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ภำพรวมและพัฒนำกำรประกอบธุรกิจ 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  (CEN) ด าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้น

ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจ านวน 6  บริษัท  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1.  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด  (มหำชน) (RWI) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
74.24  มีทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนช าระแล้ว 300,101,050 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
600,202,100 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย  (1) ลวดเหล็กแรงดึง
สูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-wire)   ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นส าเร็จรูป   
(2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand)  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการกอ่สร้างขนาดใหญ่ เช่น 
คานสะพาน เสาเข็มขนาดใหญ่ และ  (3)  ลวดเชื่อมไฟฟ้า (Welding Wire)  (4) ลวดอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ  

2.  บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.23 มีทุนจด
ทะเบียน 1,907,119,713 บาท  และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  1,316,247,525.60 บาท  แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 13,162,475,256 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท   ประกอบธุรกิจผลิตงาน  (1) โครงเหล็ก
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง   (2) เสาโทรคมนาคม   (3) โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย (4) โครงเหล็กทั่วไป  
(5) บริการงานชุบสังกะสี  (6) จัดจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  (7) ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน 

3.  บริษัท เอ็นเนซอล  จ ำกัด  (ENS) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00  มีทุนจดทะเบียน 
484,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  302,500,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,025,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100  บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
ให้แก่บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ ากัด และบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรีส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

4.  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (PLE)  บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจด
ทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนช าระแล้ว  144,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,440,000 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน และงานก่อสร้าง
อย่างอ่ืนทุกชนิด 

1.  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
 

ส่วนที่ 1 
กำรประกอบธุรกิจ 
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5.  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (EBM) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.00  มีทุน
จดทะเบียน 50,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว  50,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
5,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็น
เชื้อเพลิงชีวมวล 

6.  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (WJC) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.25   
มีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว  97,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 975,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจงานบริการก่อสร้างงานโลหะ งาน
ออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง  โดยรับงานโลหะทั้งในและต่างประเทศ
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอ่ืนๆ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนนิงำน  
วสัิยทัศน์ 

เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืนที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต          
โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ  และ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างม่ันคงในระยะยาว 
 

พันธกิจ 
1. มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง          

ด้วยความเป็นเลิศและได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
2. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทน

ให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
1.2  กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 
 

ปี 2555 บริษัทลงทุนในบริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น จ ากัด จ านวน 
510,000 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  51.00 

 

บริษัทน าบริษัทย่อยคือบริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI     

ปี 2556 บริษัทลงทุนในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด จ านวน 4,200,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.00  

 



                   บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)              แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559                                                                                                                     
   

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 3 - 

บริษัทลงทุนในบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด จ านวน 713,800 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.23 

 

บริษัทลงทุนในบริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด จ านวน 975,000 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 

 

ปี 2557  บริษัทน าบริษัทย่อยคือบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) เข้าจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI  
 

ปี 2558 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จ ากัด 
(“PPS”) ซ่ึงประกอบธุรกิจด้านโรงผลิตและขายน้ าประปา ให้กับ บริษัท     พี
เออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“PAE”) 

 

 บริษัทย่อยคือ บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) (“UWC”) เข้าลงทุนใน
บริษัทอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

 

 บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้เปล่ียน
ชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด และเปล่ียนวัตถุประสงค์
ในการด าเนินธุรกิจเป็นประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบเพื่อ
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 

 

ปี 2559 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ส่ือส่ิงพิมพ์  โฆษณา  และงานกิจกรรม ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 35   

 

บริษัทออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 
(ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 หรือ CEN-W4)  จ านวน 372,570,689 หน่วย 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิด
มูลค่า 
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1.3   โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 บริษัทเป็น Holding Company ได้ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งการด าเนินงานดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
CEN  บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
RWI  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
PLE  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
WJC  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  
UWC  บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน)    
ENS  บริษัท  เอ็นเนซอล จ ากัด   
EBM  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด  
SFG  บริษัท ซันฟลาวเวอร์กรีน จ ากัด  
PGE   บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จ ากัด 
UKB  บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากัด 
UAB  บริษัท ยูดับบลิวซี อ าพัน ไบโอแมส จ ากัด 
SATUEK บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ากัด 
UWC SOLAR บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่าร์ จ ากัด 

CEN 

กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมกำรกอ่สร้ำง กลุ่มธุรกิจพลังงำน 

RWI 

PLE 

WJC 

74.24% 

99.99% 

94.25% 

UWC 

ENS 

EBM 

39.23% 

100.00% 

99.00% 

UKB SATUEK UWC SOLAR 

99.99% 

SFG 

25.00% 

UAB 

99.99% 99.99% 99.99% 

PGE 

60.00% 
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1.4   ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
-ไม่มี- 
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โครงสร้ำงรำยได ้     

                                       (หน่วย : ล้านบาท) 

สำยผลิตภัณฑ ์
ด ำเนิน 
กำรโดย 

% 
กำร
ถือ
หุ้น 

ปี  
2559 

% ปี  
2558 

 

% ป ี
 2557 

 

% 

กลุ่มธุรกิจลวดเหล็ก บริษัทยอ่ย  74.24 598.70 30.22 628.29 39.83 844.45 37.55 
กลุ่มรับเหมากอ่สร้าง
และขุดเจาะอโุมงค ์

บริษัทยอ่ย 99.99 - - 9.18 0.58 30.34 1.35 

กลุ่มธุรกิจผลิตเสาโครง
เหล็ก ผลิตและจ าหน่าย
ไฟ ฟ้ า จ า กพ ลั ง ง า น
ทดแทน 

บริษัทยอ่ย 39.23 1,096.09 55.33 593.31 37.62 674.02 29.98 

กลุ่มธุรกิจกระแสไฟฟ้า
และพลังงานความรอ้น 

บริษัทยอ่ย 100.00 234.05 11.81 333.87 21.17 432.98 19.25 

กลุ่มงานบริการก่อสรา้ง
และงานโลหะ 

บริษัทยอ่ย 94.25 16.21 0.82 54.52 3.46 30.91 1.38 

กลุ่มธุรกิจรับจ้าง 
ผลิตน้ าประปา 

บริษัทยอ่ย - - - 1.47 0.09 9.66 0.43 

รายได้อืน่  บริษัท/
บริษัทยอ่ย 

 35.93 1.81 (43.40) (2.75) 226.32 10.06 

รวม   1,980.98 100.00 1,577.24 100.00 2,248.68 100.00 
หมายเหตุ     : รายได้อื่น ประกอบด้วย รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ส่วนลดรับจากหนี้ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา  ก าไร (ขาดุทน) จาก
การลงทุน และเงินปันผล 

 
 
 
 
 
 

2.  ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
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2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์  
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทยอ่ย 
 

 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัทด าเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนใน

บริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้  
1. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน)  (RWI) 
2.  บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน)   (UWC) 
3. บริษัท  เอ็นเนซอล จ ากัด  (ENS) 
4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  (PLE) 
5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด (EBM) 
6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (WJC) 

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านการ
ด าเนินธุรกิจและให้อิสระแก่ผู้บริหารของบริษัทย่อยในการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ 
 

 บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์  จ ำกัด  (มหำชน)  (RWI) 
บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้านผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวด

สปริง, ตระแกรงเหล็ก และลวดอื่นๆ โดยมีก าลังการผลิตรวมในปี 2559 ที่ 56,000 ตันต่อปี ซ่ึงสามารถ
แบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 6 ประเภท  ดังนี้ 

1.  ลวดเหล็กกล้าส าหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete 
Wire หรือ “PC-Wire”  “PCW”)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตรได้รับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
โดยน าไปใช้ในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นส าเร็จรูป และไม้หมอนคอนกรีตส าหรับรางรถไฟ  

2.  ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-
stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 
มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาจากการน าลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวมาตีเกลียวเข้าด้วยกัน ท าให้สามารถรับแรงดึงได้
มากขึ้น และน าไปใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ่  พื้น
ส าหรับอาคารขนาดใหญ่และไซโล เป็นต้น 

  3.  ลวดเชือ่มเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal 
Arc Welding Wire หรือ GMAW)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ได้รับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่  มอก. 597 -2528  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
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อุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์  อู่ต่อเรือ  ตู้คอนเทนเนอร์  
ท่อสูบน้ า  ถังแก๊ส  รถไถนา หม้อแปลงไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

4.   ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 – 7.0 
มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่นอน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรม
ตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง 

5.  ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า(Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”)  มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8 – 7.0 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ 
มอก. 194-2535 และมอก. 747-2531 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า ท่อ
ระบายน้ า ฯลฯ 

6. ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2.8 – 7.0 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างถนน อาคาร ผนังส าเร็จรูป ฯลฯ 

 

 บริษัท เอื้อวทิยำ  จ ำกดั  (มหำชน) (UWC) 
บริษัทย่อย ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ด าเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง   เสา

โทรคมนาคม  และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย   และมีการให้บริการชุบสังกะสีให้แก่ ลูกค้าทั่วไป  
จ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส่งก าลังและสินค้าอุตสาหกรรม  และได้เริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานด้วยการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนปี 2558   

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อยมีดังนี้ 
  1.  เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line Tower  – TL)   บริษัทย่อยออกแบบและ
ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 115 kV / 230 kV / 500 kV ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรด้าน
วิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานขั้นสูง บริษัทย่อยจึงได้รับการ
รับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของ UWC ได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  2.  เสาโทรคมนาคม  (Telecommunication Tower  -  TC)  บริษัทย่อยออกแบบและ
ผลิตเสาโทรคมนาคม ความสูงตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 100 เมตร เพื่อติดตั้งในโครงข่ายโทรคมนาคมของ
บริษัทช้ันน าในประเทศไทย อาทิ AIS, Dtac, TruemoveH, CAT, TOT 
  3.  เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Structure - ST) เป็นเสาโครง
เหล็กชุบสังกะสีที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย เช่น Disconnecting Switches, Lighting 
Arrestors, Capacitors และอ่ืนๆ โดยสถานีไฟฟ้าย่อยจะท าหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าและแปลง
แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์และ 500 กิโลโวลต์เพื่อส่งต่อเป็น
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ทอดๆ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก่อนที่จะจ าหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้บริโภค และ
เป็นเสาขนาดเล็กไม่สูงมากนัก   
  4.  โครงสร้างเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) เป็น
โครงเหล็กที่ใช้ในกิจการต่างๆ ท้ังท่ีมีการชุบสังกะสีและไม่ชุบสังกะสี เช่น โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว 
โครงสร้างอาคารและโรงงาน เป็นต้น เป็นงานโครงเหล็กที่ใช้ในกิจการก่อสร้างทั่วไปต่างๆ เช่น 
หลังคาโครงเหล็ก  โครงสร้างโครงเหล็กของอาคารและโรงงาน  โครงเหล็กป้ายโฆษณา ทางเดิน รั้ว 
นั่งร้าน ฯลฯ   
   5.  การบริการชุบสังกะสี   เป็นบริการให้กับลูกค้าท่ัวไปท่ีต้องการน าผลิตภัณฑ์โครง
เหล็ก เช่น ตะแกรง ท่อเหล็ก รางรับสายไฟ เป็นต้น มาชุบสังกะสีกับบริษัทย่อยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล็ก
คงทนต่อการเกิดสนิม ทั้งนี้บริษัทย่อยสามารถชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตามมาตรฐานที่ส าคัญ 
ได้แก่ มาตรฐานISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153 มาตรฐานอังกฤษ BS 729 
มาตรฐานญี่ปุ่น JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 และ
มาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เป็นต้น 
   6.  การจัดจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  เป็นธุรกิจเริ่มแรกของบริษัทย่อย โดยมีสินค้า
หลักที่จ าหน่ายได้แก่ อุปกรณ์ส่งก าลัง ประเภทโซ่ เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท
ย่อยได้น าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตหลายยี่ห้อจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะน าเข้าผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ RENOLD  จากประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีผลิตโดยผู้ผลิตชั้นน าของโลก และยี่ห้อ ARNOLD 
จากประเทศเยอรมันนี 

 7.  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทย่อยได้ขยายธุรกิจไปยังการ
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มต้นจากการลงทุนในโรงไฟฟ้า    
ชีวมวล ท่ีมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเทคนิค การเงิน และการจัดการด้านเชื้อเพลิงในพื้นที่ 
โดยใช้ความช านาญด้านวิศวกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างคุณค่าและรายได้อย่างยั่งยืน ให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 บริษัท  เอ็นเนซอล  จ ำกัด (ENS) 
บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยเฉพาะในรูปแบบของ

โรงไฟฟ้าประเภทผลิตร่วม  (Cogeneration) หรือ โรงไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้าร่วมกัน 2 
วงจร  (Combined cycle)  เพื่อผลิตไฟฟ้าตามความต้องการขนาดต่างๆ   ตั้งแต่ขนาดเล็กเพื่อใช้ใน
อาคารจนถึงขนาดกลางเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  โครงการแรกของบริษัทย่อยได้แก่ โครงการ
ลงทุนผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า   และพลังงานความร้อนแก่บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป 
อินดัสทรี่ส์ จ ากัด  จังหวัดสระบุรี และโครงการที่ 2 คือ โครงการลงทุนผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และพลังงานความร้อนให้แก่ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
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 บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง  จ ำกดั (PLE) 
บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ และงานโยธาที่

