บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) (CEN) ดําเนิ นธุ รกิจโดยการถือหุ ้น
ในบริ ษ ัท อื่ น (Holding Company) ทั้ง นี้ ณ ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท มี บ ริ ษ ัท ย่ อ ยจํา นวน 8 บริ ษ ัท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. บริ ษั ท ระยองไวร์ อิน ดัส ตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (RWI) บริ ษทั ถื อหุ ้น ในสัดส่ วนร้ อยละ
77.78 มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 225,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
450,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่ าย (1) ลวดเหล็กแรง
ดึงสู งชนิ ดเส้นเดี่ยว (PC-wire) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้ า แผ่นพื้นสําเร็ จรู ป
(2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น
คานสะพาน เสาเข็ม ขนาดใหญ่ และ (3) ลวดเชื่ อ มไฟฟ้ า (Welding Wire) (4) ลวดอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ
2. บริ ษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC) บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 57.80 มีทุนจด
ทะเบี ยน 560,015,418 บาท และทุ น จดทะเบี ยนชําระแล้ว 383,673,599 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญ
383,673,599 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท ประกอบธุ รกิ จผลิ ตงาน (1) โครงเหล็กเสาสายส่ ง
ไฟฟ้ าแรงสู ง (2) เสาโทรคมนาคม (3) โครงเหล็กสถานี ไฟฟ้ าย่อย (4) โครงเหล็กทัว่ ไป (5) บริ การ
งานชุบสังกะสี (6) จัดจําหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม
3. บริ ษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS) บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 80.08 มีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้ว 242,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 2,420,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาทประกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าและพลังงานความร้อนให้แก่ บริ ษทั เดอะ สยาม
เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี่ ส์ จํากัด และบริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน)
4. บริ ษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (PLE) บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ96 มีทุนจด
ทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 144,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 1,440,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน และงานก่อสร้าง
อย่างอื่นทุกชนิด

-1-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

5. บริ ษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็ น คอร์ เปอเรชั่ น จํากัด (HTP & CEN) บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 51.00 มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ว 2,500,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 250,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ประกอบธุ รกิจจําหน่ ายและติดตั้งสิ น
ค้านวตกรรมไฮเทคทุกชนิด
6. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด (THAN) บริ ษทั ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 35 มีทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท และทุ น จดทะเบี ย นเรี ย กชํา ระแล้ว 102,450,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้ น สามัญ
10,245,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ประกอบธุ รกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ โฆษณา และงานกิจกรรม
ซึ่งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดําเนินการออกจากแผนฟื้ นฟู
7. บริ ษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC) บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 89.23
มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 80,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 800,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจงานบริ การก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริ การขึ้นรู ปโลหะมี
โรงงานตั้งอยู่ที่ แ หลมฉบัง โดยรั บ งานโลหะทั้งในและต่ างประเทศของอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอื่นๆ
8. บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด (PPS) บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 65.00
มีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ว 133,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ ้นสามัญ 1,330,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายนํ้าประปา
และซื้อขายนํ้าดิบ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
วิสัยทัศน์
สร้ างความเชื่ อมัน่ อย่างมื ออาชี พ ที่ มุ่งมัน่ จริ งใจ นําสู่ ความมัง่ คัง่ ยัง่ ยืนต่ อการลงทุ นที่
หลากหลาย อย่างรอบคอบบนพื้นฐานที่เคร่ งครัด แห่งหลักการบรรษัทภิบาล
พันธกิจ
กลุ่มก่อสร้ าง
กลุ่มพลังงานและ
สิ่ งแวดล้ อม
กลุ่มธุรกิจอืน่

:
:
:

รักษาความเป็ นผูน้ าํ ของกลุ่มผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้าง และขยายงานให้
หลากหลายครบวงจร
ขยายเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนให้มนั่ คง
ควบคู่กบั การพัฒนาแห่ งภูมิภาค
หลักการกระจายความเสี่ ยงการลงทุน และเสริ มศักยภาพให้กบั
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ให้ เป็ นกลไกของการผลัก ดัน
พื้นฐานของประเทศ
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
ปี 2551
เมื่ อวัน ที่ 26 สิ งหาคม 2551 ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยได้จดั ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2551 ตามคําสั่งศาลแพ่งในคดีหมายเลขดําที่ 4616/2551 ลงวันที่ 8
สิ งหาคม 2551 โดยนําวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2551 เมื่ อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ที่คา้ งอยู่ต้ งั แต่วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แท น กรรมการที่ ต้ อ งออกตามวาระ และกํ า ห น ดค่ า ตอบแท น แก่
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นต้นไปมาดําเนิ นการประชุมให้ แล้วเสร็ จ ใน
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้ ทําให้บริ ษทั เปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ น้ ซึ่งบริ ษทั
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ภาวะ
เศรษฐกิจ
ปี 2552

บริ ษทั เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากเดิมชื่อ บริ ษทั อีสเทิร์นไวร์ จํากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ปี 2553

บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ซีอีเอ็น-ไอเอ็มซี จํากัด จํานวน 1,199,996 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 99.9996
บริ ษทั เปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ จากเดิ มหุ ้นละ 5 บาท เป็ นหุ ้นละ 1
บาท บริ ษทั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2 หรื อ CEN-W2) จํานวน 124,872,186
หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ โดย
ไม่คิดมูลค่า
บริ ษทั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
(ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 3 หรื อ CEN-W3) จํานวน 117,526,170 หน่ วย
เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยไม่คิด
มูลค่า

ปี 2554

บริ ษ ทั ซี อีเอ็น-ไอเอ็มซี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั เป็ น
บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
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บริ ษ ัท ลงทุ น ในบริ ษ ัท เอชที พี แอนด์ เซ็ น คอร์ เปอเรชั่น จํากัด จํานวน
510,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 51.00
บริ ษทั นําบริ ษทั ย่อยคือบริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI

ปี 2556

บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ฐานเศรษฐกิ จ จํากัด จํานวน 4,200,000 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 35.00
บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด จํานวน 713,800
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 89.23
บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด จํานวน 975,000
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65
บริ ษทั นําบริ ษทั ย่อยคือบริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษ ัท เป็ น Holding Company ได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จหลัก ตามหลัก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งการดําเนินงานดังนี้
CEN

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจพลังงานและสิ่ งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจอื่น

57.80%

UWC

80.08%

ENS

51.00% HTP&CEN

77.78%

RWI

65.00%

PPS

35.00%

96.00%

PLE

89.23%

WJC
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1.4

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์

ดําเนิน
การโดย

กลุ่มธุรกิจลวดเหล็ก
กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
และขุดเจาะอุโมงค์
กลุ่มธุรกิจผลิตเสา
โครงเหล็ก
กลุ่มธุรกิจ
กระแสไฟฟ้ าและ
พลังงานความร้อน
กลุ่มธุรกิจออกแบบ
ผลิต เสาโครงเหล็ก
กลุ่มธุรกิจรับจ้าง
ผลิตนํ้าประปา
กลุ่มธุรกิจจําหน่าย
ติดตั้งสิ นค้านวัตกรรม
ไฮเทค
รายได้อื่น
รวม
หมายเหตุ :

