทย่อย ได้แก่ งานก่อสร้างดันท่อลอดระบบ
รวบรวมและบาํบดันํ้าเสีย งานก่อสร้างบ่อพกัและดนัท่อลอดร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น และงานก่อสร้างวาง
ท่อประธาน การประปานครหลวง เป็นตน้ 
 

 บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM) 
บริษัทย่อยเดิมช่ือ บริษัท  เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น จาํกัด (HTP&CEN) 

ดาํเนินธุรกิจลานจอดรถไฮเทค ประเภท โครงเหล็กสําเร็จรูประบบ knock down ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือ 
บริษัทเป็น บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกัด (EBM) และเปล่ียนการดําเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิต 
จาํหน่ายวตัถุดิบเพื่อเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 
ประเภทสินคา้และหรือบริการ  
1. บริษทัยอ่ยผลิตวตัถุดิบ  รับจา้งผลิต รับซ้ือ และจดัจาํหน่ายวตัถุดิบ เพื่อเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล

ทุกชนิด รวมทั้งวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงชีวมวล 
2. ผลิต ปลูกและจาํหน่ายพืชทุกชนิดรวมถึงผลพลอยได้จากพืช และเช้ือเพลิงท่ีผลิตมาจาก

ผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
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ไมส้ับ (Wood Chip) เป็นเช้ือเพลิงทดแทนในโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ท่ีใชร้ะบบหมอ้ตม้แรงดนัไอนั้น (Boiler) ทุกประเภท เช่น ไซโล
อบพืชไร่,โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร,โรงงานผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว,โรงงานผลิตลูกชิด,โรงงานฟอก
ยอ้ม,โรงงานผงชูรส เป็นตน้ 

ขนาดช้ินไมมี้ขนาด กวา้ง X ยาว มาตรฐาน 1 น้ิว (2.5เซนติเมตร) ประเภทไมข้องช้ินไมส้ับ 
ไมจ้าํกดัประเภทของไม ้โดยประเภทของไมท่ี้สามารถนาํมาผลิตได ้ตอ้งสามารถใหค่้าความร้อนไม่ตํ่า
กวา่ 3,500 kj/kg ซ่ึงท่อนไม ้เศษก่ิงไมใ้นทุกพื้นท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีตอ้งการ 
 

 บริษัท  ฐานเศรษฐกจิ จํากดั (THAN) 
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจทางดา้นประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ โฆษณา  และงานกิจกรรม  
 

 บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC) 
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจทางดา้นให้บริการโครงสร้างเหลก็ รับเหมาก่อสร้าง และงาน

โยธาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรับงานจากในประเทศและนอกประเทศ ซ่ึงงานท่ีรับในขณะน้ีรับจากผูรั้บเหมา
โดยตรง (Main-Contractor) ผูรั้บเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) บริษทั
ยอ่ยสามารถรับงานเหมา ประกอบและติดตั้งงานโครงสร้าง งานท่อ  และงานก่อสร้าง ซ่ึงโครงการใน
ปัจจุบนัของบริษทัย่อย ไดแ้ก่ งานประกอบเช่ือมงานรถเล่ือน งานก่อสร้างฐานโครงสร้างขนาดใหญ่ 
งานติดตั้งท่อและป๊ัม   เป็นตน้ 

 

2.2       การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 กลยุทธ์การตลาด 

บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์ จํากดั  (มหาชน)  (RWI) 
1.  เน่ืองจากบริษทัย่อยมีการผลิตและจาํหน่ายสินคา้หลายชนิด โดยสินคา้แต่ละชนิด ใน

กลุ่มเป้าหมายก็มีพฤติกรรมการช้ือหรือให้ความสําคญัท่ีแตกต่างกันออกไปทางบริษัทย่อยจะใช ้        
กลยทุธ์เขา้ถึงลูกคา้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มผูรั้บเหมา ให้ความสนใจ 
เร่ืองราคาท่ีมีการกาํหนดระยะเวลากนัไวเ้ป็นลาํดบัแรก ในขณะท่ี ลูกคา้กลุ่มยานยนต ์ให้ความสนใจ
ดา้นคุณภาพก่อน จะตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ตามกลุ่มเป้าหมาย 

2.   รักษาฐานลูกคา้เดิมโดยยอดขายแต่ละปีท่ีมาจากลูกคา้เดิมมีไม่นอ้ยกวา่ 70% 
3.  บริษทัย่อยส่วนใหญ่มุ่งให้ความสนใจลูกคา้ท่ีมีปริมาณการใชม้ากๆ  และให้ความสนใจ

ลูกคา้ทั้งหมดท่ีมีการติดต่อกนั เช่น ให้บริการดา้นการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัต่าง ๆ  ตลอดจนการ
สอบถามปัญหาการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละการบริการอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อนาํมาปรับปรุงการทาํงานใหลู้กคา้
เกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้และการบริการของบริษทัยอ่ยมากยิง่ข้ึน 
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4.  การดาํเนินงานของบริษทัย่อยผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 นอกจากน้ี 
ผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตย ังผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก .) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม จึงใหค้วามมัน่ใจดา้นคุณภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.  สัดส่วนการขายลูกคา้ของบริษทัยอ่ย 70% เป็นลูกคา้ท่ีอยูต่ามภาคต่างๆ ของประเทศ จะมี
การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทัว่ประเทศ เช่น การจดักิจกรรมร่วมกนั เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แรง
ของช่องทางจาํหน่ายทัว่ประเทศท่ีมีอยู ่

6.  บริษทัย่อยมีนโยบายขยายสายผลิตภณัฑ์สินคา้ใหม่ให้มีสัดส่วนมากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อลด
ความเส่ียงในการดาํเนินกิจการ อีกทั้งยงัสามารถบริการลูกคา้โดยลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้หลาย
ประเภทจากทางบริษทัยอ่ยและทางบริษทัยอ่ยก็สามารถขยายตลาดโดยอาศยัช่องทางตลาดท่ีมีอยู ่โดย
ไม่ตอ้งเพิ่มทรัพยากรหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 7.  บริษทัย่อยเน้นการพฒันาความรู้ของบุคลากรในบริษทัย่อย  เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ความเขา้ใจในการบริหารงานและการทาํงาน  และบริษทัย่อยไดเ้ร่ิมนาํนโยบายการบริหารการผลิตท่ี
เน้นผลในดา้นคุณภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ดว้ยระบบการบริหารจดัการโดยมี
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective หรือ MBO)  เพื่อให้ระบบการผลิตบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด  

 

บริษัท  เอือ้วทิยา  จํากดั  (มหาชน)  (UWC) 
ในธุรกิจพลงังาน บริษทัย่อยของ UWC ไดด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทน  โดยจะจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีสญัญาซ้ือ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ปัจจุบนัมีโครงการลงทุนดา้นโรงไฟฟ้าท่ีมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 
21.6  เมกะวตัต ์ นอกจากน้ี UWC มีแผนขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอ่ืนๆ เพิ่ม
มากข้ึน ทั้งในพื้นท่ีกลยทุธ์ในประเทศ และเพ่ือเพิ่มความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละกาํไรแบบมี
เสถียรภาพใหแ้ก่ UWC ในระยะยาว 

1. ผลติสินค้าทีมี่คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

บริษทัยอ่ยมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํในคุณภาพผลิตภณัฑ ์และรักษาคุณภาพการใหบ้ริการก่อนและ
หลงัการขาย โดยให้ความสําคญักับการอบรมและพฒันาบุคลากรของบริษัทย่อยให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และมี
ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจมาโดยตลอด อีกทั้งบริษทัย่อยมีความสัมพนัธ์ท่ีดี และใกลชิ้ดกบั
ลูกคา้เป็นอยา่งมาก จนทาํให้บริษทัยอ่ยไดรั้บงานอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด บริษทัยอ่ยจึงมุ่งเนน้การ
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป โดยการออกแบบ
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ผลิตภณัฑด์ว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพจากผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือ ผา่น
กระบวนการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยทีนัสมยั และมีการตรวจสอบรวมทั้งควบคุมคุณภาพทุก
ขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐาน ISO9001:2008 ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ลูกคา้ในการสัง่ซ้ือสินคา้ของบริษทัยอ่ย  

ธุรกิจพลงังาน 

 บริษทัย่อยของ UWC ได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
โดยจะดาํเนินการผลิตไฟฟ้าและจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ ตามขอ้กาํหนดและจะบริหารจดัการให้
สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบใหไ้ดสู้งสุดตามท่ีมีสญัญารับซ้ือไฟฟ้าจากภาครัฐไว ้
 

2. การส่งมอบสินค้าท่ีตรงต่อเวลาและเช่ือถือได้ 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

งานส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นงานโครงการซ่ึงทาํเป็นสัญญาซ้ือขายโดยมีโครงการขนาดเลก็
ตั้งแต่สิบลา้นบาทจนถึงโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าร้อยลา้นบาทข้ึนไป โดยมีระยะเวลาการดาํเนิน
โครงการตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทั้งน้ี การส่งมอบผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามกาํหนดเวลาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัใน
การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัยอ่ยจะมีกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งส่งมอบ
งานอย่างชัดเจน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทย่อยสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม
กาํหนดเวลา โดยเป็นผลมาจากนโยบายการสํารองสินคา้ และกระบวนการผลิตท่ีรวดเร็วของบริษทั
ยอ่ย  

ธุรกิจพลงังาน 

 บริษทัย่อยของ UWC ได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
โดยจะดาํเนินการผลิตไฟฟ้าและจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ ตามขอ้กาํหนดและจะบริหารจดัการให้
สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบใหไ้ดสู้งสุดตามท่ีมีสญัญารับซ้ือไฟฟ้าจากภาครัฐไว ้
 

บริษัท เอน็เนซอล จํากดั (ENS)  
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจทางดา้นบริหารจดัการพลงังาน ซ่ึงมีความพร้อมท่ีจะนาํเสนอโครงการ

เป็นโรงไฟฟ้าประเภทผลิตร่วม  หรือโรงไฟฟ้าประเภทผลิต เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆ  ตั้งแต่
ขนาดเลก็เพ่ือใชใ้นอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการดงักล่าวและ
มีประสบการณ์ในโครงการท่ีไดติ้ดตั้งแลว้เสร็จมากว่า 8  ปี ไดพ้บทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  จนได้
นาํมาปรับรูปแบบแนวทางความเป็นไปไดข้องโครงการประเภทเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้มีโอกาสขยาย
ธุรกิจในลาํดบัต่อไป 

 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั  (PLE) 
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จุดเด่นของบริษทัย่อย บริษทัย่อยมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพความสามารถ
พร้อมท่ีจะดาํเนินงานในโครงการก่อสร้างขดุเจาะดนัท่อลอดขนาดใหญ่ได ้บริษทัยอ่ยมีความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัลูกคา้ และผูรั้บเหมาช่วง ทาํให้มีโอกาสไดง้านโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มลูกคา้รายเดิมและราย
ใหม่ ทั้งงานของทางภาครัฐและเอกชน 

จุดดอ้ยของบริษทัย่อย บริษทัย่อยยงัไม่สามารถเขา้ร่วมประมูลงานจากหน่วยงานภาครัฐได้
โดยตรง  บริษัทย่อยจึงอาจตอ้งร่วมมือกับบริษัทท่ีสามารถเขา้ร่วมประมูลงานได้โดยตรงกับทาง
หน่วยงานภาครัฐ 

ดา้นการตลาด ส่งเสริมสร้างศกัยภาพของบริษทัย่อยโดยใชก้ารตลาดเชิงรุก ใชเ้ครือข่ายของ
บริษทัย่อย สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ โดยมีความรับผิดชอบสูงต่อลูกคา้ มีการวางแผนงานท่ีดี 
เพ่ือส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั  (EBM) 
สาํรวจแหล่งวตัถุดิบ 

1. หาแหล่งวตัถุดิบในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของโรงไฟฟ้าของ
บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ และโรงงานอุตสาหกรรมของลูกคา้ท่ีตอ้งการใชป้ริมาณต่อวนั 
/ ต่อเดือน / ต่อปี 

2. มีชนิดวตัถุดิบตรงตามความตอ้งการของโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 
เช่น Bio Mass, Bio gas (ไมฟื้น, ไมส้บั, หญา้เนเปียร์, ชานออ้ย, แกลบ) เป็นตน้ 

3. มีระยะทางการขนส่งจากแหล่งวตัถุดิบมายงัท่ีตั้ งโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
เหมาะสมในแต่ละแห่ง 

4. มีราคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีในแต่ละโซนภาค 
5. เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกไมท้ดแทนจากไมท่ี้ถูกตดัโค่นไป 
6. คดัสรรคู่สญัญา ท่ีเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือบริษทัยอ่ยท่ีจะมาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการ

จดัหา จดัส่งแหล่งวตัถุดิบและทาํการขนส่งทั้งทางบก ทางนํ้า ทางรางใหก้บับริษทัยอ่ย 
 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC) 
1.  การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยผา่นการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก 

TÜV Rheinland Thailand จาํกดั  ซ่ึงเป็นผลให้ลูกคา้มีความมัน่ใจในดา้นคุณภาพเป็นอย่างดี รวมทั้ง
อาศยัขอ้ไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีใชง้านในการก่อสร้างโรงงานหรืออาคาร  

2.  บริษทัยอ่ยมีการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการการผลิต เพื่อให้ไดม้าตรฐานขั้นสูงและ
ติดตามดูแลผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้าํหน่ายไปแลว้ และติดตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อนาํมาปรับปรุงตลอดเวลา
เป็นผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจใน ดา้นคุณภาพและดา้นการบริการหลงัการซ้ือขายเพิ่มมากข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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3.  บริษทัย่อย มีนโยบายการตั้งราคาใกลเ้คียงกบัคู่แข่งและให้ความสําคญักบัฐานลูกคา้เดิม
เพ่ือท่ีจะรับงานเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 
 

2.2.2 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จํากดั  (มหาชน)  (RWI) 
บริษทัย่อยจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทั้งหมดให้แก่ลูกคา้ภายในประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้

ตามกลุ่มสินคา้ไดด้งัน้ี  
 กลุ่มสินคา้ ลวดเหลก็กลา้สาหรับคอนกรีตอดัแรงและ ลวดเหลก็กลา้ตีเกลียวสาหรับคอนกรีต
อดัแรง กลุ่มลูกคา้ประกอบดว้ย 

1. ลูกคา้ภายในประเทศ 
1.1 ภาคเอกชน คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 96 ของยอดขายลวดเหลก็แรงดึงสูง  

ประกอบดว้ย  
 โรงงานผลิตภณัฑค์อนกรีตต่างๆ เช่น โรงงานหล่อเสาเขม็ เสาไฟฟ้า แผน่พ้ืน  คาน

สะพาน ผนงัสาํเร็จรูป เป็นตน้ 
 กลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกบัหน่วยงานราชการ  เช่นผูรั้บเหมาก่อสร้าง

อาคารสูง ก่อสร้างทางด่วน รถไฟฟ้าสายต่างๆ 
1.2 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 

ศูนยซ่์อม สร้างสะพานฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายลวดเหล็ก
แรงดึงสูง 

2. ลูกคา้ต่างประเทศ 
2.1 จาํหน่ายตรงสู่ผูใ้ชล้วดเหลก็ของประเทศนั้น เป็นผูใ้ชท่ี้นาํลวดเหลก็ไปใชใ้นการผลิต

ผลิตภณัฑค์อนกรีต เช่นโรงงานผลิตเสาเขม็ แผน่พ้ืน เสาไฟฟ้าคอนกรีต 
2.2 จาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่ายประเทศนั้นๆ 

 

กลุ่มสินคา้ ลวดเช่ือมเปลือยใชเ้ช่ือมเหล็กกลา้ละมุลดว้ยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal 
Arc Welding Wire หรือ GMAW)  กลุ่มลูกคา้ประกอบดว้ย 

1. ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมลวดเช่ือมโลหะต่างๆ ในสดัส่วนร้อยละ 91 
2. จาํหน่ายตรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเช่ือมต่างๆ  ในสดัส่วนร้อยละ 9 

 
 
 
 

 กลุ่มสินคา้ลวดสปริง  กลุ่มลูกคา้ประกอบดว้ย 
1. อุตสาหกรรมท่ีนอน                                                         
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2. อุตสาหกรรมยานยนต ์ 
 กลุ่มโช๊คอพั   
 กลุ่มขอ้โซ่ 
 กลุ่มซ่ีลอ้รถ 
 กลุ่มเบาะรถยนต ์                     
 สปริงในยานยนตท์ัว่ไป 

3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน                                                                                                                                  
4. อุตสาหกรรมสปริงต่างๆ 
 

กลุ่มสินคา้ลวดเหลก็กลา้คาร์บอนตํ่า ( ลวดปลอก ) กลุ่มลูกคา้ประกอบดว้ย  
1. กลุ่มผูผ้ลิตคอนกรีต เช่น ผูผ้ลิตท่อสาํเร็จรูป  ผูผ้ลิตเสาเขม็หรือเสาไฟฟ้า  
2. กลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
3. กลุ่มผลิตผนงัสาํเร็จรูป 
4. ผูรั้บเหมาสร้างทาง  
5. หน่วยงานราชการ  
6. ผูแ้ทนจาํหน่าย หรือร้านคา้วสัดุก่อสร้าง  
 