เกี่ยวข้อง โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซ่ึงงานที่รับในขณะนี้ รับจาก
ผู้รับเหมาโดยตรง (Main-Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจการร่วมค้า (Joint 
Venture) บริษัทย่อยสามารถรับงานก่อสร้างบ่อพักและขุดเจาะดันท่อลอด วางท่อใต้ดินและงาน
ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงโครงการในปัจจุบันของบริษัทย่อย ได้แก่ งานก่อสร้ างดันท่อลอดระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย งานก่อสร้างบ่อพักและดันท่อลอดร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และงานก่อสร้างวาง
ท่อประธาน การประปานครหลวง เป็นต้น 
 

 บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกดั (EBM) 
บริษัทย่อยเดิมชื่อ บริษัท  เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (HTP&CEN) 

ด าเนินธุรกิจลานจอดรถไฮเทค ประเภท โครงเหล็กส าเร็จรูประบบ knock down ต่อมาได้เปล่ียนชื่อ 
บริษัทเป็น บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด (EBM) และเปล่ียนการด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต 
จ าหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
ประเภทสินค้าและหรือบริการ  

1. บริษัทย่อยผลิตวัตถุดิบ  รับจ้างผลิต รับซ้ือ และจัดจ าหน่ายวัตถุดิบ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
ทุกชนิด รวมท้ังวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงชีวมวล 

2. ผลิต ปลูกและจ าหน่ายพืชทุกชนิดรวมถึงผลพลอยได้จากพืช และเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ไม้สับ (Wood Chip) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ท่ีใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ า (Boiler) ทุกประเภท เช่น ไซโล
อบพืชไร่,โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร,โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว,โรงงานผลิตลูกชิ้น,โรงงานฟอก
ย้อม,โรงงานผงชูรส เป็นต้น 

ขนาดชิ้นไม้มีขนาด กว้าง X ยาว มาตรฐาน มาตรฐาน 1x1 นิ้ว  (2.5เซนติเมตร) ประเภทไม้
ของช้ินไม้สับ ไม้จ ากัดประเภทของไม้ โดยประเภทของไม้ที่สามารถน ามาผลิตได้ ต้องสามารถให้ค่า
ความร้อนไม่ต่ ากว่า 3,500 kj/kg ซ่ึงท่อนไม้ เศษกิ่งไม้ในทุกพื้นที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีต้องการ 

 

 บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (WJC) 
  บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจทางด้านให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก และงาน
ท่อโดยรับงานจากในประเทศและนอกประเทศซ่ึงงานที่รับในขณะนี้รับจากผู้รับเหมาโดยตรง (Main-
Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัทย่อยสามารถรับ
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งานเหมา ประกอบติดตั้งงานโครงสร้าง งานท่อ และงานก่อสร้าง ซ่ึงโครงการในปัจจุบันของบริษัท
ย่อย ได้แก่ งานประกอบเชื่อมงานเครน งานเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณโทรคมนาคม งาน
ก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก และงานท่อ เป็นต้น  

 

2.2       กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
2.2.1 กลยุทธ์กำรตลำด 

บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์ จ ำกัด  (มหำชน)  (RWI) 
1.  เนื่องจากบริษัทย่อยมีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหลายชนิด โดยสินค้าแต่ละชนิด ใน

กลุ่มเป้าหมายก็มีพฤติกรรมการชื้อหรือให้ความส าคัญที่แตกต่างกันออกไปทางบริษัทย่อยจะใช้         
กลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้รับเหมา ให้ความสนใจ 
เรื่องราคาท่ีมีการก าหนดระยะเวลากันไว้เป็นล าดับแรก ในขณะที่ ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ ให้ความสนใจ
ด้านคุณภาพก่อน จะตอบสนองความต้องการลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย 

2.   รักษาฐานลูกค้าเดิมโดยยอดขายแต่ละปีท่ีมาจากลูกค้าเดิมมีไม่น้อยกว่า 70% 
3.  บริษัทย่อยส่วนใหญ่มุ่งให้ความสนใจลูกค้าที่มีปริมาณการใช้มากๆ  และให้ความสนใจ

ลูกค้าทั้งหมดที่มีการติดต่อกัน เช่น ให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ  ตลอดจนการ
สอบถามปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อน ามาปรับปรุงการท างานให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการของบริษัทย่อยมากยิ่งขึ้น 

4.  การด าเนินงานของบริษัทย่อยผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด  และการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก .) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม จึงให้ความมั่นใจด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

5.  สัดส่วนการขายลูกค้าของบริษัทย่อย 70% เป็นลูกค้าที่อยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศ จะมี
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ท่ัวประเทศ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง
ของช่องทางจ าหน่ายทั่วประเทศที่มีอยู่ 

6.  บริษัทย่อยมีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ให้มีสัดส่วนมากขึน้เรื่อยๆ เพื่อลดความ
เส่ียงในการด าเนินกิจการ อีกทั้งยังสามารถบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถส่ังซ้ือสินค้าหลายประเภท
จากทางบริษัทย่อยและทางบริษัทย่อยก็สามารถขยายตลาดโดยอาศัยช่องทางตลาดที่มีอยู่ โดยไม่ต้อง
เพิ่มทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 7.  บริษัทย่อยเน้นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในบริษัทย่อย  เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานและการท างาน  และบริษัทย่อยได้เริ่มน านโยบายการบริหารการผลิตที่
เน้นผลในด้านคุณภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ด้วยระบบการบริหารจัดการโดยมี

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000069100
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วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective หรือ MBO)  เพื่อให้ระบบการผลิตบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด  

 

บริษัท  เอื้อวทิยำ  จ ำกดั  (มหำชน)  (UWC) 
ในธุรกิจพลังงาน บริษัทย่อยของ UWC ได้ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน  โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย มีก าลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 28.3  เมกะวัตต์  ในด้านการลงทุน บริษัทยังคงพิจารณาการลงทุนในโครงการพลังงาน
อ่ืนๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ทั้งนี้จะเลือกโครงการที่มีผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนของ
เงินทุน และบริหารจัดการความเส่ียงได้ อันจะท าให้บริษัทมีรายได้อย่างม่ันคงในระยะยาว 

1. ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน 
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

บริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในคุณภาพผลิตภัณฑ์และรักษาคุณภาพการให้บริการ ก่อนและ
หลังการขาย โดยให้ความส าคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทย่อยให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ท าให้บริษัทย่อยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดี และใกล้ชิดกับ
ลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทย่อยได้รับงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ บริษัทย่อยมุ่งเน้นการ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ผ่านกระบวนการผลิต
ด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการตรวจสอบรวมทั้งควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐาน ISO9001:2015 ซ่ึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการ
ส่ังซ้ือสินค้าของบริษัทย่อย 

ธุรกิจพลังงาน 

 บริษัทย่อยของ UWC ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อควบคุมและจัดการให้โรงไฟฟ้า
ด าเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กำรส่งมอบสินค้ำที่ตรงต่อเวลำและเชื่อถือได้ 
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

งานส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นงานโครงการและมีการท าสัญญาซ้ือขายก่อนเริ่มด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินของแต่ละโครงการเริ่มตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 2 ปี ทั้งนี้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามก าหนดเวลาเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากลูกค้าของบริษัทย่อย
จะมีก าหนดระยะเวลาท่ีต้องส่งมอบงานอย่างชัดเจน ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทย่อยสามารถ



                   บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)              แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559                                                                                                                     
   

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 13 - 

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามก าหนดเวลา โดยเป็นผลมาจากการวางแผนการท างานและการผลิตที่มี
ระบบ รวมถึงการวางแผนส ารองวัตุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (ENS)  
บริษัทย่อยมีความพร้อมท่ีจะน าเสนอโครงการเป็นโรงไฟฟ้าประเภทผลิตร่วม (Cogeneration) 

หรือโรงไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้าร่วมกัน 2 วงจร  (Combined cycle)  เพื่อผลิตไฟฟ้าตามความต้องการ
ขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กเพื่อใช้ในอาคารจนถึงขนาดกลางเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งใน
รูปแบบของผู้รับจ้างก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (รวมงานออกแบบก่อสร้าง และด าเนินการ) และรูปแบบ
ของสัมปทานการผลิตและด าเนินการจนถึงการส่งมอบทรัพย์สิน เม่ือครบก าหนดสัมปทาน   

ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ด าเนินการดังกล่าวและมีประสบการณ์ในโครงการลงทุนผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  และพลังงานความร้อนที่ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ  และเดินเครื่องมากว่า 8  ปี ผ่าน
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และได้น าความรู้ความช านาญมาปรับรูปแบบของโครงการประเภทเดียวกัน 
เพื่อขยายโอกาสธุรกิจในล าดับต่อไป 

 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ำกดั  (PLE) 
จุดเด่นของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพความสามารถ

พร้อมท่ีจะด าเนินงานในโครงการก่อสร้างขุดเจาะดันท่อลอดขนาดใหญ่ได้ บริษัทย่อยมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า และผู้รับเหมาช่วง ท าให้มีโอกาสได้งานโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มลูกค้ารายเดิมและราย
ใหม่ ท้ังงานของทางภาครัฐและเอกชน 

จุดด้อยของบริษัทย่อย บริษัทย่อยยังไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานจากหน่วยงานภาครัฐได้
โดยตรง  บริษัทย่อยจึงอาจต้องร่วมมือกับบริษัทที่สามารถเข้าร่วมประมูลงานได้โดยตรงกับทาง
หน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการตลาด ส่งเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทย่อยโดยใช้การตลาดเชิงรุก ใช้เครือข่ายของ
บริษัทย่อย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีความรับผิดชอบสูงต่อลูกค้า มีการวางแผนงานที่ดี 
เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกดั  (EBM) 
ส ารวจแหล่งวัตถุดิบ 

1. หาแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่เป้าหมายที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าของ
บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าท่ีต้องการใช้ปริมาณต่อวัน 
/ ต่อเดือน / ต่อป ี

2. มีชนิดวัตถุดิบตรงตามความต้องการของโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 
เชน่ Bio Mass, Bio gas (ไม้ฟืน, ไม้สับ, หญ้าเนเปียร์, ชานอ้อย, แกลบ) เป็นต้น 
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3. มีระยะทางการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบมายังที่ตั้งโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมในแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านการขนส่งลง 

4. มีราคาวัตถุดิบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ในแต่ละโซนภาค 
5. เป็นพื้นที่ทีม่ีการปลูกไม้ทดแทนจากไม้ท่ีถูกตัดโค่นไป 
6. คัดสรรคู่สัญญา ที่เป็นบุคคล คณะบุคคล หรือบริษัทย่อยที่จะมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการ

จัดหา จัดส่งวตัถุดิบและท าการขนส่งท้ังทางบก ทางน้ า ทางรางให้กับบริษัทย่อย 
 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (WJC) 
1. การด าเนินงานของบริษัทย่อยผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

จาก SGS (Thailand) จ ากัด ซ่ึงเป็นผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในด้านคุณภาพเป็นอย่างดี รวมท้ังอาศัยข้อ
ได้เปรียบในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีใช้งานในการก่อสร้างโรงงานหรืออาคาร 

2. บริษัทย่อยมีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานขั้นสูงและ
ติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ท่ีได้จ าหน่ายไปแล้ว และติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงตลอดเวลา
เป็นผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและด้านบริการหลังการซ้ือขายเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. บริษัทย่อยมีนโยบายการตั้งราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งและให้ความส าคัญกับฐานลูกค้าเดิม
เพื่อที่จะรับงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
 

2.2.2 ประเภทลูกค้ำและกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย 
บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จ ำกัด  (มหำชน)  (RWI) 
บริษัทย่อยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า

ตามกลุ่มสินค้าได้ดังนี้  
 กลุ่มสินค้า ลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรีต
อัดแรง กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

1. ลูกค้าภายในประเทศ 
1.1 ภาคเอกชน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง  

ประกอบด้วย  
 โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ เช่น โรงงานหล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น  คาน

สะพาน ผนังส าเร็จรูป เป็นตน้ 
 กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหนว่ยงานราชการ  เช่นผู้รับเหมาก่อสร้าง

อาคารสูง ก่อสร้างทางด่วน รถไฟฟ้าสายต่างๆ 
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1.2 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
ศูนย์ซ่อม สร้างสะพานฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายลวดเหล็ก
แรงดึงสูง 

2. ลูกค้าต่างประเทศ 
2.1 จ าหน่ายตรงสู่ผู้ใช้ลวดเหล็กของประเทศนั้น เป็นผู้ใช้ท่ีน าลวดเหล็กไปใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นโรงงานผลิตเสาเข็ม แผ่นพื้น เสาไฟฟ้าคอนกรีต 
2.2 จ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายประเทศนั้นๆ 

 

กลุ่มสินค้า ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal 
Arc Welding Wire หรือ GMAW)  กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

1. ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมลวดเชื่อมโลหะต่างๆ ในสัดส่วนร้อยละ 91 
2. จ าหน่ายตรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเชื่อมต่างๆ  ในสัดส่วนร้อยละ 9 

 