%
การ
ถือ
หุ้น
บริ ษทั ย่อย 77.78
บริ ษทั ย่อย 99.99

ปี
2556

%

ปี
2555

%

ปี
2554

%

966.19
39.92

43.44
1.79

979.13
1.88

49.03
0.09

901.06
11.90

50.82
0.67

บริ ษทั ย่อย 57.80

684.07

30.75

550.45

27.57

600.74

33.88

บริ ษทั ย่อย 80.08

431.80

19.41

403.93

20.23

200.53

11.31

บริ ษทั ย่อย 89.23

33.52

1.51

-

-

-

-

บริ ษทั ย่อย 65.00

1.25

0.06

-

-

-

-

บริ ษทั ย่อย 51.00

4.00

0.18

-

-

-

-

63.68

2.86

61.54

3.08

58.95

3.32

บริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย

2,224.43 100.00 1,996.93

100.00 1,773.18 100.00

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายการโอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ส่วนลดรับจากหนี้คา่ ปรับงานล่าช้าตามสัญญา กําไรจากการขายเงิน
ลงทุน และเงินปั นผล
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของบริษัทย่ อย
 บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจในด้านการลงทุนในบริ ษทั อื่น โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย 8 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
2. บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
3. บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
4. บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (PLE)
5. บริ ษทั เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (HTP&CEN)
6. บริ ษทั ฐานเศรษฐกิจ จํากัด (THAN)
7. บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (WJC)
8. บริ ษทั พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด (PPS)
โดยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายด้านการ
ดําเนินธุรกิจและให้อิสระแก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยในการบริ หารงานแบบเบ็ดเสร็ จ
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
บริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจด้านผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสู ง ลวดเชื่อม
ไฟฟ้ าและลวดอื่นๆ โดยมีกาํ ลังการผลิตรวมในปี 2556 ที่ 47,880 ตันต่อปี ซึ่ งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์
ได้เป็ น 6 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็ก แรงดึ งสู งชนิ ด เส้ น เดี่ ย ว (Pre-stressed Concrete Wire หรื อ PC-Wire)
มี ข น าด เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล างตั้ งแ ต่ 4, 5, 7 แ ล ะ 9 มิ ล ลิ เม ต รได้ รั บ เค รื่ อ งห ม ายม าต รฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยนําไปใช้ในการ
ผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้ า แผ่นพื้นสําเร็ จรู ป และไม้หมอนคอนกรี ตสําหรับรางรถไฟ
2. ลวดเหล็กแรงดึงสู งชนิ ดตีเกลียว (Pre-stressed Concrete Strand หรื อ PC-Strand)
มี ข นาดเส้ น ผ่ าศู น ย์ก ลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิ ล ลิ เมตร ได้รั บ เครื่ อ งหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนําลวดเหล็กแรงดึ งสู ง
ชนิ ดเส้นเดี่ยวมาตีเกลียวเข้าด้วยกัน ทําให้สามารถรับแรงดึงได้มากขึ้น และนําไปใช้ในงานก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ่ พื้นสําหรั บอาคารขนาดใหญ่ และ
ไซโล เป็ นต้น
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3. ลวดเชื่ อมไฟฟ้ า (Welding Wire) มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6
มิลลิเมตร ได้รับเครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 597-2528 และมาตรฐาน BV
(Bureau Veritas) หรื อเรี ย กกัน ว่า MIG WIRE เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรมเชื่ อมโลหะ เช่ น
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ชิ้นส่ วนรถยนต์ อู่ต่อเรื อ ตูค้ อนเทนเนอร์ ท่อสู บนํ้า ถังแก๊ส รถไถนา
หม้อแปลงไฟฟ้ า และเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
4. ลวดสปริ ง (Hard Drawn Wire หรื อ “HDW”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 – 7.0
มิ ล ลิ เมตร เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ใช้ในอุตสาหกรรมที่ น อน อุ ตสาหกรรมชิ้ น ส่ วนรถยนต์ อุ ตสาหกรรม
ตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริ ง
5. ลวดปลอก (Ordinary Low Carbon Steel Wire) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8 – 7.0
มิลลิเมตร ได้รับเครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 194-2535 และมอก. 7472531 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้ า ท่อระบายนํ้า ฯลฯ
6. ต ะ แ ก รงล วด เห ล็ ก ก ล้ า เชื่ อ ม ติ ด เส ริ ม ค อ น ก รี ต (Wire Mesh) มี ข น าด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8 – 7.0 มิลลิเมตร ได้รับเครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.
737-2549 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างถนน อาคาร ผนังสําเร็ จรู ป ฯลฯ
 บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจด้านผลิตและจําหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสี สาํ หรับเสาสายส่ ง
ไฟฟ้ า แรงสู ง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานี ไฟฟ้ าย่อย และมีการให้บริ การชุ บสังกะสี
ให้แก่ลูกค้าทัว่ ไป และจําหน่ ายสิ นค้าอุปกรณ์ส่งกําลัง ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ย่อยเป็ นประเภทที่ผลิต
และจําหน่ายตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
1. โครงเหล็กเสาสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง (Transmission Line Tower –TL) เป็ นเสา
โครงเหล็กชุ บสังกะสี ซึ่ งผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่รับเหมาก่อสร้าง โครงการระบบสายส่ ง
ไฟฟ้ าแรงสู งให้กับ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาค โดยเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี จะใช้ในการจัดส่ งกระแสไฟฟ้ าผ่านสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู งที่มีขนาด
แรงดันตั้งแต่ 115 – 500 กิโลโวลต์ จากโรงผลิตไฟฟ้ าไปยังสถานี ไฟฟ้ าย่อยเพื่อปรับลดแรงดันไฟฟ้ า
ก่อนที่จะส่ งกระแสไฟฟ้ าต่อไปถึงสถานที่ผใู ้ ช้งานในเขตชุมชนผ่านเสาไฟฟ้ าคอนกรี ตต่อไป
2. โครงเหล็ ก เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC) เป็ นเสาโครง
เหล็กชุบสังกะสี ซ่ ึ งผลิตตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในระบบ
โทรคมนาคม โดยปกติเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมมักจะมีความสู งตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 100 เมตร
3. เสาโครงเหล็กสถานี ไฟฟ้ าย่อย (Substation Steel Supporting - ST) เป็ นเสาโครง
เหล็กชุ บสังกะสี ที่รองรับอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในสถานี ไฟฟ้ าย่อย เช่ น Disconnecting Switches, Lighting
Arrestors, Capacitors และอื่ น ๆ โดยสถานี ไ ฟฟ้ าย่อ ยจะทํา หน้ า ที่ รั บ กระแสไฟฟ้ าและแปลง
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แรงดันไฟฟ้ าตั้งแต่ 69 กิ โลโวลต์ 115 กิ โลโวลต์ 230 กิ โลโวลต์ และ 500 กิ โลโวลต์ เพื่อส่ งต่อเป็ น
ทอดๆ ผ่านสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู งและระบบจําหน่ายไฟฟ้ าก่อนที่จะจําหน่ายไฟฟ้ าไปยังผูบ้ ริ โภคเป็ นเสา
โครงเหล็กที่รองรับอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในสถานี ไฟฟ้ าย่อย เพื่อรองรับอุปกรณ์ ไฟฟ้ า เช่ น Disconnecting
switches, Lighting arrestors, Capacitors ฯลฯ และเป็ นเสาขนาดเล็กไม่สูงมากนัก
4. โครงสร้ างเหล็ก ทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) เป็ นโครง
เหล็ก ที่ ใช้ในกิ จ การต่ างๆ ทั้งที่ มี ก ารชุ บ สั งกะสี แ ละไม่ ชุ บ สั งกะสี เช่ น โครงหลังคา ทางเดิ น รั้ ว
โครงสร้ างอาคารและโรงงาน เป็ นต้น เป็ นงานโครงเหล็กที่ ใช้ในกิ จการก่ อสร้ างทัว่ ไปต่ างๆ เช่ น
หลังคาโครงเหล็ก โครงสร้างโครงเหล็กของอาคารและโรงงาน โครงเหล็กป้ ายโฆษณา ทางเดิน รั้ว
นัง่ ร้าน ฯลฯ
5. การบริ การชุ บสังกะสี เป็ นบริ การให้กบั ลูกค้าทัว่ ไปที่ตอ้ งการนําผลิตภัณฑ์โครงเหล็ก
ของตนเอง เช่ น ตะแกรง ท่ อ เหล็ ก รางรั บ สายไฟ เป็ นต้น มาชุ บ สั ง กะสี กับ บริ ษ ัท ย่อ ย เพื่ อ ให้
ผลิ ตภัณ ฑ์เหล็กคงทนต่ อการเกิ ดสนิ ม ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยสามารถชุ บ เคลื อบสังกะสี แบบจุ่มร้ อนตาม
มาตรฐานที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ มาตรฐาน ISO 1461 มาตรฐานอเมริ กั น ASTM A123, ASTM A153
มาตรฐานอังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ ปุ่ น JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลี ย AS
1214: AS/NZS 4680 และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เป็ นต้น
6. การจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรม เป็ นธุ รกิจเริ่ มแรกของบริ ษทั ย่อย โดยมีสินค้าหลักที่
จําหน่ ายได้แก่ อุปกรณ์ส่งกําลังประเภทโซ่ เฟื อง มอเตอร์ และเกียร์ ต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้
นําเข้าสิ น ค้าอุตสาหกรรมจากผูผ้ ลิ ตหลายยี่ห้อจากต่ างประเทศ ส่ วนใหญ่ จะนําเข้าผลิ ตภัณ ฑ์ยี่ห้อ
Renold จากประเทศอัง กฤษ ซึ่ งเป็ นสิ น ค้าที่ ผ ลิ ต โดยผูผ้ ลิ ต ชั้น นําของโลก และยี่ห้ อ Arnold จาก
ประเทศเยอรมัน
 บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
บริ ษ ัท ย่อยดําเนิ น ธุ รกิ จทางด้านการบริ ห ารจัดการพลังงานโดยเฉพาะ ซึ่ งมี ความ
พร้ อมที่ จะนําเสนอโครงการ เป็ นโรงไฟฟ้ าประเภทผลิ ตร่ วม หรื อ โรงไฟฟ้ าประเภทผลิ ต ไฟฟ้ า
ร่ วมกัน 2 วงจร เพื่ อผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กเพื่อใช้ในอาคารหรื อโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถนําเสนอโครงการทั้งในรู ปแบบของผูร้ ับจ้างก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็ จ (รวม
งานออกแบบก่อสร้าง และดําเนิ นการ) และรู ปแบบของสัมปทานการผลิตและดําเนินการจนถึงการส่ ง
มอบทรัพย์สิน เมื่อครบกําหนดสัมปทาน โครงการแรกของบริ ษทั ย่อยได้แก่ โครงการลงทุนผลิตและ
จําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า และพลังงานความร้อนแก่บริ ษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี่ ส์ จํากัด
จังหวัดสระบุรี และโครงการที่ 2 คือ โครงการลงทุนผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและพลังงานความ
ร้อนให้แก่ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน)
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 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
บริ ษ ัท ย่อยดําเนิ น ธุ รกิ จทางด้านรั บ เหมาก่ อสร้ าง ขุดเจาะอุ โมงค์ และงานโยธาที่
เกี่ ยวข้อง โดยรั บงานจากหน่ วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิ จ และเอกชน ซึ่ งงานที่ รับในขณะนี้ รับ จาก
ผู ้รั บ เหมาโดยตรง (Main-Contractor) ผู ้รั บ เหมาช่ ว ง (Sub-Contractor) หรื อ กิ จ การร่ ว มค้า (Joint
Venture) บริ ษ ัท ย่อยสามารถรั บ งานก่ อ สร้ างบ่ อ พัก และขุด เจาะดัน ท่ อ ลอด วางท่ อ ใต้ดิ น และงาน
ก่ อ สร้ างที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งโครงการในปั จจุ บ ัน ของบริ ษ ัท ย่อ ย ได้แ ก่ งานก่ อ สร้ างดัน ท่ อ ลอดระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสี ย งานก่อสร้างบ่อพักและดันท่อลอดร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน และงานก่อสร้างวาง
ท่อประธาน การประปานครหลวง เป็ นต้น
 บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (HTP&CEN)
บริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจลานจอดรถไฮเทค ประเภท โครงเหล็กสําเร็ จรู ประบบ knock
down มีชื่อเสี ยงด้านความ “ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ ว” การเข้า/ออกจอดรถมี ประสิ ทธิ ภาพที่ดีเยี่ยม
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
1. ลานจอดรถไฮเทค รุ่ น HTP 2 Layers ซึ่ งหลักการทํางานคื อ ใช้ระบบ PLC โดย
แผ่นบรรทุกรถสามารถขับเคลื่อนไปทางซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง ได้โดยอัตโนมัติ สามารถออกแบบ 2-6
ชั้น ได้ตามความต้องการของลูกค้า และความเหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ ลงทุนตํ่า
2. ลานจอดรถไฮเทค รุ่ น HTP 2-3 Layers เป็ นลานจอดรถไฮเทค 3 ชั้น แบบกึ่งใต้ดิน
3. ลานจอดรถไฮเทค รุ่ น HTP 3 Layers เป็ นลานจอดรถแบบการติดตั้งแบบเรี ยงซ้อน
4. ลานจอดรถไฮเทค รุ่ น HTP 5 Layers
5. ลานจอดรถไฮเทค รุ่ น HTP 6 Layers เป็ นลานจอดรถไฮเทค ที่ ส ามารถจอดรถ
หลายชั้นได้มีประสิ ทธิ ภาพ การใช้พ้ืนที่ได้อย่างคุม้ ค่าที่สุด สามารถออกแบบโครงสร้างเข้ากับตึกให้
เป็ นหนึ่งเดียวโอ่โถง โดดเด่น สวยงาม ความปลอดภัยสู ง
6. ลานจอดรถไฮเทค รุ่ น HTP 211 TL เป็ นลานจอดรถไฮเทคแบบทาวเวอร์ ลิฟท์ ใช้
ระบบควบคุ ม อัจฉริ ยะที่ ท ัน สมัย ที่ สุด คนขับ รถเพี ย งแต่ ขบั รถไปยังแผ่น หมุ น ขึ้ น /ลง 360๐ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติจะจัดรถให้นิ่งแล้วนํารถไปยังตําแหน่ งจอดรถที่ว่างที่ได้กาํ หนดไว้อย่างปลอดภัยจน
เสร็ จสิ้ น เป็ นการแก้ปัญ หาของพื้น ที่ การจอดรถอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ อี กทั้งยังช่ วยเพิ่ มคุ ณ ค่าและ
ภาพลัก ษณ์ ของอาคาร ใช้เทคโนโลยีระดับ สู ง มี ท างเข้า/ออก หลายทาง อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ น
เอกลักษณ์ช้ นั แนวหน้าของธุรกิจ
7. ลานจอดรถไฮเทค รุ่ น HTP 9999 ASP เป็ นลานจอดรถไฮเทคแบบคลังเก็บ รถ
อัจฉริ ยะ ใช้เครื่ องยกแบบ FORKLIFT ทําการลําเลียง ขนส่ ง บรรทุกรถ แล้วใช้อุปกรณ์แบบต่างๆ นํา
รถเข้าสู่ซองจอดรถ
- 10 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด (THAN)
บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจทางด้านประกอบธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ โฆษณา และงานกิจกรรม
ซึ่งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดําเนินการออกจากแผนฟื้ นฟู
 บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC)
บริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจทางด้านให้บริ การโครงสร้างเหล็ก รับเหมาก่อสร้าง และงาน
โยธาที่เกี่ ยวข้อง โดยรับงานจากในประเทศและนอกประเทศ ซึ่ งงานที่รับในขณะนี้ รับจากผูร้ ับเหมา
โดยตรง (Main-Contractor) ผูร้ ับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรื อกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) บริ ษทั
ย่อยสามารถรับงานเหมา ประกอบและติดตั้งงานโครงสร้าง งานท่อ และงานก่อสร้าง ซึ่ งโครงการใน
ปั จจุบนั ของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ งานประกอบเชื่อมงานรถเลื่อน งานก่อสร้างฐานโครงสร้างขนาดใหญ่
งานติดตั้งท่อและปั๊ม เป็ นต้น
 บริษัท พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด (PPS)
บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจด้านผลิตและจําหน่ายระบบบําบัดและผลิตนํ้า (Clarifier, Sand
filter, AVGF, RO, NF, UF, Dermineralization system, DI Water system) ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เสี ย
(Physical, Chemical, Biological wastewater treatment) ระบบบําบัดนํ้าที่ใช้แล้วและนํานํ้าเสี ยกลับมา
ใช้ใหม่ ตลอดจนจําหน่ายนํ้าดิบและผลิตประปาจําหน่าย
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ การตลาด
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
1. เนื่ องจากบริ ษ ทั ย่อยมี การผลิ ตและจําหน่ ายสิ น ค้าหลายชนิ ด โดยสิ น ค้าแต่ ล ะชนิ ด ใน
กลุ่ มเป้ าหมายก็ มีพ ฤติ ก รรมการชื้ อ หรื อให้ความสําคัญ ที่ แ ตกต่ างกัน ออกไปทางบริ ษ ัท ย่อยจะใช้
กลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผูร้ ับเหมา ให้ความสนใจ
เรื่ องราคาที่มีการกําหนดระยะเวลากันไว้เป็ นลําดับแรก ในขณะที่ ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ ให้ความสนใจ
ด้านคุณภาพก่อน จะตอบสนองความต้องการลูกค้าตามกลุ่มเป้ าหมาย
2. รักษาฐานลูกค้าเดิมโดยยอดขายแต่ละปี ที่มาจากลูกค้าเดิมมีไม่นอ้ ยกว่า 70%
3. บริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่มุ่งให้ความสนใจลูกค้าที่มีปริ มาณการใช้มากๆ และให้ความสนใจ
ลูกค้าทั้งหมดที่ มีการติ ดต่อกัน เช่ น ให้บริ การด้านการสอบเที ยบเครื่ องมื อวัดต่าง ๆ ตลอดจนการ
สอบถามปั ญหาการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริ การอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุ งการทํางานให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้าและการบริ การของบริ ษทั ย่อยมากยิง่ ขึ้น
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4. การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยผ่านการรั บรองระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
จากบริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด และการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ยัง ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม จึงให้ความมัน่ ใจด้านคุณภาพได้เป็ นอย่างดี
5. สัดส่ วนการขายลูกค้าของบริ ษทั ย่อย 70% เป็ นลูกค้าที่อยูต่ ามภาคต่างๆ ของประเทศ จะมี
การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ทัว่ ประเทศ เช่น การจัดกิจกรรมร่ วมกัน เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรง
ของช่องทางจําหน่ายทัว่ ประเทศที่มีอยู่
6. บริ ษทั ย่อยมี นโยบายขยายสายผลิ ตภัณ ฑ์สิน ค้าใหม่ ให้มีสัดส่ วนมากขึ้ นเรื่ อยๆ เพื่อลด
ความเสี่ ยงในการดําเนิ นกิ จการ อีกทั้งยังสามารถบริ การลูกค้าโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าหลาย
ประเภทจากทางบริ ษทั ย่อยและทางบริ ษทั ย่อยก็สามารถขยายตลาดโดยอาศัยช่องทางตลาดที่มีอยู่ โดย
ไม่ตอ้ งเพิ่มทรัพยากรหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม
7. บริ ษทั ย่อยเน้นการพัฒนาความรู ้ ของบุคลากรในบริ ษทั ย่อย เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และ
ความเข้าใจในการบริ หารงานและการทํางาน และบริ ษทั ย่อยได้เริ่ มนํานโยบายการบริ หารการผลิตที่
เน้นผลในด้านคุ ณ ภาพและลดการสู ญเสี ยในกระบวนการผลิต ด้วยระบบการบริ ห ารจัดการโดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ เป้ าหมาย (Management by Objective หรื อ MBO) เพื่ อ ให้ ระบบการผลิ ต บรรลุ
เป้ าหมายสูงสุ ด
บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
1. ผลิตสิ นค้ าทีม่ ีคุณภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ในช่ วงระยะเวลากว่า 40 ปี ในการดําเนิ นธุ รกิ จที่ ผ่านมา บริ ษทั ย่อยมุ่ งมัน่ ที่ จะเป็ นผูน้ ําใน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และรักษาคุณภาพการให้บริ การก่อนและหลังการขายโดยให้ความสําคัญกับการ
อบรมและพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ย่อยให้ตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
สําคัญ ทําให้บริ ษทั ย่อยมีทีมงานที่ มีความเชี่ ยวชาญ และมี ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จมาโดย
ตลอด อีกทั้งบริ ษทั ย่อยมี ความสัมพัน ธ์ที่ดี และใกล้ชิดกับลูกค้าเป็ นอย่างมาก จนทําให้บริ ษทั ย่อย
ได้รับงานอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด บริ ษทั ย่อยจึงมุ่งเน้นการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย
การคัด เลื อ กวัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพจากผูผ้ ลิ ต ที่ น่ าเชื่ อ ถื อ ผ่านกระบวนการผลิ ต ด้ว ยเครื่ อ งจัก รที่ มี
เทคโนโลยีทนั สมัย และมีการตรวจสอบรวมทั้งควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่ งเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าในการสั่งซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั
ย่อย
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2. การส่ งมอบสิ นค้ าทีต่ รงต่ อเวลาและเชื่อถือได้
บริ ษ ทั ย่อยเป็ นผูผ้ ลิ ตและจําหน่ ายเสาโครงเหล็ก ชุ บ สังกะสี ต่างๆ โดยที มงานวิศวกรของ
บริ ษทั ย่อยจะศึกษาความต้องการและเสนอโครงสร้างเหล็กที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย ตลอดจน
การให้บริ การคําปรึ กษา ออกแบบ คัดเลือก จัดหา และทดสอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทั้งที่เป็ นหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิ จ และเอกชน งานส่ วนใหญ่ จะมีลกั ษณะเป็ นงานโครงการซึ่ งทําเป็ นสัญญาซื้ อขายโดยมี
โครงการขนาดเล็กตั้งแต่สิบล้านบาทจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าร้อยล้านบาทขึ้นไป โดยมี
ระยะเวลาการดํา เนิ น โครงการตั้ง แต่ 6 เดื อ น ถึ ง 2 ปี ทั้ง นี้ การส่ ง มอบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ต รงตาม
กําหนดเวลาเป็ นสิ่ งที่สําคัญในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั ย่อยจะมี
กําหนดระยะเวลาที่ตอ้ งส่ งมอบงานอย่างชัดเจน ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษทั ย่อยสามารถส่ ง
มอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามกําหนดเวลา โดยเป็ นผลมาจากนโยบายการสํารองสิ นค้า และกระบวนการ
ผลิตที่รวดเร็ วของบริ ษทั ย่อย
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจทางด้านบริ หารจัดการพลังงาน ซึ่งมีความพร้อมที่จะนําเสนอโครงการ
เป็ นโรงไฟฟ้ าประเภทผลิตร่ วม หรื อโรงไฟฟ้ าประเภทผลิต เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาดต่างๆ ตั้งแต่
ขนาดเล็กเพื่อใช้ในอาคาร หรื อโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการดังกล่าวและ
มีประสบการณ์ในโครงการที่ได้ติดตั้งแล้วเสร็ จมากว่า 7 ปี ได้พบทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จนได้
นํามาปรับรู ปแบบแนวทางความเป็ นไปได้ของโครงการประเภทเดียวกัน ซึ่งจะทําให้มีโอกาสขยาย
ธุรกิจในลําดับต่อไป
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
จุดเด่ นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยมี เครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ที่มีป ระสิ ทธิ ภาพความสามารถ
พร้อมที่จะดําเนิ นงานในโครงการก่อสร้างขุดเจาะดันท่อลอดขนาดใหญ่ได้ บริ ษทั ย่อยมีความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ลูกค้า และผูร้ ับเหมาช่ วง ทําให้มีโอกาสได้งานโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มลูกค้ารายเดิ มและราย
ใหม่ ทั้งงานของทางภาครัฐและเอกชน
จุดด้อยของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยยังไม่สามารถเข้าร่ วมประมูลงานจากหน่ วยงานภาครัฐได้
โดยตรง บริ ษ ัท ย่อยจึ งอาจต้องร่ วมมื อกับ บริ ษ ัท ที่ สามารถเข้าร่ วมประมูลงานได้โดยตรงกับ ทาง
หน่วยงานภาครัฐ
ด้านการตลาด ส่ งเสริ มสร้างศักยภาพของบริ ษทั ย่อยโดยใช้การตลาดเชิ งรุ ก ใช้เครื อข่ายของ
บริ ษทั ย่อย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า โดยมีความรับผิดชอบสู งต่อลูกค้า มีการวางแผนงานที่ดี
เพื่อส่ งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่กาํ หนด
- 13 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (HTP&CEN)
1. บริ ษทั ย่อยเป็ นผูใ้ ห้บริ การจัดจําหน่าย ติดตั้ง และบํารุ งรักษาลานจอดรถไฮเทคทุกชนิดเป็ น
อันดับ 1 ของประเทศไทยและอาเซี ยน และมี ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งร่ วมกับ YF CROP ซึ่ งร่ วมกับทุนกับญี่ ปุ่น
เป็ นบริ ษทั อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีไฮเทคทันสมัยและเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการออกแบบ
และผลิตระบบลานจอดรถไฮเทคทุกชนิดที่ใหญ่ที่สุดของโลก
2. การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยผ่านการรั บรองระบบคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
การจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และมาตรฐานอาชี วอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
18001 : 2007
3. บริ ษทั ย่อยเป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยมีทีมงามที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
และมีความชํานาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบลานจอดรถไฮเทค
4. บริ ษทั ย่อยรับประกันคุณภาพและพร้อมให้บริ การหลังการขายตลอด 24 ชม.
บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC)
1. การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