กลุ่มสินคา้ตะแกรงเหลก็กลา้เช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุ่มลูกคา้ประกอบดว้ย 
1. กลุ่มผูผ้ลิตคอนกรีต เช่น ผูผ้ลิตท่อสาํเร็จรูป ผูผ้ลิตแผน่พ้ืนสาํเร็จรูป 
2. กลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกบัหน่วยงานราชการต่างๆ  
3. กลุ่มผลิตผนงัสาํเร็จรูป เช่น พฤกษา ฯ  
4. ผูรั้บเหมาสร้างทาง  
5. หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง , ศูนยส์ร้างและบูรณะสะพาน , กรมโยธาธิการ 

กรมชลประทาน  การเคหะแห่งชาติ เป็นตน้ ซ่ึงประมูล  ตรง นาํไปใชใ้นหน่วยงานต่างๆ  
6. ผูแ้ทนจาํหน่าย หรือร้านคา้วสัดุก่อสร้าง 
 

ทั้ งน้ี  บริษัทย่อยให้ความสําคัญกับลูกค้าท่ีทําธุรกิจติดต่อกันมาเป็นเวลานาน  และมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมาโดยตลอด ส่วนลูกคา้ใหม่บริษทัย่อยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยงัลูกคา้ท่ีมี
ความมัน่คงทางการเงินและมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 

บริษัท  เอือ้วทิยา  จํากดั  (มหาชน)  (UWC) 
 บริษทัยอ่ยจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดใหแ้ก่ลูกคา้ภายในประเทศ ตามกลุ่มลูกคา้  ดงัน้ี 
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1. กลุ่มผู ้รับเหมาก่อสร้างจากต่างประเทศและในประเทศ ซ่ึงรับงานจากหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2. ลูกคา้รายยอ่ย ในส่วนของการขายสินคา้อุตสาหกรรมและการรับประกอบและติดตั้งโครง
เหลก็ทัว่ไป   

3. การให้บริการรับชุบสังกะสี   บริการรับชุบสังกะสีให้กบัลูกคา้ซ่ึงเป็นเอกชนทัว่ไปซ่ึง
ผลิตภณัฑข์องลูกคา้มีขอ้กาํหนดท่ีจะตอ้งชุบสงักะสี 

4. จาํหน่ายผลิตภณัฑ์สินคา้อุตสาหกรรม  เช่น โซ่  เฟือง มอเตอร์และเกียร์ สําหรับใชใ้น
โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป   ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์บริษทัยอ่ยนาํมาจาํหน่ายให้เป็นสินคา้นาํเขา้
มาจากต่างประเทศยีห่อ้ RENOLD  และ  ARNOLD  ซ่ึงมีช่ือเสียง  และมีคุณภาพสูงเป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไปในต่างประเทศ 
 

 บริษัท  เอน็เนซอล จํากดั  (ENS) 
 บริษทัยอ่ยจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดใหแ้ก่ลูกคา้ภายในประเทศ ตามกลุ่มลูกคา้  ดงัน้ี 

1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตลมร้อนและไอนํ้ า 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่าน้ีจะสามารถลดตน้ทุนการผลิตโดยการนาํก๊าซธรรมชาติไป
ผลิตไฟฟ้าก่อนและนําลมร้อนและไอนํ้ าท่ีได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ใน
ขบวนการผลิต 

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุมท่ีตอ้งการปรับปรุงการใชพ้ลงังานภายใน
องค์กรของตนเองให้มีการประหยดัพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยอนุรักษ์
พลงังานอยา่งเป็นระบบ 

 

               บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จํากดั (PLE) 
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัยอ่ยแบ่งเป็นลูกคา้ภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั

ย่อยจะเป็นหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะงานท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง รวมทั้ งส่วน
ภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั  (EBM) 
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กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล เน่ืองจากมีการใช้ไมส้ับเป็นเช้ือเพลิง       
ชีวมวลจาํนวนมากเพื่อทดแทนพลงังานจากนํ้ามนัเตาและถ่านหินซ่ึงมีราคาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  

จากการสํารวจพบว่า ในปี 2558 มีโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีขายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ 4,766 โรง    
ตอบรับซ้ือไฟฟ้าแลว้แต่ยงัไม่ลงนามในสญัญา 1,479 โรง อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 2,438 โรง (ขอ้มูลจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

ดงันั้นการผลิตไมส้ับเช้ือเพลิงชีวมวลป้อนเขา้สู่โรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีใชช้ิ้นไมส้ับเป็นเช้ือเพลิง 
จึงยงัมีความตอ้งการใชช้ิ้นไมส้บัเช้ือเพลิงในปัจจุบนัและอนาคตเป็นจาํนวนมาก  

 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC) 
1. กลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างจากต่างประเทศและในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า

ต่างประเทศ 
2. ลูกคา้รายยอ่ย ในส่วนของการรับประกอบและติดตั้งโครงเหลก็ทัว่ไป   
3. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โดยจะรับงานซ่อมบาํรุง ซ่ึงเป็นงานเฉพาะทาง  

 

2.2.3 นโยบายราคา 
บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) (RWI) มีนโยบายการตั้งราคา โดยใชว้ิธีตน้ทุน

บวกส่วนเพ่ิม (Cost  Plus Margin) อย่างไรก็ตาม ในการกาํหนดราคาขั้นสุดท้าย จะคาํนึงถึงความ
ตอ้งการในการบริโภคและสภาวะการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในแต่ละช่วง เน่ืองจากอุตสาหกรรม
เหลก็เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความผนัผวนตามวฏัจกัรธุรกิจเป็นหลกั 

 

บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน)  (UWC) 
ธุรกิจเสาโครงเหล็ก มีนโยบายกาํหนดราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการ

บริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอตัราการสูญเสียจากการผลิตให้น้อยท่ีสุด ทาํให้บริษทัย่อย
สามารถกาํหนดราคาขายท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยมีนโยบายการกาํหนดราคา
ผลิตภณัฑโ์ดยบวกเพิ่มกาํไรส่วนต่างจากตน้ทุน ซ่ึงมีปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณากาํหนดราคาประกอบดว้ย 
ราคาวตัถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต ความยากง่ายของผลิตภณัฑ์ ช่วงเวลาท่ี
เสนอราคา จาํนวนและปริมาณงาน  กาํลงัการผลิต พร้อมทั้งพิจารณาประวติัลูกคา้แต่ละรายท่ีเคยมี
ธุรกรรมร่วมกนั  

ธุรกจิพลงังาน ราคาขายไฟฟ้า จะเป็นเป็นไปตามขอ้กาํหนดของรัฐตามเง่ือนไขท่ีมีการลงนาม
ในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัหน่วยงานรัฐไว ้

 
 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  (PLE)  มีนโยบายในการเสนอราคาสําหรับโครงการ
ก่อสร้าง ขดุเจาะดนัท่อลอด รวมทั้งงานโยธาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัยอ่ยจะคาํนวณตน้ทุนโครงการและ
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ค่าใชจ่้ายต่างๆ และกาํหนดอตัรากาํไรขั้นตน้บนพ้ืนฐานของเหตุผลตามประเภทของโครงการและ
สภาพการแข่งขนั 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากัด  (EBM)  มีนโยบายกาํหนดราคาท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้น
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ และจดัหาวตัถุดิบท่ีมีราคาท่ีตน้ทุนตํ่า ทาํให้
บริษทัย่อยสามารถกาํหนดราคาขายท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ ปัจจุบนับริษทัย่อยมีนโยบายการ
กาํหนดราคาผลิตภณัฑโ์ดยบวกเพิ่มกาํไรส่วนต่างจากตน้ทุน ซ่ึงมีปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณากาํหนดราคา
ประกอบดว้ย ราคาวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิต ระยะทาง และค่าขนส่ง จาํนวนและปริมาณงาน กาํลงัการ
ผลิต พร้อมทั้งพิจารณาประวติัลูกคา้แต่ละรายท่ีเคยมีธุรกรรมร่วมกนั 

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (WJC)  มีนโยบายในการเสนอราคาสําหรับงาน
รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษทัยอ่ยจะคาํนวณตน้ทุนโครงการและค่าใชจ่้ายต่างๆ และกาํหนดอตัรากาํไร
ขั้นตน้บนพื้นฐานของเหตุผลตามประเภทของโครงการและสภาพการแข่งขนั 

 

2.2.4 การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย  
บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) (RWI) 
1. รักษาช่องทางจาํหน่ายของบริษทัยอ่ยโดย ลูกคา้ท่ีมีการช้ือลวดจากบริษทัยอ่ย ในปี 2558  

ตอ้งรักษาไว ้โดยในปี 2559 ยอดการใชล้วดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่เดิม  
2. จากโครงการท่ีจะมีในอนาคต ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ จะมีการเพ่ิมช่องทาง

จาํหน่ายต่างประเทศ 
3. จาํหน่ายลวดผา่นตวัแทน 

 

บริษัท  เอือ้วทิยา  จํากดั  (มหาชน)  (UWC)    
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

บริษทัยอ่ยสามารถแบ่งช่องทางการจดัจาํหน่ายใหแ้ต่ละกลุ่มและแต่ละชนิดงานไดจ้าํนวน 2 
ช่องทาง เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแ้ก่  

1.  การรับงานโดยการเป็นผูรั้บเหมาย่อย จากผูรั้บเหมาหลกัท่ีชนะการประมูลงาน โดยส่วน
ใหญ่เป็นงานเสาโครงเหลก็สายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโครงเหลก็โทรคมนาคม ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัยอ่ย
ได้รับงานเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูงท่ีมีมูลค่างานสูงจากบริษัท J-POWER SYSTEMS 
CORPORATION   บริษทั ไทยซูมิเดนเอ็นยิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จาํกดั และ บมจ.ล็อกซเลย ์ 
และรับงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมจากบริษทั บีบี เทคโนโลยี จาํกดั  (รับทาํงานให้กบั บมจ.โท
เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่)  บริษทั ไวร์เออ  แอนด์  ไวร์เลส จาํกดั  (รับทาํงานให้กบั บมจ. ทรู คอร์
ปอเรชัน่)  และ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์(รับทาํงานใหก้บั บมจ. ทีโอที) 
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2.  การเขา้ร่วมประมูลโครงการโดยตรงเพื่อเป็นผูรั้บจา้งเหมาหลกัของโครงการโดยส่วนใหญ่
เป็นงานเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้ายอ่ย ซ่ึงบางคร้ัง  กฟผ.  กฟภ.   และ กฟน. จะเปิดโอกาสให้ผูผ้ลิต
สินคา้สามารถเขา้ไปประมูลงานไดโ้ดยตรง ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัยอ่ยมีนโยบายมุ่งเนน้ท่ีจะเขา้   ประมูล
งานดว้ยบริษทัย่อยเองเพื่อความคล่องในการดาํเนินงานและการประสานงาน อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่ม
ประวติัในการประมูลงานของบริษทัยอ่ย 

ธุรกิจพลงังาน 

บริษัทย่อยของ UWC ท่ีดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีช่องทางการจําหน่ายไฟฟ้าหลัก  คือ
หน่วยงานของรัฐ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

 

บริษัท เอน็เนซอล  จํากดั (ENS)  บริษทัยอ่ยจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและลมร้อนท่ีผลิตไดใ้หก้บั
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีบริษทัย่อยไดเ้ขา้ไปลงทุน ซ่ึงเป็นโครงการซ้ือขายกระแสไฟฟ้าและลมร้อน 
ระยะยาว 15 ปี สาํหรับกระแสไฟฟ้าส่วนท่ีเกินจากความตอ้งการของโรงงานบริษทัยอ่ยจะขายให้กบั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

 

บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จํากดั  (PLE)  บริษทัยอ่ยรับงานก่อสร้าง โดยบริษทัยอ่ยจะ
ติดต่อกบัผูว้า่จา้งโดยตรง ทั้งโดยการยืน่ประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยบริษทัยอ่ยจะติดต่อขอ
แผนงาน เพื่อคาํนวณเสนอราคาตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ในบางคร้ังบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บการติดต่อ
จากผูว้า่จา้งหรือผูค้วบคุมงานเน่ืองจากประสบการณ์ในการทาํงาน ท่ีผา่นมาผลงานมีคุณภาพท่ีผูว้า่จา้ง
ไวว้างใจใหบ้ริษทัยอ่ยเสนองานไดเ้พิ่มข้ึน 
 

บริษัท เอเวอร์กรีน  ไบโอแมส  จํากัด  (EBM)  บริษัทย่อยให้การสนับสนุนการส่งเสริม
การตลาด โดยพยายามเลือกช่องทางการจาํหน่ายให้เหมาะสมและดีท่ีสุดสําหรับลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 
ลกัษณะของช่องทางการจาํหน่ายกาํหนดรูปแบบไดจ้าํนวน 2 ช่องทางการจาํหน่าย เพื่อให้สามารถ
เขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 
1. การรับงานจากกลุ่มโรงไฟฟ้าและลูกคา้ทัว่ไปในปัจจุบนั ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวมีความตอ้งการ

วตัถุดิบเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นจาํนวนมาก โดยลูกคา้ไดเ้ขา้มาติดต่อเพื่อขอรับซ้ือจาํนวน 4-5 
ราย ซ่ึงมีความตอ้งการโรงไฟฟ้าละ 150 ตนัข้ึนไปต่อวนั  

2. กลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชร้ะบบหมอ้แรงดนัไอนํ้ า (Boiler) ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก
ในประเทศไทย 
 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC)  บริษทัยอ่ยรับงานก่อสร้าง โดยบริษทัยอ่ย
จะติดต่อกบัผูว้่าจา้งโดยตรง ทั้งโดยการยืน่ประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยบริษทัยอ่ยจะติดต่อ
ขอแผนงาน เพ่ือคาํนวณเสนอราคาตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ในบางคร้ังบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บการติดต่อ



                   บริษัท  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  จํากดั  (มหาชน)              แบบ 56-1  ประจําปี  2558                                          
   

รับรองความถูกตอ้ง........................................... 
- 21 - 

จากผูว้่าจา้งหรือผูค้วบคุมงานเน่ืองจากประสบการณ์ในการทาํงาน ท่ีผา่นมาผลงานมีคุณภาพท่ีผูว้่าจา้ง
ไวว้างใจใหบ้ริษทัยอ่ยเสนองานไดเ้พิม่ข้ึน 
 

2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จํากดั  (มหาชน) (RWI) 
 อุตสาหกรรมลวดเหลก็กล้าสาหรับคอนกรีตอดัแรงและ ลวดเหลก็กล้าตีเกลยีว 
 สําหรับคอนกรีตอดัแรง  
 ภาพรวมแนวโนม้การก่อสร้างในอนาคตมีทิศทางท่ีดี โครงการก่อสร้างพื้นฐานของภาครัฐท่ี
ออกมา ส่งผลต่ออุตสาหกรรมของการก่อสร้างในทางดี แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะความ
วุ่นวาย ความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยท่ีผ่านมา ส่งผลให้ ปี 2558 มีทิศทางท่ีไม่ดีนัก มีการ
ชะลอตัวในภาคก่อสร้าง จากท่ีมีการเติบโตไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี กลับเป็นการเติบโตติดลบ แต่
โครงการการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานดงักล่าว จะส่งผลกระตุน้การลงทุน จึงประมาณการวา่ ธุรกิจภาค
ก่อสร้าง จะกลบัมาเติบโตไม่นอ้ยกว่า 10% ต่อปี  จากแนวโนม้ดงักล่าวทาํให้สินคา้วสัดุก่อสร้างจะมี
การเติบโตต่อเน่ืองตามการก่อสร้าง  ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทั้งหมด 12 ราย 
โดยบริษทัยอ่ยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 10  จดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 5  ของตลาดรวม 

ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดาํเนินธุรกิจ   
 ผู้ประกอบการรายใหม่ทีจ่ะเข้าสู่ตลาด  
เน่ืองจากเดิมธุรกิจน้ี เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนเร่ิมต้นมากและต้องใช้เทคโนโลยีหรือ

กระบวนการผลิตท่ีซบัซอ้นถึงแมว้่าปัจจุบนัเคร่ืองจกัรมีราคาถูกลง และเคร่ืองจกัรเทคโนโลยีในการ
ผลิตง่ายข้ึน การลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรง่ายข้ึน แต่สินคา้ชนิดน้ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และ
ความคุน้เคยในการใชง้าน จึงทาํใหก้ารเขา้ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่ทาํไดย้าก 

 อาํนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า  
เน่ืองจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า PCW&PCS มีผู ้ขายอยู่หลายรายทั้ งในและ

ต่างประเทศ ทาํให้การเจรจาต่อรองในการช้ือวตัถุดิบทาํได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได ้เพราะคุณภาพวตัถุดิบมีผลต่อสินคา้สาํเร็จรูปท่ีผลิตออกมาและยงัมี
ผลต่อตน้ทุนการผลิตดว้ย 

 อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้า  
จากภาวการณ์ก่อสร้างท่ีมีการชะลอตวัจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ในปี 2558 ทาํใหก้าร

ลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง  ความตอ้งการลวดเหล็กนอ้ยลงส่งผลต่อราคาสินคา้ ทาํให้ผูช้ื้อ
สินคา้มีอาํนาจต่อรองสูง   แต่จากโครงการลงทุนท่ีจะมีในอนาคต ทาํใหก้ารผลิตสินคา้ของลูกคา้ มีการ
ผลิตท่ีต่อเน่ือง อีก 5 ปี ขา้งหนา้จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐบาลและโครงการลงทุนของ
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ภาคเอกชน ความตอ้งการลวดเหลก็มีมากข้ึน ดงันั้นความสนใจของลูกคา้จะสนใจคุณภาพของวตัถุดิบ
และการส่งมอบมากกวา่ อาํนาจการต่อรองกจ็ะลดลง 

 สินค้าทดแทน 
จากการท่ีสินคา้ PCW&PCS เป็นสินคา้เฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ 

เสาเขม็คอนกรีต เสาไฟฟ้า แผนพ้ืนสาํเร็จรูป โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น ทางรถไฟฟ้า ทางด่วน 
อาคารสูง  ซ่ึงในการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีตดงักล่าว มีการกาํหนดระบุใหใ้ชว้ตัถุดิบ PCW&PCS เป็น
ส่วนประกอบ ดงันั้นทาํใหสิ้นคา้อ่ืนท่ีจะมาทดแทนไม่สามารถใชแ้ทนได ้

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกจิ 
เน่ืองจากภาวะก่อสร้าง ปี 2558 มีการชะลอตวั และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมี

การเล่ือนออกไป ทาํให้กาํลงัผลิตของโรงงานหลายแห่งมีกาํลงัผลิตมากกว่าความตอ้งการ ส่งผลให้
การแข่งขนัของผูผ้ลิตสินคา้จากในประเทศด้านราคารุนแรงมาก  ประกอบกับมีการนําสินคา้จาก
ต่างประเทศ เช่นจากประเทศจีน  ซ่ึงมีการผลิตลวด PCW&PCS ดว้ย ส่งผลทาํให้มีการแข่งขนัรุนแรง
ข้ึน แต่เน่ืองจากสินคา้ PCW&PCS เป็นสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั คุณภาพตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน ทาํให้สินคา้ท่ีจะนาํเขา้ตอ้งการการทดสอบและขออนุญาตนาํเขา้มาในประเทศ ในขณะท่ี
สินคา้ท่ีผลิตในประเทศได ้มาตรฐาน มอก. อยู่แลว้ สามารถผลิตและจาํหน่ายไดท้นัท่ี อีกทั้งในกรณี
สินคา้มีปัญหา ลวด PCW&PCS ท่ีผลิตในประเทศสามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็วกว่า มีสินคา้เปล่ียน
ทดแทนใหใ้ชไ้ดท้นัที  จึงทาํใหมี้การแข่งขนัรุนแรงในกลุ่มผูผ้ลิตในประเทศมากกวา่  

 

อุตสาหกรรมลวดเช่ือมเปลอืยใช้เช่ือมเหลก็กล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม  
(Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW) 
ลวดเช่ือมท่ีใช้เช่ือมโลหะมีอยู่หลายประเภท ลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกลา้ละมุลดว้ย

อาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม  ก็เป็นอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงในอดีตการเช่ือมโลหะนิยมใชล้วดเช่ือมแบบกา้น
ธูป แต่มีความล่าชา้ในการใชง้านท่ีตอ้งเช่ือมโลหะแบบต่อเน่ืองและงานเช่ือมท่ีมีปริมาณงานมาก จึง
เร่ิมมีการใชล้วดเช่ือมเปลือยใชเ้ช่ือมเหล็กกลา้ละมุลดว้ยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม มากข้ึน  ซ่ึงปริมาณ
ลวดท่ีใชม้ากข้ึน  จึงมีการนาํลวดจากต่างประเทศท่ีมีคุณภาพตํ่าแต่ราคาถูก มาจาํหน่าย ทาํใหล้วดเช่ือม
น้ี มีปัญหาการแข่งขนัดา้นราคาท่ีสูง 
 ในปี 2558 มีผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมลวดเช่ือมไฟฟ้าในประเทศอยู่ 5 ราย โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดรวมประมาณร้อยละ 40 ส่วนท่ีเหลือเป็นการนาํเขา้จากต่างประเทศร้อยละ 60 ซ่ึงส่วนใหญ่
นาํเขา้จากประเทศจีนและเกาหลี 
 
  ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดาํเนินธุรกิจ  

 ผู้ประกอบการรายใหม่ทีจ่ะเข้าสู่ตลาด  
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เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนมาก ตอ้งใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตท่ี
ซบัซอ้น และตน้ทุนการผลิตตอ้งสามารถแข่งขนักบัลวดนาํเขา้จากต่างประเทศได ้ ความคุน้เคยของ
ลูกคา้ในการใชง้านทาํให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ไม่สามารถเขา้ตลาดไดร้วดเร็ว ถา้ไม่มีจุดดึงดูดความ
สนใจเช่นราคาถูกมาก กลุ่มผูใ้ชก้็ไม่มีความสนใจ เพราะผูใ้ชล้วดถา้ใชข้องผูป้ระกอบการรายใดแลว้
ไม่ค่อยเปล่ียนแปลง เน่ืองจากมีความชินกบัการใชง้านแลว้  

 อาํนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า 
เน่ืองจากแหล่งวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ลวดเช่ือมเปลือยใชเ้ช่ือมเหล็กกลา้ละมุลดว้ยอาร์ก

โดยมีก๊าซปกคลุม  มีผูข้ายอยูห่ลายรายทั้งในและต่างประเทศ ทาํใหก้ารเจรจาต่อรองในการช้ือวตัถุดิบ
ทาํไดไ้ม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได ้เพราะคุณภาพวตัถุดิบมี
ผลต่อสินคา้สาํเร็จรูปท่ีผลิตออกมาและยงัมีผลต่อตน้ทุนการผลิตดว้ย 

 อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้า  
ผลจากสินคา้ลวดเช่ือมนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีมีราคาถูก โดยท่ีคุณภาพไม่มีความแน่นอน    

ทาํใหก้ลุ่มผูใ้ชท่ี้ใชล้วดเช่ือม คุณภาพระดบัปานกลางลงมา มีความสนใจในสินคา้ดงักล่าวทาํใหผู้ผ้ลิต
ในประเทศลดราคาลงมาเพ่ือรักษาตลาด  เป็นผลทาํใหลู้กคา้กลุ่มน้ี มีอาํนาจในการต่อรองมากในเร่ือง 
ราคา   

 สินค้าทดแทน 
ลวดเช่ือมมีหลายประเภท การเช่ือมเหล็กแต่ละประเภทตอ้งใช้ลวดเช่ือมท่ีเหมาะกบัเหล็ก

นั้นๆ ลวดเช่ือมเปลือยใชเ้ช่ือมเหลก็กลา้ละมุลดว้ยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม การนาํไปใชง้านเหมาะกบั
งานเหล็กกลา้ทนแรงดึง และตอ้งเช่ือมต่อเน่ือง ผูเ้ช่ือมไม่ตอ้งมีความชํานาญ งานเช่ือมท่ีออกมา
สวยงาม สินคา้ท่ีจะทดแทน  ลวดเช่ือมเปลือยใชเ้ช่ือมเหลก็กลา้ละมุลดว้ยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม  อาทิ 
ลวดเช่ือมแบบกา้นธูป สามารถเช่ือมงานเหลก็ประเภทเดียวกนัได ้แต่มีความล่าชา้ เน่ืองจากลวดแต่ละ
เส้นยาว 30-40 ซม. จึงไม่เหมาะกบังานเช่ือมท่ีตอ้งเช่ือมต่อเน่ือง จึงทดแทนลวดเช่ือมเปลือยใชเ้ช่ือม
เหลก็กลา้ละมุลดว้ยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุมไดน้อ้ย 

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกจิ 
คู่แข่งในปัจจุบนัของธุรกิจคือ ลวดเช่ือมท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ท่ีมีราคาถูกเขา้

มาจาํหน่าย ทาํใหต้อ้งปรับทั้งการผลิตและการตลาด โดยปรับปรุงการผลิตใหท้นัสมยั คุณภาพแน่นอน 
ตน้ทุนตํ่าลง แข่งขนักบัลวดเช่ือมท่ีนาํเขา้ และอาศยัความไดเ้ปรียบในดา้นการแกปั้ญหาสินคา้มีปัญหา 
สามารถแก้ไขได้รวดเร็วกว่า และการนําเขา้แต่ละคร้ังใช้เวลา 1-2 เดือน การท่ีตน้ทุนตํ่าลงทาํให้
สามารถปรับราคาแข่งขนัลวดนาํเขา้ได ้ทาํให้ช่องห่างระหว่างราคาแคบลง ผูน้าํเขา้จึงลดความสนใจ
ในการนาํลวดเช่ือมเขา้มาจาํหน่าย 
 

อุตสาหกรรมลวดสปริง 
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ลวดสปริงเป็นลวดท่ีนําไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีนอน สปริงต่างๆ  จากท่ีผ่านมา
ปริมาณการผลิตยานยนต์ มีอัตราการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนตลอด และยงัมีทิศทางท่ีดีในอนาคต ซ่ึงใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์การใชล้วดสปริง ตอ้งการลวดสปริงท่ีมีคุณภาพดี มีการส่งมอบสินคา้ตรงตาม
เวลา และลวดสปริงท่ีใช้ในยานยนต์ ยงัมีการนําเขา้จากต่างประเทศอยู่มาก ถา้ลวดสปริงท่ีผลิตใน
ประเทศมีคุณภาพทดัเทียมต่างประเทศ กลุ่มผูใ้ชก้มี็ความยนิดีท่ีจะใชว้ตัถุดิบในประเทศมากกวา่ 

ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดาํเนินธุรกิจ  
 ผู้ประกอบการรายใหม่ทีจ่ะเข้าสู่ตลาด  
เน่ืองจาก  ธุรกิจน้ี เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนเคร่ืองจักรมาก  และต้องใช้เทคโนโลยีหรือ

กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั  และท่ีสาํคญัสินคา้น้ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและการทาํงานท่ีตอ้งการ
ความแน่นอนอาทิ ยานยนต ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การใชค้วามรู้ดา้นสินคา้แก่ผูใ้ช ้ความคุน้เคยใน
การใชง้าน ดงันั้นถา้ใชสิ้นคา้ของผูป้ระกอบการรายใหม่ ยงัไม่มีความชาํนาญหรือประสบการณ์การ
ผลิต กลุ่มผูใ้ชก้็ไม่ให้ความสนใจ  เพราะกลุ่มผูใ้ชมี้ปัจจยัดา้นราคารองลงมาจากคุณภาพ แต่การลด
ราคาลงสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ ใช่จะสาํเร็จตลอด ถา้ผูป้ระกอบการรายเดิมเสนอราคาใกลเ้คียง
กนั การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่จึงทาํไดย้าก อย่างไรก็ตาม ทั้งน้ี ส่ิงสําคญัในการทาํธุรกิจน้ี 
คือ การสร้างความสัมพนัธ์ ให้ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ มีการแนะนํา และบริการหลงัการขายท่ีดี ให้
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัไปดว้ย เป็นส่ิงสาํคญั
มากกวา่ 

 อาํนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า  
เน่ืองจากแหล่งวตัถุดิบท่ีจะนาํมาใชใ้นการผลิตสินคา้ HDW มีผูข้ายอยู่หลายรายทั้งในและ

ต่างประเทศ มีมาตรฐานของวตัถุดิบท่ีจะใชใ้นการผลิตสินคา้ท่ีชดัเจน  ทาํให้การเจรจาต่อรองในการ
ช้ือวตัถุดิบทาํไดไ้ม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได ้ 

 อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้า  
กลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้ HDW ส่วนใหญ่คาํนึงถึงเร่ืองคุณภาพสินคา้ท่ีผลิตออกมาและการส่งมอบเป็น

สําคญั ดงันั้นถา้ผลิตลวด HDW  ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกคา้ การส่งมอบ
ตรงเวลา  อาํนาจการต่อรองของลูกคา้จึงมีไม่มาก ถึงแมจ้ะมีวตัถุดิบจากต่างประเทศท่ีสามารถเขา้มา
จาํหน่ายได ้แต่ผูช้ื้อก็มีความไม่สะดวกในดา้นการเก็บวตัถุดิบไวม้าก การส่งมอบท่ีไม่เป็นไปตาม
กาํหนดหรือสินคา้มีปัญหารอการส่งมอบสินคา้ชดเชย รวมถึงความผนัผวนของค่าเงินทาํใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ 
มีความตอ้งการสินคา้ภายในประเทศมากกว่าสินคา้จากต่างประเทศในคุณภาพเดียวกนั แมร้าคาจะสูง
กวา่เลก็นอ้ย 

 สินค้าทดแทน 
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ในการผลิตสินคา้ของลูกคา้ ทางกลุ่มลูกคา้มีการกาํหนดมาตรฐานในการช้ือลวด HDW เช่น
ในอุตสาหกรรมยานยนต ์การช้ือลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกาํหนดว่า Spec ลวด , เกรดวตัถุดิบ    
เป็นอยา่งไร และแหล่งในการหาวตัถุดิบไดจ้ากแหล่งไหน จึงเป็นการเฉพาะเจาะจง ทาํให้ลวดอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั ไม่สามารถนาํมาใชท้ดแทนกนัได ้

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกจิ 
จากภาวะท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีขยายตวัอย่างมาก และประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ของ

ประเทศท่ีประกอบยานยนต์มาก ทาํให้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ขยายตัวตามและต่อเน่ือง 
อุปสรรคท่ีสาํคญัของธุรกิจน้ีคือลูกคา้กลุ่มน้ี จะพิจารณาคุณภาพท่ีคงท่ี การผลิตท่ีทนัสมยัและพฒันา
อยู่ตลอดเวลา     การส่งมอบท่ีตรงเวลาเป็นปัจจยัสําคญัในการช้ือ ทาํให้คู่แข่งแต่ละรายตอ้งแข่งกบั  
เทคโนโลยีท่ีคู่แข่งรายอ่ืนพฒันาข้ึนใหม่ตลอด โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ ซ่ึงบางประเทศมี     
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเร็วกว่าบริษทัยอ่ย ทาํให้คู่แข่งท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมน้ี รายใดพฒันาการผลิตท่ีชา้
จะส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ แต่ถา้สามารถพฒันาสินคา้ไดต่้อเน่ืองคู่แข่งในอุตสาหกรรมน้ีกมี็นอ้ยมาก 
และสามารถกาํหนดตลาดได ้ 
 

อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา ( ลวดปลอก ) และตะแกรงเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริม
คอนกรีต (Wire Mesh) 
ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดาํเนินธุรกิจ  
 ผู้ประกอบการรายใหม่ทีจ่ะเข้าสู่ตลาด  
การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ สามารถเขา้มาดาํเนินธุรกิจไดไ้ม่ยากในเร่ืองการผลิต

เพราะธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนไม่มาก และเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน 
เคร่ืองจกัรสามารถใช้ท่ีผลิตในประเทศหรือต่างประเทศก็ได ้ แต่ ส่ิงท่ีสําคญัคือความสัมพนัธ์ของ
ลูกคา้ท่ีมีกบัคู่คา้ และ ปริมาณลูกคา้ท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ ปริมาณการใชต่้อรายอาจจะไม่มาก แต่จาํนวน
ลูกคา้มีมาก  ดงันั้นปัญหาของผูป้ระกอบการรายใหม่คือตอ้งสามารถกระจายสินคา้ไดม้ากและเร็วท่ีสุด 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีเจา้หนา้ท่ีดูแลลูกคา้อยูท่ ัว่ประเทศ จึงสามารถกระจายสินคา้ไดท้ัว่ประเทศและมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีและยาวนานกบัลูกคา้ ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงของผูป้ระกอบการรายใหม่  

 อาํนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า  
เน่ืองจากแหล่งวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ มีผูข้ายอยูห่ลายรายทั้งในและต่างประเทศ ทาํใหก้าร

เจรจาต่อรองในการช้ือวตัถุดิบทาํได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ี
เหมาะสมไดอี้กทั้งราคาของผูข้ายวตัถุดิบในการผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลก็ ไม่วา่จะเป็นราย
เลก็หรือรายใหญ่ ราคามีความแตกต่างกนันอ้ย เพราะวตัถุดิบมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั  

 อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้า  
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จากภาวการณ์ก่อสร้างท่ีมีการชะลอตวัจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ในปี 2558 ทาํใหก้าร
ลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง  ความตอ้งการลวดเหล็กนอ้ยลง อีกทั้งสินคา้ดงักล่าวมีผูผ้ลิตอยู่
มาก  ส่งผลต่อราคาสินคา้ ทาํให้ผูช้ื้อสินคา้มีอาํนาจต่อรองสูง โดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ชใ้นกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล อาํนาจต่อรองของลูกคา้มีมาก และจะนอ้ยลงตามระยะทางท่ีห่างออกไป เน่ืองจากความไม่
สะดวกในการขนส่งกระจายสินคา้และความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีนอ้ย 