 กลุ่มสินค้าลวดสปริง  กลุ่มลูกค้าประกอบดว้ย 
1. อุตสาหกรรมที่นอน                                                         
2. อุตสาหกรรมยานยนต์  

 กลุ่มโชค๊อัพ   
 กลุ่มข้อโซ่ 
 กลุ่มซ่ีล้อรถ 
 กลุ่มเบาะรถยนต ์                     
 สปริงในยานยนต์ทั่วไป 

3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน                                                                                                                                  
4. อุตสาหกรรมสปริงต่างๆ 
 

กลุ่มสินค้าลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ( ลวดปลอก ) กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย  
1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรตี เช่น ผู้ผลิตท่อส าเร็จรูป  ผู้ผลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟ้า  
2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง 
3. กลุ่มผลิตผนังส าเร็จรูป 
4. ผู้รับเหมาสร้างทาง  
5. หน่วยงานราชการ  
6. ผู้แทนจ าหน่าย หรือร้านค้าวัสดกุ่อสร้าง  
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กลุ่มสินค้าตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรตี (Wire Mesh) กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 
1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรตี เช่น ผู้ผลิตท่อส าเร็จรูป ผู้ผลิตแผ่นพื้นส าเร็จรูป 
2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหนว่ยงานราชการต่างๆ  
3. กลุ่มผลิตผนังส าเร็จรูป เช่น พฤกษา ฯ  
4. ผู้รับเหมาสร้างทาง  
5. หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง , ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน , กรมโยธาธิการ 

กรมชลประทาน  การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ซ่ึงประมูล  ตรง น าไปใชใ้นหนว่ยงานต่างๆ  
6. ผู้แทนจ าหน่าย หรือร้านค้าวัสดกุ่อสร้าง 
 

ทั้งนี้  บริษัทย่อยให้ความส าคัญกับลูกค้าที่ท าธุรกิจติดต่อกันมาเป็นเวลานาน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ส่วนลูกค้าใหม่บริษัทย่อยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มี
ความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  

 

บริษัท  เอื้อวทิยำ  จ ำกดั  (มหำชน)  (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 บริษัทย่อยจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์ห้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ตามกลุ่มลูกค้า  ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างจากต่างประเทศและในประเทศ ซ่ึงรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ

และรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 

2. ลูกค้ารายย่อย ในส่วนของการขายสินคา้อุตสาหกรรมและการรับประกอบและติดตั้งโครง
เหล็กทั่วไป   

3. การให้บริการรับชุบสังกะสี   บริการรับชุบสังกะสีให้กับลูกค้าซ่ึงเป็นเอกชนทั่วไป ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีข้อก าหนดที่จะต้องชุบสังกะสี 

4. จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม  เช่น โซ่  เฟือง มอเตอร์และเกียร์ ส าหรับใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป   ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทย่อยน ามาจ าหน่ายเป็นสินค้าน าเข้ามา
จากต่างประเทศยี่ห้อ RENOLD  และ ARNOLD  ซ่ึงมีชื่อเสียง  และมีคุณภาพสูงเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปในต่างประเทศ 

ธุรกิจพลังงาน 
บริษัทจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
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 บริษัท  เอ็นเนซอล จ ำกัด  (ENS) 
 บริษัทย่อยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกือบท้ังหมดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ตามกลุ่มลูกค้า  ดังนี้ 

1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตลมร้อนและไอน้ า 
โดยตรง ลูกค้ากลุ่มนี้จะสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการน าก๊าซธรรมชาติไปผลิตไฟฟ้า
ก่อนและน าลมร้อนและไอน้ าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในขบวนการผลิต 

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุมที่ต้องการปรับปรุงการใช้พลังงานภายใน
องค์กรของตนเองให้มีการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยอนุรักษพ์ลังงาน
อย่างเป็นระบบ 

 

               บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง  จ ำกดั (PLE) 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยแบ่งเป็นลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

ย่อยจะเป็นหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะงานที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง รวมทั้งส่วน
ภูมิภาค 

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกดั  (EBM) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากมีการใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิง       

ชีวมวลจ านวนมากเพื่อทดแทนพลังงานจากน้ ามันเตาและถ่านหินซ่ึงมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
จากการส ารวจพบว่า ในปี 2559 มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 905 โครงการ 

(ก าลังการผลิตติดตั้ง 13,229.202 MW)    ตอบรับซ้ือไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา 238 โครงการ  
(ก าลังการผลิตติดตั้ง 5,844.405 MW) อยู่ระหว่างด าเนินการ 31 โครงการ (ก าลังการผลิตติดตั้ง 
582.173 MW)  ที่มาของข้อมูล: จากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน www.erc.or.th/ercspp/ 

ดังนั้นการผลิตไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิง 
จึงยังมีความต้องการใช้ช้ินไม้สับเชื้อเพลิงในปัจจุบันและอนาคตเป็นจ านวนมาก  

 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (WJC) 
1. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างจากต่างประเทศและในประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า

ต่างประเทศ 
2. ลูกค้ารายย่อย ในส่วนของการรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป   
3. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โดยจะรับงานซ่อมบ ารุง ซ่ึงเป็นงานเฉพาะทาง  
4. ลูกค้ารายย่อย ในส่วนงานเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณโทรคมนาคม 

 

 
 

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000069100
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2.2.3 นโยบำยรำคำ 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (RWI) มีนโยบายการตั้งราคา โดยใช้วิธีต้นทุน

บวกส่วนเพิ่ม (Cost  Plus Margin) อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดราคาขั้นสุดท้าย จะค านึงถึงความ
ต้องการในการบริโภคและสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในแต่ละช่วง เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจเป็นหลัก 

 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม มีนโยบายก าหนดราคาที่สามารถแข่งขัน

ได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตให้
น้อยที่สุด ท าให้บริษัทย่อยสามารถก าหนดราคาขายท่ีสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบัน บริษัทย่อยมี
นโยบายการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มก าไรส่วนต่างจากต้นทุน ซ่ึงมีปัจจัยที่น ามาพิจารณา
ก าหนดราคาประกอบด้วย ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ความยากง่าย
ของผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลาท่ีเสนอราคา จ านวนและปริมาณงาน  ก าลังการผลิต พร้อมทั้งพิจารณาประวัติ
ลูกค้าแต่ละรายที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน  

ธุรกิจพลังงาน ราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อก าหนดของรัฐตามเงื่อนไขที่มีการลงนามใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับหน่วยงานรัฐไว้ 

 

บริษัท เอน็เนซอล จ ำกัด (ENS) บริษัทย่อยขายไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในราคายุติธรรม
และมีการแบ่งปันผลประโยชนใ์นระหว่างคู่สัญญาอย่างเท่าเทียมกัน 

 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด   (PLE)  มีนโยบายในการเสนอราคาส าหรับโครงการ
ก่อสร้าง ขุดเจาะดันท่อลอด รวมท้ังงานโยธาท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยจะค านวณต้นทุนโครงการและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และก าหนดอัตราก าไรขั้นต้นบนพื้นฐานของเหตุผลตามประเภทของโครงการและ
สภาพการแข่งขัน 

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  (EBM)  มีนโยบายก าหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ใน
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และจัดหาวัตถุดิบที่มีราคาที่ต้นทุนต่ า ท าให้
บริษัทย่อยสามารถก าหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทย่อยมีนโยบายการ
ก าหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มก าไรส่วนต่างจากต้นทุน ซ่ึงมีปัจจัยที่น ามาพิจารณาก าหนดราคา
ประกอบด้วย ราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ระยะทาง และค่าขนส่ง จ านวนและปริมาณงาน ก าลังการ
ผลิต พร้อมท้ังพิจารณาประวัติลูกค้าแต่ละรายที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน 
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บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (WJC)  มีนโยบายในการเสนอราคาส าหรับงาน
รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทย่อยจะค านวณต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ และก าหนดอัตราก าไร
ขั้นต้นบนพื้นฐานของเหตุผลตามประเภทของโครงการและสภาพการแข่งขัน 

 

2.2.4 กำรจัดจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  
บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (RWI) 
1. รักษาช่องทางจ าหน่ายของบริษัทย่อยโดย ลูกค้าท่ีมีการชื้อลวดจากบริษัทย่อย ในปี 2559  

ต้องรักษาไว้ โดยในปี 2560 ยอดการใช้ลวดจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม  
2. จากโครงการที่จะมีในอนาคต ซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ จะมีการเพิ่มช่องทาง

จ าหน่ายต่างประเทศ 
3. จ าหน่ายลวดผ่านตัวแทน 
บริษัท  เอื้อวทิยำ  จ ำกดั  (มหำชน)  (UWC)    
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

บริษัทย่อยสามารถแบ่งช่องทางการจัดจ าหน่ายได้  2 ช่องทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้แก่  

1.  การรับงานโดยการเป็นผู้รับเหมาย่อย จากผู้รับเหมาหลักที่ชนะการประมูลงาน โดยส่วน
ใหญ่เป็นงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทย่อยได้รับงานเสาโครงเหล็ก
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่มีมูลค่างานสูงจาก   KEC  International Limited    บริษัท เบญญาภา  พาวเวอร์
ไลน์ จ ากัด     บริษัท เด็มโก้  จ ากัด (มหาชน)    Kinden  Corporation     และ  TEDA Company 
Limited   และรับงานเสาโทรคมนาคมจาก   บริษัท ที.วี. เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ( รับท างาน
ให้กับ  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)   บริษัทบีบี เทคโนโลยี จ ากัด (รับท างาน
ให้กับ บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น)  และ บริษัท ไวร์เออ  แอนด์ไวร์เลส จ ากัด  (รับท างาน
ให้กับ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น) 

  2.  การเข้าร่วมประมูลโครงการโดยตรงเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาหลักของโครงการ โดยส่วน
ใหญ่เป็นงานเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย  

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทย่อยของ UWC ที่ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีช่องทางการจ าหน่ายไฟฟ้า คือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  
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บริษัท เอ็นเนซอล  จ ำกัด (ENS)  บริษัทย่อยจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและลมร้อนที่ผลิตได้ให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่บริษัทย่อยได้เข้าไปลงทุน ซ่ึงเป็นโครงการซ้ือขายกระแสไฟฟ้าและลมร้อน 
ระยะยาว 15 ปี ส าหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เกินจากความต้องการของโรงงานบริษัทย่อยจะขายให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

 

บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง  จ ำกัด  (PLE)  บริษัทย่อยรับงานก่อสร้าง โดยบรษิัทย่อยจะ
ติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรง ทั้งโดยการยื่นประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยบรษิัทย่อยจะติดต่อขอ
แผนงาน เพื่อค านวณเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในบางครั้งบรษิัทย่อยอาจไดร้ับการติดต่อ
จากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานเนื่องจากประสบการณใ์นการท างาน ที่ผ่านมาผลงานมคีุณภาพท่ีผู้ว่าจ้าง
ไว้วางใจให้บริษัทย่อยเสนองานได้เพ่ิมขึ้น 
 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  (EBM)  บริษัทย่อยให้การสนับสนุนการส่งเสริม
การตลาด โดยพยายามเลือกช่องทางการจ าหน่ายให้เหมาะสมและดีที่สุดส าหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 
ลักษณะของช่องทางการจ าหน่ายก าหนดรูปแบบได้จ านวน 2 ช่องทางการจ าหน่าย เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

1. การรับงานจากกลุ่มโรงไฟฟ้าและลูกค้าทั่วไปในปัจจุบัน ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความต้องการ
วัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นจ านวนมาก โดยลูกค้าได้เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับซ้ือจ านวน 4-5 
ราย ซ่ึงมีความต้องการโรงไฟฟ้าละ 200 ตันขึ้นไปต่อวัน  

2. กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ า (Boiler) ซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวน
มากในประเทศไทย 
 

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (WJC)  บริษัทย่อยรับงานก่อสร้าง โดยบริษัทย่อย
จะติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรง ท้ังโดยการยื่นประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยบริษัทย่อยจะติดต่อ
ขอแผนงาน เพ่ือค านวณเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในบางครั้งบริษัทย่อยอาจได้รับการติดต่อ
จากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานเนื่องจากประสบการณ์ในการท างาน ท่ีผ่านมาผลงานมีคุณภาพท่ีผู้ว่าจ้าง
ไว้วางใจให้บริษัทย่อยเสนองานได้เพ่ิมขึ้น 
 

2.2.5 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 
โครงสร้ำงอุตสำหกรรมของบริษัท ระยองไวร์  อินดัสตรีส์  จ ำกัด  (มหำชน) (RWI) 
 อุตสำหกรรมลวดเหล็กกล้ำสำหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียว 
 ส ำหรับคอนกรีตอัดแรง  
 ภาพรวมแนวโน้มการก่อสร้างในอนาคตมีทิศทางท่ีดี  โครงการก่อสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่
ออกมา  ส่งผลต่ออุตสาหกรรมของการก่อสร้างในทางดี   แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะ
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เศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้นมาก  ส่งผลให้ ปี 2559  ตลาดรวมดีขึ้นเล็กน้อย  ปัจจุบันมีผู้ผลิตลวด
เหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทั้งหมด  12 ราย  โดยบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 10  จัดอยู่ใน
อันดับท่ี 5 ของตลาดรวม 

ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการด าเนินธุรกิจ   
 ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่จะเข้ำสู่ตลำด 
เนื่องจากเดิมธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมาก   และต้องใช้เทคโนโลยี  หรือ

กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน  ถึงแม้ว่าปัจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลง และเครื่องจักรเทคโนโลยีในการ
ผลิตง่ายขึ้น  การลงทุนในการซ้ือเครื่องจักรง่ายขึ้น แต่สินค้าชนิดนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ
ความคุ้นเคยในการใช้งาน  จึงท าให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ท าได้ยาก 

 อ ำนำจต่อรองของผู้ขำยสินค้ำ 
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า PCW&PCS มีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและ

ต่างประเทศท าให้การเจรจาต่อรองในการซ้ือวัตถุดิบท าได้ไม่ยาก  สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มี
คุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได้  เพราะคุณภาพวัตถุดิบมีผลต่อสินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตออกมาและยังมี
ผลต่อต้นทุนการผลิตด้วย 

 อ ำนำจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้ำ 
จากภาวการณ์ก่อสร้างภาคเอกชนที่มีการชะลอตัว  ในปี  2559  ท าให้การลงทุนใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง  ความต้องการลวดเหล็กน้อยลงส่งผลต่อราคาสินค้า  ท าให้ผู้ซ้ือสินค้ามี
อ านาจต่อรองสูง  ขณะที่ครึ่งปีหลังโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐบาลมีมากขึ้น  ท าให้ลูกค้า
สนใจคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบมากกว่า 

 สินค้ำทดแทน 
จากการที่สินค้า  PCW&PCS  เป็นสินค้าเฉพาะในการน าไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต  อาทิ 

เสาเข็มคอนกรีต  เสาไฟฟ้า  แผนพื้นส าเร็จรูป  โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น  ทางรถไฟฟ้า  ทาง
ด่วน อาคารสูง  ซ่ึงในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตดังกล่าว  มีการก าหนดระบุให้ใช้สินค้า PCW&PCS  
เป็นวัตถุดิบหลัก  ท าให้สินค้าอ่ืนที่จะมาทดแทนไม่สามารถใช้แทนได้ 

 คู่แข่งปัจจุบนัในธุรกิจ 
เนื่องจากภาวะก่อสร้าง  ปี  2559  มีการชะลอตัว  และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ

ล่าช้ากว่าแผนเดิม  ท าให้ก าลังผลิตของโรงงานหลายแห่งมีก าลังผลิตมากกว่าความต้องการ  ส่งผลให้
การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าจากในประเทศด้านราคารุนแรงมาก  ประกอบกับมีการน าสินค้าจาก
ต่างประเทศ  เช่นจากประเทศจีน  ซ่ึงมีการผลิตลวด  PCW&PCS  ด้วย  ท าให้มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น  
แต่เนื่องจากสินค้า  PCW&PCS  เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  คุณภาพต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน  ท าให้สินค้าท่ีจะน าเข้าต้องการการทดสอบและขออนุญาตน าเข้ามาในประเทศ  ในขณะที่
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สินค้าท่ีผลิตในประเทศได้ มาตรฐาน มอก. อยู่แล้ว  สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ทันที  อีกทั้งในกรณี
สินค้ามีปัญหาลวด  PCW&PCS  ที่ผลิตในประเทศสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่า  มีสินค้าเปล่ียน
ทดแทนให้ใช้ได้ทันทีจึงท าให้มีการแข่งขันรุนแรงในกลุ่มผู้ผลิตในประเทศมากกว่า 

 

อุตสำหกรรมลวดเชือ่มเปลอืยใช้เชือ่มเหล็กกล้ำละมุลด้วยอำร์กโดยมกี๊ำซปกคลุม  
(Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW) 
ลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมโลหะมีอยู่หลายประเภท ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วย

อาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม  ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงในอดีตการเชื่อมโลหะนิยมใช้ลวดเชื่อมแบบก้านธูป 
แต่มีความล่าช้าในการใช้งานที่ต้องเชื่อมโลหะแบบต่อเนื่องและงานเชื่อมที่มีปริมาณงานมาก จึงเริ่มมี
การใช้ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม มากขึ้น  ซ่ึงปริมาณลวดที่
ใช้มากขึ้น  จึงมีการน าลวดจากต่างประเทศท่ีมีคุณภาพต่ าแต่ราคาถูก มาจ าหน่าย ท าให้ลวดเชื่อมนี้ มี
ปัญหาการแข่งขันด้านราคาท่ีสูง 
 ในปี 2559  มีผู้ผลิตในอุตสาหกรรมลวดเชื่อมไฟฟ้าในประเทศอยู่  5  ราย  โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดรวมประมาณร้อยละ 40  ส่วนที่เหลือเป็นการน าเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 60  ซ่ึงส่วนใหญ่
น าเข้าจากประเทศจีนและเกาหลี 
  ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการด าเนินธุรกิจ  

 ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่จะเข้ำสู่ตลำด  
เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนมาก ต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่

ซับซ้อน และต้นทุนการผลิตต้องสามารถแข่งขันกับลวดน าเข้าจากต่างประเทศได้  ความคุ้นเคยของ
ลูกค้าในการใช้งานท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่ไมส่ามารถเข้าตลาดได้รวดเร็ว ถ้าไม่มีจุดดึงดูดความ
สนใจเช่นราคาถูกมาก กลุ่มผู้ใช้ก็ไม่มีความสนใจ เพราะผู้ใช้ลวดถ้าใช้ของผู้ประกอบการรายใดแล้ว
ไม่ค่อยเปล่ียนแปลง เนื่องจากมีความชินกับการใช้งานแล้ว  

 อ ำนำจต่อรองของผู้ขำยสินค้ำ 
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์ก

โดยมีก๊าซปกคลุม  มีผู้ขายอยู่หลายรายท้ังในและต่างประเทศ ท าให้การเจรจาต่อรองในการชื้อวัตถุดิบ
ท าได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได้ เพราะคุณภาพวัตถุดิบมี
ผลต่อสินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตออกมาและยังมีผลต่อต้นทุนการผลิตด้วย 

 อ ำนำจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้ำ  
ผลจากสินค้าลวดเชื่อมน าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูก โดยที่คุณภาพไม่มีความแน่นอน    

ท าให้กลุ่มผู้ใช้ท่ีใช้ลวดเชื่อม คุณภาพระดับปานกลางลงมา มีความสนใจในสินค้าดังกล่าวท าให้ผู้ผลิต
ในประเทศลดราคาลงมาเพื่อรักษาตลาด  เป็นผลท าให้ลูกค้ากลุ่มนี้ มีอ านาจในการต่อรองมากในเรื่อง 
ราคา   



                   บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)              แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559                                                                                                                     
   

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 23 - 

 สินค้ำทดแทน 
ลวดเชื่อมมีหลายประเภท การเชื่อมเหล็กแต่ละประเภทต้องใช้ลวดเชื่อมท่ีเหมาะกับเหล็กนัน้ๆ 

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม การน าไปใช้งานเหมาะกับงาน
เหล็กกล้าทนแรงดึง และต้องเชื่อมต่อเนื่อง ผู้เชื่อมไม่ต้องมีความช านาญ งานเชื่อมที่ออกมาสวยงาม 
สินค้าที่จะทดแทน  ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม  อาทิ ลวด
เชื่อมแบบก้านธูป สามารถเชื่อมงานเหล็กประเภทเดียวกันได้ แต่มีความล่าช้า เนื่องจากลวดแต่ละเส้น
ยาว 30-40 ซม. จึงไม่เหมาะกับงานเชื่อมที่ต้องเชื่อมต่อเนื่อง จึงทดแทนลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อม
เหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุมได้น้อย 

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
คู่แข่งในปัจจุบันของธุรกิจคือ ลวดเชื่อมท่ีน าเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ท่ีมีราคาถูกเข้า

มาจ าหน่าย ท าให้ต้องปรับท้ังการผลิตและการตลาด โดยปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัย คุณภาพแน่นอน 
ต้นทุนต่ าลง แข่งขันกับลวดเชื่อมท่ีน าเข้า และอาศัยความได้เปรียบในด้านการแก้ปัญหาสินค้ามีปัญหา 
สามารถแก้ไขได้รวดเร็วกว่า และการน าเข้าแต่ละครั้งใช้เวลา 1 -2 เดือน การที่ต้นทุนต่ าลงท าให้
สามารถปรับราคาแข่งขันลวดน าเข้าได้ ท าให้ช่องห่างระหว่างราคาแคบลง ผู้น าเข้าจึงลดความสนใจ
ในการน าลวดเชื่อมเข้ามาจ าหน่าย 
 

อุตสำหกรรมลวดสปริง 
ลวดสปริงเป็นลวดที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นอน สปริงต่างๆ  จากที่ผ่านมา

ปริมาณการผลิตยานยนต์ มีอัตราการผลิตที่ เพิ่มขึ้นตลอด และยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต ซ่ึงใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้ลวดสปริง ต้องการลวดสปริงที่มีคุณภาพดี มีการส่งมอบสินค้าตรงตาม
เวลา และลวดสปริงที่ใช้ในยานยนต์ ยังมีการน าเข้าจากต่างประเทศอยู่มาก ถ้าลวดสปริงที่ผลิตใน
ประเทศมีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ กลุ่มผู้ใช้ก็มีความยินดีที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศมากกว่า 

ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการด าเนินธุรกิจ  
 ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่จะเข้ำสู่ตลำด  
เนื่องจาก ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเครื่องจักรมาก  และต้องใช้เทคโนโลยีหรือ

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย  และที่ส าคัญสินค้านี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการท างานที่ต้องการ
ความแน่นอนอาทิ ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ความรู้ด้านสินค้าแก่ผู้ใช้ ความคุ้นเคยใน
การใช้งาน ดังนั้นถ้าใช้สินค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ ยังไม่มีความช านาญหรือประสบการณ์การ
ผลิต กลุ่มผู้ใช้ก็ไม่ให้ความสนใจ  เพราะกลุ่มผู้ใช้มีปัจจัยด้านราคารองลงมาจากคุณภาพ แต่การลด
ราคาลงส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ใช่จะส าเร็จตลอด ถ้าผู้ประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกล้เคียง
กัน การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จึงท าได้ยาก อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ ส่ิงส าคัญในการท าธุรกิจนี้ 
คือ การสร้างความสัมพันธ์ ให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า  มีการแนะน า และบริการหลังการขายที่ดี ให้
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ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันไปด้วย เป็นส่ิงส าคัญ
มากกว่า 

 อ ำนำจต่อรองของผู้ขำยสินค้ำ  
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในการผลิตสินค้า HDW มีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและ

ต่างประเทศ มีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้าที่ชัดเจน  ท าให้การเจรจาต่อรองในการ
ชื้อวัตถุดิบท าได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสมได้  

 อ ำนำจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้ำ  
กลุ่มผู้ใช้สินค้า HDW ส่วนใหญ่ค านึงถึงเรื่องคุณภาพสินค้าท่ีผลิตออกมาและการส่งมอบเป็น

ส าคัญ ดังนั้นถ้าผลิตลวด HDW  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบ
ตรงเวลา  อ านาจการต่อรองของลูกค้าจึงมีไม่มาก ถึงแม้จะมีวัตถุดิบจากต่างประเทศที่สามารถเข้ามา
จ าหน่ายได้ แต่ผู้ชื้อก็มีความไม่สะดวกในด้านการเก็บวัตถุดิบไว้มาก การส่งมอบที่ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดหรือสินค้ามีปัญหารอการส่งมอบสินค้าชดเชย รวมถึงความผันผวนของค่าเงินท าให้ผู้ใช้สินค้า 
มีความต้องการสินค้าภายในประเทศมากกว่าสินค้าจากต่างประเทศในคุณภาพเดียวกัน แม้ราคาจะสูง
กว่าเล็กน้อย 

 สินค้ำทดแทน 
ในการผลิตสินค้าของลูกค้า ทางกลุ่มลูกค้ามีการก าหนดมาตรฐานในการชื้อลวด HDW เช่นใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ การชื้อลวด HDW ในการผลิตสปริง จะก าหนดว่า Spec ลวด , เกรดวัตถุดิบ    
เป็นอย่างไร และแหล่งในการหาวัตถุดิบได้จากแหล่งไหน จึงเป็นการเฉพาะเจาะจง ท าให้ลวดอ่ืนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่สามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้ 

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
จากภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ขยายตัวอย่างมาก และประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ของ

ประเทศที่ประกอบยานยนต์มาก ท าให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ขยายตัวตามและต่อเนื่อง 
อุปสรรคที่ส าคัญของธุรกิจนี้คือลูกค้ากลุ่มนี้ จะพิจารณาคุณภาพที่คงที่ การผลิตที่ทันสมัยและพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา     การส่งมอบที่ตรงเวลาเป็นปัจจัยส าคัญในการชื้อ ท าให้คู่แข่งแต่ละรายต้องแข่งกับ   
เทคโนโลยีที่คู่แข่งรายอ่ืนพัฒนาขึ้นใหม่ตลอด โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ ซ่ึงบางประเทศมี      
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเร็วกว่าบริษัทย่อย ท าให้คู่แข่งท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ รายใดพัฒนาการผลิตที่ช้า
จะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ แต่ถ้าสามารถพัฒนาสินค้าได้ต่อเนื่องคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้ก็มีน้อยมาก 
และสามารถก าหนดตลาดได้  
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อุตสำหกรรมลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำ ( ลวดปลอก )  และตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริม
คอนกรีต (Wire Mesh) 
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการด าเนินธุรกิจ  
 ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่จะเข้ำสู่ตลำด  
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจได้ไม่ยากในเรื่องการผลิต

เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก  และเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน 
เครื่องจักรสามารถใช้ที่ผลิตในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้   แต่ ส่ิงที่ส าคัญคือความสัมพันธ์ของ
ลูกค้าท่ีมีกับคู่ค้า และ ปริมาณลูกค้าท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ ปริมาณการใช้ต่อรายอาจจะไม่มาก แต่จ านวน
ลูกค้ามีมาก  ดังนั้นปัญหาของผู้ประกอบการรายใหม่คือต้องสามารถกระจายสินค้าได้มากและเร็วที่สุด 
เนื่องจากบริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ จึงสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า ซ่ึงในส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงของผู้ประกอบการรายใหม่  

 อ ำนำจต่อรองของผู้ขำยสินค้ำ  
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า มีผู้ขายอยู่หลายรายท้ังในและต่างประเทศ ท าให้การ

เจรจาต่อรองในการชื้อวัตถุดิบท าได้ไม่ยาก  สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่
เหมาะสมได้อีกทั้งราคาของผู้ขายวัตถุดิบในการผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นราย
เล็กหรือรายใหญ่ ราคามีความแตกต่างกันน้อย เพราะวัตถุดิบมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน  

 อ ำนำจต่อรองของผู้ซ้ือสินค้ำ  
จากภาวการณ์ก่อสร้างที่มีการชะลอตัวในภาคเอกชน  ในปี  2559  ท าให้การลงทุนใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง  ความต้องการลวดเหล็กน้อยลง  อีกทั้งสินค้าดังกล่าวมีผู้ผลิตอยู่มากส่งผล
ต่อราคาสินค้า  ท าให้ผู้ซ้ือสินค้ามีอ านาจต่อรองสูง  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ในกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 
อ านาจต่อรองของลูกค้ามีมาก  และจะน้อยลงตามระยะทางที่ห่างออกไป  เนื่องจากความไม่สะดวกใน
การขนส่งกระจายสินค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีมีน้อย 

 สินค้ำทดแทน 
สินค้าลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก เป็นสินค้าท่ีมีมาตรฐานอุตสาหกรรม การน าไปใช้ใน

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีมาตรการก าหนดไว้ อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้า การก่อสร้างถนน อาคาร ซ่ึง
ในการงานดังกล่าว มีการก าหนดระบุให้ใช้วัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก  เป็น
ส่วนประกอบ และก าหนดค่ามาตรฐานไว้ด้วย ดังนั้นท าให้สินค้าอ่ืนที่จะมาทดแทนสามารถใช้แทนได้ 
เช่นเหล็กเส้น แต่มีความไม่สะดวกในการใช้งาน และในการก่อสร้างต้องการความรวดเร็ว สะดวก ท า
ให้ไม่นิยมใช้สินค้าทดแทน 
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 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
เนื่องจากภาวะก่อสร้าง  ปี  2559  มีการชะลอตัว  และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ

ล่าช้ากว่าแผน  ก าลังผลิตมีมากกว่าความต้องการ  ส่งผลให้การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าจากในประเทศ
ด้านราคารุนแรงการขยายตลาดท าได้ยากเพราะผู้ผลิตแต่ละรายพยายามรักษาลูกค้าของตัวเอง 
 

โครงสร้ำงอุตสำหกรรมของบริษัท เอื้อวิทยำ  จ ำกดั  (มหำชน)  (UWC) 
 อุตสำหกรรมเสำสง่ไฟฟำ้แรงสูง 

อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นไปตามโครงการขยายระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงยังคงมีความต้องการสูง   เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ขนาด 500 กิโลโวลต์) 
ในประเทศอยู่ เพียง 4 ราย  โดยบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2559 ด้วยการเป็นผู้น าใน
อุตสาหกรรมนี้ 

      ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการด าเนินธุรกจิ  
 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผ่านมามีการปรับตัวราคาเพิ่มขึ้นบ้าง วัตถุดิบที่ส าคัญคือเหล็ก 

และสังกะสี ซ่ึงราคาเหล็ก และสังกะสีจะผันผวนตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2559 นี้ ราคาสังกะสี
ปรับตัวสูงขึ้นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี  แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 

 คู่แข่งรายใหม่  เนื่องจากอุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงยังมีความต้องการสูงอยู่  จึงคาดว่า
อาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ อาจท าให้เกิดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวอาจมีขอ้จ ากัดใน
เรื่องประสบการณ์และการรับรองจากหน่งงานรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเดิมก็ได้ให้ความส าคัญใน
การขยายตลาดต่างประเทศ ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบของผู้ผลิตรายใหม่ยังไม่รุนแรงในช่วงเวลาอัน
ใกล้ 

ความต้องการเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 
ความต้องการเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามแผน

นโยบายการลงทุนของภาครัฐ ในช่วงปี 2558 -2568 คิดเป็นมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท  แบ่งเป็นระบบ
ผลิตและ ระบบสายส่งอย่างละ 50% 

    
อุตสำหกรรมเสำโทรคมนำคม 

 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือรายต่างๆ มีแผนที่จะขยายโครงข่าย 3G/4G เพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
และเพิ่มความมีเสถียรภาพให้กับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดด้านเสาโทรคมนาคม 
จะยังคงมีปริมาณความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัทย่อยจะมีผลิตภัณฑ์ส าหรับเสา
โครงเหล็กโทรคมนาคมทุกชนิด 
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ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการด าเนินการธุรกิจ 
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผ่านมามีการปรับตัว ราคาเพิ่มขึ้นบ้างในช่วงปลายปี  โดย

วัตถุดิบที่ส าคัญคือเหล็กและสังกะสีราคาจะผันผวนตามภาวะตลาดโลก ในปี  2559 นี้ราคาสังกะสี
ปรับตัวสูงขึ้นช่วง ไตรมาสสุดท้ายของปี แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท 

ความต้องการเสาโทรคมนาคม 
ความต้องการเสาโทรคมนาคมในประเทศยังมีความต้องการต่อเนื่องจากในปี 2558  เพื่อ

รองรับระบบ 4G รวมท้ังอาจจะมีตลาดจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นที่เริ่มมีการขยายเครือข่าย 
 

อุตสำหกรรมเสำโครงเหล็กสถำนไีฟฟ้ำยอ่ย 
ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยจ าเป็นจะต้องออกแบบโครงเหล็กส าหรับรองรับอุปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆเช่น Circuit, Breakers, Disconnecting Switches, Lighting Arresters ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
สถานีไฟฟ้าย่อย 
 ความต้องการโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย  

ความต้องการโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อยจะขึ้นอยู่กับการขยายระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และหากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นและมีความต้องการ
ไฟฟ้าสูง ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีสถานีไฟฟ้าย่อยควบคู่กันไปด้วย ในส่วนของบริษัทย่อยคาดการณ์
ว่าจะเป็นผู้น าในการผลิตและจ าหน่าย โดยจะมีปริมาณงานประมาณ 3,000-5,000 ตัน/ป ี

 

อุตสำหกรรมเสำโครงเหล็กทั่วไป 
ในการด าเนินงานโครงเหล็กทั่วไป  บริษัทสามารถให้บริการด้านการออกแบบ ปรับเปล่ียน

สัดส่วน รูปแบบ ขนาดความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างแต่ละ
แห่ง เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า 
 ความต้องการโครงเหล็กทั่วไป   
 โดยความต้องการโครงเหล็กทั่วไปจะมีเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของ
อุตสาหกรรมเหล็ก  โดยเฉพาะในส่วนของการก่อสร้าง ซ่ึงใช้แทนผลิตภัณฑ์คอนกรีตหรืออ่ืนๆ 
 

กำรบริกำรชุบสังกะส ี
 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีข้อก าหนดให้มีการชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนที่มี
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และคาดว่ายังคงเพิ่มขึ้นต่อไปอีกนานในอนาคต   จากแนวโน้มท่ีเห็นได้จากประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว  เนื่องจากบริษัทย่อยให้บริการชุบสังกะสีแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปเป็นการเสริมเท่านั้น 
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อุปกรณ์สินค้ำอุตสำหกรรม 
 บริษัทย่อยจัดจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มประเภทอุปกรณ์ส่งก าลัง เช่น โซ่เฟืองเกียร์
และมอเตอร์  โดยเน้นสินค้ายี่ห้อ RENOLDS ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง  
 

ธุรกิจพลังงำน 

ในธุรกิจพลังงาน ต้นทุนของเชื้อเพลิงเป็นส่ิงที่ส าคัญ บริษัทย่อยมีการวางแผนเพื่อรองรับ
ความเส่ียงดังกล่าว ด้วยการปรับสูตรการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าด้วยการใช้ไม้สับแทนการใช้แกลบ 
และเตรียมการด้านการจัดหาวัตถุดิบในแหล่งต่างๆ เพื่อบริหารต้นทุนให้ต่ าที่สุด 
 

โครงสร้ำงอุตสำหกรรมของบริษัท เอ็นเนซอล  จ ำกัด (ENS) 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนมีการปรับเปล่ียนทิศทางไปตาม

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาสังคม
ส่วนรวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร  บริษัทย่อยก าลังเข้ามีส่วนร่วม
ในการลงทุนของบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรในโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและ
พลังงานไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี และมีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตร
ที่มีสัญญาก าจัดขยะระยะยาวกับหน่วยงานของรัฐในโครงการรูปแบบดังกล่าว ณ พื้นที่อ่ืนๆทั่ว
ประเทศ 
 

โครงสร้ำงอุตสำหกรรมของบริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนยีร่ิง  จ ำกัด  (PLE) 
 อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นธุรกิจที่นับว่ามีการแข่งขันสูงมาก แต่ในปัจจุบันปริมาณงาน
ก่อสร้างเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้น และภาครัฐให้ความส าคัญกับงานก่อสร้างบ่อพักและขุดเจาะดันท่อ
ลอดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รวมท้ังก่อสร้างปรับปรุงระบบวางท่อประธาน เพื่อลดปัญหาภัย
พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ในการรับงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปกติจะใช้วิธีประกวดราคา โดยคัดเลือก
ผู้รับเหมาที่เสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลาง และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด หากมีผู้รับเหมาเข้า
ร่วมเสนอราคาหลายราย เจ้าของงานก็จะมีโอกาสเลือกผู้รับเหมาได้มากในขณะเดียวกันผู้รับเหมาที่มี
คุณสมบัติตามที่เจ้าของงานก าหนดก็มีสิทธิที่จะคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่วมในการประกวดราคา
เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นตลาดเสรี ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาย่อยมีสิทธิต่อรองราคากันได้ อย่างไรก็ตาม
เจ้าของงานจะเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่จะเข้าร่วมประกวดราคา และมีสิทธิจะคัดเลือก
ผู้รับเหมารายใดก็ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 



                   บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)              แบบ 56-1  ประจ ำปี  2559                                                                                                                     
   

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 29 - 

 จากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หากบริษัทใดสามารถรับงานได้หลาย
ประเภท  มีประสบการณ์ และความช านาญในงานหลายด้าน ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ย่อมได้เปรียบกว่าบริษัทอ่ืนๆ เพราะหากงานก่อสร้างประเภทใดลดลงก็สามารถรับงาน
ประเภทอ่ืนทดแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงความสามารถในการท างานให้เสร็จเรียบร้อยภายในก าหนดเวลา
และเป็นไปตามข้อก าหนดด้วย 
 

โครงสร้ำงอุตสำหกรรมของบริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (EBM)  สรุปพอสังเขปดังนี ้
1. นโยบายภาครัฐโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาด

เล็กเพื่อขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ลดภาระการลงทุนในโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่    
ท าให้ตลาดชิ้นไม้สับ เชื้อเพลิงชีวมวล มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการมาก
ขึ้นทุกปี 

2. กระแสการใช้พลังงานทดแทนจากเศษวัสดุเพื่อลดโลกร้อนก าลังเป็นที่ต้องการของสังคม   
มีภาพลักษณ์ธุรกิจที่ดีและสวยงาม ท าให้ตลาดรองรับอุตสาหกรรมชิ้นไม้สับเชื้อเพลิง      
ชีวมวลเปิดกว้างและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

3. ราคาพลังงานจากน้ ามันและถ่านหินมีราคาสูง และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ าได้ปรับการใช้เชื้อเพลิง
แบบชีวมวลมากขึ้น 

4. มีการสนับสนุนด้านวัตถุดิบจากเศษเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ใน
ชุมชนจ านวนมาก เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล 

5. ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ า (Boiler) มีความต้องการวัตถุดิบไม้สับ
เชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

  

โครงสร้ำงอุตสำหกรรมของบริษัท ดบัเบิ้ลยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกัด (WJC)   
 อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นธุรกิจที่นับว่ามีการแข่งขันสูงมาก แต่ในปัจจุบันปริมาณงาน
ก่อสร้างเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนื่องจากต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก
ประเทศไทยมีค้าแรงที่ ถูกแต่ฝีมือดี  รวมทั้งงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงมีงานต่อเนื่อง                
อันเนื่องมาจากต้องมีการซ่อมบ ารุงเป็นประจ า ทั้งนั้นถ้าหากบริษัทไหนมีประสบการณ์และความ
ช านาญในการท างาน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างานที่พร้อมก็จะได้รับโอกาสรับงานที่เพิ่ม    
มากขึ้น 
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2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ 
2.3.1 ก ำลังกำรผลิตและปริมำณกำรผลิต   
 บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จ ำกัด  (มหำชน)  (RWI) 

บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้า ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน
ปี 2559  มีก าลังการผลิตรวม 56,000 ตันต่อปี  

ทั้งนี้  ในปี 2559  บริษัทย่อยใช้ก าลังการผลิตจริงเฉล่ียประมาณร้อยละ 50  ของก าลังการผลิต
รวมต่อปี  โดยจะด าเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน  
 ในปี  2560  บริษัทย่อยได้ขยายก าลังการผลิตเป็น  72,000  ตันต่อปี  ซ่ึงจะใช้ก าลังการผลิต
ประมาณร้อยละ 60  ของก าลังการผลิตทั้งหมด 
 

 บริษัท  เอื้อวทิยำ  จ ำกดั  (มหำชน)  (UWC)   
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เพียงแห่งเดียว  และมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 24,000 ตันต่อป ี

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัท UWC มีบริษัทย่อยที่ท าด้านพลังงานทดแทนได้แก่ 
1. บริษัท พาราไดซ์กรีน เอนเนอยี่ จ ากัด (PGE) เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ตั้งอยู่อ าเภอชุม

แพ จังหวัดขอนแก่น มีก าลังการผลิตไฟฟ้า  1.8 เมกะวัตต์ และมีการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
พืชพลังงาน เช่น ปุ๋ย อาหารวัว แผงไข่ 

2. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด) เป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ตั้งอยู่อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ สัญญาขายไฟ  8  เมกะวัตต์  ปัจจุบันด าเนินการขายไฟให้กบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

3. บริษัท ยูดับบลิวซี อ าพัน ไบโอแมส จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอพาวเวอร์ 
จ ากัด)   เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล  ตั้งอยู่ที่ อ าเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์ มีก าลังการผลิตติดตั้ง 
9.9 เมกะวัตต์  สัญญาขายไฟ  8  เมกะวัตต์  คาดจะด าเนินการขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในไตรมาส 1/ 2560 

4. บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ากัด  เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล  ตั้งอยู่ที่ อ าเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์
มีก าลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์  สัญญาขายไฟ  6.5 เมกะวัตต์  คาดจะด าเนินการขาย
ไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในไตรมาส 1/ 2560 

5. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่าร์ จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น 
แสงแดด 
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บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (ENS) 
ก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า    11,000   MW 

ก าลังการผลิตพลังงานความร้อน   62,000  MMBTU/month 

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าใน1ปี   68,000,000  kW-hr 
ปริมาณการผลิตพลังงานความร้อนใน 1ปี  511,000  MMBTU   

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกดั (EBM)   
บริษัทย่อยมีก าลังการผลิตและการจัดหาไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลรวมประมาณ 300,000 – 

350,000 ตันต่อป ี
 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (WJC)   
 บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 543/4 ม.1 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้
ในปี 2558 หลังจากที่บริษัทได้ปรับปรุงและเพิ่มเครื่องจักรเข้ามา บริษัทเองมีแผนในการผลิต
โครงสร้างประมาณ 500 ตันต่อเดือน หรือประมาณ 6,000 ตันต่อป ี
 

2.3.2  วัตถุดบิและชนิดของวตัถดุิบ 
บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จ ำกัด  (มหำชน)  (RWI) 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย ลวดเหล็ก ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  
(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8, 9, 11 และ 13 

มิลลิเมตร เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND  
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร      

ขึ้นไป เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ลวดอื่นๆ 
(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร ใช้ในการ

ผลิตลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม  (Gas Metal 
Arc Welding Wire หรือ GMAW) 

(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร 
ส าหรับผลิตลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า  (ลวดปลอก)  และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริม
คอนกรีต (Wire Mesh) 

วัตถุดิบดังกล่าวข้างต้นไม่มีวัสดุอ่ืนทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภท
ลวดเหล็กชนิดต่างๆ ไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมือนกับสินค้าประเภทอ่ืนๆ 
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 ในปี  2559  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ  โดยมี 
ผู้จ าหน่ายประมาณ 5 ราย  บริษัทย่อยมีนโยบายกระจายความเส่ียงภายใต้วิกฤต เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าไม่มีการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต  และในปี 2560 บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนที่มาจาก
ผู้ผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น  เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีมาจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

 บริษัท  เอื้อวทิยำ  จ ำกดั  (มหำชน)  (UWC) 
 งำนเสำโครงเหล็กชุบสังกะสี 

การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบธุรกิจผลิต
เสาโครงเหล็กชุบสังกะสีและถือเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน ซ่ึงการที่บริษัทย่อยสามารถรักษา
ความสามารถในการแข่งขันไว้ได้เนื่องจากบริษัทย่อยมีสินค้าคงคลังมากเพียงพอและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด ซ่ึงส่งผลให้บริษัทย่อยสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลาท่ีต้องการ บริษัทย่อย
มีนโยบายควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้บริษัทย่อยส่ังซ้ือวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอ่ืนๆ จากผู้ผลิต
ในประเทศท้ังจ านวน 

ปัจจุบัน บริษัทย่อยได้มีการส่ังซ้ือวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู้จัดจ าหน่ายจ านวนไม่น้อยกว่า 5 
ราย อย่างไรก็ตาม โดยบริษัทย่อยสามารถจัดหาปริมาณเหล็กและประเภทของเหล็กได้ตามทีบ่ริษัทยอ่ย
ต้องการและราคาซ้ือที่เหมาะสมโดยใช้การเปรียบเทียบราคา มาโดยตลอด นอกจากนั้น ในแต่ละปี
บริษัทย่อยได้จัดซ้ือสังกะสีทั้งหมดมาจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสังกะสี
เพียงรายเดียวของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ปริมาณสังกะสีภายในประเทศขาดแคลน บริษัทย่อย
สามารถส่ังซ้ือสังกะสีมาจากต่างประเทศได้ 

บริษัทย่อยมีการส่ังซ้ือวัตถุดิบจากผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการส่ังซ้ือวัตถุดิบ
ล่วงหน้าบางส่วนเพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความต้องการและ
ประโยชน์ใช้สอยของลูกค้า นอกจากนั้นบริษัทย่อยมีระบบการบริหารและการจัดการสินค้าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบที่มีความน่าเชื่อถือทั้ง
ในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา เป็นผลให้บริษัทย่อยไม่มีอุปสรรค
ปัญหาในการส่งมอบสินค้าล่าช้า  

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  เหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต่   L40x40x3   ถึง   L200x200x20 

(2)  เหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต่  L75x75x6 ถึง   L250x250x35 

(3)  สังกะสี ความบริสุทธ์ิ 99.99% 

ด้วยข้อก าหนดของสินค้าและมาตรฐานสินค้าบริษัทจึงใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบ
ทั้งหมด 
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 สินค้ำอุตสำหกรรม 

บริษัทย่อยได้น าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศ
เยอรมัน ซ่ึงบริษัทย่อยมีการบริหารสินค้าคงคลังโดยติดตามความเคล่ือนไหวของข้อมูลสถิติการส่ังซ้ือ
ย้อนหลังเพื่อที่จะสามารถประมาณความต้องการของตลาดได้และจัดหาระดับสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสม
ในแต่ละช่วงเวลา ท้ังนี้ บริษัทย่อยได้แบ่งประเภทการบริหารสินค้าคงคลังได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้ 

(1) สินค้าหมุนเวียนเร็วหรือกลุ่มท่ีถูกส่ังซ้ือเป็นประจ า เป็นกลุ่มท่ีตลาดมีความต้องการสูง และ
ผู้ซ้ือต้องใช้สินค้าทันทีหลังจากบริษัทได้ท าการส่ังซ้ือสินค้า ท าให้บริษัทต้องมีสินค้าคงคลังส ารอง
มากเพียงพอและพร้อมส่งตลอดเวลา ซ่ึงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์โซ่  ข้อต่อโซ่  เป็นต้น 

(2) สินค้าปกติหรือกลุ่มที่ถูกส่ังซ้ือไม่บ่อยครั้ง เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง และผู้ซ้ือสามารถรอ
สินค้าได้ ท าให้บริษัทย่อยไม่จ าเป็นต้องส ารองสินค้าคงคลังเป็นจ านวนมาก ซ่ึงประกอบด้วยเฟือง และ 
COUPLING เป็นต้น 

 

ธุรกิจพลังงำน 

ปัจจุบันบริษัทมีการใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน โดยการน าไม้สับมาเป็นเชื้อเพลิงหลักแทน
การใช้แกลบ 

ไม้สับ หมายถึง การน าไม้เบญจพรรณ ท่ีเหลือจากการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่จากสวนไร่นา หรือ
สวนผลไม ้ มาผ่านกระบวนการสับย่อยให้กลายเป็นชิ้นเล็กน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน 

 

บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (ENS) 
วัตถุดิบหลักที่ใชใ้นการผลิตคือ ก๊าซธรรมชาติจากปตท. 
 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกดั (EBM)   
บริษัทย่อยด าเนินการผลิตชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวล สามารถใช้วัตถุดิบไม้ท่อน เศษไม้ ทุก

ประเภท ได้แก่ 
- ไม้ท่อน 
- เศษกิ่งไม้  ไม้ฟืน และรากไม ้
- หัวไม้ และปีกไม้ 
โดยขนาดไม้ท่ีจะเข้าเครื่องบดสับ ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว ความยาวไม่เกิน 150 

เซนติเมตร สามารถให้ค่าความร้อนไม่ต่ ากว่า 1,727 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ในค่าความชื้นที่ไม่เกิน 
55%  ซ่ึงไม้ทุกชนิดมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  
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บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (WJC) 
 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เหล็กโครงสร้างและท่อ  เนื่องจากบริษัทย่อยต้องรับงานจาก
ต่างประเทศด้วย จึงต้องส่ังซ้ือวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ ดังนั้นในปี 2560 บริษัทย่อยมีแผนที่จะ
ลงทุนใน BOI เพื่อลดภาษีน าเข้าวัตถุดิบ หรือติดต่อผู้ค้ารายใหม่ที่สามารถส่ังซ้ือวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ 

 

2.3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ระยองไวร์  อนิดัสตรีส์  จ ำกัด (มหำชน)  (RWI) 
ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วยผลกระทบหลักดังต่อไปนีค้ือ 
(1) มลภาวะทางอากาศ เช่น ไอกรดไฮโดรคลอริกที่เกดิขึ้นในขบวนการท าความสะอาดลวด 

   (2)    มลพิษทางน้ า  เช่น สภาพน้ าท้ิงท่ีมีสภาพเป็นกรด และปริมาณกากตะกอนของน้ าเสีย 
 (3)   มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม 

บริษัทย่อยได้จัดให้มีการวัดผลและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม และผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อลดผลกระทบและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับ
อัตราสูงสุดที่กฎหมายก าหนด โดยได้ว่าจ้างบริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จ ากัด เพื่อตรวจวัดมลภาวะ
ทางอากาศตามข้อก าหนดของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม บริษัท โกลบอล ผูทิลิตี เซอร์วิส จ ากัด  เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งของโรงงานทุกๆ เดือน  ตามข้อก าหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บริษัท เบตเตอร์เวิลด์กรีน จ ากัด (มหาชน) และ หจก. เอส. เค. อินเตอร์เคมิคอล เพื่อก าจัด
ส่ิงปฏิกูลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

ผลการด าเนินการของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 
(1) มลภาวะทางอากาศ  บริษัทย่อยได้มีการควบคุมโดยมีระบบบ าบัดอากาศ ( Scrubber )  

ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและท าการตรวจวัดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 12 - 13 
พฤษภาคม และ 14 ตุลาคม 2559 และวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ 
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 พำรำมิเตอร์ ระบบบ ำบัด หน่วยวัด ค่ำ
มำตรฐำน 

ค่ำที่วัดได้ 
 

1. Air Emission Quality  
    Monitoring 

1) Hydrogen Chloride (HCI) Scrubber mg / m 3 200 0.100 
2) Phosphate  Scrubber mg / m 3 - 0.103 
3) Sulfuric  Acid  Scrubber ppm 25 - 
4) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm 500 <1.03 
5) Carbon monoxide (CO) - ppm 870 182.00 

2. Working Area Air  
    Quality Monitoring 

1) Hydrogen Chloride Scrubber ppm <5 0.097 
2) Benzene - ppm <10 <0.194 
3) Sulfuric Acid Scrubber mg / m 3 1 - 
4) Lead (Pb)  mg / m 3 0.05 0.002 

3. Sound Level                   
Monitoring 

(8 ชม. การท างาน) 

8 hrs. (Working hours) 
- Wire Msah 
- PCS 
- Wire Rod 
- Hot Oil 
- 1stDrawing 
- PCW 1 
- PCW 2 

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

 
ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 90 
ไม่เกิน 90 

 
- 

79.8 
65.9 
85.1 
94.3 

4. Heat Stress 
Monitoring 

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

- องศา
เซลเซียส 

งานปาน
กลางไม่เกิน 

32 0C 

32.5 
31.7 

ไม่ได้เดิน Line ผลิต 

30.8 
32.8 
30.7 
36.3 

 