TÜV Rheinland Thailand จํากัด ซึ่ งเป็ นผลให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจในด้านคุณภาพเป็ นอย่างดี รวมทั้ง
อาศัยข้อได้เปรี ยบในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพที่ใช้งานในการก่อสร้างโรงงานหรื ออาคาร
2. บริ ษทั ย่อยมีการพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการการผลิต เพื่อให้ได้มาตรฐานขั้นสู งและ
ติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาํ หน่ ายไปแล้ว และติดตามปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุ งตลอดเวลา
เป็ นผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจใน ด้านคุณภาพและด้านการบริ การหลังการซื้ อขายเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
3. บริ ษทั ย่อย มีนโยบายการตั้งราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งและให้ความสําคัญกับฐานลูกค้าเดิ ม
เพื่อที่จะรับงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
บริษัท พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด (PPS)
บริ ษทั ย่อยเน้นนโยบายจําหน่ายนํ้าดิบและ/หรื อ ผลิตนํ้าประปาจําหน่ายในพื้นที่ที่ยงั คงมีความ
ต้อ งการสู ง หรื อขาดแคลน เช่ น ในภาคตะวัน ออก ได้ แ ก่ พ้ื น ที่ ใ นเขตชลบุ รี หรื อ ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม ตลอดจนตาม องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหรื อตําบลต่างๆ ทัว่ ประเทศ ที่ยงั ขาดแคลน
นํ้าประปาหรื อ ที่ การประปาส่ วนภู มิภ าคยังเข้าไม่ ถึง โดยจะเริ่ มที่ ภาคเหนื อก่ อน และจากกลยุท ธ์
ดังกล่าวทําให้ไม่มีปัญหาในด้านการตลาด
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2.2.2 ประเภทลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
บริ ษทั ย่อยจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ซึ่ งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า
ตามกลุ่มสิ นค้าได้ดงั นี้
กลุ่มสิ นค้า ลวดเหล็กแรงดึงสู งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. ภาคเอกชน คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 96 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสู ง
ประกอบด้วย
 โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรี ตต่างๆ เช่น โรงงานหล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้ า แผ่นพื้น คาน
สะพาน ผนังสําเร็ จรู ป เป็ นต้น
 กลุ่มผูร้ ับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการ เช่นผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
อาคารสูง ก่อสร้างทางด่วน รถไฟฟ้ าสายต่างๆ
2. หน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิ จ เช่ น การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การไฟฟ้ านครหลวง
ศูนย์ซ่อม สร้างสะพานฯ คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายลวดเหล็กแรง
ดึงสู ง
กลุ่มสิ นค้า ลวดเชื่อมไฟฟ้ า (Welding Wire) กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมลวดเชื่อมโลหะต่างๆ ในสัดส่ วนร้อยละ 91
2. จําหน่ายตรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเชื่อมต่างๆ ในสัดส่ วนร้อยละ 9
กลุ่มสิ นค้าลวดสปริ ง กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. อุตสาหกรรมที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต์
 กลุ่มโช๊คอัพ
 กลุ่มข้อโซ่
 กลุ่มซี่ลอ้ รถ
 กลุ่มเบาะรถยนต์
 สปริ งในยานยนต์ทวั่ ไป
3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อุตสาหกรรมสปริ งต่างๆ
กลุ่มสิ นค้าลวดลวดเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่า ( ลวดปลอก ) กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. กลุ่มผูผ้ ลิตคอนกรี ต เช่น ผูผ้ ลิตท่อสําเร็ จรู ป ผูผ้ ลิตเสาเข็มหรื อเสาไฟฟ้ า
2. กลุ่มผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
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กลุ่มผลิตผนังสําเร็ จรู ป
ผูร้ ับเหมาสร้างทาง
หน่วยงานราชการ
ผูแ้ ทนจําหน่าย หรื อร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มสิ นค้าตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริ มคอนกรี ต (Wire Mesh) กลุ่มลูกค้า
ประกอบด้วย
1. กลุ่มผูผ้ ลิตคอนกรี ต เช่น ผูผ้ ลิตท่อสําเร็ จรู ป ผูผ้ ลิตแผ่นพื้นสําเร็ จรู ป
2. กลุ่มผูร้ ับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
3. กลุ่มผลิตผนังสําเร็ จรู ป เช่น พฤกษา ฯ
4. ผูร้ ับเหมาสร้างทาง
5. หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง , ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน , กรมโยธาธิการ
กรมชลประทาน การเคหะแห่ งชาติ เป็ นต้น ซึ่งประมูล ตรง นําไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ
6. ผูแ้ ทนจําหน่าย หรื อร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ทั้ ง นี้ บริ ษ ัท ย่ อ ยให้ ค วามสํ า คัญ กับ ลู ก ค้า ที่ ท ํา ธุ ร กิ จ ติ ด ต่ อ กั น มาเป็ นเวลานาน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ส่ วนลูกค้าใหม่บริ ษทั ย่อยจะเน้นกลุ่มเป้ าหมายไปยังลูกค้าที่มี
ความมัน่ คงทางการเงินและมีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิจ
บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
บริ ษทั ย่อยจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้
1. กลุ่ ม ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจากต่ า งประเทศและในประเทศ ซึ่ งรั บ งานจากหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ
2. หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย และการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
3. ลูกค้ารายย่อย ในส่ วนของการขายสิ นค้าอุตสาหกรรมและการรับประกอบและติดตั้งโครง
เหล็กทัว่ ไป
4. การให้บริ การรับชุ บสังกะสี บริ การรับชุ บสังกะสี ให้กบั ลูกค้าซึ่ งเป็ นเอกชนทัว่ ไปซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีขอ้ กําหนดที่จะต้องชุบสังกะสี
5. จําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์สินค้าอุตสาหกรรม เช่ น โซ่ เฟื อง มอเตอร์ และเกี ยร์ สําหรับใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ย่อยนํามาจําหน่ ายให้เป็ นสิ นค้านําเข้า
มาจากต่างประเทศยีห่ อ้ RENOLD และ ARNOLD ซึ่งมีชื่อเสี ยง และมีคุณภาพสู งเป็ นที่
ยอมรับกันทัว่ ไปในต่างประเทศ
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บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
บริ ษทั ย่อยจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้
1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตลมร้อนและไอนํ้า
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการนําก๊าซธรรมชาติไป
ผลิ ต ไฟฟ้ าก่ อ นและนําลมร้ อ นและไอนํ้าที่ ไ ด้จ ากการผลิ ต ไฟฟ้ ามาใช้ป ระโยชน์ ใน
ขบวนการผลิต
2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุมที่ตอ้ งการปรับปรุ งการใช้พลังงานภายใน
องค์ก รของตนเองให้ มี ก ารประหยัด พลังงานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและช่ ว ยอนุ รั ก ษ์
พลังงานอย่างเป็ นระบบ
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ย่อยแบ่งเป็ นลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั
ย่อ ยจะเป็ นหน่ วยงานราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ โดยเฉพาะงานที่ ได้รับ การสนับ สนุ น ทางการเงิ น จาก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ เช่ น การไฟฟ้ านครหลวง และการประปานครหลวง รวมทั้งส่ วน
ภูมิภาค
บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (HTP&CEN)
กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ย่อยเหมาะสําหรับ ศูนย์รถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ คอนโดมิเนียม บริ ษทั
ห้างร้าง ที่มีพ้นื ที่จาํ กัดแต่มีรถยนต์เป็ นจํานวนมาก
บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC)
1. กลุ่ ม ผู ร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า งจากต่ า งประเทศและในประเทศ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นลู ก ค้า
ต่างประเทศ
2. ลูกค้ารายย่อย ในส่ วนของการรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทัว่ ไป
3. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี โดยจะรับงานซ่อมบํารุ ง ซึ่งเป็ นงานเฉพาะทาง
บริษัท พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด (PPS)
1. การประปาส่ วนภูมิภาค
2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
3. บริ ษทั อีสต์ วอเตอร์ จํากัด (มหาชน)
4. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด หรื อ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
5. ท่าอากาศยาน
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2.2.3 นโยบายราคา
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI) มีนโยบายการตั้งราคา โดยใช้วิธีตน้ ทุน
บวกส่ วนเพิ่ ม (Cost Plus Margin) อย่างไรก็ต าม ในการกําหนดราคาขั้น สุ ดท้าย จะคํานึ งถึ งความ
ต้อ งการในการบริ โ ภคและสภาวะการแข่ ง ขัน ภายในอุ ต สาหกรรมในแต่ ล ะช่ ว ง เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมเหล็กเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฎจักรธุรกิจเป็ นหลัก
บริ ษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC) มีนโยบายกําหนดราคาที่ สามารถแข่งขันได้ใน
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริ หารต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อลดอัตราการสู ญเสี ยจากการผลิตให้นอ้ ยที่สุด
ทําให้บริ ษทั ย่อยสามารถกําหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยมีนโยบาย
การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกําไรส่ วนต่างจากต้นทุน ซึ่ งมีปัจจัยที่นาํ มาพิจารณากําหนด
ราคาประกอบด้วย ราคาวัต ถุ ดิบ อุ ป กรณ์ ส่ วนประกอบต่ างๆ ที่ ใช้ในการผลิ ต ความยากง่ ายของ
ผลิตภัณ ฑ์ ช่ วงเวลาที่ เสนอราคา จํานวนและปริ มาณงาน กําลังการผลิต พร้อมทั้งพิจารณาประวัติ
ลูกค้าแต่ละรายที่เคยมีธุรกรรมร่ วมกัน
บริ ษัท ไปป์ ไลน์ เอ็น จิเนี ยริ่ ง จํากัด (PLE) มี นโยบายในการเสนอราคาสําหรับ โครงการ
ก่อสร้าง ขุดเจาะดันท่อลอด รวมทั้งงานโยธาที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ย่อยจะคํานวณต้นทุนโครงการและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และกําหนดอัตรากําไรขั้นต้นบนพื้นฐานของเหตุผลตามประเภทของโครงการและ
สภาพการแข่งขัน
บริ ษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC) มีนโยบายในการเสนอราคาสําหรับงาน
รับเหมาก่อสร้าง โดยบริ ษทั ย่อยจะคํานวณต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ และกําหนดอัตรากําไร
ขั้นต้นบนพื้นฐานของเหตุผลตามประเภทของโครงการและสภาพการแข่งขัน
บริษัท พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด (PPS) มีนโยบายในการเสนอราคาที่แข่งขันใน
ภูมิภาคได้โดยเทียบเคียงกับราคาของการประปาส่ วนภูมิภาค รวมทั้งได้คุณภาพที่สูงกว่าหรื อเทียบเท่า
2.2.4 การจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC) บริ ษทั ย่อยสามารถแบ่งช่องทางการจัดจําหน่าย
ให้แต่ละกลุ่มและแต่ละชนิดงานได้จาํ นวน 2 ช่องทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งได้แก่
1. การรับงานโดยการเป็ นผูร้ ับเหมาย่อย จากผูร้ ับเหมาหลักที่ชนะการประมูลงาน โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นงานเสาโครงเหล็กสายส่ งไฟฟ้ าแรงสูงและเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม ซึ่งที่ผา่ นมาบริ ษทั ย่อย
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ได้รั บ งานเสาโครงเหล็ก สายส่ ง ไฟฟ้ าแรงสู งที่ มี มู ล ค่ างานสู งจากบริ ษ ัท J-POWER SYSTEMS
CORPORATION บริ ษทั ไทยซู มิเดนเอ็นยิเนี ยริ่ งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด และ บมจ.ล็อกซเลย์
และรับงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมจากบริ ษทั บีบี เทคโนโลยี จํากัด (รับทํางานให้กบั บมจ.โท
เทิ่ ล แอ็คเซ็ ส คอมมู นิ เคชั่น ) บริ ษ ัท ไวร์ เออ แอนด์ ไวร์ เลส จํากัด (รั บ ทํางานให้ กับ บมจ. ทรู
คอร์ปอเรชัน่ ) และ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (รับทํางานให้กบั บมจ. ทีโอที)
2. การเข้าร่ วมประมูลโครงการโดยตรงเพื่อเป็ นผูร้ ับจ้างเหมาหลักของโครงการโดยส่ วนใหญ่
เป็ นงานเสาโครงเหล็กสถานี ไฟฟ้ าย่อย ซึ่ งบางครั้ง กฟผ. กฟภ. และ กฟน. จะเปิ ดโอกาสให้ผผู ้ ลิต
สิ น ค้าสามารถเข้าไปประมู ล งานได้โ ดยตรง ทั้ง นี้ ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ย่อ ยมี น โยบายมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเข้า
ประมูลงานด้วยบริ ษทั ย่อยเองเพื่อความคล่องในการดําเนินงานและการประสานงาน อีกทั้งยังเป็ นการ
เพิ่มประวัติในการประมูลงานของบริ ษทั ย่อย
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS) บริ ษทั ย่อยจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและลมร้อนที่ผลิตได้ให้กบั
โรงงานอุตสาหกรรมที่บริ ษทั ย่อยได้เข้าไปลงทุน ซึ่งเป็ นโครงการซื้อขายกระแสไฟฟ้ าและลมร้อน
ระยะยาว 15 ปี สําหรับกระแสไฟฟ้ าส่ วนที่เกินจากความต้องการของโรงงานบริ ษทั ย่อยจะขายให้กบั
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE) บริ ษทั ย่อยรับงานก่อสร้าง โดยบริ ษทั ย่อยจะ
ติดต่อกับผูว้ า่ จ้างโดยตรง ทั้งโดยการยืน่ ประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยบริ ษทั ย่อยจะติดต่อขอ
แผนงาน เพื่อคํานวณเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ในบางครั้งบริ ษทั ย่อยอาจได้รับการติดต่อ
จากผูว้ า่ จ้างหรื อผูค้ วบคุมงานเนื่องจากประสบการณ์ในการทํางาน ที่ผา่ นมาผลงานมีคุณภาพที่ผวู ้ า่ จ้าง
ไว้วางใจให้บริ ษทั ย่อยเสนองานได้เพิ่มขึ้น
บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC) บริ ษทั ย่อยรับงานก่อสร้าง โดยบริ ษทั ย่อย
จะติดต่อกับผูว้ ่าจ้างโดยตรง ทั้งโดยการยืน่ ประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยบริ ษทั ย่อยจะติดต่อ
ขอแผนงาน เพื่อคํานวณเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ในบางครั้งบริ ษทั ย่อยอาจได้รับการติดต่อ
จากผูว้ ่าจ้างหรื อผูค้ วบคุมงานเนื่องจากประสบการณ์ในการทํางาน ที่ผา่ นมาผลงานมีคุณภาพที่ผวู ้ ่าจ้าง
ไว้วางใจให้บริ ษทั ย่อยเสนองานได้เพิ่มขึ้น
บริ ษั ท พีพี เอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด (PPS) เนื่ อ งจากการจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ของ
บริ ษ ัทย่อยเป็ นลักษณะการจําหน่ ายที่ เป็ นสัญ ญาระยะยาว 5-20 ปี และมี การการั นตี ซ้ื อขั้น ตํ่าต่ อปี
ดังนั้นหลังจากได้สญ
ั ญาแล้วจะไม่มีปัญหาด้านการจําหน่าย
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2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
โครงสร้ างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสู ง
แนวโน้มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2554 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพราะโครงการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน และคาดว่า แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2556 จะเติบโตประมาณ 10%
ขณะเดียวกันยังมีโครงการขนาดใหญ่จากการลงทุนของภาครัฐ อาทิ โครงการบริ หารจัดการนํ้าวงเงิน
3.5 แสนล้านบาท โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศวงเงิน 2 ล้านล้านบาท และโครงการ
รถไฟฟ้ า 3 สาย อาทิ สายสี แดง สายสี เขียว และสายสี สม้ ที่จะเริ่ มโครงการในปี 2557 ซึ่งโครงการการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จะส่ งผลกระตุน้ การลงทุนภาคเอกชนต่อไป จึงประมาณการว่า ธุรกิจ
ภาคก่อสร้าง จะเติบโตไม่นอ้ ยกว่า 10% ต่อปี จากแนวโน้มดังกล่าวทําให้สินค้าวัสดุก่อสร้างจะมีการ
เติบโตต่อเนื่องตามการก่อสร้าง
ในปี 2556 ผูผ้ ลิตลวดเหล็กแรงดึงสู งในประเทศมีท้ งั หมด 12 ราย โดยบริ ษทั ย่อยมีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 10 จัดอยูใ่ นอันดับที่ 4 ของตลาดรวม
ปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ ทจี่ ะเข้ าสู่ ตลาด
เนื่ องจาก ธุรกิจนี้ เป็ นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่ มต้นมาก และต้องใช้เทคโนโลยีหรื อกระบวนการ
ผลิตที่ซบั ซ้อน และที่สาํ คัญสิ นค้านี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความคุน้ เคยในการใช้งาน ดังนั้นถ้าใช้
สิ นค้าของผูป้ ระกอบการรายใหม่ แล้วไม่มีจุดดึงดูดความสนใจเช่นราคาถูก กลุ่มผูใ้ ช้กไ็ ม่มีความสนใจ
แต่การลดราคาลงสําหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ ใช่ จะสําเร็ จตลอด ถ้าผูป้ ระกอบการรายเดิ มเสนอ
ราคาใกล้เคียงกัน การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่จึงทําได้ยาก อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ สิ่ งสําคัญใน
การทําธุรกิจนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์ ให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า มีการแนะนํา และบริ การหลังการ
ขายที่ดี ให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่ วมกันไปด้วย
 อํานาจต่ อรองของผู้ขายสิ นค้ า
เนื่ อ งจากแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต สิ นค้า PCW&PCS มี ผู ้ข ายอยู่ ห ลายรายทั้ งในและ
ต่างประเทศ ทําให้การเจรจาต่อรองในการชื้ อวัตถุดิบทําได้ไม่ยาก สามารถเลื อกแหล่งวัตถุดิบที่ มี
คุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้ เพราะคุณภาพวัตถุดิบมีผลต่อสิ นค้าสําเร็ จรู ปที่ผลิตออกมาและยังมี
ผลต่อต้นทุนการผลิตด้วย
 อํานาจต่ อรองของผู้ซื้อสิ นค้ า
จากภาวการณ์ก่อสร้างที่มีการขยายตัวมากในปั จจุบนั และโครงการลงทุนที่จะมีในอนาคต ทํา
ให้การผลิตสิ นค้าของลูกค้า มีการผลิตที่ต่อเนื่อง อีก 5 ปี ข้างหน้าจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
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ภาครัฐบาลและโครงการลงทุนของภาคเอกชน ดังนั้นความสนใจของลูกค้าจะสนใจคุณภาพของ
วัตถุดิบและการส่ งมอบมากกว่า
 สิ นค้ าทดแทน
จากการที่ สิ น ค้า PCW&PCS เป็ นสิ น ค้าเฉพาะในการนําไปผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค อนกรี ต อาทิ
เสาเข็มคอนกรี ต เสาไฟฟ้ า แผนพื้นสําเร็ จรู ป โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น ทางรถไฟฟ้ า ทางด่วน
อาคารสู ง ซึ่ งในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตดังกล่าว มีการกําหนดระบุให้ใช้วตั ถุดิบ PCW&PCS เป็ น
ส่ วนประกอบ ดังนั้นทําให้สินค้าอื่นที่จะมาทดแทนไม่สามารถใช้แทนได้
 คู่แข่ งปัจจุบันในธุรกิจ
เนื่ องจากภาวะก่อสร้างที่ขยายตัว ณ ปั จจุบนั และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะมี
ต่อเนื่ องอีก 5 ปี ข้างหน้า ทําให้กาํ ลังผลิตของโรงงานหลายแห่ งมีกาํ ลังผลิตที่เต็มกําลังผลิต ทําให้การ
แข่งขันของผูผ้ ลิตสิ นค้าจากในประเทศด้านราคา ไม่รุนแรงมาก แต่จากการเปิ ดเขตการค้าเสรี อาเซี ยน
การแข่งขันจากการนําเข้าสิ นค้าจากประเทศในอาเซี ยน ซึ่ งมีการผลิ ตลวด PCW&PCS ด้วย อาจจะ
ส่ งผลทําให้มีการแข่งขันรุ นแรงขึ้น แต่จะไม่มากเนื่ องจากสิ นค้า PCW&PCS เป็ นสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย คุณภาพต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน ทําให้สินค้าที่จะนําเข้าต้องการการทดสอบและขอ
อนุญาตนําเข้ามาในประเทศ ในขณะที่สินค้าที่ผลิตในประเทศได้ มาตรฐาน มอก. อยูแ่ ล้ว สามารถผลิต
และจําหน่ ายได้ท ัน ที่ อี ก ทั้ง ในกรณี สิ น ค้ามี ปั ญ หา ลวด PCW&PCS ที่ ผ ลิ ต ในประเทศสามารถ
แก้ปัญหาได้รวดเร็ วกว่า มีสินค้าเปลี่ยนทดแทนให้ใช้ได้ทนั ที
อุตสาหกรรมลวดเชื่อมไฟฟ้ า
ลวดเชื่ อมที่ ใช้เชื่ อมโลหะมีอยู่หลายประเภท ลวดเชื่ อมเปลื อยใช้เชื่ อมเหล็กกล้าละมุลด้วย
อาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม ก็เป็ นอีกประเภทหนึ่ ง ซึ่ งในอดีตการเชื่ อมโลหะนิ ยมใช้ลวดเชื่อมแบบก้าน
ธูป แต่มีความล่าช้าในการใช้งานที่ตอ้ งเชื่อมโลหะแบบต่อเนื่ องและงานเชื่ อมที่มีปริ มาณงานมาก จึง
เริ่ มมีการใช้ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่ อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม มากขึ้น ซึ่ งปริ มาณ
ลวดที่ใช้มากขึ้น จึงมีการนําลวดจากต่างประเทศที่มีคุณภาพตํ่าแต่ราคาถูก มาจําหน่าย ทําให้ลวดเชื่อม
นี้ มีปัญหาการแข่งขันด้านราคาที่สูง
ในปี 2556 มี ผูผ้ ลิ ตในอุ ตสาหกรรมลวดเชื่ อมไฟฟ้ าในประเทศอยู่ 5 ราย โดยมี ส่วนแบ่ ง
การตลาดรวมประมาณร้อยละ 68 ส่ วนที่เหลือเป็ นการนําเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 32 ซึ่งส่ วนใหญ่
นําเข้าจากประเทศจีน
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ปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ ทจี่ ะเข้ าสู่ ตลาด
เนื่ องจาก ธุรกิจนี้ เป็ นธุ รกิจที่ใช้เงินลงทุนมาก และต้องใช้เทคโนโลยีหรื อกระบวนการผลิตที่
ซับซ้อน ดังนั้นถ้าผูป้ ระกอบการรายใหม่ ไม่มีจุดดึงดูดความสนใจเช่นราคาถูกหรื อคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ กลุ่มผูใ้ ช้ก็ไม่มีความสนใจ เพราะผูใ้ ช้ลวดถ้าใช้ของผูป้ ระกอบการรายใดแล้วจะไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลง เนื่ องจากมีความคุน้ เคยกับการใช้ลวดเดิ มอยู่แล้ว ถ้าผูป้ ระกอบการรายเดิ มเสนอราคา
ใกล้เคียงกัน การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่จึงทําได้ยาก สิ่ งสําคัญในการทําธุ รกิ จนี้ คือ การ
สร้างความสัมพันธ์ ให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า มีการแนะนํา และบริ การหลังการขายที่ดี ให้ความรู ้ที่เป็ น
ประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่ วมกันไปด้วย
 อํานาจต่ อรองของผู้ขายสิ นค้ า
เนื่ องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าลวดเชื่ อมเปลือยใช้เชื่ อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์ ก
โดยมีก๊าซปกคลุม มีผขู ้ ายอยูห่ ลายรายทั้งในและต่างประเทศ ทําให้การเจรจาต่อรองในการชื้อวัตถุดิบ
ทําได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้ เพราะคุณภาพวัตถุดิบมี
ผลต่อสิ นค้าสําเร็ จรู ปที่ผลิตออกมาและยังมีผลต่อต้นทุนการผลิตด้วย
 อํานาจต่ อรองของผู้ซื้อสิ นค้ า
ผลจากสิ นค้าลวดเชื่ อมนําเข้าจากต่างประเทศที่ มีราคาถูก โดยที่ คุณภาพไม่มีความแน่ นอน
ทําให้กลุ่มผูใ้ ช้ที่ใช้ลวดเชื่อม คุณภาพระดับปานกลางลงมา มีความสนใจในสิ นค้าดังกล่าวทําให้ผผู ้ ลิต
ในประเทศลดราคาลงมาเพื่อรักษาตลาด เป็ นผลทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้ มีอาํ นาจในการต่อรองมากในเรื่ อง
ราคา
 สิ นค้ าทดแทน
ลวดเชื่ อมมีหลายประเภท การเชื่ อมเหล็กแต่ละประเภทต้องใช้ลวดเชื่ อมที่ เหมาะกับเหล็ก
นั้นๆ ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์ กโดยมีก๊าซปกคลุม การนําไปใช้งานเหมาะกับ
งานเหล็ก กล้าทนแรงดึ ง และต้อ งเชื่ อ มต่ อ เนื่ อ ง ผูเ้ ชื่ อ มไม่ ตอ้ งมี ค วามชํานาญ งานเชื่ อ มที่ อ อกมา
สวยงาม สิ นค้าที่จะทดแทน ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม อาทิ
ลวดเชื่อมแบบก้านธูป สามารถเชื่อมงานเหล็กประเภทเดียวกันได้ แต่มีความล่าช้า เนื่ องจากลวดแต่ละ
เส้นยาว 30-40 ซม. จึงไม่เหมาะกับงานเชื่อมที่ตอ้ งเชื่อมต่อเนื่ อง จึงทดแทนลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่ อม
เหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุมได้นอ้ ย
 คู่แข่ งปัจจุบันในธุรกิจ
คู่แข่งในปั จจุบนั ของธุรกิจคือ ลวดเชื่อมที่นาํ เข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ที่มีราคาถูกเข้า
มาจําหน่าย ทําให้ตอ้ งปรับทั้งการผลิตและการตลาด โดยปรับปรุ งการผลิตให้ทนั สมัย คุณภาพแน่นอน
ต้นทุนตํ่าลง แข่งขันกับลวดเชื่อมที่นาํ เข้า และอาศัยความได้เปรี ยบในด้านการแก้ปัญหาสิ นค้ามีปัญหา
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สามารถแก้ไขได้รวดเร็ วกว่า และการนําเข้าแต่ ละครั้ งใช้เวลา 1-2 เดื อ น การที่ ตน้ ทุ น ตํ่าลงทําให้
สามารถปรับราคาแข่งขันลวดนําเข้าได้ ทําให้ช่องห่ างระหว่างราคาแคบลง ผูน้ าํ เข้าจึงลดความสนใจ
ในการนําลวดเชื่อมเข้ามาจําหน่าย
อุตสาหกรรมลวดสปริง
ลวดสปริ งเป็ นลวดที่ นําไปใช้ในอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ที่ น อน สปริ งต่ างๆ จากที่ ผ่านมา
ปริ ม าณการผลิ ต ยานยนต์ มี อ ัต ราการผลิ ต ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ตลอด และยัง มี ทิ ศ ทางที่ ดี ใ นอนาคต ซึ่ งใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้ลวดสปริ ง ต้องการลวดสปริ งที่มีคุณภาพดี มีการส่ งมอบสิ นค้าตรงตาม