 สินค้าทดแทน 
สินคา้ลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลก็ เป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนาํไปใชใ้น

ผลิตภณัฑค์อนกรีต มีมาตรการกาํหนดไว ้อาทิ เสาเขม็คอนกรีต เสาไฟฟ้า การก่อสร้างถนน อาคาร ซ่ึง
ในการงานดังกล่าว  มีการกําหนดระบุให้ใช้ว ัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก  เป็น
ส่วนประกอบ และกาํหนดค่ามาตรฐานไวด้ว้ย ดงันั้นทาํใหสิ้นคา้อ่ืนท่ีจะมาทดแทนสามารถใชแ้ทนได ้
เช่นเหลก็เส้น แต่มีความไม่สะดวกในการใชง้าน และในการก่อสร้างตอ้งการความรวดเร็ว สะดวก ทาํ
ใหไ้ม่นิยมใชสิ้นคา้ทดแทน 

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกจิ 
เน่ืองจากภาวะก่อสร้าง ปี 2558 มีการชะลอตวั และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมี

การเล่ือนออกไป    กาํลงัผลิตมีมากกว่าความตอ้งการ ส่งผลให้การแข่งขนัของผูผ้ลิตสินคา้จากใน
ประเทศดา้นราคารุนแรง การขยายตลาดทาํไดย้ากเพราะผูผ้ลิตแต่ละรายพยายามรักษาลูกคา้ของตวัเอง 
 

โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท เอือ้วทิยา  จํากดั  (มหาชน)  (UWC) 
 อุตสาหกรรมเสาโครงเหลก็ไฟฟ้าแรงสูง 

อุตสาหกรรมเสาโครงเหลก็ไฟฟ้าแรงสูงเป็นไปตามโครงการขยายระบบสายส่งไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงยงัคงมีความตอ้งการสูง   เน่ืองจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
ของประเทศยงัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ใน
ประเทศจาํนวน 4 ราย  โดยบริษทัย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2558  ยงัคงเป็นผูน้าํในการผลิตและ
จาํหน่าย 

      ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดาํเนินธุรกิจ  
 ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบท่ีผา่นมามีการปรับตวัราคาเพ่ิมข้ึนบา้ง วตัถุดิบท่ีสาํคญัคือเหลก็ 

และสังกะสี ซ่ึงราคาเหลก็ และสังกะสีจะผนัผวนตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2558   ราคาวตัถุดิบไม่
เพ่ิมข้ึนสูงมากกวา่ปีก่อน จึงทาํใหไ้ม่มีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต 

 คู่แข่งรายใหม่  เน่ืองจากอุตสาหกรรมโครงสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ยงัมีความตอ้งการ    
สูงอยู ่ จึงคาดว่าอาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดการแข่งขนัเพิ่มข้ึน แต่
ในขณะเดียวกนั ผูผ้ลิตเดิมก็ไดใ้ห้ความสาํคญัในการหาตลาดต่างประเทศ ดงันั้นจึงคาดว่าผลกระทบ
ของผูผ้ลิตรายใหม่ยงัไม่รุนแรง 
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ความตอ้งการโครงเหลก็สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
 ความตอ้งการโครงเหลก็สายส่งไฟฟ้าแรงสูงในประเทศยงัคงสูงอยูป่ระมาณเฉล่ียปีละ 30,000 
ตนั และคาดว่าจะอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัหรือลดลงไปบา้งเพียงเลก็นอ้ยต่อไปอีก 5 – 10 ปี 

อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 
 อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมยงัคงมีความต้องการสูงพอสมควร เน่ืองจาก
ภายในประเทศยงัคงตอ้งลงทุนติดตั้งเครือข่ายระบบโทรคมนาคม เพ่ือรองรับระบบ 4 G แมว้่าปัจจุบนั
ไดมี้การติดตั้งพอสมควรแลว้ก็ตาม   รวมทั้งประเทศเพื่อนบา้นกาํลงัมีการขยายตวัเพ่ือรองรับการ
พฒันาในดา้นน้ีอยา่งมาก  ดงันั้นจึงคาดว่าในระยะใกลน้ี้ตลาดดา้นเสาโทรคมนาคม จะยงัมีปริมาณท่ี
สูงอยู ่ในส่วนของบริษทัยอ่ยจะมีผลิตภณัฑส์าํหรับเสาโครงเหลก็โทรคมนาคมทุกชนิด  

ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดาํเนินการธุรกิจ 
 ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบท่ีผา่นมามีการปรับตวัราคาเพ่ิมข้ึนบา้ง วตัถุดิบท่ีสาํคญัคือเหลก็ 
และสังกะสี จะผนัผวนสูงตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2558 น้ีราคาวตัถุดิบมีราคาไม่สูงกว่าปี       
ก่อนมาก ทาํใหไ้ม่มีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตของบริษทั  

ความตอ้งการเสาโทรคมนาคม 
ความตอ้งการเสาโทรคมนาคมในประเทศยงัมีความตอ้งการต่อเน่ืองจากในปี 2557  เพื่อ

รองรับระบบ 4G รวมทั้งอาจจะมีตลาดจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนท่ีเร่ิมมีการขยายเครือข่าย 
 

อุตสาหกรรมเสาโครงเหลก็สถานีไฟฟ้าย่อย 
ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยจาํเป็นจะตอ้งออกแบบโครงเหล็กสําหรับรองรับอุปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆ เช่น circuit,   breakers,   disconnecting switches,  lighting  arresters ท่ีจาํเป็นต้องใช้ใน
สถานีไฟฟ้ายอ่ย   
 ความตอ้งการโครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย  

ความตอ้งการโครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ยจะข้ึนอยูก่บัการขยายระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และหากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดข้ึนและมีความตอ้งการ
ไฟฟ้าสูง ก็มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีสถานีไฟฟ้ายอ่ยควบคู่กนัไปดว้ย ในส่วนของบริษทัยอ่ยคาดว่ายงั
เป็นผูน้าํในการผลิตและจาํหน่าย  และคาดว่าความตอ้งการในระยะต่อไปอยู่ประมาณ 3,000-5,000 
ตนั/ปี 

 

อุตสาหกรรมเสาโครงเหลก็ทัว่ไป 
ในการดาํเนินงานโครงเหลก็ทัว่ไป  บริษทัอาศยัเนน้การออกแบบหรือใชแ้บบงานท่ีตรงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้  โดยเนน้คุณสมบติั ขนาด และรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัโครงการก่อสร้างแต่ละ
แห่ง 
 ความตอ้งการโครงเหลก็ทัว่ไป   
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 โดยความตอ้งการโครงเหล็กทัว่ไปจะมีเพ่ิมข้ึนในระยะต่อไปอย่างต่อเน่ืองตามทิศทางของ
อุตสาหกรรมเหลก็  โดยเฉพาะในส่วนของการก่อสร้าง ซ่ึงใชแ้ทนผลิตภณัฑค์อนกรีตหรืออ่ืนๆ 
 

การบริการชุบสังกะสี 
 แนวโน้มของผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีมีขอ้กาํหนดให้มีการชุบสังกะสีเพ่ือป้องกันการผุกร่อนท่ีมี
เพิ่มข้ึนตลอดเวลา และคาดว่ายงัคงเพิ่มข้ึนต่อไปอีกนานในอนาคต   จากแนวโน้มท่ีเห็นได้จาก
ประเทศท่ีพฒันาแลว้  เน่ืองจากบริษทัย่อยให้บริการชุบสังกะสีแก่ลูกคา้รายย่อยทัว่ไปเป็นการเสริม
เท่านั้น 

 

อุปกรณ์สินค้าอุตสาหกรรม 
 บริษทัย่อยจดัจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมในกลุ่มประเภทอุปกรณ์ส่งกาํลงั  เช่น  โซ่ เฟือง 
เกียร์ และมอเตอร์   โดยเนน้สาํหรับสินคา้ยีห่อ้ RENOLDS ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง แต่ในดา้นการ
แข่งขนัในตลาดซ่ึงจะเป็นการแข่งขนัในดา้นการส่งมอบงานให้ไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็น
ตวัแปรท่ีสาํคญัในการแข่งขนั    
 

ธุรกจิพลงังานไฟฟ้าทดแทน 

การแข่งขนัในธุรกิจพลงังาน อาจเกิดข้ึนในดา้นพ้ืนท่ีตั้งโรงไฟฟ้าท่ีจะมีขอ้จาํกดัของสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง  นอกจากนั้น อาจมีการแข่งขนัดา้นการซ้ือวตัถุดิบท่ีเป็นเช้ือเพลิงในบริเวณใกลเ้คียง  
ทั้งน้ี บริษทัยอ่ย มีการเตรียมการดา้นการจดัหาวตัถุดิบจากเครือข่ายท่ีมีความเขม้แขง็ และพ่ึงพาตนเอง
ดว้ยการสร้างเครือข่ายการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีผสมผสาน  
 

โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จํากดั  (PLE) 
 อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีนับว่ามีการแข่งขันสูงมาก แต่ในปัจจุบันปริมาณงาน
ก่อสร้างเร่ิมเพ่ิมปริมาณมากข้ึน และภาครัฐให้ความสําคญักบังานก่อสร้างบ่อพกัและขุดเจาะดนัท่อ
ลอดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้ าเสีย และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงระบบวางท่อประธาน เพื่อลดปัญหาภยั
พิบติัท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 ในการรับงานก่อสร้างทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยปกติจะใช้วิธีประกวดราคา โดยคดัเลือก
ผูรั้บเหมาท่ีเสนอราคาใกลเ้คียงกบัราคากลาง และมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กาํหนด หากมีผูรั้บเหมาเขา้
ร่วมเสนอราคาหลายราย เจา้ของงานก็จะมีโอกาสเลือกผูรั้บเหมาไดม้ากในขณะเดียวกนัผูรั้บเหมาท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีเจา้ของงานกาํหนดก็มีสิทธิท่ีจะคดัเลือกโครงการเพื่อเขา้ร่วมในการประกวดราคา
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากเป็นตลาดเสรี ผูว้่าจา้งและผูรั้บเหมายอ่ยมีสิทธิต่อรองราคากนัได ้อยา่งไรก็ตาม
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เจา้ของงานจะเป็นผูก้าํหนดคุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้ร่วมประกวดราคา และมีสิทธิจะคดัเลือก
ผูรั้บเหมารายใดกไ็ดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 จากสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หากบริษัทใดสามารถรับงานได้หลาย
ประเภท  มีประสบการณ์ และความชาํนาญในงานหลายดา้น ท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ย่อมไดเ้ปรียบกว่าบริษทัอ่ืนๆ เพราะหากงานก่อสร้างประเภทใดลดลงก็สามารถรับงาน
ประเภทอ่ืนทดแทนได ้ทั้งน้ีรวมถึงความสามารถในการทาํงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในกาํหนดเวลา
และเป็นไปตามขอ้กาํหนดดว้ย 
 

โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM)  สรุปพอสงัเขปดงัน้ี 
1. นโยบายภาครัฐโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีนโยบายสนบัสนุนให้เอกชนจดัตั้งโรงไฟฟ้าขนาด

เล็กเพ่ือขายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ ลดภาระการลงทุนในโครงการจดัตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่    
ทาํให้ตลาดช้ินไมส้ับ เช้ือเพลิงชีวมวล มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและมีความตอ้งการมาก
ข้ึนทุกปี 

2. กระแสการใชพ้ลงังานทดแทนจากเศษวสัดุเพ่ือลดโลกร้อนกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของสังคม   
มีภาพลกัษณ์ธุรกิจท่ีดีและสวยงาม ทาํให้ตลาดรองรับอุตสาหกรรมช้ินไมส้ับเช้ือเพลิง      
ชีวมวลเปิดกวา้งและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

3. ราคาพลงังานจากนํ้ ามันและถ่านหินมีราคาสูง และมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทาํให้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชร้ะบบหมอ้แรงดนัไอนํ้ าไดป้รับการใชเ้ช้ือเพลิง
แบบชีวมวลมากข้ึน 

4. มีการสนับสนุนดา้นวตัถุดิบจากเศษเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมใ้น
ชุมชนจาํนวนมาก เพื่อนาํมาเป็นวตัถุดิบเช้ือเพลิงชีวมวล 

5. ภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้ระบบหม้อแรงดันไอนํ้ า (Boiler) มีความต้องการวตัถุดิบไม้สับ
เช้ือเพลิงชีวมวลเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

  

โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC)   
 อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีนับว่ามีการแข่งขันสูงมาก แต่ในปัจจุบันปริมาณงาน
ก่อสร้างเร่ิมเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเน่ืองจากต่างชาติได้เขา้มาลงทุนในประเทศมากยิ่งข้ึน  เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีค่าแรงท่ีถูกแต่ฝีมือดี   รวมทั้ งงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงมีงานต่อเน่ือง                
อนัเน่ืองมาจากตอ้งมีการซ่อมบาํรุงเป็นประจาํ  ดังนั้นถา้หากบริษทัไหนมีประสบการณ์และความ
ชาํนาญในการทาํงาน และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการทาํงานท่ีพร้อมก็จะไดรั้บโอกาสรับงานท่ีเพิ่ม   
มากข้ึน 
 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
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2.3.1 กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติ   
 บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จํากดั  (มหาชน)  (RWI) 

บริษทัยอ่ยมีโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 5 ถนนไอ-ห้า ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ใน
ปี 2558  มีกาํลงัการผลิตรวม 48,000 ตนัต่อปี  

ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัย่อยใชก้าํลงัการผลิตจริงเฉล่ียประมาณร้อยละ 58 ของกาํลงัการผลิต
รวมต่อปี โดยจะดาํเนินการผลิตอยา่งต่อเน่ืองประมาณ 20 ชัว่โมงต่อวนั  
 ในปี 2559 บริษัทย่อยได้ขยายกาํลังการผลิตเป็น 65,000 ตันต่อปี ซ่ึงจะใช้กําลังการผลิต
ประมาณร้อยละ 70 ของกาํลงัการผลิตทั้งหมด 
 

 บริษัท  เอือ้วทิยา  จํากดั  (มหาชน)  (UWC)   
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

บริษทัยอ่ยมีโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เพียงแห่งเดียว และมีกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 24,000 ตนัต่อปี 

ธุรกิจพลงังาน 

บริษทั UWC มีบริษทัยอ่ยท่ีทาํดา้นพลงังานทดแทนไดแ้ก่ 
1. บริษทั ออสกา้ร์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จาํกดั (OSCAR) เป็นโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวล ตั้งอยู่

อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์  
2. บริษทั พาราไดซ์ กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (PGE) เป็นโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ ตั้งอยู่

อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า  1.8 เมกะวตัต ์
3. บริษทั ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (TRCCE) เป็นโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวล ตั้งอยู่

อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์วนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้า
เขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 

4. บริษทั ยูดบับลิวซี โซร์ล่า จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน เช่น 
แสงแดด 

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM)   
บริษทัยอ่ยมีกาํลงัการผลิตไมส้บัเช้ือเพลิงชีวมวลรวมประมาณ 300,000 – 350,000 ตนัต่อปี 
 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC)   
 บริษทัย่อยมีโรงงานตั้งอยู่เลขท่ี 543/4 หมู่ 1 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  
ทั้งน้ีในปี 2558 หลงัจากท่ีบริษทัไดป้รับปรุงและเพิ่มเคร่ืองจกัรเขา้มา บริษทัเองมีแผนในการผลิต
โครงสร้างประมาณ 250 ตนัต่อเดือน หรือประมาณ 3,000 ตนัต่อปี 
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2.3.2  วตัถุดิบและชนิดของวตัถุดิบ 
บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จํากดั  (มหาชน)  (RWI) 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต ประกอบดว้ย ลวดเหลก็ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  
(1) ลวดเหล็ก  HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8, 9, 11 และ  13 

มิลลิเมตร เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND  
(2) ลวด  MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้ งแต่ 5.5 มิลลิเมตร      

ข้ึนไป เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ลวดอ่ืนๆ 
(3) ลวดเหลก็ LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5.5 มิลลิเมตร ใชใ้นการ

ผลิตลวดเช่ือมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกลา้ละมุลดว้ยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม  (Gas Metal 
Arc Welding Wire หรือ GMAW) 

(4) ลวดเหล็ก  LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร 
สาํหรับผลิตลวดเหลก็กลา้คาร์บอนตํ่า  (ลวดปลอก)  และตะแกรงเหลก็กลา้เช่ือมติดเสริม
คอนกรีต (Wire Mesh) 

วตัถุดิบดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีวสัดุอ่ืนทดแทน เน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคา้ประเภท
ลวดเหลก็ชนิดต่างๆ ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เหมือนกบัสินคา้ประเภทอ่ืนๆ 
 ในปี 2558 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีการจดัหามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ  โดยมีผู ้
จาํหน่ายประมาณ 5 ราย  บริษทัยอ่ยมีนโยบายกระจายความเส่ียงภายใตว้ิกฤต เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่า
ไม่มีการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต และในปี 2559 บริษทัมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนท่ีมาจาก
ผูผ้ลิตภายในประเทศใหม้ากข้ึน เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีมาจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