(2) น้ าเสียจากการผลิต น้ าที่ใช้ในการผลิตจะน ามาบ าบัดทางเคมีเพื่อให้คุณภาพน้ าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด ก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งสาธารณะ เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2559  สรุปได้ดังนี้ 

 

พำรำมิเตอร์ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ค่ำมำตรฐำนจำกกำรนิคมฯ ค่ำที่วัดได้ 
1.  pH  

 
ผ่านระบบบ าบัดทางเคมีของ

หน่วยงานเคมีและ 
น้ าเสีย 

5.5 – 9.0 7.2 
2.  Total Suspened Solids ไม่เกิน 50 mg / l 2.5 
3.  Total Dissolved Solids       5,000 mg / l 686 
4.  Oil & Grease ไม่เกิน5 mg / l <5 
5. Chemical Oxygen Demand ไม่เกิน 120 mg / l 18.00 
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พำรำมิเตอร์ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ค่ำมำตรฐำนจำกกำรนิคมฯ ค่ำที่วัดได้ 
6.  Biology Oxygen Demand  ไม่เกิน 20 mg / l <2.0 
7. Dissolved Oxygen - 5.33 

 

(3) มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โรงงาน  จะถูกน ามาคัดแยก และจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วนก่อนน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามประกาศ   
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

กำกของเสีย วิธีกำรก ำจัด บริษัทที่ก ำจัด หมำยเหตุ 
1.  ขยะมูลฝอยจากส านักงาน น าคัดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพุด  
2.  เศษลวดและเศษโลหะ - น ากลับไปหลอมใหม่ 

- น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
  ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ 
- คัดแยกประเภทเพื่อ  
  จ าหนา่ยต่อ 

- บจก.ทรัพย์คงสมบูรณ์ 
- หจก.ทวีนสุรณ ์
- บจก. พ ีที ลัคกี้ 
 

 

3. ตะกอนจากการบ าบัดน้ าเสีย  
ปรับเสถียรและฝังกลบ 

 
บมจ. เบตเตอร์ 
เวิลด์กรีน 

 
อ้างอิงตาม

ใบอนุญาตกรม
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
(ฟอสเฟต ,   ผงสบู่ , หลอดไฟ, 

เศษผ้าเปื้อนน้ ามัน , 
กากตะกอนน้ าเสีย) 

5. กรดHCL เสื่อมสภาพ น ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ หจก. เอส.เค.  
อินเตอร์เคมิคอล 

6. กรวดปนตะกั่ว น ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ บจก. เอสซี แอนด์ซัน  
เอ็นจิเนียริ่ง 

 

 บริษัท  เอื้อวทิยำ  จ ำกดั  (มหำชน) (UWC) 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เป็นเช่นเดียวกันกับโรงงานอ่ืนๆ 

ที่มีลักษณะการด าเนินการผลิตเช่นเดียวกับบริษัทย่อย  ซ่ึงบริษัทย่อยได้จัดให้มีการป้องกันผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ  และจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านมลภาวะทางเสียง    
ทางอากาศ   น้ า  และจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม โดยมีผลการตรวจวัดดังนี้ 
 

มลภำวะทำงเสียง 

ต าแหน่งที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr  1/ Lmax 2/ 
บริเวณริมรั้วโรงงาน 63.9 92.8 

มำตรฐำน 70 115 
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หมายเหตุ 
1/    Leq 24 hr ( ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) 
2/    Lmax       (ระดับเสียงสูงสุด) 

 

มลภำวะทำงอำกำศ 
ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย ผลการตรวจวัด มาตรฐาน 
ฝุ่นละออง (TSP) มิลลิกรัม/ลบ.เมตร 41 240 

 

สำรเคมีในบรรยำกำศ 
ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย ผลการวิเคราะห ์ มาตรฐาน 

Sodium Hydroxide mg/m3 <0.76 2 
Hydrochloric Acid ppm <0.001 5 

Total Dust mg/m3 0.082 15 
 

ระบบน้ ำเสยีจำกกำรผลิต 
Parameter ค่ำมำตรฐำน ค่ำที่วัดได้ 

1.  PH 5.5 – 9.0 8..0 
2.  Total Suspended Solids (TSS) < 50 mg / l <5 
3.  Total Dissolved Solid  (TDS) < 3,000 mg / l 1,380 
4.  Chemical Oxygen Demand  (COD) < 120 mg / l <40 
5.  Zinc  < 5 mg / l <0.001 

หมายเหตุ 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง คือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
2. ไม่มีการระบายน้ าเสียสู่ภายนอกโรงงาน 

 

ในส่วนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานมวีิธีการก าจัดดังนี้ 
กำกของเสีย วิธีกำรก ำจัด บริษัทที่ก ำจัด 

1.  ขยะมูลฝอย น าไปคัดแยกฝังกลบ ส านักงานเขตมีนบุรี 
2.  เศษลวดและโลหะ น ากลับไปหลอมใหม่ หจก. ถีระวงษ์ รีไซเคิล 

บจก. เหล็กสยามยามาโตะ 
3.  ตะกอนจากการบ าบัดน้ าเสีย ปรับเสถียรและฝังกลบ บมจ.โปรเฟสช่ันแนลเวสต์ฯ 
4.  สังกะสีฝุ่นและเม็ด Reuse บจก. อุทิศเอ็นเตอร์ไพร์ส 

หจก. สามพรานฟาวน์ดีร ์
บจก. นวภัทรกิจ 
หจก. นัฐวุฒิ พาณิชย ์

5.  น้ ามันไฮโดรลิคเก่า Reuse บจก. แซนด์ซอร์ 
6.  กรดเกลือเสื่อมสภาพ แปรสภาพน าไปใช้ใหม่ บจก. อันช่ิง อินดัสทรี 
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 บริษัท  เอ็นเนซอล  จ ำกัด 
บริษัทย่อยได้มีการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า และท าการตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลสรุป
ได้ดังนี้ 

 

 

บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกดั (EBM) 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการการผลิตของโรงไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลเป็น

เช่นเดียวกันกับโรงงานไม้สับอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการด าเนินการผลิตทางด้านเสียงดังของเครื่องจักร และ
เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิม และเป็นไปตาม
กฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  บริษัทย่อยได้ออกแบบอาคารและการวางผังโครงการ เป็นไปตาม 
มาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย  

ทางบริษัทย่อยป้องกันผลกระทบทางด้านเสียงโดยการจัดสรรพื้นที่ ออกแบบจัดตั้งอาคารห่าง
จากแหล่งชุมชน และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในตัวอาคารที่มีลักษณะปิด เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายจากเสียงดังซ่ึงอาจส่งผลกรทบต่อสุขภาพของคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และประชาชน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (WJC) 
มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม  ในส่วนของเสียอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โรงงาน มีวิธีการก าจัดดังนี้ 
 
 

แหล่งก ำเนิด พำรำมิเตอร์ หน่วยวัด 
ปริมำณที่
ตรวจวัดได้ 

ค่ำ
มำตรฐำน 

 
ปล่อง SGI 
เช้ือเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

Ø  ของปล่อง m 1.20 - 
อุณหภูมิภายในปล่อง 0C 510 - 
ความเร็วลมในปล่อง m/s 5.49 - 
ปริมาตรอากาศที่ออกจากปล่อง m 3/min 387.95 - 
ปริมาณออกซิเจน (O2) % 18.7 - 
ปริมาณฝุ่น (TSP) mg/m 3 10 60 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppm < 1.3 20 
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
(NO as NO2) 

ppm 6.1 120 
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กำกของเสีย วิธีกำรก ำจัด บริษัทที่ก ำจัด 
1.  ขยะมูลฝอย น าไปคัดแยก ฝังกลบ เทศบาลต าบลหนองขาม 
2.  เศษลวดและโลหะ น ากลับไปหลอมใหม่ ท าการประมูลบริษัท 

เพื่อกับน ามาหลอมใหม่ 
   

2.4 งำนที่ยงัไม่ส่งมอบ 
   บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน)  (RWI) 

- ไม่มี - 
 

   บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด  (มหาชน)  (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 บรษิัท มีงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและคาดว่า
จะส่งมอบงานทั้งหมดในปี 2560 มดีังนี ้

 

 
ชื่อโครงการ 

ปริมาณงาน 
(ตัน) 

มูลค่างานที่ยัง 
ไม่ส่งมอบ 
(ล้านบาท) 

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 7,605 320.33 
เสาโทรคมนาคม   953  55.15 
งาน Substation 1,449  50.89 
งานโครงเหล็กทัว่ไป       9   0.65 
      รวม        10,016 427.02 

 

ธุรกิจพลังงาน 

- ไม่มี-  
 

    บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด (ENS) 
- ไม่มี - 

 

    บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  (PLE) 
- ไม่มี - 

 

    บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (EBM) 
- ไม่มี - 
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    บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (WJC) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 บรษิัท มงีานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและคาดว่า

จะส่งมอบงานทั้งหมดในปี 2560  มดีังนี้   
 

ชื่อโครงการ ปริมาณงาน 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่ยัง 

ไม่ส่งมอบ 
(ล้านบาท) 

UWC - Transmission Line Tower (TL) 12.14 6.65 
Danieli - Fabrication Frame  1.41 1.32 
Kone Crane - Fabrication Single Girder Crane 0.51 0.20 
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ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และ
แนวทางในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

1)   ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ 
บริษัท ระยองไวร์  อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (RWI)  
บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง  ลวดเชื่อมไฟฟ้า และลวดอ่ืนๆ  ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบ

เหล็กลวด (Wire  Rod)  เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต  โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยบริษัทย่อยมีการจัดซ้ือวัตถุดิบจากผู้จ าหน่าย 5 ราย ทั้งที่ผลิต
ภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทย่อย ได้
ตระหนักถึงปัจจัยเส่ียงดังกล่าว โดยมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการ เพื่อน ามาพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจในการส่ังซ้ือและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการก าหนดราคาขายผลิตภัณฑข์องบริษัทย่อยและช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น และ
มีวัตถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูปเพียงพอต่อการผลิต และจ าหน่ายให้ลูกค้า  

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 

บริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักรับผลิตเสาโครงเหล็กประเภท   เสาโครงเหล็กส่งไฟฟ้าแรงสูง   
เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม    เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย   เสาโครงเหล็กทั่วไป    โดยมีวัตถุดิบที่
ส าคัญได้แก่เหล็กและสังกะสีเป็นวัตถุดิบส าคัญซ่ึงการเคล่ือนไหวของราคาเหล็กและสังกะสีจะมีการ
เปล่ียนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตเหล็กและสังกะสีและผู้ใช้เหล็กและสังกะสีทั่วโลก
ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสีจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทย่อย 

บริษัท   ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (WJC)   
บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมี

โรงงานตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง โดยรับงานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมพลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณโทรคมนาคม และอ่ืนๆ ซ่ึงต้องใช้
วัตถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง ,ท่อเหล็ก เป็นต้น ซ่ึงการเคล่ือนไหววัตถุดิบจะมีการเปล่ียนแปลงตาม
อุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบจะส่งผล
กระทบต่อต้นทุนของบริษัทย่อย 

 
 

3.  ปัจจัยควำมเสี่ยง 

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000069100
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อย่างไรก็ตาม UWC และ WJC มีนโยบายการบริหารความเส่ียงในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 
(1)  การก าหนดราคาขายและก าหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่วนต่าง

ก าไรในระดับท่ีสามารถจะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ได้   
(2)  มีนโยบายติดตามการเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และ

แนวโน้มราคาวัตถุดิบเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจก าหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก 
และวางแผนส่ังซ้ือและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม  

(3)  พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม  

(4)  มีนโยบายรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าท าให้สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าบางราย
เพื่อขอปรับราคาจ าหน่ายให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการ
เปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบ  

(5)  มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จ าหน่ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่ เกิดขึ้นเพื่อ
น ามาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการ
บริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นท าให้สามารถก าหนดราคาขายในระดับท่ีเหมาะสมได้ 

ธุรกิจพลังงาน 

เชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทจึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า โดยจะมุ่งเน้นการจัดหาและใช้เชื้อเพลิง        
ชีวมวลประเภท ไม้สับ และต้นเนเปียร์ เพื่อทดแทนจากการใช้เชื้อเพลิงแกลบที่มีราคาแกลบสูงทั้งนี้
บริษัทยังมีแผนจะติดตั้งเครื่องสับไม้ ส าหรับผลิตไม้สับจากไม้ท่อนหรือรากไม้ พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่
เพื่อบริหารจัดการปลูกต้นเนเปียร์เพ่ือบริหารต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้า 
 

2) ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่น 
บริษัท ระยองไวร์  อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (RWI)   
บริษัทย่อยได้จัดซ้ือวัตถุดิบ (เหล็กลวด) จากต่างประเทศ ในรูปเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็น

ร้อยละ 90  ของยอดซ้ือรวมทั้งหมด ท าให้ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนมีผลต่อต้นทุนการผลิต
และการด าเนินงานของบริษัทย่อย  