เวลา และลวดสปริ งที่ ใช้ในยานยนต์ ยังมี การนําเข้าจากต่างประเทศอยู่มาก ถ้าลวดสปริ งที่ ผลิ ตใน
ประเทศมีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ กลุ่มผูใ้ ช้กม็ ีความยินดีที่จะใช้วตั ถุดิบในประเทศมากกว่า
ปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ ทจี่ ะเข้ าสู่ ตลาด
เนื่ อ งจาก ธุ ร กิ จ นี้ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ เงิ น ลงทุ น เครื่ อ งจัก รมาก และต้อ งใช้เทคโนโลยี ห รื อ
กระบวนการผลิตที่ทนั สมัย และที่สาํ คัญสิ นค้านี้ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการทํางานที่ตอ้ งการ
ความแน่ นอนอาทิ ยานยนต์ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ การใช้ความรู ้ดา้ นสิ นค้าแก่ผใู ้ ช้ ความคุน้ เคยใน
การใช้งาน ดังนั้นถ้าใช้สินค้าของผูป้ ระกอบการรายใหม่ ยังไม่มีความชํานาญหรื อประสบการณ์การ
ผลิต กลุ่มผูใ้ ช้ก็ไม่ให้ความสนใจ เพราะกลุ่มผูใ้ ช้มีปัจจัยด้านราคารองลงมาจากคุณภาพ แต่การลด
ราคาลงสําหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ ใช่จะสําเร็ จตลอด ถ้าผูป้ ระกอบการรายเดิมเสนอราคาใกล้เคียง
กัน การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่จึงทําได้ยาก อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ สิ่ งสําคัญในการทําธุ รกิจนี้
คือ การสร้ างความสัมพันธ์ ให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า มี การแนะนํา และบริ การหลังการขายที่ ดี ให้
ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่ วมกันไปด้วย เป็ นสิ่ งสําคัญ
มากกว่า
 อํานาจต่ อรองของผู้ขายสิ นค้ า
เนื่ องจากแหล่งวัตถุดิบที่ จะนํามาใช้ในการผลิตสิ นค้า HDW มีผูข้ ายอยู่หลายรายทั้งในและ
ต่างประเทศ มีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสิ นค้าที่ชดั เจน ทําให้การเจรจาต่อรองในการ
ชื้อวัตถุดิบทําได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้
 อํานาจต่ อรองของผู้ซื้อสิ นค้ า
กลุ่มผูใ้ ช้สินค้า HDW ส่ วนใหญ่คาํ นึ งถึงเรื่ องคุณภาพสิ นค้าที่ผลิตออกมาและการส่ งมอบเป็ น
สําคัญ ดังนั้นถ้าผลิตลวด HDW ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า การส่ งมอบ
ตรงเวลา อํานาจการต่อรองของลูกค้าจึงมีไม่มาก ถึงแม้จะมีวตั ถุดิบจากต่างประเทศที่สามารถเข้ามา
จําหน่ ายได้ แต่ผูช้ ้ื อก็มีความไม่สะดวกในด้านการเก็บวัตถุดิบไว้มาก การส่ งมอบที่ ไม่เป็ นไปตาม
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กําหนดหรื อสิ นค้ามีปัญหารอการส่ งมอบสิ นค้าชดเชย รวมถึงความผันผวนของค่าเงินทําให้ผใู ้ ช้สินค้า
มีความต้องการสิ นค้าภายในประเทศมากกว่าสิ นค้าจากต่างประเทศในคุณภาพเดียวกัน แม้ราคาจะสู ง
กว่าเล็กน้อย
 สิ นค้ าทดแทน
ในการผลิตสิ นค้าของลูกค้า ทางกลุ่มลูกค้ามีการกําหนดมาตรฐานในการชื้ อลวด HDW เช่ น
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การชื้อลวด HDW ในการผลิตสปริ ง จะกําหนดว่า Spec ลวด , เกรดวัตถุดิบ
เป็ นอย่างไร และแหล่งในการหาวัตถุดิบได้จากแหล่งไหน จึงเป็ นการเฉพาะเจาะจง ทําให้ลวดอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่สามารถนํามาใช้ทดแทนกันได้
 คู่แข่ งปัจจุบันในธุรกิจ
จากภาวะที่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ ขยายตัวอย่างมาก และประเทศไทย เป็ น 1 ใน 10 ของ
ประเทศที่ ป ระกอบยานยนต์ม าก ทําให้ อุ ตสาหกรรมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ขยายตัว ตามและต่ อ เนื่ อ ง
อุปสรรคที่สาํ คัญของธุรกิจนี้ คือลูกค้ากลุ่มนี้ จะพิจารณาคุณภาพที่คงที่ การผลิตที่ทนั สมัยและพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา การส่ งมอบที่ตรงเวลาเป็ นปั จจัยสําคัญในการชื้ อ ทําให้คู่แข่งแต่ละรายต้องแข่งกับ
เทคโนโลยีที่คู่แข่งรายอื่ นพัฒนาขึ้น ใหม่ ตลอด โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่ างประเทศ ซึ่ งบางประเทศมี
เทคโนโลยีท่ีทนั สมัยเร็ วกว่าบริ ษทั ย่อย ทําให้คู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ รายใดพัฒนาการผลิตที่ชา้
จะส่ งผลต่อการดําเนินธุรกิจ แต่ถา้ สามารถพัฒนาสิ นค้าได้ต่อเนื่องคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้กม็ ีนอ้ ยมาก
และสามารถกําหนดตลาดได้
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์ บอนตํ่า ( ลวดปลอก ) และตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริม
คอนกรีต (Wire Mesh)
ปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ ทจี่ ะเข้ าสู่ ตลาด
การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ สามารถเข้ามาดําเนิ นธุ รกิ จได้ไม่ยากในเรื่ องการผลิต
เพราะธุ รกิ จ นี้ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ใช้เงิ น ลงทุ น ไม่ ม าก และเทคโนโลยีห รื อ กระบวนการผลิ ต ไม่ ซับ ซ้อ น
เครื่ องจักรสามารถใช้ที่ผลิ ตในประเทศหรื อต่างประเทศก็ได้ แต่ สิ่ งที่ สําคัญ คือความสัมพันธ์ของ
ลูกค้าที่มีกบั คู่คา้ และ ปริ มาณลูกค้าที่มีอยู่ทวั่ ประเทศ ปริ มาณการใช้ต่อรายอาจจะไม่มาก แต่จาํ นวน
ลูกค้ามีมาก ดังนั้นปั ญหาของผูป้ ระกอบการรายใหม่คือต้องสามารถกระจายสิ นค้าได้มากและเร็ วที่สุด
เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าอยูท่ วั่ ประเทศ จึงสามารถกระจายสิ นค้าได้ทวั่ ประเทศและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า ซึ่งในส่ วนนี้จะเป็ นค่าใช้จ่ายที่สูงของผูป้ ระกอบการรายใหม่
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 อํานาจต่ อรองของผู้ขายสิ นค้ า
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า มีผขู ้ ายอยูห่ ลายรายทั้งในและต่างประเทศ ทําให้การ
เจรจาต่ อ รองในการชื้ อ วัต ถุ ดิบ ทําได้ไ ม่ ย าก สามารถเลื อ กแหล่ งวัตถุ ดิ บ ที่ มีคุ ณ ภาพที่ ดีในราคาที่
เหมาะสมได้อีกทั้งราคาของผูข้ ายวัตถุดิบในการผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไม่วา่ จะเป็ นราย
เล็กหรื อรายใหญ่ ราคามีความแตกต่างกันน้อย เพราะวัตถุดิบมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน
 อํานาจต่ อรองของผู้ซื้อสิ นค้ า
จากภาวการณ์ ก่อสร้างที่ มีการขยายตัวมากในปั จจุบนั และโครงการลงทุนที่ จะมีในอนาคต
ส่ งผลให้ปริ มาณการใช้เพิ่มขึ้นด้วย แต่ไม่มีปัญหาการขายแคลนสิ นค้าเนื่ องจากสิ นค้าดังกล่าวมีผผู ้ ลิต
อยู่มาก ผูช้ ้ื อมีอาํ นาจต่อรองที่มาก โดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ ช้ในกรุ งเทพและปริ มณฑล อํานาจต่อรองของ
ลูกค้ามีมาก และจะน้อยลงตามระยะทางที่ห่างออกไป เนื่ องจากความไม่สะดวกในการขนส่ งกระจาย
สิ นค้าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่มีนอ้ ย
 สิ นค้ าทดแทน
สิ นค้าลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก เป็ นสิ นค้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต มีมาตรการกําหนดไว้ อาทิ เสาเข็มคอนกรี ต เสาไฟฟ้ า การก่อสร้างถนน อาคาร ซึ่ ง
ในการงานดั ง กล่ า ว มี ก ารกํา หนดระบุ ใ ห้ ใ ช้ ว ัต ถุ ดิ บ ลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ ก เป็ น
ส่ วนประกอบ และกําหนดค่ามาตรฐานไว้ดว้ ย ดังนั้นทําให้สินค้าอื่นที่จะมาทดแทนสามารถใช้แทนได้
เช่นเหล็กเส้น แต่มีความไม่สะดวกในการใช้งาน และในการก่อสร้างต้องการความรวดเร็ ว สะดวก ทํา
ให้ไม่นิยมใช้สินค้าทดแทน
 คู่แข่ งปัจจุบันในธุรกิจ
เนื่ องจากภาวะก่อสร้างที่ขยายตัว ณ ปั จจุบนั และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะมี
ต่อเนื่ องอีก 5 ปี ข้างหน้า ทําให้แนวโน้มปริ มาณการใช้ลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก จะมากขึ้น
ทุกปี แต่จากการที่มีผผู ้ ลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กมากราย ทําให้ผผู ้ ลิตแต่ละรายใช้ราคาเป็ น
สิ่ งดึงดูดลูกค้า แต่จากการที่บริ ษทั ย่อยมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวที่มีอยูท่ วั่ ประเทศกว่า 20
ปี ทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังนั้นถ้าเงื่อนไขการแข่งขันโดยใช้ราคา ถ้าราคาไม่แตกต่างกันมาก
บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นจุดที่ดีกว่าผูผ้ ลิตลวดปลอกรายอื่น ที่ไม่มีความสามารถกระจายสิ นค้าได้ทวั่ ประเทศ
โครงสร้ างอุตสาหกรรมของบริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กไฟฟ้ าแรงสู ง
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กไฟฟ้ าแรงสูงเป็ นไปตามโครงการขยายระบบสายส่ งไฟฟ้ าของการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตและการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งยังคงมีความต้องการสู ง เนื่ องจากความต้องการใช้ไฟฟ้ า
ของประเทศยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั มีผผู ้ ลิตเสาโครงเหล็กสายส่ งไฟฟ้ าขนาดใหญ่ใน
- 25 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ประเทศจํานวน 5 ราย โดยบริ ษทั ย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2556 ยังคงเป็ นผูน้ าํ ในการผลิตและ
จําหน่าย
ปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผา่ นมามีการปรับตัวราคาเพิ่มขึ้นบ้าง วัตถุดิบที่สาํ คัญคือเหล็ก
และสังกะสี จะผันผวนสู งตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2556 ราคาวัตถุดิบไม่เพิ่มขึ้นสู งมากกว่าปี ก่อน
จึงทําให้ไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
 คู่แข่งรายใหม่ เนื่ องจากอุตสาหกรรมโครงสร้างเสาสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง ยังมีความต้องการ
สู งอยู่ จึงคาดว่าอาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ในอนาคตอันใกล้น้ ี ซึ่ งจะเป็ นผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น แต่
ในขณะเดียวกัน ผูผ้ ลิตเดิมก็ได้ให้ความสําคัญในการหาตลาดต่างประเทศ ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบ
ของผูผ้ ลิตรายใหม่ยงั ไม่รุนแรง
ความต้องการโครงเหล็กสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง
ความต้องการโครงเหล็กสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู งในประเทศยังคงสู งอยูป่ ระมาณเฉลี่ยปี ละ 30,000
ตัน และคาดว่าจะอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันหรื อลดลงไปบ้างเพียงเล็กน้อยต่อไปอีก 5 – 10 ปี
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม
อุ ต สาหกรรมเสาโครงเหล็ก โทรคมนาคมยัง คงมี ค วามต้อ งการสู ง พอสมควร เนื่ อ งจาก
ภายในประเทศยังคงต้องลงทุนติดตั้งเครื อข่ายระบบโทรคมนาคม เพื่อรองรับระบบ 3 G แม้ว่าปั จจุบนั
ได้มีการติ ดตั้งพอสมควรแล้วก็ตาม รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านกําลังมี การขยายตัวเพื่อรองรับการ
พัฒนาในด้านนี้ อย่างมาก ดังนั้นจึงคาดว่าในระยะใกล้น้ ี ตลาดด้านเสาโทรคมนาคม จะยังมีปริ มาณที่
สูงอยู่ ในส่ วนของบริ ษทั ย่อยจะมีผลิตภัณฑ์สาํ หรับเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมทุกชนิด
ปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินการธุรกิจ
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผา่ นมามีการปรับตัวราคาเพิ่มขึ้นบ้าง วัตถุดิบที่สาํ คัญคือเหล็ก
และสั ง กะสี จะผัน ผวนสู งตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2556 นี้ ราคาวัต ถุ ดิ บ มี ร าคาไม่ สู ง กว่ าปี
ก่อนมาก ทําให้ไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริ ษทั
ความต้องการเสาโทรคมนาคม
ความต้องการเสาโทรคมนาคมในประเทศยังคงมีความต้องการต่อเนื่ องจาก ในปี 2556 เพื่อ
รองรับระบบ 3G รวมทั้งจะมีตลาดจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
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อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่ อย
ในการก่ อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าย่อยจําเป็ นจะต้องออกแบบโครงเหล็กสําหรั บรองรั บ อุป กรณ์
ไฟฟ้ าต่ างๆ เช่ น circuit, breakers, disconnecting switches, lighting arresters ที่ จ าํ เป็ นต้อ งใช้ใ น
สถานีไฟฟ้ าย่อย
ความต้องการโครงเหล็กสถานีไฟฟ้ าย่อย
ความต้องการโครงเหล็กสถานีไฟฟ้ าย่อยจะขึ้นอยูก่ บั การขยายระบบส่ งของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าค และหากมี โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เกิ ดขึ้นและมีความต้องการ
ไฟฟ้ าสู ง ก็มีความจําเป็ นที่จะต้องมีสถานี ไฟฟ้ าย่อยควบคู่กนั ไปด้วย ในส่ วนของบริ ษทั ย่อยคาดว่ายัง
เป็ นผูน้ าํ ในการผลิตและจําหน่ าย และคาดว่าความต้องการในระยะต่อไปอยู่ประมาณ 3,000-5,000
ตัน/ปี
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กทัว่ ไป
ในการดําเนิ นงานโครงเหล็กทัว่ ไป บริ ษทั อาศัยเน้นการออกแบบหรื อใช้แบบงานที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า โดยเน้นคุณสมบัติ ขนาด และรู ปแบบที่เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างแต่ละ
แห่ ง
ความต้องการโครงเหล็กทัว่ ไป
โดยความต้องการโครงเหล็กทัว่ ไปจะมีเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปอย่างต่อเนื่ องตามทิศทางของ
อุตสาหกรรมเหล็ก โดยเฉพาะในส่ วนของการก่อสร้าง ซึ่งใช้แทนผลิตภัณฑ์คอนกรี ตหรื ออื่นๆ
การบริการชุ บสั งกะสี
แนวโน้มของผลิตภัณ ฑ์เหล็กที่ มีขอ้ กําหนดให้มีการชุ บสังกะสี เพื่อป้ องกันการผุกร่ อนที่ มี
เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลา และคาดว่ ายังคงเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ไปอี ก นานในอนาคต จากแนวโน้ม ที่ เห็ น ได้จ าก
ประเทศที่พฒั นาแล้ว เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยให้บริ การชุ บสังกะสี แก่ลูกค้ารายย่อยทัว่ ไปเป็ นการเสริ ม
เท่านั้น
อุปกรณ์ สินค้ าอุตสาหกรรม
บริ ษทั ย่อยจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มประเภทอุปกรณ์ ส่งกําลัง เช่ น โซ่ เฟื อง
เกียร์ และมอเตอร์ โดยเน้นสําหรับสิ นค้ายีห่ อ้ RENOLDS ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง แต่ในด้านการ
แข่งขันในตลาดซึ่ งจะเป็ นการแข่งขันในด้านการส่ งมอบงานให้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ซึ่ งจะเป็ น
ตัวแปรที่สาํ คัญในการแข่งขัน
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โครงสร้ างอุตสาหกรรมของบริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งเป็ นธุ รกิ จ ที่ นับ ว่ ามี ก ารแข่ งขัน สู งมาก แต่ ในปั จ จุ บ ัน ปริ ม าณงาน
ก่อสร้างเริ่ มเพิ่มปริ มาณมากขึ้น และภาครัฐให้ความสําคัญกับงานก่อสร้างบ่อพักและขุดเจาะดันท่อ
ลอดระบบรวบรวมและบําบัด นํ้าเสี ย และท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ าใต้ดิ น ซึ่ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบ
สายไฟฟ้ าอากาศเป็ นสายไฟฟ้ าใต้ดิน รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุ งระบบวางท่อประธาน เพื่อลดปั ญหาภัย
พิบตั ิที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการรับงานก่ อสร้ างทั้งภาครั ฐและเอกชน โดยปกติ จะใช้วิธีป ระกวดราคา โดยคัดเลื อก
ผูร้ ับเหมาที่เสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลาง และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาํ หนด หากมีผรู ้ ับเหมาเข้า
ร่ วมเสนอราคาหลายราย เจ้าของงานก็จะมีโอกาสเลือกผูร้ ับเหมาได้มากในขณะเดียวกันผูร้ ับเหมาที่มี
คุณสมบัติตามที่ เจ้าของงานกําหนดก็มีสิทธิ ที่จะคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่ วมในการประกวดราคา
เช่นเดียวกัน เนื่ องจากเป็ นตลาดเสรี ผูว้ ่าจ้างและผูร้ ับเหมาย่อยมีสิทธิ ต่อรองราคากันได้ อย่างไรก็ตาม
เจ้าของงานจะเป็ นผูก้ าํ หนดคุณสมบัติของผูร้ ับเหมาที่จะเข้าร่ วมประกวดราคา และมีสิทธิ จะคัดเลือก
ผูร้ ับเหมารายใดก็ได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
จากสภาวะการแข่ งขัน ของธุ รกิ จ รั บ เหมาก่ อสร้ าง หากบริ ษ ัท ใดสามารถรั บ งานได้ห ลาย
ประเภท มีประสบการณ์ และความชํานาญในงานหลายด้าน ที่เป็ นไปตามข้อกําหนดของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ย่อมได้เปรี ยบกว่าบริ ษทั อื่นๆ เพราะหากงานก่อสร้างประเภทใดลดลงก็สามารถรับงาน
ประเภทอื่นทดแทนได้ ทั้งนี้ รวมถึงความสามารถในการทํางานให้เสร็ จเรี ยบร้อยภายในกําหนดเวลา
และเป็ นไปตามข้อกําหนดด้วย
โครงสร้ างอุตสาหกรรมของบริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC)
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งเป็ นธุ รกิ จ ที่ นับ ว่ ามี ก ารแข่ งขัน สู งมาก แต่ ในปั จ จุ บ ัน ปริ ม าณงาน
ก่ อสร้ างเริ่ ม เพิ่ ม ปริ ม าณมากขึ้ น เนื่ องจากต่ างชาติ ไ ด้เข้ามาลงทุ น ในประเทศมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจาก
ประเทศไทยมี ค่ าแรงที่ ถูก แต่ ฝี มื อ ดี รวมทั้งงานในอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี ซ่ ึ งมี งานต่ อ เนื่ อ ง อัน
เนื่องมาจากต้องมีการซ่อมบํารุ งเป็ นประจํา ดังนั้นถ้าหากบริ ษทั ไหนมีประสบการณ์และความชํานาญ
ในการทํางาน และมีเครื่ องมืออุปกรณ์ในการทํางานที่พร้อมก็จะได้รับโอกาสรับงานที่เพิ่มมากขึ้น
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.3.1 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
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บริ ษทั ย่อยมีโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 5 ถนนไอ-ห้า ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน
ปี 2556 มีกาํ ลังการผลิตรวม 47,880 ตันต่อปี
ทั้งนี้ ในปี 2556 บริ ษทั ย่อยใช้กาํ ลังการผลิตจริ งเฉลี่ยประมาณร้อยละ 75 ของกําลังการผลิต
รวมต่อปี โดยจะดําเนิ นการผลิตอย่างต่อเนื่ องประมาณ 20 ชัว่ โมงต่อวัน และในกรณี บางเดือนความ
ต้องการขายมากกว่าการผลิตปกติบริ ษทั ย่อยก็จะทําการผลิต จาก 20 ชัว่ โมง เป็ น 24 ชัว่ โมงต่อวัน แบ่ง
ออกเป็ นวันละ 2 กะ และใช้คนงาน 3 ชุดหมุนเวียนสลับกันปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยจะทําการซ่ อม
บํารุ งเครื่ องจักรประจําปี ๆ ละ 2 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วันต่อครั้ง โดยวิศวกรของบริ ษทั ย่อยเป็ น
ผูด้ าํ เนินการและควบคุมการซ่อมบํารุ ง
ในปี 2557 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ขยายกําลังการผลิ ต เป็ น 48,880 ตัน ต่ อ ปี ซึ่ งจะใช้ก าํ ลังการผลิ ต
ประมาณร้อยละ 75 ของกําลังการผลิตทั้งหมด
บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
บริ ษทั ย่อยมีโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 247 ถนนร่ มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
เพียงแห่งเดียว และมีกาํ ลังการผลิตรวมประมาณ 24,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ในปี 2556 นั้น บริ ษทั ย่อยมี
กําลังการผลิตจริ งเฉลี่ยประมาณร้อยละ 65-70 ของกําลังการผลิตรวม
บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC)
บริ ษทั ย่อยมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 543/4 หมู่ 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ ในปี 2557 หลังจากที่ บริ ษทั ได้ปรั บปรุ งและเพิ่มเครื่ องจักรเข้ามา บริ ษทั เองมี แผนในการผลิ ต
โครงสร้างประมาณ 250 ตันต่อเดือน หรื อประมาณ 3,000 ตันต่อปี
บริษัท พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด (PPS)
บริ ษทั ย่อยได้จดั ซื้ อบ่อเก็บนํ้าแล้ว 2 บ่อ ซึ่ งสามารถรับนํ้าได้ในปริ มาณ 6-7 ล้านลบม. และ
จะขยายการซื้ อบ่อเก็บนํ้าสํารองเพิ่มอีกให้สามารถเก็บนํ้าได้ในปริ มาณ 15-20 ล้านลบม. และยังได้
สิ ทธิการใช้น้ าํ จากเขื่อนสี ยดั ในปริ มาณ 30 ล้านลบม.ต่อปี ซึ่ งจะทําให้บริ ษยั อ่ ยมีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อ
การจําหน่ายได้ถึง 20-30 ล้านลบม.ต่อปี โดยไม่มีความเสี่ ยงจากการขาดแคลนนํ้า
ในส่ วนของการผลิตนํ้าประปา บริ ษทั ย่อยมีบริ ษทั ที่เป็ นพันธมิตรซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของ
ระบบการผลิตนํ้าประปา และระบบต่างๆ ในการบําบัดนํ้า โดยมีขอ้ ตกลงส่ วนต่างของราคาไว้ล่วงหน้า
2.3.2 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
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วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
(1) ลวดเหล็ ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 8, 9, 11 และ 13
มิลลิเมตร เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางตั้ง แต่ 5.5 มิ ล ลิ เมตร
ขึ้นไป เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ลวดอื่นๆ
(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร ใช้ในการ
ผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้ า
(4) ลวดเหล็ ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 5.5,7,9 มิ ล ลิ เมตร
สําหรับผลิตลวดปลอกเสาเข็มและลวดตะแกรงสานแบบเชื่อมติด
วัตถุดิบดังกล่าวข้างต้นไม่มีวสั ดุอื่นทดแทน เนื่ องจากเทคโนโลยีในการผลิตสิ นค้าประเภท
ลวดเหล็กชนิดต่างๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เหมือนกับสิ นค้าประเภทอื่นๆ
ในปี 2556 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีผู ้
จําหน่ายประมาณ 5 ราย บริ ษทั ย่อยมีนโยบายกระจายความเสี่ ยงภายใต้วิกฤต เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า
ไม่มีการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และในปี 2557 บริ ษทั มีนโยบายในการเพิ่มสัดส่ วนที่มาจาก
ผูผ้ ลิตภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรายละเอียดดังนี้
(1) เหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต่ L40x40x3 ถึง L200x200x20
(2) เหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต่ L75x75x6 ถึง L250x250x35
(3) สังกะสี ความบริ สุทธิ์ 99.99%
ด้วยข้อกําหนดของสิ นค้าและมาตรฐานสิ นค้าบริ ษทั ย่อยจึงใช้วตั ถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบ
ทั้งหมด
บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC)
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เหล็กโครงสร้างและท่อ และเนื่ องจากบริ ษทั ย่อยต้องรับงาน
จากต่างประเทศด้วย จึงต้องสัง่ ซื้อวัตถุดิบบางส่ วนจากต่างประเทศ ดังนั้นในปี 2557 บริ ษทั ย่อยมีแผน
ที่ จะลงทุน ใน BOI เพื่ อลดภาษี นําเข้าวัตถุดิบ หรื อติดต่ อผูค้ า้ รายใหม่ ที่สามารถสั่งซื้ อวัตถุดิบ จาก
ต่างประเทศได้
2.3.3 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วยผลกระทบหลักดังต่อไปนี้คือ
(1) มลภาวะทางอากาศ เช่น ไอกรดไฮโดรคลอริ กที่เกิดขึ้นในขบวนการทําความสะอาดลวด
(2) มลพิษทางนํ้า เช่น สภาพนํ้าทิ้งที่มีสภาพเป็ นกรด และปริ มาณกากตะกอนของนํ้าเสี ย
(3) มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสี ยอุตสาหกรรม
บริ ษ ัท ย่อ ยได้จ ัด ให้ มี ก ารวัด ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม และผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี เพื่อลดผลกระทบและเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิจริ งกับ
อัตราสู งสุ ดที่กฎหมายกําหนด โดยได้ว่าจ้าง บริ ษทั แปซิ ฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด เพื่อตรวจวัดมลภาวะ
ทางอากาศตามข้อกําหนดของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน)
เพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งของโรงงานทุกๆ เดือน ตามข้อกําหนดของการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และบริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์กรี น จํากัด (มหาชน) เพื่อกําจัดสิ่ งปฏิกูลเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินการของบริ ษทั ย่อย เพื่อป้ องกันปัญหาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม มีดงั ต่อไปนี้
(1) มลภาวะทางอากาศ บริ ษทั ย่อยได้มีการควบคุมโดยมี ระบบบําบัดอากาศ ( Scrubber )
ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวัดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด เมื่อวันที่ 1920 มิถุนายน 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
พารามิเตอร์
1. Air Emission Quality 1) Hydrogen Chloride (HCI)
Monitoring
2) Sodium Hydroxide
(NaOH)
3) Sulfuric Acid
4) Sulfur Dioxide (SO2)
5) Carbon monoxide (CO)
2. Working Area Air
1) Hydrogen Chloride
Quality Monitoring 2) Benzene
3) Sulfuric Acid
4) Lead (Pb)
3. Sound Level
8 hrs. (Working hours)
Monitoring
(8 ชม. การทํางาน)
4. Heat Stress
Monitoring
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ระบบบําบัด