 บริษัท  เอือ้วทิยา  จํากดั  (มหาชน)  (UWC) 
 งานเสาโครงเหลก็ชุบสังกะสี 

การบริหารสินคา้คงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการประกอบธุรกิจผลิต
เสาโครงเหล็กชุบสังกะสีและถือเป็นปัจจยัสําคญัในการแข่งขนั ซ่ึงการท่ีบริษทัย่อยสามารถรักษา
ความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ดเ้น่ืองจากบริษทัย่อยมีสินคา้คงคลงัมากเพียงพอและเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาด ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีตอ้งการ บริษทัยอ่ย
มีนโยบายควบคุมระดบัสินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยสั่งซ้ือวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ เหลก็ สังกะสี และวตัถุดิบอ่ืนๆ จากผูผ้ลิต
ในประเทศทั้งจาํนวน 

ปัจจุบนั บริษทัย่อยไดมี้การสั่งซ้ือวตัถุดิบประเภทเหล็กจากผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 
ราย อย่างไรก็ตาม โดยบริษทัย่อยสามารถจดัหาปริมาณเหล็กและประเภทของเหล็กไดต้ามท่ีบริษทั
ยอ่ยตอ้งการและราคาซ้ือท่ีเหมาะสมโดยใชก้ารเปรียบเทียบราคา มาโดยตลอด นอกจากนั้น ในแต่ละปี
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บริษัทย่อยได้จดัซ้ือสังกะสีทั้ งหมดมาจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
สังกะสีเพียงรายเดียวของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีปริมาณสังกะสีภายในประเทศขาดแคลน 
บริษทัยอ่ยสามารถสั่งซ้ือสังกะสีมาจากต่างประเทศได ้

บริษทัยอ่ยมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ล่วงหน้าบางส่วนเพื่อให้ได้วตัถุดิบในปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการและ
ประโยชน์ใชส้อยของลูกคา้ นอกจากนั้นบริษทัย่อยมีระบบการบริหารและการจดัการสินคา้คงคลงั
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึงการพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบท่ีมีความน่าเช่ือถือทั้ง
ในด้านคุณภาพของวตัถุดิบ และการส่งมอบงานท่ีตรงต่อเวลา เป็นผลให้บริษทัย่อยไม่มีอุปสรรค
ปัญหาในการส่งมอบสินคา้ล่าชา้  

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตคือ เหลก็และสังกะสี มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  เหลก็ฉากขาเท่ากนั ชั้นคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต่   L40x40x3   ถึง   L200x200x20 

(2)  เหลก็ฉากขาเท่ากนั ชั้นคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต่  L75x75x6  ถึง   L250x250x35 
(3)  สงักะสี ความบริสุทธ์ิ 99.99% 

ด้วยขอ้กาํหนดของสินคา้และมาตรฐานสินคา้บริษทัจึงใช้วตัถุดิบท่ีผลิตในประเทศเกือบ
ทั้งหมด 

 สินค้าอุตสาหกรรม 

บริษัทย่อยได้นําเขา้สินค้าอุตสาหกรรมเกือบทั้ งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศ
เยอรมนั ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีการบริหารสินคา้คงคลงัโดยติดตามความเคล่ือนไหวของขอ้มูลสถิติการสั่งซ้ือ
ยอ้นหลงัเพื่อท่ีจะสามารถประมาณความตอ้งการของตลาดไดแ้ละจดัหาระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม
ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดแ้บ่งประเภทการบริหารสินคา้คงคลงัไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มหลกัดงัน้ี 

(1) สินคา้หมุนเวียนเร็วหรือกลุ่มท่ีถูกสั่งซ้ือเป็นประจาํ เป็นกลุ่มท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง และ
ผูซ้ื้อตอ้งใชสิ้นคา้ทนัทีหลงัจากบริษทัไดท้าํการสั่งซ้ือสินคา้ ทาํให้บริษทัตอ้งมีสินคา้คงคลงัสํารอง
มากเพียงพอและพร้อมส่งตลอดเวลา ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑโ์ซ่  ขอ้ต่อโซ่  เป็นตน้ 

(2) สินคา้ปกติหรือกลุ่มท่ีถูกสั่งซ้ือไม่บ่อยคร้ัง เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง และผูซ้ื้อสามารถรอ
สินคา้ได ้ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยไม่จาํเป็นตอ้งสาํรองสินคา้คงคลงัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงประกอบดว้ยเฟือง และ 
COUPLING เป็นตน้ 

 

ธุรกจิพลงังาน 

ปัจจุบนัมีพืชพลงังานท่ีสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้าอยูห่ลากหลาย โดย
บริษทัใชพ้ืชพลงังานในการผลิตหลกั ดงัน้ี 

ไมส้ับ หมายถึง การนาํไมเ้บญจพรรณ ท่ีเหลือจากการตดัแต่งตน้ไมใ้หญ่จากสวนไร่นา หรือ
สวนผลไม ้ มาผา่นกระบวนการสบัยอ่ยใหก้ลายเป็นช้ินเลก็นาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงพลงังานทดแทน 
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 เนเปียร์ หรือ หญ้าเล้ียงช้าง เป็นหญ้าท่ีมีคุณสมบัติเด่นท่ีเหมาะสมในการนํามาเป็นพืช
พลงังานคือ ปลูกและขยายพนัธ์ุไดง่้าย มีการเจริญเติบโตเร็ว ใหผ้ลผลิตนํ้ าหนกัสดประมาณ 60-80 ตนั
ต่อไร่ต่อปี  

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM)   
บริษทัย่อยดาํเนินการผลิตช้ินไมส้ับเช้ือเพลิงชีวมวล สามารถใชว้ตัถุดิบไมท่้อน เศษไม ้ทุก

ประเภท ไดแ้ก่ 
- ไมท่้อน 
- เศษก่ิงไม ้ ไมฟื้น และรากไม ้
- หวัไม ้และปีกไม ้
โดยขนาดไมท่ี้จะเขา้เคร่ืองบดสบั ตอ้งมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 12 น้ิว ความยาวไม่เกิน 150 

เซนติเมตร สามารถใหค้่าความร้อนไม่ตํ่ากว่า 1,727 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม ในค่าความช้ืนท่ี 55%  ซ่ึง
ไมทุ้กชนิดมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  

 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC) 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตคือ เหลก็โครงสร้างและท่อ และเน่ืองจากบริษทัยอ่ยตอ้งรับงาน

จากต่างประเทศดว้ย จึงตอ้งสัง่ซ้ือวตัถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ  ดงันั้นในปี 2558 บริษทัยอ่ยมีแผน
ท่ีจะลงทุนใน BOI  เพ่ือลดภาษีนําเขา้วตัถุดิบ หรือติดต่อผูค้า้รายใหม่ท่ีสามารถสั่งซ้ือวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศได ้

 

2.3.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จํากดั (มหาชน)  (RWI) 
ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ประกอบดว้ยผลกระทบหลกัดงัต่อไปน้ีคือ 
(1) มลภาวะทางอากาศ เช่น ไอกรดไฮโดรคลอริกท่ีเกิดข้ึนในขบวนการทาํความสะอาดลวด 

   (2)    มลพิษทางนํ้า  เช่น สภาพนํ้าท้ิงท่ีมีสภาพเป็นกรด และปริมาณกากตะกอนของนํ้าเสีย 
 (3)   มลภาวะท่ีเกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม 

บริษัทย่อยได้จัดให้มีการวดัผลและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม และผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี เพื่อลดผลกระทบและเปรียบเทียบผลการปฏิบติัจริงกบั
อตัราสูงสุดท่ีกฎหมายกาํหนด โดยไดว้่าจา้งบริษทั แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จาํกดั เพื่อตรวจวดัมลภาวะ
ทางอากาศตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม บริษทั โกลบอล ผทิูลิตี เซอร์วิส จาํกดั เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าท้ิงของโรงงานทุกๆ เดือน  ตามขอ้กาํหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บริษทั เบตเตอร์เวิลดก์รีน จาํกดั (มหาชน) และ หจก. เอส. เค. อินเตอร์เคมิคอล เพื่อกาํจดั
ส่ิงปฏิกลูเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑข์องประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
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ผลการดาํเนินการของบริษทัยอ่ย เพ่ือป้องกนัปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีดงัต่อไปน้ี 
(1) มลภาวะทางอากาศ  บริษทัย่อยไดมี้การควบคุมโดยมีระบบบาํบดัอากาศ ( Scrubber )  

ทุกจุดท่ีเกิดมลภาวะทางอากาศและทาํการตรวจวดัตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด เม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน และ 21-22 พฤษภาคม 2558 และ วนัท่ี 5-18 พฤศจิกายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 พารามเิตอร์ ระบบบําบัด หน่วยวดั ค่า
มาตรฐาน 

ค่าท่ีวดัได้ 
 

1. Air Emission Quality  
    Monitoring 

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 
5) Carbon monoxide (CO) - ppm 870 515.39 

2. Working Area Air  
    Quality Monitoring 

1) Hydrogen Chloride Scrubber ppm <5 0.067 
2) Benzene - ppm <10 <0.020 
3) Sulfuric Acid Scrubber mg / m 3 1 - 
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) 

 
ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 90 

  ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 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
กลางไม่เกิน 
32 0C 

30.6 
30.5 
29.4 
29.5 
30.3 
29.4 
32.5 

(2) นํ้ าเสียจากการผลิต นํ้ าท่ีใช้ในการผลิตจะนํามาบาํบัดทางเคมีเพื่อให้คุณภาพนํ้ าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด ก่อนท่ีจะปล่อยสู่แหล่งสาธารณะ เม่ือวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2558  สรุปไดด้งัน้ี 

 

พารามิเตอร์ ระบบบําบัดนํา้เสีย ค่ามาตรฐานจากการนิคมฯ ค่าทีว่ัดได้ 
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1.  pH  
 

ผา่นระบบบาํบดัทางเคมี
ของหน่วยงานเคมีและ 

นํ้าเสีย 
 

5.5 – 9.0 6.9 
2.  Total Suspened Solids ไม่เกิน 50 mg / l 3.0 
3.  Total Dissolved Solids       5,000 mg / l 781 
4.  Oil & Grease ไม่เกิน5 mg / l 1.6 
5. Chemical Oxygen Demand ไม่เกิน 120 mg / l 16.00 
6.  Biology Oxygen Demand ไม่เกิน 20 mg / l <2.0 
7. Dissolved Oxygen - 4.84 

 
(3) มลภาวะท่ีเกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

โรงงาน  จะถูกนาํมาคดัแยก และจดัเก็บอย่างเป็นสัดส่วนก่อนนาํไปกาํจดัอย่างถูกตอ้งตามประกาศ   
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

กากของเสีย วธีิการกาํจัด บริษัททีก่าํจัด หมายเหตุ 
1.  ขยะมูลฝอยจากสาํนกังาน นาํคดัแยกและเผา เทศบาลมาบตาพดุ  
2.  เศษลวดและเศษโลหะ - นาํกลบัไปหลอมใหม่ 

- นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ 
  ใหม่ดว้ยวิธีอ่ืนๆ 
- คดัแยกประเภทเพ่ือ  
  จาํหน่ายต่อ 

- หจก. ส. โชคชยั รวมเศษ 
- หจก.ทวีนุสรณ์ 
- บจก. ราเซล  
- บจก. โพธ์ิทองคา้ของเก่า 
- บจก. ศกัด์ิทวี รีไซเคิล 

 

3. ตะกอนจากการบาํบดันํ้าเสีย  
ปรับเสถียรและฝังกลบ 

 
บมจ. เบตเตอร์ 
เวิลดก์รีน 

 
อา้งอิงตาม

ใบอนุญาตกรม
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

4. ขยะอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
(ฟอสเฟต ,   ผงสบู่ , หลอดไฟ, 

เศษผา้เป้ือนนํ้ามนั , 
กากตะกอนนํ้าเสีย) 

5. กรดHCL เส่ือมสภาพ นาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ หจก. เอส.เค.  
อินเตอร์เคมิคอล 

6.กรวดปนตะกัว่ นาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ บจก. เอสซี แอนดซ์นั  
เอน็จิเนียร่ิง 

 

 
 บริษัท  เอือ้วทิยา  จํากดั  (มหาชน) (UWC) 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เป็นเช่นเดียวกนักบัโรงงานอ่ืนๆ 
ท่ีมีลกัษณะการดาํเนินการผลิตเช่นเดียวกบับริษทัยอ่ย  ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการป้องกนัผลกระทบ



                   บริษัท  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  จํากดั  (มหาชน)              แบบ 56-1  ประจําปี  2558                                          
   

รับรองความถูกตอ้ง........................................... 
- 36 - 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มในดา้นมลภาวะทางอากาศ  นํ้ า และจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม และมีผลการ
ตรวจวดัมลภาวะอากาศดงัน้ี 
 

Monitories Parameter ระบบบําบัด ค่ามาตรฐาน ค่าทีว่ดัได้ 
1. Air Emission HCI Scrubber <200 mg / m3      0.001 mg / m3 
2. Working Area HCI Scrubber <5 ppm 0.145 ppm 
3. Sound level   <70 db(A)       65.4 db(A) 

  

ในส่วนของระบบนํ้าเสียจากการผลิตมีผลการวดัดงัน้ี 
Parameter ค่ามาตรฐาน ค่าทีว่ดัได้ 

1.  PH 5.5 – 9.0 8.5 
2.  Total Suspended Solids (TSS) < 50 mg / l 1 
3.  Total Dissolved Solid  (TDS) < 3,000 mg / l 501 
4.  Chemical Oxygen Demand  (COD) < 120 mg / l 49 
5.  Zinc  < 5 mg / l ND 

 

หมายเหตุ 
1. วนัท่ีเกบ็ตวัอยา่ง คือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 
2. ไม่มีการระบายนํ้าเสียสู่ภายนอกโรงงาน 

 

 ในส่วนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน มีวิธีการกาํจดัดงัน้ี 
กากของเสีย วธีิการกาํจัด บริษัททีก่าํจัด 

1.  ขยะมูลฝอย นาํไปคดัแยกฝังกลบ สาํนกังานเขตมีนบุรี 
2.  เศษลวดและโลหะ นาํกลบัไปหลอมใหม่ หจก.ถีระวงษ ์รีไซเคิล 

บจก. เหลก็สยามยามาโตะ 
3.  ตะกอนจากการบาํบดันํ้าเสีย ปรับเสถียรและฝังกลบ บมจ.โปรเฟสชัน่แนลเวสตฯ์ 
4.  สังกะสีฝุ่ นและเมด็ Reuse บจก. อุทิศเอน็เตอร์ไพร์ส 

หจก. สามพรานฟาวน์ดีร์ 
บจก. นวภทัรกิจ 
หจก. นฐัวฒิุ พาณิชย ์

5.  นํ้ามนัไฮโดรลิคเก่า Reuse บจก. แซนดซ์อร์ 
6.  กรดเกลือเส่ือมสภาพ แปรสภาพนาํไปใชใ้หม่ บจก. อนัช่ิง อินดสัทรี 

 

 บริษัท  เอน็เนซอล  จํากดั 
บริษัทย่อยได้มีการควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า และทาํการตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผลสรุป
ไดด้งัน้ี 
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บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM) 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการการผลิตของโรงไม้สับเช้ือเพลิงชีวมวลเป็น

เช่นเดียวกนักบัโรงงานไมส้ับอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะการดาํเนินการผลิตทางดา้นเสียงดงัของเคร่ืองจกัร และ
เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ดิม และเป็นไปตาม
กฎหมายต่างๆ ท่ี เก่ียวข้อง  บริษัทย่อยได้ออกแบบอาคารและการวางผงัโครงการ เป็นไปตาม 
มาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภยั  

ทางบริษทัยอ่ยป้องกนัผลกระทบทางดา้นเสียงโดยการจดัสรรพ้ืนท่ี ออกแบบจดัตั้งอาคารห่าง
จากแหล่งชุมชน และการติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในตวัอาคารท่ีมีลกัษณะปิด เพ่ือป้องกนัการเกิด
อนัตรายจากเสียงดงัซ่ึงอาจส่งผลกรทบต่อสุขภาพของคนงานท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีและประชาชน
บริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 

 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC) 
มลภาวะท่ีเกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม  ในส่วนของเสียอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

โรงงาน มีวิธีการกาํจดัดงัน้ี 
 

กากของเสีย วธีิการกาํจัด บริษัททีก่าํจัด 
1.  ขยะมูลฝอย นาํไปคดัแยก ฝังกลบ เทศบาลตาํบลหนองขาม 
2.  เศษลวดและโลหะ นาํกลบัไปหลอมใหม่ ทาํการประมูลบริษทั 

เพื่อกบันาํมาหลอมใหม่ 

   