หน่ วยวัด

Scrubber
Scrubber
Scrubber
Scrubber
Scrubber
-

-

ค่ าทีว่ ดั ได้

mg / m 3
mg / m 3

ค่ า
มาตรฐาน
200
-

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
mg / m 3
mg / m 3
dB(A)

25
500
870
<5
<10
1
0.2
ไม่เกิน 90

<1.6
104.89
0.098
<0.001
0.002
86.44

องศา
เซลเซี ยส

งานปาน
กลางไม่เกิน

30.66

0.34
-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
32 0C

(2) นํ้าเสี ยจากการผลิ ต นํ้าที่ ใช้ในการผลิ ต จะนํามาบําบัดทางเคมี เพื่ อให้คุณ ภาพนํ้าอยู่ใน
เกณฑ์ม าตรฐานที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมกําหนด ก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยสู่ แ หล่ งสาธารณะ เมื่ อ วัน ที่ 20
มิถุนายน 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
ค่ ามาตรฐานจาก
การนิคมฯ
5.5 – 9.0
1. pH
2. Total Suspened Solids
ไม่เกิน 50 mg / l
ผ่านระบบบําบัดทางเคมี
3. Total Dissolved Solids
5,000 mg / l
ของหน่วยงานเคมีและ ไม่เกิน 5 mg / l
4. Oil & Grease
นํ้าเสี ย
5. Chemical Oxygen Demand
ไม่เกิน 120 mg / l
6. Biology Oxygen Demand
ไม่เกิน 20 mg / l
7. Dissolved Oxygen
พารามิเตอร์

ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

ค่ าทีว่ ดั ได้
7.1
2
2,000
1.3
27
<2
7.2

(3) มลภาวะที่ เกิ ดจากขยะและของเสี ยอุตสาหกรรม ของเสี ยอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น
โรงงาน จะถูกนํามาคัดแยก และจัดเก็บอย่างเป็ นสัดส่ วนก่อนนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามประกาศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
กากของเสี ย
1. ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ

วิธีการกําจัด
นําคัดแยกและเผา
นํากลับไปหลอมใหม่

บริษัททีก่ าํ จัด
เทศบาลมาบตาพุด
หจก.โชคชัย
รวมเศษ

หมายเหตุ

อ้างอิงตามใบอนุญาต
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

3. ตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสี ย
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(ฟอสเฟต , ผงสบู่ , หลอดไฟ,
เศษผ้าเปื้ อนนํ้ามัน ,
กากตะกอนนํ้าเสี ย)
5. กรด HCL เสื่ อมสภาพ

ปรับเสถียรและฝังกลบ

บมจ. เบตเตอร์
เวิลด์กรี น

นํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

6. กรวดปนตะกัว่

นํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

หจก. เอส.เค.
อินเตอร์ เคมิคอล
บจก. เอสซี แอนด์ซนั
เอ็นจิเนียริ่ ง
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เป็ นเช่นเดียวกันกับโรงงานอื่นๆ
ที่มีลกั ษณะการดําเนิ นการผลิตเช่นเดียวกับบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการป้ องกันผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อมในด้านมลภาวะทางอากาศ นํ้า และจากขยะและของเสี ยอุตสาหกรรม และมีผลการ
ตรวจวัดมลภาวะอากาศดังนี้
Monitories
1. Air Emission
2. Working Area
3. Sound level

Parameter
HCI
HCI

ระบบบําบัด
Scrubber
Scrubber

ค่ ามาตรฐาน
<200 mg / m3
<5 ppm
<90 db(A)

ค่ าทีว่ ดั ได้
10.64 mg / m3
0.247ppm
715 db(A)

ในส่ วนของระบบนํ้าเสี ยจากการผลิตมีผลการวัดดังนี้
Parameter
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ ามาตรฐาน
5.5 – 9.0
< 50 mg / l
< 3,000 mg / l
< 120 mg / l
< 5 mg / l

PH
Total Suspended Solids (TSS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Zinc

ค่ าทีว่ ดั ได้
7.72
16
1,720
58
1.698

หมายเหตุ
1. วันที่เก็บตัวอย่าง คือวันที่ 26 กันยายน 2556
2. ไม่มีการระบายนํ้าเสี ยสู่ ภายนอกโรงงาน
ในส่ วนของขยะและของเสี ยอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงาน มีวิธีการกําจัดดังนี้
กากของเสี ย
1. ขยะมูลฝอย
2. เศษลวดและโลหะ

วิธีการกําจัด
นําไปคัดแยก ฝังกลบ
นํากลับไปหลอมใหม่

3. ตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสี ย
4. สังกะสี ฝนและเม็
ุ่
ด

ปรับเสถียรและฝังกลบ
Reuse

5. นํ้ามันไฮโดรลิคเก่า

Reuse
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บริษัททีก่ าํ จัด
สํานักงานเขตมีนบุรี
บจก. เหล็กสยามยามาโต๊ะ
บจก. บุญรอด รี ไซเคิล
บมจ. โปรเฟสชัน่ แนลเวสต์ฯ
บจก. อุทิศ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส
หจก. สามพรานฟาวน์ดีร์
บจก. นวภัทรกิจ
หจก. นัฐวุฒิ พาณิ ชย์
บจก. แซนด์ซอร์

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
6. กรดเกลือเสื่ อมสภาพ

แปรสภาพนํากลับมาใช้ใหม่

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บจก. อันชิ่ง อินดัสทรี

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้มีการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสี ยจากโรงไฟฟ้ าใหม่ และทําการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่
9-10 สิ งหาคม 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
แหล่งกําเนิด

พารามิเตอร์

หน่ วยวัด

ปริมาณที่
ตรวจวัดได้

ค่ า
มาตรฐาน

ปล่อง SGI
เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ

Ø ของปล่อง
อุณหภูมิภายในปล่อง
ความเร็ วลมในปล่อง
ปริ มาตรอากาศที่ออกจากปล่อง
ปริ มาณออกซิเจน (O2)
ปริ มาณฝุ่ น (TSP)
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรู ป
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO as NO2)

m
C
m/s
m 3/min
%
mg/m 3
ppm
ppm

1.20
501
5.96
404.23
18.6
1.8
< 1.3
10

60
20
120

0

บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC)
มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสี ยอุตสาหกรรม ในส่ วนของเสี ยอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โรงงาน มีวิธีการกําจัดดังนี้
กากของเสี ย
1. ขยะมูลฝอย
2. เศษลวดและโลหะ

2.4

วิธีการกําจัด
นําไปคัดแยก ฝังกลบ
นํากลับไปหลอมใหม่

บริษัททีก่ าํ จัด
เทศบาลตําบลหนองขาม
ทําการประมูลบริ ษทั
เพื่อกับนํามาหลอมใหม่

งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
 บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
- ไม่มี -
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

 บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีงานโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการและคาดว่า
จะส่ งมอบงานทั้งหมดในปี 2557 มีดงั นี้
ปริ มาณงาน
(ตัน)

ชื่อโครงการ
เสาโครงเหล็กไฟฟ้ าแรงสู ง
เสาโทรคมนาคม
งาน Substation
งานโครงเหล็กทัว่ ไป

7,684
219
260
251

มูลค่างานที่ยงั
ไม่ส่งมอบ
(ล้านบาท)
369.39
10.96
13.87
5.84

 บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
- ไม่มี  บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (PLE)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีงานโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการและคาดว่า
จะส่ งมอบงานทั้งหมดในปี 2557 มีดงั นี้

ชื่อโครงการ

ปริ มาณงาน
(เมตร)

ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน

669.1

 บริ ษทั เอชทีพี แอนด์ เซน คอร์เปอรชัน่ จํากัด (HTP&CEN)
- ไม่มี -
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มูลค่างานที่ยงั
ไม่ส่งมอบ
(ล้านบาท)
38.80

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

 บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (WJC)
ปริ มาณงาน
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ
Shut Down
ติดตั้ง Pump 1104B และ 1105B
งาน Footing Module
งาน Fabrication Autoclave Trolley

2.03
1.02
18.2
1.34

 บริษัท พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด (PPS)
- ไม่มี -
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มูลค่างานที่ยงั
ไม่ส่งมอบ
(ล้านบาท)
2.03
0.612
3.26
0.23

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ปัจจัยความเสี่ ยงที่สาํ คัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
แนวทางในการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1)

และ

ความเสี่ ยงของต้ นทุนทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ จากนโยบายการตอบโต้ การทุ่มตลาดสิ นค้ าเหล็ก
ต่ างประเทศ
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเป็ นผูผ้ ลิตลวดเหล็กแรงดึง
สู ง ลวดเชื่อมไฟฟ้ า และลวดอื่นๆ วัตถุดิบหลักของบริ ษทั คือ เหล็กลวด โดยส่ วนใหญ่บริ ษทั ย่อยจะ
นําเข้ามาจากต่ างประเทศ อาทิ ประเทศจี น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละประมาณ 90 ของปริ ม าณการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าประเทศอื่น ประกอบกับคุณภาพที่ไม่แตกต่างจากประเทศ
อื่น ทําให้ประเทศจีนมีปริ มาณการสั่งซื้ อจากผูแ้ ปรรู ปเหล็กในสัดส่ วนที่สูงกว่าประเทศอื่น ส่ งผลให้
ผูผ้ ลิตเหล็กลวดในแต่ละประเทศได้รับผลกระทบจากราคาเหล็กลวดที่ต่าํ ของประเทศจีน รวมถึงตลาด
สิ นค้าเหล็กลวดในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจึงต้องออก
นโยบายการขึ้นภาษีนาํ เข้าเหล็กลวดจากประเทศจีน เพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดสิ นค้าเหล็กลวด ทําให้
บริ ษทั ได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนที่สูงขึ้นจากการตอบโต้ดงั กล่าว
อย่างไรก็ตาม จากการประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่ มตลาด (Anti-dumping : “AD”) ของ
รัฐบาล ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างปรับตัว เพื่อให้สอดรับกับมาตรการ AD ที่
จะมีผลในเดือนธันวาคม 2556 โดยทางผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมได้มีการทยอยปรับเพิ่มราคาขาย อีกทั้งผู ้
ซื้ อหรื อกลุ่มลูกค้าก็มีความเข้าใจในสถานการณ์ ดงั กล่าว ทําให้บริ ษทั สามารถปรั บราคาขายได้ ซึ่ ง
สาเหตุที่ราคาขายสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ เนื่ องจาก บริ ษทั ย่อยได้ทาํ ความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าเกี่ยวกับ
การปรับราคาขายขึ้นนั้นเป็ นความจําเป็ น เพราะผลกระทบจากมาตรการ AD ของรัฐบาล ซึ่ งไม่ได้เป็ น
ความต้องการของบริ ษทั ย่อยที่จะปรับราคาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของบริ ษทั ย่อย จึงทําให้บริ ษทั
ย่อยสามารถผลักภาระการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบไปในราคาสิ นค้าได้ โดยการปรับราคาผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นนั้น สามารถอ้างอิงจากราคาอุตสาหกรรมของตลาดโดยรวม และผูผ้ ลิตรายใหญ่อนั ดับ 1 ของ
อุ ต สาหกรรมผูผ้ ลิ ต และจําหน่ ายลวดเหล็ก ที่ ท าํ การปรั บ เพิ่ ม ราคาขายก่ อ น จึ งทําให้ บ ริ ษ ัท อื่ น ใน
อุ ตสาหกรรมปรั บราคาขึ้ น ตาม ซึ่ งลูกค้าสามารถยอมรั บได้และเข้าใจบริ ษทั เป็ นอย่างดี จึ งเห็ น ว่า
ผลกระทบต่อมาตรการ การทุ่มตลาดดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนของบริ ษทั ย่อยในสัดส่ วน
ไม่มากนัก
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2)

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเป็ นผูผ้ ลิตลวดเหล็กแรงดึง
สู ง ลวดเชื่อมไฟฟ้ า และลวดอื่นๆ ซึ่ งต้องใช้วตั ถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เป็ นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษทั มี
การจัดซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ าย 5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ เช่ น จี น
ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงปั จจัยเสี่ ยงดังกล่าว โดยมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของราคาและ
ปริ มาณความต้องการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจในการสั่งซื้อและบริ หารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ย่อย และช่วยให้สามารถบริ หารต้นทุนได้ดีข้ ึน และยังมีวตั ถุดิบเพียงพอต่อแผนการผลิตในระยะราย
ไตรมาส
บริ ษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จหลักรั บผลิตเสาโครง
เหล็ก ประเภท เสาโครงเหล็กสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็กสถานี
ไฟฟ้ าย่อย เสาโครงเหล็กทัว่ ไปโดยมีวตั ถุดิบที่สาํ คัญ ได้แก่ เหล็ก และสังกะสี เป็ นวัตถุดิบสําคัญ ซึ่ ง
การเคลื่อนไหวของราคาเหล็กและสังกะสี จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผูผ้ ลิต
เหล็กและสังกะสี และผูใ้ ช้เหล็กและสังกะสี ทวั่ โลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสี
จะส่ งผลกระทบต่อต้นทุนของบริ ษทั ย่อย
บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็ น คอร์ เปอเรชั่ น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิจลานจอดรถ
ไฮเทค ประเภท โครงเหล็กสําเร็ จรู ป ระบบ knock down มีวตั ถุดิบที่ สําคัญ ได้แก่ โครงเหล็ก เป็ น
วัตถุดิบสําคัญ ซึ่ งการเคลื่อนไหวของราคาโครงเหล็ก จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทาน
ของผูผ้ ลิตโครงเหล็ก และผูใ้ ช้เหล็ก ทัว่ โลก ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงของราคาโครงเหล็กจะส่ งผล
กระทบต่อต้นทุนของบริ ษทั ย่อย
บริ ษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จบริ การก่อสร้าง
งานโลหะ งานออกแบบและบริ การขึ้นรู ปโลหะมีโรงงานตั้งอยูท่ ี่แหลมฉบัง โดยรับงานโลหะทั้งใน
และต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอื่นๆ
ซึ่ งต้องใช้วตั ถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง, ท่อเหล็ก วัตถุดิบในการก่อสร้าง เช่น อิฐ, หิ น, ปูน และ
ทราย เป็ นต้น ซึ่ งการเคลื่อนไหววัตถุดิบจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผูผ้ ลิตและ
ผูใ้ ช้ทวั่ โลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจะส่ งผลกระทบต่อต้นทุนของบริ ษทั ย่อย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยทั้งสามบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าวดังนี้
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(1) การกําหนดราคาขายและกําหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่ วนต่าง
กําไรในระดับที่สามารถจะแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ได้
(2) บริ ษ ัท ย่อ ยมี น โยบายติ ด ตามการเปลี่ ยนแปลงราคาวัต ถุ ดิ บ อย่างใกล้ชิ ด เพื่ อ ประเมิ น
สถานการณ์ และแนวโน้มราคาวัตถุดิบเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจกําหนดราคารับจ้าง
ผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซื้ อและบริ หารจัดการวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างคงคลังให้มีความ
เหมาะสม
(3) บริ ษทั ย่อยได้พฒั นาปรับปรุ งการบริ หารการผลิตอย่างต่อเนื่ องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต
ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
(4) บริ ษทั ย่อยมีนโยบายรักษาความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลูกค้าของบริ ษทั ทําให้บริ ษทั สามารถ
เจรจาต่อรองกับลูกค้าบางรายเพื่อขอปรับราคาจําหน่ ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบ ในกรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
(5) บริ ษทั ย่อยมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาํ หน่ ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปั ญหาที่
เกิ ดขึ้น เพื่ อนํามาปรั บปรุ งการทํางานให้ดีข้ ึน อยู่ตลอดเวลา ส่ งผลให้ลูกค้ามี ความพึงพอใจในด้าน
คุ ณ ภาพและการบริ ก ารหลังการขายเพิ่ ม มากขึ้ น ทําให้ บ ริ ษ ัท สามารถกําหนดราคาขายในระดับ ที่
เหมาะสมได้
3)

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้จดั ซื้อวัตถุดิบ (เหล็กลวด)
จากต่างประเทศ ในรู ปเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 80 ของยอดซื้ อรวมทั้งหมด ทําให้ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากบริ ษทั
ย่อยจําหน่ายสิ นค้าทั้งหมดให้แก่ลูกค้าในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลโดยตรงกับราคาของวัตถุดิบ
ดังนั้น เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับสถาบันการเงิ นเพื่อแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเงินบาททันที ณ วันที่บริ ษทั ยื่นทรัสต์รีซีฟ (T/R) กับธนาคาร ซึ่ งสัญญาได้คลอบ
คลุมสัดส่ วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมด ทําให้ช่วยลดผลกระทบของความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนได้หากค่าเงินบาทภายหลังจากวันที่ซ้ือวัตถุดิบอ่อนตัวลง
บริ ษัท เอ็นเนซอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจด้านบริ หารการจัดการพลังงาน และ
บริ หารโรงผลิตไฟฟ้ า จําเป็ นต้องซื้ อเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ าจากต่างประเทศ ทําให้ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยโดยตรง เนื่ องจาก
อะไหล่ต่างๆ รวมถึงการบํารุ งรักษา ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ย่อยจึงได้ติดต่อกับผูผ้ ลิตโดยตรงในการนําเข้า
อุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ เพื่อลดรายจ่ายในการดําเนิ นการผ่านตัวแทน อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มความรู ้
ความสามารถให้แก่บุคลากรในการติดต่อประสานงานและทํางานร่ วมกันในการบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
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กับผูผ้ ลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อยมาจากภายในประเทศ
ทั้งสิ้ น ดังนั้นความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผลต่อรายได้ของบริ ษทั ย่อย
4)
ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึง่ พิงผู้จัดจําหน่ ายวัตถุดิบที่สําคัญ
บริ ษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยซื้ อวัตถุดิบหลักของบริ ษทั ย่อยเกื อบ
ทั้งหมดได้สั่งซื้ อจากผูจ้ าํ หน่ ายภายในประเทศ บริ ษ ัท ย่อยจึ งมี ความเสี่ ยงจากการอาจขาดแคลน
วัตถุดิบในกรณี ที่ผจู ้ ดั จําหน่ ายไม่สามารถจัดส่ งวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ได้ตามกําหนด และบริ ษทั ย่อยไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนได้ทนั แผนการผลิตสิ นค้าตามที่ได้รับคําสัง่ จากลูกค้า
บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ เปอเรชั่ น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยประกอบกิจการลานจอด
รถไฮเทค จากในประเทศและต่างประเทศ บริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี่ ยงจากการอาจขาดแคลนวัตถุดิบใน
กรณี ที่ผจู ้ ดั จําหน่ ายไม่สามารถจัดส่ งวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ได้ตามกําหนด และบริ ษทั ย่อยไม่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนได้ทนั แผนการผลิตสิ นค้าตามที่ได้รับคําสัง่ จากลูกค้า
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยทั้งสองบริ ษทั ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์โดยใกล้ชิด และมี
การวางแผนการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้า ประกอบกับบริ ษทั สัง่ ซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ ดั จําหน่ายดังกล่าวเป็ น
เวลานานและไม่เคยมีการค้างชําระค่าสิ นค้า ส่ งผลให้บริ ษทั ย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จําหน่ าย
วัตถุดิบที่สําคัญ และจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยในอดีตที่ผ่านมา บริ ษทั ย่อยยังไม่เคยประสบ
ปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทําให้บริ ษทั ย่อยเชื่อมัน่ ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรื อความเสี ยหายใดๆ ใน
การสั่งซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยมีทางเลือกในการซื้ อวัตถุดิบ
ที่สาํ คัญดังกล่าวจากผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบรายอื่น
บริ ษัท เอ็นเนซอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจด้านบริ หารการจัดการพลังงาน และ
บริ หารโรงผลิตไฟฟ้ า ซึ่ งต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชื้ อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่ องผลิตไฟฟ้ าและ
ลมร้อน ซึ่ งมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยโดยตรง เนื่ องจากเชื้อเพลิงที่ใช้
ทั้งหมดจะมาจากผูผ้ ลิตเพียงรายเดียวคือการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ดังนั้น บริ ษทั ย่อยได้ติดตามข่าวสารและแนวโน้มในการปรับราคาก๊าซอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้
หารื อร่ วมกันกับการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางเป็ นไปได้ในการซื้อขายก๊าซล่วงหน้า
อีกทั้งศึกษารายละเอียดของการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อเป็ นอีกทางเลือกในการลดความเสี่ ยงใน
ส่ วนนี้ลง
5)

ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ า
บริ ษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จรั บผลิตเสาโครงเหล็ก
ประเภทเสาโครงเหล็กสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็กสถานี ไฟฟ้ าย่อย
งานโครงเหล็กทัว่ ไป และจําหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้ารายใหญ่ของ
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับเหมาหลักหรื อผูร้ ับเหมาช่ วงจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ าส่ วน
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ภูมิภาค บมจ. กสท. โทรคมนาคม บริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากลูกค้าราย
ดังกล่าว
บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็ น คอร์ เปอเรชั่ น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิจลานจอดรถ
ไฮเทค เสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็ก งานโครงเหล็กทัว่ ไป และจําหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรม
ตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับเหมาหลักหรื อผูร้ ับเหมาช่วงจากการ
บริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากลูกค้ารายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยทั้งสองบริ ษทั ได้รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง สื บเนื่ องจาก
การที่บริ ษทั ย่อยผลิตสิ นค้า ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ การส่ งมอบที่ตรง
เวลา ราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ และบริ ษทั ย่อยมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาํ หน่ ายไปแล้ว
รวมทั้งการติดตามปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุ งการทํางานให้ดีข้ ึนอยูต่ ลอดเวลา ส่ งผลให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริ การหลังการขาย รวมทั้งบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า นอกจากนี้ สิ นค้าของบริ ษทั ย่อยต้องอาศัยความเชี่ ยวชาญในการผลิตซึ่ ง
บริ ษทั ย่อยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ดงั กล่าว
บริ ษัท เอ็นเนซอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จด้านบริ หารการจัดการพลังงาน และ
บริ หารโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าให้แก่บริ ษทั เดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี ส์ จํากัด (โสสุ โก้กรุ๊ ป)
และ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อิ นดัสทรี่ ส์ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยยังได้มีการเจรจากับ
ลูกค้าอีกหลายราย เพื่อที่ จะก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าเพิ่มเติม ซึ่ งอยู่ระหว่างการศึกษาร่ วมกันจนใกล้จะได้
ข้อสรุ ป ทําให้บริ ษทั ย่อยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ าย ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการมีลูกค้าเพียง 2 รายได้
6)

ความเสี่ ยงด้ านบุคลากร
บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจรับผลิตและจําหน่ ายเสา
โครงเหล็กชุ บสังกะสี ประเภทเสาโครงเหล็กสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง เสาโครงเหล็กสถานี ไฟฟ้ าย่อย
เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานโครงเหล็กทัว่ ไป และการให้บริ การชุบสังกะสี ซึ่ งต้องอาศัยความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้านจากวิศ วกรที่ มี ป ระสบการณ์ ในการออกแบบและการผลิ ต โดย ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยมีพนักงานในฝ่ ายวิศวกรรมจํานวน 23 คน บริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี่ ยงจาก
การพึ่งพิงวิศวกร และผูช้ าํ นาญการ หากบุคคลากรดังกล่าวลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคคลากรที่
สําคัญและอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัท ย่อยมี น โยบายให้ ความสําคัญ กับ การรั ก ษาบุ คคลากรให้ป ฏิ บ ัติงาน
ต่อเนื่ องในระยะยาวกับบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้อยูใ่ นระดับที่สามารถ
แข่งขัน ได้กับ บริ ษ ัท อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ใกล้เคี ยงกัน นอกจากนี้ บริ ษ ัท ย่อ ยมี น โยบายพัฒ นา
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บุ คคลากรโดยส่ งเข้าฝึ กอบรม และส่ งไปดู งานต่ าง ๆ รวมทั้งมี น โยบายให้ความสําคัญ กับ ระบบ
ประเมินผลงานให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานและค่าตอบแทนของพนักงาน
บริ ษั ท เอ็น เนซอล จํ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อยดําเนิ น ธุ รกิ จด้านบริ ห ารจัดการพลังงาน และ
บริ หารโรงผลิตไฟฟ้ า จําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถของบุคลากรเฉพาะด้าน และต้องเป็ น
บุคลากรที่มีความชํานาญและ ประสบการณ์ ดังนั้น การสู ญเสี ยหรื อการขาดแคลนบุคลากร ย่อมมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ดังนั้น บริ ษทั ย่อยจึงมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ พร้อมกันนั้นก็พยายามคัด
สรรบุคลากรภายนอกที่มีความสนใจและมีประสิ ทธิ ภาพเข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้างบุคลากร
ด้านนี้ ให้เพิ่มมากขึ้น และยังจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งให้
พนั ก งานแต่ ล ะโรงงานทํา งานสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกัน รวมถึ ง ให้ ท ํา งานภาคสนามจริ ง ร่ ว มกับ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ความชํานาญและประสบการณ์ โดยบริ ษทั
ย่อยได้มีการเสนอผลตอบแทนที่ สอดคล้อ งกับ มาตรฐานตลาดแรงงาน และสวัส ดิ การต่ างๆ เช่ น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุ ขภาพประจําปี เบี้ยเลี้ยง การประกันภัย ซึ่งคาดว่าบริ ษทั ย่อยจะลด
ความเสี่ ยงในส่ วนนี้ลงได้
7)

ความเสี่ ยงด้ านเครื่องจักร
บริ ษัท เอ็นเนซอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จด้านบริ ห ารจัดการพลังงาน และ
บริ หารโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า จําเป็ นต้องซื้ อเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้องผลิตกระแสไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตเฉพาะ
ซึ่งแต่ละผูผ้ ลิตจะมีเทคโนโลยีและคุณลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน
บริ ษทั ย่อยมีการเปิ ดกว้างไม่ผูกขาดต่อการจัดซื้ อ จัดจ้าง เครื่ องจักรที่เกี่ ยวข้องกับการผลิต
กระแสไฟฟ้ า จึงสามารถเปรี ยบเทียบกันระหว่างผูผ้ ลิตได้ในหลายๆ ด้าน เช่น คุณภาพ การให้บริ การ
หลังการขาย ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ เทคโนโลยี และราคา คาดว่าจะทําให้บริ ษทั ย่อยสามารถลด
ความเสี่ ยงในส่ วนนี้ลงได้ อีกทั้ง บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาบํารุ งรักษาระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของ
เครื่ องจักรกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต เพื่อลดความเสี่ ยงในการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรลง
8)

ความเสี่ ยงจากการให้ สินเชื่อลูกค้ า
บริ ษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยมี การให้เครดิ ตแก่ ลูกค้า 30-120 วัน
ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี่ ยงในการเรี ยกเก็บหนี้ ซึ่ งหากเรี ยกเก็บหนี้ ดงั กล่าวไม่ได้หรื อไม่ครบตาม
จํานวนทั้งหมดอาจจะส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ย่อย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยมีการจัดทําระเบี ยบปฏิ บตั ิ การกําหนดวงเงินสิ นเชื่ อสําหรับลูกค้า
และกําหนดนโยบายการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ
เงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยจํานวนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนี้ ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงิน
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ในอดี ต และตามสถานะปั จ จุ บ ัน ของลู ก หนี้ คงค้าง ทั้ง นี้ ประเมิ น ค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ โดยการ
วิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์ศกั ยภาพและความเสี่ ยงในการชําระหนี้ ในอนาคต และ
สําหรับลูกหนี้ ที่คา้ งชําระเกิน 1 ปี ให้ต้ งั สํารองไว้ร้อยละ 100 และดําเนิ นการติดตามคุณภาพลูกหนี้
อย่างสมํ่าเสมอ
9)

ความเสี่ ยงด้ านเงินทุนหมุนเวียน
บริ ษัท เอื้อวิท ยา จํากัด (มหาชน) ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษ ทั ย่อยต้องมี การสํารอง
วัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการผลิตเสาโครงเหล็กและส่ งมอบให้แก่ลูกค้าตามสัญญา ดังนั้น หากบริ ษทั
ย่อยไม่สามารถบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือให้หมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจส่ งผลต่อการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน และส่ งผลให้สภาพคล่องของบริ ษทั ย่อยลดลง
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัท ย่อยมี น โยบายวางแผนสํารองวัตถุ ดิบและสํารองสิ น ค้าคงเหลื อ โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริ มาณงานที่ จะต้องส่ งมอบให้แก่
ลูกค้า ซึ่งในระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ย่อยไม่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง
10) ความเสี่ ยงจากความล่ าช้ าของโครงการก่อสร้ าง
บริ ษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด โดยปกติ งานโครงการรับเหมาก่อสร้างของบริ ษทั ย่อยมี
กําหนดระยะเวลาส่ งมอบงานในสัญญาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากบริ ษทั ย่อยไม่สามารถส่ งมอบงานได้ตาม
กําหนด บริ ษทั ย่อยอาจต้องชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าปรับต่อผูว้ า่ จ้าง ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริ ษทั ย่อยมาจากปัจจัยหลัก ดังนี้
10.1 ความล่ าช้ าจากผู้ว่าจ้ าง
การรับเหมาก่อสร้างมีความเสี่ ยงจากความล่าช้าในการส่ งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และด้านงาน
เอกสารและการจ่ายเงินของผูว้ ่าจ้าง ในกรณี ความล่าช้าจากการส่ งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ทางผูว้ ่าจ้างจะทํา
การต่อสัญญาก่อสร้างออกไปและบริ ษทั ย่อยจะไม่ตอ้ งชดเชยค่าเสี ยหายจากความล่าช้าดังกล่าว และ
ในกรณี ความล่ าช้าด้านงานเอกสารและจ่ ายเงิ น ผูว้ ่าจ้าง ซึ่ งอาจทําให้ข าดเงิ น ทุ น หมุ น เวี ยนในการ
ดําเนิ นงานและอาจทําให้บริ ษทั ย่อยไม่สามารถดําเนิ นการได้เสร็ จตามสัญญา บริ ษทั ย่อยใช้วิธีการ
บริ ห ารจัด การมาแก้ปั ญ หาความล่ า ช้ า ที่ ม าจากผู ้ว่ า จ้า ง โดยบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ก ารทํา งานและติ ด ต่ อ
ประสานงานด้านงานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินร่ วมกับผูว้ ่าจ้าง ซึ่ งในการทํางานร่ วมกันเป็ นการ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
10.2 ความล่ าช้ าจากผู้รับจ้ าง
การรับเหมาก่อสร้างมีความเสี่ ยงจากความล่าช้าในการบริ หารการก่อสร้างของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ผูร้ ับเหมาเอง ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั ย่อยเคยทํางานล่าช้ากว่าสัญญาเนื่ องจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ บริ ษทั ย่อยได้บริ หารจัดการโดยได้ทาํ แผนการทํางานเพื่อใช้สาํ หรับควบคุมการ
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ทํางานของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาอย่างชัดเจน และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็ นระยะและมี
การรายงานปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้น อย่างทันท่ วงที โดยปั ญ หาระดับล่ าง เช่ น ปั ญ หาการเคลี ยร์ พ้ื นที่ ในเขต
ก่ อสร้าง ปั ญหาเครื่ องจักรชํารุ ด เป็ นต้น จะให้วิศวกรเป็ นผูท้ าํ การแก้ไขด้วยตนเอง หากเป็ นปั ญหา
ใหญ่ หรื อปั ญ หาที่ ไม่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น เช่ น สาธารณู ป โภคใต้ดิน ที่ กีดขวางการก่ อสร้ าง จะได้รับ
คําปรึ กษาแนะนําจากทีมงานผูบ้ ริ หาร ทําให้สามารถบริ หารงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
11)

ความเสี่ ยงจากการไม่ ได้ รับชําระเงินหรือได้ รับชําระเงินล่ าช้ า
บริ ษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ในการทํางานบางโครงการมีงานที่ก่อสร้างเสร็ จและมี
ผลงานตรงตามสัญญาแล้ว บริ ษทั ย่อยอาจไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินและรับเงินตามผลงานที่กาํ หนดไว้
ในสัญญาได้ เนื่องมาจากความซับซ้อนและล่าช้าในการตรวจรับงานของผูว้ ่าจ้างและ/หรื อเจ้าของงาน
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยง บริ ษทั ย่อยจึงมีการติดตามผลการตรวจรับงานตลอดจนมีการประสานงาน
กับผูว้ า่ จ้างและ/หรื อ เจ้าของงาน อย่างใกล้ชิดอยูเ่ สมอ
12)

ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ ทอี่ ยู่นอกเหนือการคาดการณ์

บริ ษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ถึงแม้ว่าบริ ษทั ย่อยได้มีการคํานวณ
ราคาโดยเผื่อค่ าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มเพื่ อรองรั บความเสี่ ยง (Contingency Cost) ไว้แล้วทุ กครั้ ง แต่ เนื่ องจาก
บางครั้งมีขอ้ จํากัดในด้านระยะเวลาในการเตรี ยมการแก้ไขสถานการณ์ หรื อมีเหตุการณ์ซ่ ึ งไม่สามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้าเกิ ดขึ้ น เช่ น นํ้าท่ วม อัคคี ภ ัย หรื อภัยธรรมชาติ ต่างๆ เป็ นต้น ทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายกับงานโดยไม่สามารถเรี ยกร้องจากผูว้ ่าจ้างได้ โดยหากเกิ ดกรณี ที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ย่อย
สามารถขอให้เจ้าของโครงการขยายระยะเวลาการก่อสร้างได้ เนื่องจากเป็ นเหตุการณ์สุดวิสยั
13)

ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่องทางการเงิน
บริ ษั ท ไปป์ ไลน์ เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จํ า กั ด ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งเป็ นธุ ร กิ จ ที่ ต ้อ งมี เงิ น ทุ น
หมุนเวียนที่เพียงพอ เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ ยวกับงานโครงการ รวมถึงค่าจ้างแรงงาน
ต่าง ๆ หากการบริ หารสภาพคล่องไม่ดีพอบริ ษทั ย่อยอาจจะไม่สามารถดําเนิ นการก่อสร้างโครงการ
ต่ างๆ ให้แล้วเสร็ จได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัท ย่อยได้ตระหนัก ถึ งความเสี่ ยงดังกล่ าว จึ งกําหนดเป็ น
นโยบายให้มีก ารบริ ห ารสภาพคล่ องอย่างระมัดระวังและการรั บงานทุ ก โครงการจะต้องมี เงิ น รั บ
ล่วงหน้า (Advance Payment) และบริ ษทั ย่อยก็ยงั คงมีแหล่งเงินทุนสํารองเพื่อรองรับการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ย่อย
14)

ความเสี่ ยงด้ านแหล่ งเงินทุนและอัตราดอกเบีย้
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บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ดําเนิ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความ
จําเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสู ง โดยเฉพาะงานโครงการเป็ นงานที่ตอ้ งลงทุนด้านเครื่ องจักรสู ง ซึ่ ง
หากบริ ษทั ย่อยประสบปั ญหาในการหาแหล่งเงินทุ นสนับสนุ นทางการเงิน ก็อาจทําให้โครงการมี
ปั ญหาได้ บริ ษทั ย่อยเตรี ยมการแก้ไขปั ญหาด้วยการขออนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ
มากขึ้น เป็ นการสํารองเพื่อรองรับการขยายงานของบริ ษทั ย่อย และเพื่อให้บริ ษทั ย่อยมีทางเลือกมาก
ขึ้น
15)

ความเสี่ ยงจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุ่ม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของผลการดําเนินงาน
ของบริษัท
บริ ษทั มีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในบริ ษทั ย่อย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลาย
ประเภทธุรกิจ เพื่อเป็ นกระจายความเสี่ ยง และจะไม่ถือหุ ้นในลักษณะไขว้กนั หรื อย้อนกลับ บริ ษทั จะ
พิจารณาศักยภาพในการลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในธุ รกิจที่เกี่ ยวเนื่ องหรื อเอื้อประโยชน์กนั
โดยบริ ษทั จะส่ งกรรมการเข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยเพื่อติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ย่อยนั้นๆ ซึ่ งผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยส่ วนหนึ่ งขึ้นอยู่กบั ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้
บริ ษทั ย่อยอาจต้องเผชิ ญกับภาวะเศรษฐกิ จที่ผนั ผวน ราคาวัตถุดิบปรับตัวสู งขึ้น มีคู่แข่งทางการค้า
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เป็ นต้น ปั จจัยที่กล่าวมาอาจส่ งกระทบต่อ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในรู ปเงินปั นผล ดังนั้นหากบริ ษทั ย่อยใดมีผลขาดทุน ก็จะผลกระทบต่อกําไรและขาดทุนตลอดจน
มู ล ค่ าทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยจํา นวน 8 บริ ษ ัท ดัง นั้ น บริ ษ ัท จึ ง
ดําเนินการบริ หารความเสี่ ยงคือ
 จัดโครงสร้างตามประเภทกลุ่มธุ รกิ จ เพื่อความชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
สามารถระบุและจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
 ศึ ก ษาการขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามใกล้เคี ย งกัน หรื อ ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง ให้ มี ค วาม
เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ลดต้นทุน และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
 บริ ห ารจัดการองค์กรโดยยึด หลัก การกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี เพื่ อเป็ นพื้ น ฐานในการเติ บ โต
อย่างยัง่ ยืน
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์ สินและกรรมสิ ทธิ์
รายการสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั ต่อไปนี้
ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