แหล่งกาํเนิด พารามเิตอร์ หน่วยวดั 
ปริมาณที่
ตรวจวดัได้ 

ค่า
มาตรฐาน 

 
ปล่อง SGI 
เช้ือเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

Ø  ของปล่อง m 1.20 - 
อุณหภูมิภายในปล่อง 0C 480 - 
ความเร็วลมในปล่อง m/s 5.72 - 
ปริมาตรอากาศท่ีออกจากปล่อง m 3/min 387.95 - 
ปริมาณออกซิเจน (O2) % 18.3 - 
ปริมาณฝุ่ น (TSP) mg/m 3 2.9 60 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ppm < 1.3 20 
ออกไซดข์องไนโตรเจนในรูป
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ 
(NO as NO2) 

ppm 5.8 120 
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2.4 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
   บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน)  (RWI) 

- ไม่มี - 
 

   บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั  (มหาชน)  (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 บริษทั มีงานโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการและคาดวา่
จะส่งมอบงานทั้งหมดในปี 2559   มีดงัน้ี 

 

 
ช่ือโครงการ 

ปริมาณงาน 
(ตนั) 

มูลค่างานท่ียงั 
ไม่ส่งมอบ 
(ลา้นบาท) 

เสาโครงเหลก็ไฟฟ้าแรงสูง 11,525 503.25 
เสาโทรคมนาคม 1,043 33.09 
งาน Substation 291 13.37 
งานโครงเหลก็ทัว่ไป 431 6.07 
      รวม 13,290 555.78 

 

ธุรกิจพลงังาน 

- ไม่มี-  
 

    บริษทั เอน็เนซอล จาํกดั (ENS) 
- ไม่มี - 

 

    บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  (PLE) 
- ไม่มี - 

 

    บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM) 
- ไม่มี - 
 

    บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (WJC) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 บริษทั มีงานโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการและคาดวา่

จะส่งมอบงานทั้งหมดในปี 2559  มีดงัน้ี   
 ปริมาณงาน มูลค่างานท่ียงั 
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ช่ือโครงการ (ลา้นบาท) ไม่ส่งมอบ 
(ลา้นบาท) 

Renovation and repair work efficiency 
TRCCE power plant Project  

27.81 5.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย และ

แนวทางในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

3.  ปัจจยัความเส่ียง 
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1)   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 
บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) (RWI)  
RWI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นผูผ้ลิตลวดเหลก็แรงดึงสูง  ลวดเช่ือมไฟฟ้า และลวดอ่ืนๆ  ซ่ึงตอ้ง

ใช้วตัถุดิบเหล็กลวด (Wire  Rod)  เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต  โดยวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมีการ
จดัหามาจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดย RWI มีการจดัซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้าํหน่าย 5 ราย ทั้ง
ท่ีผลิตภายในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น อินเดีย และยุโรป เป็นตน้ ทั้งน้ี RWI 
ไดต้ระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงดงักล่าว โดยมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเพื่อ
ประเมินสถานการณ์และแนวโนม้ของราคาและปริมาณความตอ้งการ เพื่อนาํมาพิจารณาประกอบการ
ตดัสินใจในการส่ังซ้ือและบริหารจดัการวตัถุดิบคงคลงัให้มีความเหมาะสม และให้สอดคลอ้งกับ
ระยะเวลาการกาํหนดราคาขายผลิตภณัฑข์องบริษทัยอ่ยและช่วยใหส้ามารถบริหารตน้ทุนไดดี้ข้ึน และ
ยงัมีวตัถุดิบเพียงพอต่อแผนการผลิตในระยะรายไตรมาส  

บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

UWC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัรับผลิตเสาโครงเหลก็ประเภท  เสาโครงเหลก็สาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูงเสาโครงเหลก็โทรคมนาคมเสาโครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย เสาโครงเหลก็ทัว่ไปโดยมี
วตัถุดิบท่ีสาํคญัไดแ้ก่เหลก็และสังกะสีเป็นวตัถุดิบสาํคญัซ่ึงการเคล่ือนไหวของราคาเหลก็และสังกะสี
จะมีการเปล่ียนแปลงตามอุปสงคแ์ละอุปทานของผูผ้ลิตเหลก็และสังกะสีและผูใ้ชเ้หลก็และสังกะสีทัว่
โลก  ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของราคาเหลก็และสงักะสีจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของ UWC 

บริษัท   ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (WJC)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจบริการ
ก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการข้ึนรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยูท่ี่แหลมฉบงั  โดยรับงานโลหะ
ทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
อ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งใชว้ตัถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง, ท่อเหล็ก วตัถุดิบในการก่อสร้าง เช่น อิฐ, หิน, ปูน 
และ ทราย เป็นตน้ ซ่ึงการเคล่ือนไหววตัถุดิบจะมีการเปล่ียนแปลงตามอุปสงคแ์ละอุปทานของผูผ้ลิต
และผูใ้ชท้ัว่โลก ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัยอ่ย 

 
อยา่งไรกต็าม UWC และ WJC มีนโยบายการบริหารความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 

(1)  การกาํหนดราคาขายและกาํหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่วนต่าง
กาํไรในระดบัท่ีสามารถจะแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ได ้  

(2)  มีนโยบายติดตามการเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเพื่อประเมินสถานการณ์และ
แนวโนม้ราคาวตัถุดิบเพื่อนาํมาประกอบการพิจารณาตดัสินใจกาํหนดราคารับจา้งผลิตเสาโครงเหลก็ 
และวางแผนสัง่ซ้ือและบริหารจดัการวตัถุดิบคงคลงัใหมี้ความเหมาะสม  



                   บริษัท  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  จํากดั  (มหาชน)              แบบ 56-1  ประจําปี  2558                                          
   

รับรองความถูกตอ้ง........................................... 
- 41 - 

(3)  พฒันาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือควบคุมตน้ทุนการผลิตให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม  

(4)  มีนโยบายรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ทาํให้สามารถเจรจาต่อรองกบัลูกคา้บางราย
เพื่อขอปรับราคาจาํหน่ายให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบ ในกรณีท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบ  

(5)  มีการติดตามดูแลผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้าํหน่ายไปแลว้รวมทั้งการติดตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
นาํมาปรับปรุงการทาํงานให้ดีข้ึนอยูต่ลอดเวลาส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและการ
บริการหลงัการขายเพิ่มมากข้ึนทาํใหส้ามารถกาํหนดราคาขายในระดบัท่ีเหมาะสมได ้

ธุรกิจพลงังาน 

เช้ือเพลิงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษทัจึงเล็งเห็น
ความสําคญัในการบริหารจดัการเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้า โดยจะมุ่งเน้นการจดัหาและใช้เช้ือเพลิง        
ชีวมวลประเภท ไมส้ับ และตน้เนเปียร์ เพื่อทดแทนจากการใชเ้ช้ือเพลิงแกลบท่ีมีราคาแกลบสูง ทั้งน้ี
บริษทัยงัมีแผนจะติดตั้งเคร่ืองสับไม ้สําหรับผลิตไมส้ับจากไมท่้อนหรือรากไม ้พร้อมทั้งจดัหาพื้นท่ี
เพ่ือบริหารจดัการปลูกตน้เนเปียร์ เพื่อบริหารตน้ทุนการผลิตของโรงไฟฟ้า  
 

2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) (RWI)   
RWI ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้ดัซ้ือวตัถุดิบ (เหล็กลวด) จากต่างประเทศ ในรูปเงินสกุลดอลล่าร์

สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 80  ของยอดซ้ือรวมทั้งหมด ทาํให้ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนมีผลต่อ
ตน้ทุนการผลิตและการดาํเนินงานของ RWI เน่ืองจาก RWI จาํหน่ายสินคา้ทั้ งหมดให้แก่ลูกคา้ใน
ประเทศ อตัราแลกเปล่ียนจึงมีผลโดยตรงกบัราคาของวตัถุดิบ  

ดงันั้น เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  RWI ไดท้าํสัญญากบัสถาบนัการเงินเพื่อแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเป็นเงินบาททนัที ณ วนัท่ี RWI ยื่นทรัสตรี์ซีฟ (T/R) กบัธนาคาร ซ่ึงสัญญาไดค้ลอบคลุม
สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมด ทาํให้ช่วยลดผลกระทบของความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนไดห้ากค่าเงินบาทภายหลงัจากวนัท่ีซ้ือวตัถุดิบอ่อนตวัลง 

 
บริษัท เอน็เนซอล จํากดั (ENS)   

 ENS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจดา้นบริหารการจดัการพลงังาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า  
จาํเป็นต้องซ้ือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ  ทําให้ความผนัผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนมีผลต่อตน้ทุนการผลิตและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยโดยตรง  เน่ืองจากอะไหล่ต่างๆ 
รวมถึงการบาํรุงรักษา ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเกือบทั้งหมด 
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 ดงันั้น เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ENS จึงไดติ้ดต่อกบัผูผ้ลิตโดยตรงในการนาํเขา้อุปกรณ์
และอะไหล่ต่างๆ  เพื่อลดรายจ่ายในการดําเนินการผ่านตัวแทน  อีกทั้ งย ังเป็นการเพิ่มความรู้  
ความสามารถใหแ้ก่บุคลากรในการติดต่อประสานงานและทาํงานร่วมกนัในการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร
กบัผูผ้ลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจของ ENS มาจากภายในประเทศทั้งส้ิน 
ดงันั้นความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนจึงไม่มีผลต่อรายไดข้อง ENS  
 

3) ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึง่พงิผู้จัดจําหน่ายวตัถุดิบท่ีสําคญั 
บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

UWC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยซ้ือวตัถุดิบหลกัเกือบทั้งหมดจากผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ   UWC จึง
อาจมีความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบในกรณีท่ีผูจ้ดัจาํหน่าย  ไม่สามารถจดัส่งวตัถุดิบให้แก่ 
UWC ไดต้ามกาํหนด และ UWC ไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งอ่ืนเขา้มาไดต้ามแผนการผลิต
สินคา้ตามท่ีไดรั้บคาํสัง่จากลูกคา้ 

 อย่างไรก็ตาม UWC ไดมี้การติดตามประเมินสถานการณ์โดยใกลชิ้ด และมีการวางแผนการ
สั่งซ้ือวตัถุดิบล่วงหน้า  และจากการดาํเนินงานของ UWC ในอดีตท่ีผ่านมา ยงัไม่เคยประสบปัญหา
ขาดแคลนวตัถุดิบ ทาํให้ UWC เช่ือมัน่ว่าจะไม่ไดรั้บผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบจากผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบดังกล่าว นอกจากน้ี UWC มีทางเลือกในการซ้ือวตัถุดิบท่ีสําคญั
ดงักล่าวจากผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบรายอ่ืน 

ธุรกิจพลงังาน 

UWC ไดมี้การวางแผนการจดัหาวตัถุดิบในรัศมีท่ีสามารถขนส่งไดร้อบโรงไฟฟ้า  และจดัหา
โกดงัเก็บเช้ือเพลิง เพ่ือให้โรงไฟฟ้าสามารถสํารองเช้ือเพลิงในช่วงท่ีอาจมีอุปสรรคในการเก็บเก่ียว
และขนส่ง เช่นฤดูฝน  ให้ไดอ้ย่างน้อย 15 - 30 วนั นอกจากน้ี UWC ยงัมีเครือข่ายการผลิตเช้ือเพลิง    
ชีวมวลดว้ยตวัเอง เพ่ือป้อนเช้ือเพลิงชีวมวลให้กบัโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อยของ UWC   ประกอบกบั 
UWC มีเครือข่ายในกลุ่มบริษทัในการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงจะทาํใหค้วบคุมตน้ทุน และป้องกนัความเส่ียง
ได ้

 
 
บริษัท เอน็เนซอล จํากดั (ENS)   
ENS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจดา้นบริหารการจดัการพลงังาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า  

ซ่ึงตอ้งใช้ก๊าซธรรมชาติ  เป็นเช้ือเพลิงในการขบัเคล่ือนเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและ ลมร้อน ซ่ึงมีผลต่อ
ตน้ทุนการผลิตและการดาํเนินงานของ ENS โดยตรง  เน่ืองจากเช้ือเพลิงท่ีใชท้ั้งหมดจะมาจากผูผ้ลิต
เพียงรายเดียวคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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ดงันั้น ENS ไดติ้ดตามข่าวสารและแนวโนม้ในการปรับราคาก๊าซอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงไดห้ารือ
ร่วมกนักบัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  เพื่อหาแนวทางเป็นไปไดใ้นการซ้ือขายก๊าซล่วงหนา้ อีก
ทั้งศึกษารายละเอียดของการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว เพ่ือเป็นอีกทางเลือกในการลดความเส่ียงใน
ส่วนน้ีลง 
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM)  

EBM เป็นบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจดา้นผูผ้ลิต และจาํหน่ายวตัถุดิบเพื่อเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล    
ซ่ึงตอ้งใชว้ตัถุดิบ ท่อนไม ้เศษก่ิงไม ้จาํนวนมาก จึงอาจมีความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ดงันั้น 
EBM จึงลงทุนในโรงไมส้ับใหอ้ยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบท่ีมีวตัถุดิบ (ท่อนไม ้เศษก่ิงไม)้ จาํนวนมากทั้งใน
พื้นท่ีและรัศมีใกลเ้คียงจากโรงงานแปรรูปไม ้โรงเล่ือยไม ้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งผูถื้อหุน้ในโรงไม้
สบัเป็นผูก้วา้งขวางในชุมชน เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบา้น ทาํใหส้ามารถซ้ือวตัถุดิบจากทอ้งถ่ิน ได้
โดยไม่มีการรบกวนจากคู่แข่งขนั ทาํให้ EBM เช่ือมัน่ว่าจะไม่ไดรั้บผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ 
ในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ 
 

4) ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้า 
บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

 UWC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยประกอบธุรกิจรับผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหลก็โทรคมนาคม   เสาโครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย   งานโครงเหลก็ทัว่ไป และ
จาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมตามความตอ้งการของลูกคา้   ลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัเป็นผูรั้บเหมาหลกั
หรือผูรั้บเหมาช่วงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   บมจ. กสท. 
โทรคมนาคม  UWC จึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงรายไดห้ลกัจากลูกคา้รายดงักล่าว 
 อย่างไรก็ตาม  UWC ไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้อย่างต่อเน่ือง  สืบเน่ืองจากการท่ี UWC ผลิต
สินคา้  ไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นคุณภาพ  การส่งมอบท่ีตรงเวลา ราคาขายท่ีสามารถ
แข่งขนัได ้และมีการติดตามดูแลผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าํหน่ายไปแลว้รวมทั้งการติดตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
นาํมาปรับปรุงการทาํงานใหดี้ข้ึนอยูต่ลอดเวลา ส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในดา้นคุณภาพและการ
บริการหลงัการขาย รวมทั้ง UWC มีนโยบายในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ นอกจากน้ี สินคา้
ของ UWC ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญในการผลิตซ่ึง UWC มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ดงักล่าว   
 ธุรกิจพลงังาน 

บริษัทย่อยของ UWC ทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ .) ท่ี เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีรับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด ซ่ึงตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าไดก้าํหนดจาํนวน
หรือปริมาณและราคารับซ้ือไวอ้ยา่งชดัเจน 
 บริษัท เอน็เนซอล จํากดั (ENS)   
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 ENS ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิต
กระแสไฟฟ้าให้แก่บริษทั เดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดสัทรีส์ จาํกดั (โสสุโกก้รุ๊ป) และ บริษทั ไทย-
เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ีส์ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี ENS ยงัไดมี้การเจรจากบัลูกคา้อีกหลายราย เพ่ือท่ีจะ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกนัจนใกลจ้ะไดข้อ้สรุป  ทาํให้ ENS สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย ซ่ึงจะทาํให้มีรายได้เพิ่มข้ึน เพื่อลดความเส่ียงจากการมีลูกคา้เพียง 2 
รายได ้
 

5) ความเส่ียงด้านบุคลากร 
บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 
UWC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจรับผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี 

ประเภทเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง   เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย   เสาโครงเหล็ก
โทรคมนาคม   งานโครงเหลก็ทัว่ไป และการใหบ้ริการชุบสังกะสี ซ่ึงตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นจากวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ในการออกแบบและการผลิต โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 UWC 
มีพนักงานในฝ่ายวิศวกรรมจํานวน   20  คน   บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงวิศวกร และ
ผูช้าํนาญการ หากบุคลากรดังกล่าวลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรท่ีสําคญัและอาจส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจได ้

อยา่งไรก็ตาม UWC มีนโยบายให้ความสาํคญักบัการรักษาบุคลากรให้ปฏิบติังานต่อเน่ืองใน
ระยะยาว โดยมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้กับบริษัทอ่ืน ๆ ท่ี
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ี UWC มีนโยบายพฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้ฝึกอบรม และส่งไป
ดูงานต่าง ๆ รวมทั้งมีนโยบายใหค้วามสาํคญักบัระบบประเมินผลงานใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน
และค่าตอบแทนของพนักงาน ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
ผูช้าํนาญการ 

 
 
ธุรกิจพลงังาน 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานในดา้นการผลิตไฟฟ้า เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การมีบุคลากรท่ีมี
ความชาํนาญและประสบการณ์เฉพาะด้านเป็นส่ิงสําคญั  ทั้ งน้ี UWC ได้มีนโยบายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ่และคดัสรรบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์มาเสริมศกัยภาพ  พร้อมทั้งมี
การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรโดยจดัใหมี้การอบรมทั้งภายในและภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษัท เอน็เนซอล จํากดั (ENS)   
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ENS ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจดา้นบริหารจดัการพลงังาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า 
จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถของบุคลากรเฉพาะดา้น และตอ้งเป็นบุคลากรท่ีมีความชาํนาญ
และ  ประสบการณ์ ดงันั้น การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ  

ดงันั้น จึงมีนโยบายท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว ้ พร้อมกนันั้นก็พยายามคดัสรรบุคลากร
ภายนอกท่ีมีความสนใจและมีประสิทธิภาพเขา้ร่วมงานกบั ENS เพื่อสร้างบุคลากรดา้นน้ีให้เพ่ิมมาก
ข้ึน  และยงัจดัให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งให้พนักงานแต่ละ
โรงงานทํางานสับเปล่ียนหมุนเวียนกัน รวมถึงให้ทํางานภาคสนามจริงร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญจาก
บริษทัผูผ้ลิต  เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ความชาํนาญและประสบการณ์  โดย ENS ไดมี้การเสนอ
ผลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตลาดแรงงาน  และสวสัดิการต่างๆ เช่น กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
การตรวจสุขภาพประจาํปี เบ้ียเล้ียง  การประกนัภยั  ซ่ึงคาดวา่จะลดความเส่ียงในส่วนน้ีลงได ้

บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM) 
EBM ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจท่ีตอ้งพึ่งพาบุคลากรเป็นหลกั และเป็นผูท่ี้มีความชาํนาญ 

และมีประสบการณ์การทาํงานท่ียาวนาน  แต่ในสภาวะปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีสูง ในขณะท่ี
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญงานมีอยู่อย่างจาํกัด  ทาํให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรใน     
สายงานต่างๆ โดยจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

ดงันั้น EBM จึงให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคล โดยจดัให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้ งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการให้ มีความรู้
ความสามารถเพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  อีกทั้งการให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนจากการทาํงานท่ีสัมพนัธ์กบัผลงานและความสามารถของพนกังานให้อยูใ่นระดบัท่ีจูงใจและอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสร้างหลกัประกนัและความมัน่คงในการทาํงานของพนกังาน 
ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการสูญเสียทีมงานและบุคลากรใหน้อ้ยลง 
 
 
 
 
 
 
 

6) ความเส่ียงด้านเคร่ืองจักร 
บริษัท เอน็เนซอล จํากดั (ENS)    
ENS ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน  และบริหารโรงผลิต

กระแสไฟฟ้า จาํเป็นตอ้งซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งผลิตกระแสไฟฟ้าจากผูผ้ลิตเฉพาะ ซ่ึงแต่ละผูผ้ลิตจะ
มีเทคโนโลยแีละคุณลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือนกนั จึงมีการเปิดกวา้งไม่ผกูขาดต่อการจดัซ้ือ  จดัจา้ง 
เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงสามารถเปรียบเทียบกนัระหว่างผูผ้ลิตไดใ้นหลายๆ 
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ด้าน เช่น คุณภาพ การให้บริการหลงัการขาย ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ  เทคโนโลยี  และราคา     
คาดว่าจะทาํให้สามารถลดความเส่ียงในส่วนน้ีลงได ้  อีกทั้งไดท้าํสัญญาบาํรุงรักษาระยะยาวตลอด
อายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรกบับริษทัผูผ้ลิต เพ่ือลดความเส่ียงในการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรลง 
 

7) ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือลูกค้า 
บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) (UWC) 

 UWC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีการให้เครดิตแก่ลูกคา้ 30-120 วนั ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงใน
การเรียกเกบ็หน้ี ซ่ึงหากเรียกเกบ็หน้ีดงักล่าวไม่ไดห้รือไม่ครบตามจาํนวนทั้งหมดอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษทั  
 อย่างไรก็ตาม UWC มีการจดัทาํระเบียบปฏิบติัการกาํหนดวงเงินสินเช่ือสําหรับลูกคา้ และ
กาํหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงิน
จากลูกหน้ีไม่ได ้โดยจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินใน
อดีต และตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ทั้งน้ีประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์
ประวติัการชาํระหน้ี และคาดการณ์ศกัยภาพและความเส่ียงในการชาํระหน้ีในอนาคต และสําหรับ
ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี ให้ตั้ งสํารองไวร้้อยละ 100 และดาํเนินการติดตามคุณภาพลูกหน้ีอย่าง
สมํ่าเสมอ 

ธุรกิจพลงังาน 
ในการทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและลูกคา้ภายนอก จะมีเครดิตให้กบั   

ผูซ้ื้อไฟฟ้าประมาณ 30 วนั  โดยไม่มีความเส่ียงในการเรียกเกบ็หน้ีจากผูซ้ื้อท่ีเป็นหน่วยงานรัฐ    

 

8) ความเส่ียงด้านเงินทุนหมุนเวยีน 
บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 

 ในการประกอบธุรกิจของ UWC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตอ้งมีการสาํรองวตัถุดิบล่วงหนา้เพ่ือใชใ้น
การผลิตเสาโครงเหลก็และส่งมอบให้แก่ลูกคา้ตามสัญญา ดงันั้น หากไม่สามารถบริหารจดัการสินคา้
คงเหลือให้หมุนเวียนในระดบัท่ีเหมาะสม อาจส่งผลต่อการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลให้
สภาพคล่องลดลง   
 อยา่งไรก็ตาม UWC มีนโยบายวางแผนสาํรองวตัถุดิบและสาํรองสินคา้คงเหลือโดยพิจารณา
ใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบ และปริมาณงานท่ีจะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงใน
ระยะเวลาท่ีผา่นมา UWC ไม่ไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัสภาพคล่อง  

ธุรกิจพลงังาน 
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ในส่วนโรงไฟฟ้าจะตอ้งมีการสาํรองวตัถุดิบล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า ซ่ึงวตัถุดิบส่วนใหญ่มีแหล่งมาจากภาคการเกษตรและมีการซ้ือขายเป็นเงินสด แต่ในขณะท่ีใน
ดา้นการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีเครดิตในการรับรายไดป้ระมาณ 30 วนั ซ่ึงมีผลต่อ
เงินทุนหมุนเวียน และส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษทัย่อยของ UWC   
ดงันั้นจาํเป็นจะตอ้งมีนโยบายการสาํรองวตัถุดิบและสาํรองเงินหมุนเวียนให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัรายรับรายจ่ายของบริษทัเพ่ือป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัสภาพคล่องน้ี 

 

9) ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (PLE)   
PLE ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยปกติงานโครงการรับเหมาก่อสร้างมีกาํหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

ในสัญญาอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี หากไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามกาํหนด PLE อาจตอ้งชดใชค่้าเสียหาย
และค่าปรับต่อผูว้่าจา้ง ความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาจากปัจจยัหลกั 
ดงัน้ี 

9.1 ความล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง 
การรับเหมาก่อสร้างมีความเส่ียงจากความล่าชา้ในการส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้าง และดา้นงาน

เอกสารและการจ่ายเงินของผูว้่าจา้ง ในกรณีความล่าชา้จากการส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้าง ทางผูว้่าจา้งจะทาํ
การต่อสัญญาก่อสร้างออกไปและ PLE จะไม่ตอ้งชดเชยค่าเสียหายจากความล่าชา้ดงักล่าว  และใน
กรณีความล่าช้าด้านงานเอกสารและจ่ายเงินผูว้่าจ้าง ซ่ึงอาจทําให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาํเนินงานและอาจทาํให้ PLE ไม่สามารถดาํเนินการไดเ้สร็จตามสัญญา PLE ใชว้ิธีการบริหารจดัการ
มาแก้ปัญหาความล่าช้าท่ีมาจากผูว้่าจ้าง โดยมีการทาํงานและติดต่อประสานงานด้านงานเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินร่วมกบัผูว้่าจา้ง ซ่ึงในการทาํงานร่วมกนัเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคา้ 

9.2 ความล่าช้าจากผู้รับจ้าง 
การรับเหมาก่อสร้างมีความเส่ียงจากความล่าชา้ในการบริหารการก่อสร้างของ PLE และ

บริษทัผูรั้บเหมาเอง ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัยอ่ยเคยทาํงานล่าชา้กว่าสญัญาเน่ืองจากเหตุสุดวิสยัท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ได ้จึงไดบ้ริหารจดัการโดยไดท้าํแผนการทาํงานเพื่อใชส้าํหรับควบคุมการทาํงานของบริษทั
ผูรั้บเหมาอยา่งชดัเจน และมีการติดตามความคืบหนา้ของโครงการเป็นระยะและมีการรายงานปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอยา่งทนัท่วงทีโดยปัญหาระดบัล่าง เช่น ปัญหาการเคลียร์พื้นท่ีในเขตก่อสร้าง ปัญหาเคร่ืองจกัร
ชาํรุด เป็นตน้ จะให้วิศวกรเป็นผูท้าํการแกไ้ขดว้ยตนเอง หากเป็นปัญหาใหญ่ หรือปัญหาท่ีไม่คาดว่า
จะเกิดข้ึน  เช่น สาธารณูปโภคใตดิ้นท่ีกีดขวางการก่อสร้าง จะไดรั้บคาํปรึกษาแนะนําจากทีมงาน
ผูบ้ริหาร ทาํใหส้ามารถบริหารงานก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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10) ความเส่ียงจากการไม่ได้รับชําระเงินหรือได้รับชําระเงินล่าช้า 
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (PLE)     
 PLE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ในการทาํงานบางโครงการมีงานท่ีก่อสร้างเสร็จและมีผลงานตรงตาม
สัญญาแล้ว PLE อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินและรับเงินตามผลงานท่ีกําหนดไว้ในสัญญาได ้
เน่ืองมาจากความซบัซอ้นและล่าชา้ในการตรวจรับงานของผูว้่าจา้งและ/หรือเจา้ของงาน เพื่อเป็นการ
ลดความเส่ียง จึงมีการติดตามผลการตรวจรับงานตลอดจนมีการประสานงานกบัผูว้่าจา้งและ/หรือ 
เจา้ของงาน อยา่งใกลชิ้ดอยูเ่สมอ 
 

11) ความเส่ียงจากเหตุการณ์ทีอ่ยู่นอกเหนือการคาดการณ์ 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (PLE)    
PLE เป็นบริษทัย่อย ถึงแมว้่า PLE ไดมี้การคาํนวณราคาโดยเผื่อค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

ความเส่ียง (Contingency Cost) ไวแ้ลว้ทุกคร้ัง แต่เน่ืองจากบางคร้ังมีขอ้จาํกดัในดา้นระยะเวลาในการ
เตรียมการแกไ้ขสถานการณ์ หรือมีเหตุการณ์ซ่ึงไม่สามารถคาดหมายไดล่้วงหน้าเกิดข้ึน เช่น นํ้ าท่วม 
อคัคีภัย หรือภยัธรรมชาติต่างๆ  เป็นตน้ ทาํให้เกิดความเสียหายกบังานโดยไม่สามารถเรียกร้องจาก       
ผูว้่าจา้งได ้ โดยหากเกิดกรณีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ PLE สามารถขอให้เจา้ของโครงการขยายระยะเวลาการ
ก่อสร้างได ้เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์สุดวิสยั 

   

12) ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (PLE)     
PLE เป็นบริษทัยอ่ย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ เพื่อ

ใชใ้นการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานโครงการ รวมถึงค่าจา้งแรงงานต่างๆ หากการบริหารสภาพ
คล่องไม่ดีพออาจจะไม่สามารถดาํเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้แลว้เสร็จได ้อยา่งไรก็ตาม PLE 
ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงกาํหนดเป็นนโยบายให้มีการบริหารสภาพคล่องอยา่งระมดัระวงั
และการรับงานทุกโครงการจะตอ้งมีเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment) และยงัคงมีแหล่งเงินทุน
สาํรองเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจของ PLE 

 
 
 
 

13) ความเส่ียงด้านแหล่งเงินทุนและอตัราดอกเบีย้ 
บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหลก็ 
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 ในการประกอบธุรกิจของ UWC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํเป็นตอ้งมีแหล่งเงินทุนเพ่ือรองรับการ
ขยายธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสําคญัตามแผนท่ีไดว้างไว ้UWC จึงมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
พาณิชยห์ลายแห่งท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินในอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 

ธุรกิจพลงังาน 
 ธุรกิจพลงังาน  เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง แต่มีความมัน่คงในการรับรู้รายไดใ้นระยะยาว 
ดงันั้นเพื่อให้บริษทัสามารถลงทุนไดเ้พื่อขยายธุรกิจ บริษทัจึงไดมี้การเตรียมแผนการขออนุมติัวงเงิน
สินเช่ือและแผนธุรกิจ จากธนาคารพาณิชยต่์างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขยายงานของบริษทั 
 

 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากัด (PLE)    ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะงานโครงการเป็นงานท่ีตอ้งลงทุนดา้นเคร่ืองจกัร
สูง ซ่ึงหากประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนทางการเงิน กอ็าจทาํใหโ้ครงการมีปัญหาได ้ 
บริษทัย่อยเตรียมการแกไ้ขปัญหาดว้ยการขออนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยต่์างๆ มากข้ึน 
เป็นการสาํรองเพื่อรองรับการขยายงานและเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยมีทางเลือกมากข้ึน 
 

14) ความเส่ียงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) (UWC) 
ธุรกิจพลงังาน 
รัฐบาลไดมี้นโยบายในการส่งเสริมพลงังาน ซ่ึงเป็นไปตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ซ่ึงรวมถึงแผนการพฒันาพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2555 – 2564 และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554 – 2573 ท่ีมุ่งเน้น
การลดการพึ่งพิงนํ้ ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติอย่างจริงจงั ซ่ึงเป็นผลดีแก่บริษทั ท่ีมุ่งเน้นธุรกิจดา้น
พลงังานทางเลือก 

แต่ด้วยกฎระเบียบขอ้บงัคบัเดิมอาจจะยงัไม่เอ้ือต่อนโยบายขา้งตน้ หรือ ตอ้งปรับเปล่ียน
ขอ้กาํหนดในหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขออนุญาตซ้ือขายไฟฟ้า
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม, ขอ้กาํหนดเร่ืองผงัเมือง เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้การดาํเนินการธุรกิจอาจจะสะดุด
หรือล่าชา้  ทางบริษทัจึงไดท้าํการศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด เพ่ือเตรียมแผนธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั (EBM)   
EBM ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของรัฐบาล และปฏิบติั

ตามกฎระเบียบท่ีรัฐกาํหนดข้ึน EBM จึงให้ความสาํคญักบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงถือเป็นหน่ึงในผูมี้ส่วน
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ได้เสียของ EBM  EBM จึงมีการประสานงานและแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง
สมํ่าเสมอ ภายในขอบเขตท่ีเหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส ดาํเนินงานตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้พนักงานดาํเนินการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะ
ยาวกบัหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ทั้งดา้นวิชาการ
และสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีอยา่งต่อเน่ือง 
 

15) ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผลการดําเนินงาน
ของบริษัท 

  บริษทัมีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในบริษทัยอ่ย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลาย
ประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นกระจายความเส่ียง และจะไม่ถือหุ้นในลกัษณะไขวก้นัหรือยอ้นกลบั บริษทัจะ
พิจารณาศกัยภาพในการลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเอ้ือประโยชน์กนั 
โดยบริษทัจะส่งกรรมการเขา้ไปเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั
ย่อยนั้นๆ  ซ่ึงผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี 
บริษทัย่อยอาจตอ้งเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน มีคู่แข่งทางการคา้
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ ปัจจยัท่ีกล่าวมาอาจส่งกระทบต่อ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษทั เน่ืองจากบริษทัจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน
ในรูปเงินปันผล ดงันั้นหากบริษทัย่อยใดมีผลขาดทุน ก็จะผลกระทบต่อกาํไรและขาดทุนตลอดจน
มูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทั  ปัจจุบนับริษทัลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 7 บริษทั และบริษทัย่อยของ
บริษทัคือ UWC เขา้ลงทุนในบริษทัย่อยของ UWC อีกจาํนวน 5 บริษทั ดังนั้ นบริษทัจึงดาํเนินการ
บริหารความเส่ียงคือ   

 จดัโครงสร้างตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เพ่ือความชดัเจนและมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
สามารถระบุและจดัการความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ศึกษาการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีมีความใกล้เคียงกัน หรือธุรกิจต่อเน่ือง ให้มีความ
เช่ือมโยงกนั เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดตน้ทุน และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลก 

 บริหารจดัการองค์กรโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 

 
 
 

4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
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4.1 ทรัพย์สินและกรรมสิทธ์ิ  
รายการสินทรัพยถ์าวรของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ณ  31 ธนัวาคม 2558  มีดงัต่อไปน้ี   

   

ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. สิทธิการเช่าบนท่ีดิน 6 แปลง     
    จาํนวน 40-3-44 ไร่ 
    ท่ีตั้ง  นิคมอุตสาหกรรม 
    มาบตาพุด เลขท่ี 5 ถนน ไอ-5   
    ต. มาบตาพดุ  อ.เมือง     
    จ.ระยอง    

บริษทัยอ่ย 
บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
ทาํสญัญาเช่าระยะยาว 

26 ปี กบันิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด โดยจ่ายค่าเช่าเป็น 
รายปีๆ ละ 1.53 ลา้นบาท 

 

1.58 มีภาระผกูพนั 

2. ท่ีดิน  3 แปลง   
    จาํนวน 29-0-36 ไร่ 
    ท่ีตั้งเลขท่ี  247  ถนนร่มเกลา้ 
    แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี 
    กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) 

230.48 มีภาระผกูพนั 

3. ท่ีดิน 3 แปลงจาํนวน 49-0-04 
ไร่ ท่ีตั้งเลขท่ี 386 หมู่ท่ี 8 
ตาํบลบา้นโพธ์ิ  

   อาํเภอเมืองนครราชสีมา  
จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีอาร์ซี คลีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

5.59 ไม่มีภาระผกูพนั 
 

4. ท่ีดิน 16 แปลง ท่ีตั้งเลขท่ี 
302/9 ถนนมะลิวลัย ์ตาํบล
บา้นเป็ด อาํเภอเมืองขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยีจ่าํกดั 

76.70 ไม่มีภาระผกูพนั 
 

5.  อาคาร 7 หลงั 
    ท่ีตั้ง  นิคมอุตสาหกรรม 
    มาบตาพุด เลขท่ี 5 ถนน ไอ-5  
    ต.มาบตาพดุ   อ.เมือง  
    จ.ระยอง  

บริษทัยอ่ย 
บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

20.18 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.  อาคาร  11  หลงั 
    ท่ีตั้งเลขท่ี  247  ถนนร่มเกลา้ 
    แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) 

  25.43 มีภาระผกูพนั  
วงเงินจาํนอง 
เพื่อสินเช่ือ 
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ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

    กรุงเทพมหานคร 170 ลา้นบาท 
7.  อาคาร 2 หลงั 
     ท่ีตั้งเลขท่ี 543/4 หมู่ 1 ตาํบล 
     หนองขาม อาํเภอศรีราชา 
     จงัหวดัชลบุรี 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดบัเบ้ิลย ูเจ ซี  
เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

38.13 ไม่มีภาระผกูพนั 

8. อาคารจาํนวน 6 หลงั 
    ท่ีตั้งเลขท่ี 386 หมู่ท่ี 8  
    ตาํบลบา้นโพธ์ิ อาํเภอเมือง   
    นครราชสีมา  

 จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีอาร์ซี คลีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

360.95 ไม่มีภาระผกูพนั 
 

9. อาคาร 15 หลงั ท่ีตั้งเลขท่ี 
302/9 ถนนมะลิวลัย ์ตาํบล
บา้นเป็ด อาํเภอเมืองขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยีจ่าํกดั 

30.87 ไม่มีภาระผกูพนั 
 

10.  เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ บริษทัยอ่ย  4  แห่ง 
บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูเจ ซี  
เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

บริษทั ทีอาร์ซี คลีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
บริษทั พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยีจ่าํกดั 

298.95 ไม่มีภาระผกูพนั 

11.  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
 

38.97 มีภาระผกูพนั 
 

12.  เคร่ืองขดุเจาะอุโมงค ์ บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

126.08 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. สิทธิการใชท้รัพยสิ์นรอตดั 
      บญัชี (ระบบท่อยอ่ยส่งก๊าซ 
      ของบริษทั ปตท.จาํกดั  
     (มหาชน)) ท่ีตั้ง เลขท่ี 40  
     หมู่ท่ี 2  ตาํบลหนองปลิง   
     อาํเภอหนองแค     
     จงัหวดัสระบุรี 
 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอน็เนซอล จาํกดั 

มีระยะเวลาการใช ้15 ปี  โดยเป็น 
งานระบบท่อยอ่ยส่งก๊าซของ บริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงบริษทั 
เอน็เนซอล จาํกดั เป็นผูรั้บผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมด  และ
จะตอ้งส่งมอบโอนระบบท่อยอ่ยส่ง

2.46 ไม่มีภาระผกูพนั 



                   บริษัท  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  จํากดั  (มหาชน)              แบบ 56-1  ประจําปี  2558                                          
   

รับรองความถูกตอ้ง........................................... 
- 53 - 

ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ก๊าซจนถึงแนวท่ีดินโรงงานใหเ้ป็น
กรรมสิทธ์ิของ ปตท. 

 

4.2 สรุปสาระสําคญัของสัญญาเช่า 
4.2.1  สัญญาเช่าทีดิ่นเพือ่การอุตสาหกรรมของบริษัทย่อย 
 คู่สัญญา   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   (“ผู้ให้เช่า”) 
    บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน)  (“ผู้เช่า”) 
 วนัทาํสญัญา  17 พฤษภาคม 2537 
 ทรัพยสิ์นท่ีเช่า  ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จาํนวนเน้ือท่ี 40-3-44 ไร่ 

ระยะเวลาการเช่า 26 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2537 – 16  มิถุนายน 2563 โดย
สามารถต่อระยะเวลาการเช่าอีก 20 ปี ตามอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขท่ี
ผูใ้หเ้ช่ากาํหนด 

อตัราค่าเช่า 34,300 บาทต่อไร่ต่อปี โดยสามารถปรับอตัราค่าเช่าไดทุ้กระยะ 10 
ปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของอตัราค่าเช่า ณ ขณะนั้น 

เง่ือนไขอ่ืน (1)  ผูเ้ช่ายินยอมให้ผูใ้ห้เช่าเก็บค่าบริการในการบาํรุงรักษานิคม             
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามอตัรา กาํหนดเวลา และหลกัเกณฑ์ท่ี
ผูใ้หเ้ช่าประกาศกาํหนด 

 (2)  ผูเ้ช่ายินยอมวางเงินประกนัจาํนวนเงิน 2,802,996 บาท    เพ่ือ
เป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัตามสญัญาเช่าท่ีดิน 

 

คู่สัญญา   บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อนิดัสทร่ีส์ จํากดั  (“ผู้ให้เช่า”) 
    บริษัท เอน็เนซอล จํากดั   (“ผู้เช่า”) 
 วนัทาํสญัญา  1 ตุลาคม 2549 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า  ท่ีดินบางส่วนภายใน บริษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป  
อินดสัทร่ีส์ จาํกดั จาํนวนเน้ือท่ี  0-2-44 ไร่ 

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2549 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2564 หาก
ครบกาํหนดสัญญาแลว้ไม่มีฝ่ายใดยกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามี
ผลบงัคบัใชต่้อไปจนกวา่จะมีการยกเลิกสญัญา 

อตัราค่าเช่า 10,000.- บาทต่อปี โดยจ่ายค่าเช่าทุกๆ ส้ินเดือน 
  

คู่สัญญา   บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อนิดัสทรี จํากดั (มหาชน)   
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(“ผู้ให้เช่า”) 
    บริษัท เอน็เนซอล จํากดั   (“ผู้เช่า”) 
 วนัทาํสญัญา  22  กรกฎาคม  2554 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า  ท่ีดินบางส่วนภายใน บริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี  จาํกดั  
(มหาชน)  จาํนวนเน้ือท่ี  0-1-50 ไร่ 

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี  4 เดือน  ตั้ งแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2554 โดยยกเว้นค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนแรก  โดยแรกเก็บค่าเช่าตั้ งแต่วนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2554 ถึง วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2569 

อตัราค่าเช่า 10,000.- บาทต่อปี โดยจ่ายค่าเช่าทุกๆ ส้ินเดือน 
 

4.2.2 สัญญาเช่าพืน้ทีแ่ละสัญญาบริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

 บริษทัและบริษทั ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน)  บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกัด 
(มหาชน) บริษทั เอ็นเนซอล จาํกดั  และบริษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั มีสํานักงานใหญ่และ
สาํนกังานสาขา  ตั้งอยูท่ี่อาคาร เอสวีโอเอ ทาวเวอร์   ชั้น 10, 18-19  แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา   
กรุงเทพฯ  โดยไดท้าํสัญญาเช่าสาํนกังานเป็นระยะเวลา 1  ปี  ส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2558  มีเน้ือท่ีชั้น
ละ 644.34 ตารางเมตร โดยมีอตัราค่าเช่า 150 บาทต่อตารางเมตร และค่าบริการ  200 บาทต่อตาราง
เมตร  และเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต่้อสัญญาเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 1 
ปี  ส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2559 

 บริษทั ดบัเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบันางสาวสํารวย 
เดชสุภา ตามโฉนดเลขท่ี 76528 หน้าท่ีสํารวจ  7701  ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงหวดัชลบุรี 
จาํนวนเน้ือท่ีดิน 14 ไร่ 40 ตารางวา  ระยะเวลาเช่า 10 ปี  นบัตั้งแต่ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 
26 กันยายน 2565 โดยชําระค่าเช่าเป็นรายปี ในอัตราค่าเช่าปีละ 240,000 บาท ผูเ้ช่าได้จ่ายค่าเช่า
ล่วงหนา้เป็นเวลา 3 ปี จาํนวน 720,000 บาท ให้แก่ผูใ้ห้เช่า ณ วนัทาํสัญญา  และทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบั
นายธงชยั  สุรวฒันาวรรณ  ตามโฉนดเลขท่ี 76563  หน้าท่ีสํารวจ 7728   ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุรี จาํนวนเน้ือท่ี 11 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา  ระยะเวลาเช่า 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 25 
ตุลาคม 2555 จนส้ินสุดวนัท่ี 26 กนัยายน 2565 โดยชาํระค่าเช่าเป็นรายปี ในอตัราค่าเช่าปีละ 216,000 
บาท เป็นรายไดสุ้ทธิจากภาษี 
 
 

 
 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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5.1 คดีทีอ่าจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
-  ไม่มี  - 

 
5.2 คดีทีก่ระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั แต่ไม่สามารถประเมินเป็น 

ตัวเลขได้ 
-  ไม่มี  - 

 
5.3 คดีทีมิ่ได้เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกติของบริษัท 

-  ไม่มี  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
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6.1       ข้อมูลทัว่ไป 
6.1.1 ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษัท : บริษทั  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จาํกดั  (มหาชน)     
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ดา้นธุรกิจลงทุน  (Holding Company) 
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : 900/15 อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 19  ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   
ทุนจดทะเบียน : 746,693,352  บาท 
ทุนเรียกชําระแล้ว : 745,141,378  บาท    
มูลค่าทีต่ราไว้ : 1 บาท ต่อหุน้ 
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : 0107536000935 
โทรศัพท์ : 0-2682-6345   
โทรสาร : 0-2682-6344 
website : www.cenplc.com 

 
6.1.2 การลงทุนในบริษัทอืน่ทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
1.  บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั  (มหาชน) 
ช่ือบริษัท : บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผลิตและจาํหน่าย  

(1) ลวดเหลก็กลา้สาํหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires for Pre-
stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”) 

(2) ลวดเหลก็กลา้ตีเกลียวสาํหรับคอนกรีตอดัแรง (Steel Wires 
Strand for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”) 

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

(4) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) 
(5) ลวดเหลก็กลา้คาร์บอนตํ่า (Ordinary Low Carbon Steel Wire 

หรือ “OLC”) 
(6) ตะแกรงเหลก็กลา้เช่ือมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

ทีต่ั้งสํานักงาน :   900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนพระราม 3  
แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โรงงาน :    นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ เลขท่ี 5  ถนนไอ-หา้   
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ตาํบลมาบตาพดุ  อาํเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง   21150 
โทรศัพท์ : 0-2682-6328   
โทรสาร : 0-2682-6361-2 
website : www.rwi.co.th 
จํานวนหุ้นทีจํ่าหน่าย   : ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนชาํระแลว้ 300,000,000 

บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท 

จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จาํนวน 445,553,550 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 74.26   
 

2.  บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั  (มหาชน) 
ช่ือบริษัท : บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั  (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผลิตงาน 

(1)  โครงเหลก็เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  
(2)  เสาโทรคมนาคม  
(3)  โครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
(4)  โครงเหลก็ทัว่ไป 
(5)  บริการงานชุบสงักะสี 
(6)  จดัจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม  
(7)  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่   : 247   ถนนร่มเกลา้  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี   
กรุงเทพมหานคร 10510 

โทรศัพท์ : 0-2543-9020-8   
โทรสาร : 0-2543-9189,  0-2543-9029 
website : www.uwc.co.th 
จํานวนหุ้นทีจํ่าหน่าย   : ทุนจดทะเบียน 1,907,119,713 บาท  และทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้  1,316,212,957.20 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 13,162,129,572 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จาํนวน 5,164,003,750  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 39.23   
 

3.  บริษัท  เอน็เนซอล  จํากดั   
ช่ือบริษัท : บริษทั  เอน็เนซอล  จาํกดั   
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนให้แก่ 
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เดอะสยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทร่ีส์ จาํกัด  และบริษัท ไทย-
เยอรมนั เซรามิค    อินดสัทร่ี จาํกดั (มหาชน)  

ทีต่ั้งสํานักงาน : 900/7 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพระราม 3   
แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   10120 

โทรศัพท์ : 0-2682-6345   
โทรสาร : 0-2682-6344 
โรงงานทีเ่ดอะสยามเซรามิค 
กรุ๊ป  อนิดัสทร่ีส์ จํากดั 

: 40 หมู่ 2  ถนนริมคลองระพีพฒัน์ ตาํบลหนองปลิง อาํเภอ 
หนองแค จงัหวดัสระบุรี  18140 

โรงงานทีบ่ริษัท ไทย-เยอรมัน  
เซ ร ามิ ค  อิ น ดั สท ร่ี  จํ ากั ด 
(มหาชน) 

    : 61 หมู่ 1  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ตาํบลโคกแย ้ อาํเภอ 
หนองแค  จงัหวดัสระบุรี 18230 

จํานวนหุ้นทีจํ่าหน่าย   : ทุนจดทะเบียน 484,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  
302,500,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,025,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 100  บาท  

จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จาํนวน 2,422,387  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 84.06     
   

4.  บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จํากดั   
ช่ือบริษัท : บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : รับเหมาก่อสร้างและรับขดุเจาะอุโมงค ์
ทีต่ั้งสํานักงาน : 900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   
โทรศัพท์ : 0-2682-6328   
โทรสาร : 0-2682-6361-2 
จํานวนหุ้นทีจํ่าหน่าย   : หุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 

บาท  เป็นจาํนวนเงิน 150,000,000 บาท โดยเป็นทุนท่ีชาํระแลว้
จาํนวน 1,440,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนรวม
ทั้งส้ิน 144,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จาํนวน 1,439,996  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.99   
5.  บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส  จํากดั   
ช่ือบริษัท : บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกดั  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 
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ทีต่ั้งสํานักงาน : 900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120    

โทรศัพท์ : 0-2682-6328   
โทรสาร : 0-2682-6361-2 
จํานวนหุ้นทีจํ่าหน่าย   : ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนเรียกชาํระ

แลว้  4,975,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 497,500 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จาํนวน 490,000  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 98.00   
 

6.  บริษัท  ฐานเศรษฐกจิ  จํากดั   
ช่ือบริษัท : บริษทั ฐานเศรษฐกิจ จาํกดั  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ส่ือส่ิงพิมพ ์ โฆษณา  และงานกิจกรรม 
ทีต่ั้งสํานักงาน : 89/169-170 อาคารจุฑามาศ  ชั้น 6, 7,  8  ถนนวิภาวดีรังสิต   

แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0-2973-3888   
โทรสาร : 0-2973-3888 
จํานวนหุ้นทีจํ่าหน่าย   : ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนเรียกชาํระ

แล้ว  102,450,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  10,245,000 หุ้น   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จาํนวน 4,200,000  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 35.00   
 

7.  บริษัท  ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์  จํากดั   
ช่ือบริษัท : บริษทั ดบัเบ้ิลย ูเจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : บริการก่อสร้างงานโลหะ  งานออกแบบ และบริการข้ึนรูปโลหะ

มีโรงงานตั้ งอยู่ ท่ี แหลมฉบังโดยรับงานโลหะทั้ งในและ
ต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลงังาน  
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอ่ืนๆ 

ทีต่ั้งสํานักงาน : 543/4  หมู่ 1  ตาํบลหนองขาม  อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 
โทรศัพท์ : 038-340-104  
โทรสาร : 038-340-105 
จํานวนหุ้นทีจํ่าหน่าย   : ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชาํระ

แลว้  97,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มูลค่าท่ี
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ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
จํานวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จาํนวน 1,413,800  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 94.25   
 
 

6.1.3 บุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง 
เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นายพิสิฐ  ทางธนกลุ   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4095 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
179/74-80  อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 
ถนนสาทรใต ้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000     โทรสาร 0-2286-8200 

 

6.2       ข้อมูลสําคญัอืน่ 
-ไม่มี- 

 
 
 