1. สิ ทธิการเช่าบนที่ดิน 6 แปลง
จํานวน 40-3-44 ไร่
ที่ต้ งั นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5
ต. มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน)
ทําสัญญาเช่าระยะยาว
26 ปี กับนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โดยจ่ายค่าเช่าเป็ น
รายปี ๆ ละ 1.53 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

2. ที่ดิน 3 แปลง
จํานวน 29-0-36 ไร่
ที่ต้ งั 247 ถนนร่ มเกล้า
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุ งเทพมหานคร
3. ที่ดิน จํานวน 1 แปลง
จํานวน 1-3-31 ไร่
ที่ต้ งั จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดิน จํานวน 13 แปลง
จํานวน 144-3-52 ไร่
ที่ต้ งั จังหวัดชลบุรี
4. อาคาร 7 หลัง
ที่ต้ งั นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5

บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ั พีพีเอส เอนเนอยี
แอนด์ มารี น จํากัด

มูลค่ าสุ ทธิ
(ล้ านบาท)
2.28

ภาระผูกพัน
มีภาระผูกพัน

207.43

มีภาระผูกพัน

53.66

มีภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน)
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32.64

ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง
5. อาคาร 11 หลัง
ที่ต้ งั 247 ถนนร่ มเกล้า
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะทรัพย์ สิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

29.34

มีภาระผูกพัน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

มูลค่ าสุ ทธิ
(ล้ านบาท)
32.03

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี
แอนด์ มารี น จํากัด

7.62

มีภาระผูกพัน

35.54
44.30

ไม่มีภาระผูกพัน
มีภาระผูกพัน
18.73 ล้านบาท

126.29

ไม่มีภาระผูกพัน

11. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า
และพลังงานความร้อน
จํานวน 0 – 2 – 44 ไร่
ที่ต้ งั เลขที่ 40 หมู่ 2 ตําบล
หนองปลิง อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

บริ ษทั ย่อย 2 แห่ง
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี
แอนด์ มารี น จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
ตั้งอยูบ่ นที่ดินของบริ ษทั เดอะสยาม
เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี่ ส์ จํากัด โดย
เมื่อครบระยะเวลา 15 ปี ตามอายุ
โครงการแล้ว บริ ษทั เดอะ โสสุ โก้
กรุ๊ ป อินดัสทรี่ ส์ จํากัด มีสิทธิในการ
ซื้อโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าและ
พลังงานความร้อนรวมทั้งอุปกรณ์
และส่วนควบต่างๆทั้งหมด ในราคา
15 ล้านบาท ต่อจาก
บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด

131.25

ไม่มีภาระผูกพัน

12. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า
และพลังงานความร้อน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด

130.85

มีภาระผูกพัน

6. อาคาร 2 หลัง
ที่ต้ งั 543/4 หมู่ 1 ตําบล
หนองขาม อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
7. อาคาร 2 หลัง
ที่ต้ งั นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร เฟส 8 และ
ซอยวัดสังกะสี จังหวัดชลบุรี
8. เครื่ องจักร และอุปกรณ์
9. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

10. เครื่ องขุดเจาะอุโมงค์

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
จํานวน 0 – 1– 50 ไร่
ที่ต้ งั เลขที่ 61 หมู่ 1
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ถนนพหลโยธิน กม.ที่91-92
ตําบลโคกแย้ อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี
ลักษณะทรัพย์ สิน

ตั้งอยูบ่ นที่ดินของบริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซเร
มิค จํากัด (มหาชน)
โดยเมื่อครบระยะเวลา 15 ปี ตามอายุ
โครงการแล้ว หากไม่มีการต่อสัญญา
บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด มีสิทธิเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สินที่ได้ลงทุนจัดหาและติดตั้งใน
โครงการ

13. สิ ทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัด
บัญชี (ระบบท่อย่อยส่ งก๊าซ
ของบริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน)) ที่ต้ งั เลขที่ 40
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองปลิง
อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
มีระยะเวลาการใช้ 15 ปี โดยเป็ น
งานระบบท่อย่อยส่งก๊าซของ บริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั
เอ็นเนซอล จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด และ
จะต้องส่ งมอบโอนระบบท่อย่อยส่ ง
ก๊าซจนถึงแนวที่ดินโรงงานให้เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของ ปตท.

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

มูลค่ าสุ ทธิ
(ล้ านบาท)
3.30

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

4.2 สรุ ปสาระสํ าคัญของสั ญญาเช่ า
4.2.1 สั ญญาเช่ าทีด่ ินเพือ่ การอุตสาหกรรมของบริษัทย่ อย
คู่สัญญา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (“ผู้ให้ เช่ า”)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้เช่ า”)
วันทําสัญญา
17 พฤษภาคม 2537
ทรัพย์สินที่เช่า
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวนเนื้อที่ 40-3-44 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
26 ปี ตั้งแต่ ว นั ที่ 17 พฤษภาคม 2537 – 16 มิ ถุ น ายน 2563 โดย
สามารถต่อระยะเวลาการเช่าอีก 20 ปี ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่
ผูใ้ ห้เช่ากําหนด
อัตราค่าเช่า
34,300 บาทต่อไร่ ต่อปี โดยสามารถปรับอัตราค่าเช่าได้ทุกระยะ 10
ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่า ณ ขณะนั้น
เงื่อนไขอื่น
(1) ผูเ้ ช่ ายิน ยอมให้ผูใ้ ห้เช่ าเก็บ ค่าบริ การในการบํารุ งรั กษานิ คม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามอัตรา กําหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่
ผูใ้ ห้เช่าประกาศกําหนด
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

(2) ผูเ้ ช่ ายินยอมวางเงินประกันจํานวนเงิน 2,802,996 บาท เพื่อ
เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าที่ดิน

คู่สัญญา
วันทําสัญญา
ทรัพย์สินที่เช่า
ระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่า

บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด (“ผู้ให้ เช่ า”)
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (“ผู้เช่ า”)
1 ตุลาคม 2549
ที่ดินบางส่ วนภายใน บริ ษทั เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป
อินดัสทรี่ ส์ จํากัด จํานวนเนื้อที่ 0-2-44 ไร่
15 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุ ลาคม 2549 ถึ ง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 หาก
ครบกําหนดสัญญาแล้วไม่มีฝ่ายใดยกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามี
ผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา
10,000.- บาทต่อปี โดยจ่ายค่าเช่าทุกๆ สิ้ นเดือน

คู่สัญญา

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ เช่ า”)
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (“ผู้เช่ า”)
วันทําสัญญา
22 กรกฎาคม 2554
ทรัพย์สินที่เช่า
ที่ดินบางส่ วนภายใน บริ ษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) จํานวนเนื้อที่ 0-1-50 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
15 ปี 4 เดื อ น ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 24 กรกฎาคม 2554 โดยยกเว้น ค่ าเช่ า
ในช่ ว งระยะเวลา 4 เดื อ นแรก โดยแรกเก็ บ ค่ าเช่ าตั้งแต่ ว นั ที่ 24
พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
อัตราค่าเช่า
10,000.- บาทต่อปี โดยจ่ายค่าเช่าทุกๆ สิ้ นเดือน
4.2.2 สั ญญาเช่ าพืน้ ทีแ่ ละสั ญญาบริการของบริษัทและบริษัทย่ อย

บริ ษทั และบริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
และบริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด มีสาํ นักงานใหญ่และสํานักงานสาขา ตั้งอยูท่ ี่อาคาร เอสวีโอ
เอ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 18-19 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ โดยได้ท าํ สั ญ ญาเช่ า
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สํานักงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดเดือนกรกฎาคม 2557 มีเนื้ อที่ช้ นั ละ 644.34 ตารางเมตร โดยมี
อัตราค่าเช่า 165 บาทต่อตารางเมตร และค่าบริ การ 165 บาทต่อตารางเมตร และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ต่อสัญญาเช่าอาคารเป็ นระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดเดือนกรกฎาคม 2557

บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาเช่ าที่ดินกับนางสาวสํารวย
เดชสุ ภา ตามโฉนดเลขที่ 76528 หน้าที่สํารวจ 7701 ตําบลหนองขาม อําเภอศรี ราชา จงหวัดชลบุรี
จํานวนเนื้ อที่ดิน 14 ไร่ 40 ตารางวา ระยะเวลาเช่า 10 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2555 สิ้ นสุ ดวันที่
26 กัน ยายน 2565 โดยชําระค่ าเช่ าเป็ นรายปี ในอัต ราค่ าเช่ าปี ละ 240,000 บาท ผูเ้ ช่ าได้จ่ายค่ าเช่ า
ล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 ปี จํานวน 720,000 บาท ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า ณ วันทําสัญญา และทําสัญญาเช่าที่ดินกับ
นายธงชัย สุ รวัฒนาวรรณ ตามโฉนดเลขที่ 76563 หน้าที่สํารวจ 7728 ตําบลหนองขาม อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุ รี จํานวนเนื้ อที่ 11 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ระยะเวลาเช่ า 10 ปี นับ ตั้งแต่ วนั ที่ 25
ตุลาคม 2555 จนสิ้ นสุ ดวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ในอัตราค่าเช่าปี ละ 216,000
บาท เป็ นรายได้สุทธิจากภาษี
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1

คดีทอี่ าจมีผลกระทบด้ านลบต่ อสิ นทรัพย์ ของบริษัทมากกว่ าร้ อยละ 5 ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มี -

5.2

คดีทกี่ ระทบต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่ างมีนัยสํ าคัญ แต่ ไม่ สามารถประเมินเป็ น
ตัวเลขได้
- ไม่มี -

5.3

คดีทมี่ ิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
- ไม่มี -

- 51 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
6.1.1 ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ ้งั สํ านักงานใหญ่

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแล้ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน
โทรศัพท์
โทรสาร
website

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
ด้านธุรกิจลงทุน (Holding Company)
900/15 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
811,685,890 บาท
630,161,358 บาท
1 บาท ต่อหุน้
0107536000935
0-2682-6345
0-2682-6344
www.cenplc.com

6.1.2 การลงทุนในบริษัทอืน่ ทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
: ผลิตและจําหน่าย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) ลวดเหล็กแรงดึงสู งชนิดเส้นเดี่ยว (PC-Wire)
(2) ลวดเหล็กแรงดึงสู งชนิดตีเกลียว (PC-Strand)
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ทีต่ ้งั สํ านักงาน

:

โรงงาน

:

โทรศัพท์
โทรสาร
website
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ าย

:
:
:
:

จํานวนหุ้นทีบ่ ริษัทถือ

:

2. บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน)
:
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทีต่ ้งั สํ านักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
website
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ าย

:
:
:
:

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

(3) ลวดเชื่อมไฟฟ้ า (Welding Wire)
(4) ลวดอื่นๆ
900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้า
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
0-2682-6328
0-2682-6361-2
www.rwi.co.th
หุ ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 600,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50
บาท เป็ นจํานวนเงิน 300,000,000 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
จํานวน 450,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน
225,000,000 บาท
จํานวน 349,988,750 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 77.78

บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ผลิตงาน
(1) โครงเหล็กเสาสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง
(2) เสาโทรคมนาคม
(3) โครงเหล็กสถานีไฟฟ้ าย่อย
(4) โครงเหล็กทัว่ ไป
(5) บริ การงานชุบสังกะสี
(6) จัดจําหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม
247 ถนนร่ มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุ งเทพมหานคร 10510
0-2543-9020-8
0-2543-9189, 0-2543-9029
www.uwc.co.th
หุ ้น สามัญ จดทะเบี ยนจํานวน 560,015,418 หุ ้น มู ลค่ าหุ ้น ละ 1
บาท เป็ นจํานวนเงิน 560,015,418 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นทีบ่ ริษัทถือ

:

3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

ทีต่ ้งั สํ านักงาน

:

โทรศัพท์
โทรสาร
โรงงานทีเ่ ดอะสยามเซรามิค
กรุ๊ ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด
โรงงานทีบ่ ริษัท ไทย-เยอรมัน
เซ ร ามิ ค อิ น ดั ส ท รี่ จํ ากั ด
(มหาชน)
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ าย

:
:
:

จํานวนหุ้นทีบ่ ริษัทถือ

:

:
:

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

จํานวน 383,673,599 หุ ้น มู ลค่าหุ ้น ละ 1 บาท เป็ นจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 383,673,599 บาท
จํานวน 221,782,030 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 57.80

บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
ผลิ ต และจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าและพลัง งานความร้ อ นให้ แ ก่
เดอะสยามเซรามิ ค กรุ๊ ป อิ น ดัส ทรี่ ส์ จํากัด และบริ ษ ัท ไทยเยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)
900/7 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
0-2682-6345
0-2682-6344
40 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒั น์ ตําบลหนองปลิง อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตําบลโคกแย้ อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
หุ น้ สามัญจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว จํานวน 2,420,000
หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน 242,000,000 บาท
เดิมบริ ษทั ถือหุ น้ จํานวน 847,000 หุ ้น ในสัดส่ วนการถือหุ ้น 35%
ซื้ อ เพิ่ ม อี ก จํา นวน 1,200,000 หุ ้ น คิ ด เป็ น 45.59% รวมเป็ น
จํา นวนหุ ้ น ทั้ งหมด 2,047,000 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84.59
ปั จ จุ บ ัน รั บ โอนหุ ้ น ของบริ ษ ัท เอ็น เนซอล จํากัด ได้จ าํ นวน
1,090,910 หุ ้ น ส่ ว นที่ เหลื อ อี ก จํา นวน 109,090 หุ ้ น ยัง ไม่
สามารถโอนได้เนื่ อ งจากอยู่ระหว่างการร้ อ งขัด ทรั พ ย์ ดังนั้น
ปั จจุ บ ั น บริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท เอ็ น เนซอล จํา กั ด จํา นวน
1,937,910 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 80.08 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ ้งั สํ านักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ าย

จํานวนหุ้นทีบ่ ริษัทถือ

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

จํากัด
: บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
: รับเหมาก่อสร้างและรับขุดเจาะอุโมงค์
: 900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
: 0-2682-6328
: 0-2682-6361-2
: หุ ้น สามัญ จดทะเบี ยนจํานวน 1,500,000 หุ ้น มูลค่ าหุ ้น ละ 100
บาท เป็ นจํานวนเงิน 150,000,000 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
จํานวน 1,440,000 หุ ้น มูลค่ าหุ ้น ละ 100 บาท เป็ นจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 144,000,000 บาท
: จํานวน 1,439,996 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 96.00

5. บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ เปอเรชั่น จํากัด
: บริ ษทั เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัน่ จํากัด
ชื่อบริษัท
: จําหน่ายและติดตั้งสิ นค้านวตกรรมไฮเทคทุกชนิด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: 257/2 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
ทีต่ ้งั สํ านักงาน
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
: 0-2377-9999
โทรศัพท์
: 0-2375-4219
โทรสาร
: หุ ้นสามัญจดทะเบี ยนจํานวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น 10 บาท
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ าย
เป็ นจํานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน
1,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 2.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2,500,000
บาท
: จํานวน 510,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 51.00
จํานวนหุ้นทีบ่ ริษัทถือ
6. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

ทีต่ ้งั สํ านักงาน

:

บริ ษทั ฐานเศรษฐกิจ จํากัด
สื่ อสิ่ งพิมพ์ โฆษณา และงานกิจกรรม
ซึ่งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดําเนินการออกจากแผนฟื้ นฟู
89/169-170 อาคารจุฑามาศ ชั้น 6, 7, 8 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
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โทรศัพท์
โทรสาร
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ าย

:
:
:

จํานวนหุ้นทีบ่ ริษัทถือ

:

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
0-2973-3888
0-2973-3888
หุ ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 12,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น 10 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 120,000,000 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน
10,245,000 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 10 บ าท เป็ น จํ า น วน เงิ น
102,450,000 บาท
จํานวน 4,200,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.00

7. บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
: บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ชื่อบริษัท
: บริ การก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบ และบริ การขึ้นรู ปโลหะ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
มี โ รงงานตั้ งอยู่ ที่ แ หลมฉบั ง โดยรั บ งานโลหะทั้ งในและ
ต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอื่นๆ
: 543/4 หมู่ 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ทีต่ ้งั สํ านักงาน
: 038-340-104
โทรศัพท์
: 038-340-105
โทรสาร
: หุ ้น สามัญ จดทะเบี ยนจํานวน 800,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น 100 บาท
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ าย
เป็ นจํานวนเงิน 80,000,000 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน
800,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน 80,000,000
บาท
: จํานวน 713,800 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 89.23
จํานวนหุ้นทีบ่ ริษัทถือ
8. บริษัท พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด
: บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด
ชื่อบริษัท
: ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาและซื้อขายนํ้าดิบ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: 165/2 อาคารสาริ น เพลส ซอยพหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว
ทีต่ ้งั สํ านักงาน
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
: 0-2939-5220
โทรศัพท์
: 0-2939-5221
โทรสาร
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แบบ 56-1 ประจําปี 2556

จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ าย

:

จํานวนหุ้นทีบ่ ริษัทถือ

:

6.1.3 บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2872 โทรสาร 0-2654-5645

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

:

นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-8200

6.2

หุ ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 1,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น 100 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 150,000,000 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน
1,330,000 หุ ้ น มู ลค่ า หุ ้ น ละ 100 บ าท เป็ น จํ า น วน เงิ น
133,000,000 บาท
จํานวน 975,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 65.00

ข้ อมูลสํ าคัญอืน่
-ไม่มี-
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