ดังนั้น เพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว  บริษัทย่อยได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียง (Hedging) กับ
สถาบันการเงินทันทีเมื่อยื่นเปิด L/C ซ่ึงสัญญาได้คลอบคลุมสัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ทั้งหมด ท าให้ปิดความเส่ียงเรื่องผลกระทบของความผันผวนอัตราแลกเปล่ียนได้ หากค่าเงินบาทอ่อน
ตัวลงภายหลังจากวันที่ซ้ือวัตถุดิบ อีกทั้งท าให้ทราบต้นทุนของการน าเข้าวัตถุดิบท่ีแน่นอน 
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บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (ENS)   
 บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า  จ าเป็นต้อง
ซ้ือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ  ท าให้ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนมีผลต่อ
ต้นทุนการผลิตและการด าเนินงานของบริษัทย่อยโดยตรง  เนื่องจากอะไหล่ต่างๆ รวมถึงการ
บ ารุงรักษา ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเกือบท้ังหมด 
 ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว  บริษัทย่อยจึงได้ติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงในการน าเข้า
อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ เพื่อลดรายจ่ายในการด าเนินการผ่านตัวแทน อีกทั้งยัง เป็นการเพิ่มความรู้  
ความสามารถให้แก่บุคลากรในการติดต่อประสานงานและท างานร่วมกันในการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
กับผู้ผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อยมาจากภายในประเทศท้ังส้ิน 
ดังนั้นความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนจึงไม่มีผลต่อรายได้ของบรษิัทย่อย  
 

3) ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถดุิบและพึ่งพิงผู้จัดจ ำหนำ่ยวัตถุดบิที่ส ำคญั 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 

บริษัทย่อยซ้ือวัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดจากผู้จ าหน่ายภายในประเทศ  บริษัทย่อยจึงอาจมี
ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทย่อย 
ได้ตามก าหนด และบริษัทย่อยไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืนเข้ามาได้ตามแผนการผลิตสินค้า
ตามท่ีได้รับค าส่ังจากลูกค้า 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์โดยใกล้ชิด และมีการวาง
แผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้า และจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เคย
ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ท าให้บริษัทย่อยเชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย
ใดๆ ในการส่ังซ้ือวัตถุดิบจากผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีทางเลือกในการซ้ือ
วัตถุดิบที่ส าคัญดังกล่าวจากผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบรายอ่ืน 

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทย่อยได้มีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบในรัศมีที่สามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้า และ
จัดหาโกดังเก็บเชื้อเพลิง เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถส ารองเชื้อเพลิงในช่วงที่อาจมีอุปสรรคในการเก็บ
เกี่ยวและขนส่ง เช่นฤดูฝน ให้ได้อย่างน้อย 15 - 30 วัน นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีเครือข่ายการผลิต
เชื้อเพลิง    ชีวมวลด้วยตัวเอง เพื่อป้อนเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย ประกอบกับ
บริษัทย่อย มีเครือข่ายในกลุ่มบริษัทในการจัดหาเชื้อเพลิงซ่ึงจะท าให้ควบคุมต้นทุน และป้องกันความ
เส่ียง 
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บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (ENS)   
บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า   ซ่ึงต้องใช้

ก๊าซธรรมชาติ  เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคล่ือนเครื่องผลิตไฟฟ้าและ ลมร้อน ซ่ึงมีผลต่อต้นทุนการผลิต
และการด าเนินงานของบริษัทย่อยโดยตรง  เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดจะมาจากผู้ผลิตเพียงราย
เดียวคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ดังนั้น บริษัทย่อย ได้ติดตามข่าวสารและแนวโน้มในการปรับราคากา๊ซอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้
หารือร่วมกันกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  เพื่อหาแนวทางเป็นไปได้ในการซ้ือขายก๊าซล่วงหน้า 
อีกทั้งศึกษารายละเอียดของการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการลดความเส่ียงใน
ส่วนนี้ลง 

ในอนาคตหากโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ บริษัทย่อยจะสามารถใช้ก๊าซ
สังเคราะห์จากเชื้อเพลิงพลังงานที่มีราคาต่ ากว่าก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยได้เป็นอย่างมาก  
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (EBM)  

EBM เป็นบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้านผู้ผลิต และจ าหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล    
ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบ ท่อนไม้ เศษกิ่งไม้ จ านวนมาก จึงอาจมคีวามเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้น 
EBM จึงลงทุนในโรงไม้สับให้อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่มีวัตถุดิบ (ท่อนไม้ เศษกิ่งไม้) จ านวนมากทั้งใน
พื้นที่และรัศมีใกล้เคียงจากโรงงานแปรรปูไม้ โรงเล่ือยไม้ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งผู้ถือหุ้นในโรงไม้
สับเป็นผู้กว้างขวางในชุมชน เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ท าให้สามารถซ้ือวัตถุดิบจากท้องถ่ิน ได้
โดยไม่มีการรบกวนจากคู่แข่งขัน ท าให้ EBM เชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ 
ในการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
 

4) ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพงิลกูค้ำ 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) 

 บริษัทย่อยประกอบธุรกิจรับผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  
เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม   เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย   งานโครงเหล็กทั่วไป และจ าหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า   ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมา
ช่วงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น  บมจ. กสท. โทรคมนาคม  
บริษัทย่อยจึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากลูกค้ารายดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้รับค าส่ังซ้ือจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  สืบเนื่องจากการที่บริษัทย่อย
ผลิตสินค้า  ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ  การส่งมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่
สามารถแข่งขันได้ และมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จ าหน่ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่
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เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพและการบริการหลังการขาย รวมท้ังบริษัทย่อยมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคา้ 
นอกจากนี้ สินค้าของบริษัทย่อยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตซ่ึงบริษัทย่อยมีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ดังกล่าว   
 บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (ENS)   

บริษัทย่อยมีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญาก าจัด
ขยะระยะยาวกับหน่วยงานของรัฐในโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟ้า ณ 
พื้นที่อ่ืนๆทั่วประเทศ  ซ่ึงอยู่ในระหว่างการศึกษาเบื้องต้น หากส าเร็จ ท าให้บริษัทย่อยสามารถลดความ
เส่ียงจากการที่บริษัทย่อยพึ่งพาธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
ให้แก่บริษัท เดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จ ากัด (โสสุโก้กรุ๊ป) และ บริษัท ไทย -เยอรมัน 
เซรามิค อินดัสทรี่ส์ จ ากัด (มหาชน) แต่เพียง 2 ราย อีกทั้งบริษัทย่อย ยังได้มีการเจรจากับลูกค้าอีกหลาย
ราย เพื่อที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกด้วย 

 

5) ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 
บริษัทย่อยประกอบธุรกิจรับผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ประเภทเสาโครง

เหล็กส่งไฟฟ้าแรงสูง   เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย   เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม   งานโครงเหล็ก
ทั่วไป และการให้บริการชุบสังกะสี ซ่ึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิศวกรที่มี
ประสบการณ์ในการออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม2559 บริษัทย่อยมีพนักงานใน
ฝ่ายวิศวกรรมจ านวน  20  คน  บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงวิศวกร และผู้ช านาญการ หาก
บุคลากรดังกล่าวลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่ส าคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีนโยบายให้ความส าคัญกับการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัท      
อ่ืน ๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้า
ฝึกอบรม และส่งไปดูงานต่าง ๆ รวมทั้งมีนโยบายให้ความส าคัญกับระบบประเมินผลงานให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของพนักงาน ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหา
การขาดแคลนวิศวกรและผู้ช านาญการ 
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ธุรกิจพลังงาน 
 เพื่อให้การด าเนินงานในด้านการผลิตไฟฟ้า เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การมีบุคลากรที่มี
ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะด้านเป็นส่ิงส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้มีนโยบายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ และคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาเสริมศักยภาพ  พร้อมทั้งมี
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
 บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (ENS)   

บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า จ าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรเฉพาะด้าน และต้องเป็นบุคลากรที่มีความช านาญและประสบการณ์ 
ดังนั้น การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  

ดังนั้น จึงมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้  พร้อมกันนั้นก็พยายามคัดสรรบุคลากร
ภายนอกที่มีความสนใจและมีประสิทธิภาพเข้าร่วมงานกับบริษัทย่อย เพื่อสร้างบุคลากรด้านนี้ให้เพิ่ม
มากขึ้น  และยังจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งให้พนักงานแต่ละ
โรงงานท างานสับเปล่ียนหมุนเวียนกัน รวมถึงให้ท างานภาคสนามจริงร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญจาก
บริษัทผู้ผลิต  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ความช านาญและประสบการณ์  โดยบริษัทย่อย ได้มีการ
เสนอผลตอบแทนที่สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดแรงงาน   และสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ  การตรวจสุขภาพประจ าปี เบี้ยเล้ียง  การประกันภัย  ซ่ึงคาดว่าจะลดความเส่ียงในส่วนนี้ลงได้ 

บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (EBM) 
EBM ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจที่ต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก และเป็นผู้ที่มีความช านาญ 

และมีประสบการณ์การท างานที่ยาวนาน  แต่ในสภาวะปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ในขณะที่
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความช านาญงานมีอยู่อย่างจ ากัด  ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรใน     
สายงานต่างๆ โดยจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

ดังนั้น EBM จึงให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งการให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนจากการท างานที่สัมพันธ์กับผลงานและความสามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับที่จูงใจและอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการท างานของพนักงาน 
ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการสูญเสียทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง 
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6) ควำมเสี่ยงด้ำนเคร่ืองจักร 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (ENS)    
บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 

จ าเป็นต้องซ้ือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องผลิตกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตเฉพาะ ซ่ึงแต่ละผู้ผลิตจะมีเทคโนโลยี
และคุณลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน จึงมีการเปิดกว้างไม่ผูกขาดต่อการจัดซ้ือ  จัดจ้าง เครื่องจักรที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงสามารถเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ผลิตได้ในหลายๆ ด้าน เช่น 
คุณภาพ การให้บริการหลังการขาย ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ  เทคโนโลยี  และราคา คาดว่าจะท าให้
สามารถลดความเส่ียงในส่วนนี้ลงได้   อีกทั้งได้ท าสัญญาบ ารุงรักษาระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของ
เครื่องจักรกับบริษัทผู้ผลิต เพ่ือลดความเส่ียงในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรลง 
 

7) ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชือ่ลกูค้ำ 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 

 บริษัทย่อยมีการให้เครดิตแกลู่กค้า 30-120 วัน ดังนั้นบริษัทย่อยจึงมีความเส่ียงในการเรียกเก็บ
หนี้ ซ่ึงหากเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวไม่ได้หรือไม่ครบตามจ านวนทั้งหมดอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการก าหนดวงเงินสินเชื่อส าหรับลูกค้า      
ที่ท าธุรกิจกันมานาน  ส าหรับลูกค้ารายใหม่ท่ีเข้ามาท าการค้ากับบริษัทครั้งแรกบริษัทจะมีการประเมิน
ความเส่ียงโดยอาจต้องซ้ือขายเป็นเงินสดก่อนในเบ้ืองต้น   นอกจากนี้ก็มีการก าหนดนโยบายการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดย
จ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตาม
สถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ทั้งนี้ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัตกิารช าระ
หนี้ และคาดการณ์ศักยภาพและความเส่ียงในการช าระหนีใ้นอนาคต และส าหรับลูกหนี้ที่ค้างช าระเกิน 
1 ปี ให้ตั้งส ารองไว้ร้อยละ 100 และด าเนินการติดตามคุณภาพลูกหนี้อย่างสม่ าเสมอ 

ธุรกิจพลังงาน 
ในการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและลูกค้าภายนอก จะมีเครดิตให้กับ   

ผู้ซ้ือไฟฟ้าประมาณ30 วัน  โดยไม่มีความเส่ียงในการเรียกเก็บหนี้จากผู้ซ้ือที่เป็นหน่วยงานรัฐ    
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8) ควำมเสี่ยงด้ำนเงินทุนหมนุเวียน 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 

 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยต้องมีการส ารองวัตถุดิบล่วงหน้า เพื่อใช้ในการผลิตเสา
โครงเหล็กและส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามสัญญา ดังนั้น หากไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้
หมุนเวียนในระดับท่ีเหมาะสม อาจส่งผลต่อการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลให้สภาพคล่อง
ลดลง   
 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีนโยบายวางแผนส ารองวัตถุดิบและส ารองสินค้าคงเหลือโดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะต้องส่งมอบให้แก่
ลูกค้า ซ่ึงในระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทย่อยไม่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง  

ธุรกิจพลังงาน 
ในส่วนโรงไฟฟ้าจะต้องมีการส ารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

ไฟฟ้า ด้านการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีเครดิตในการรับรายได้ประมาณ 30 วันซ่ึงมี
ผลต่อเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยของ 
UWC ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีนโยบายการส ารองวัตถุดิบและส ารองเงินหมุนเวียนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับรายรับรายจ่ายของบริษัทเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องนี้ 

 

9) ควำมเสี่ยงด้ำนแหล่งเงินทุนและอัตรำดอกเบี้ย 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) 

 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย จ าเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญตามแผนที่ได้วางไว้ บริษัทย่อยจึงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่งท่ีให้การสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบี้ยท่ีเหมาะสม 

ธุรกิจพลังงาน 
 ธุรกิจพลังงาน  เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่มีความมั่นคงในการรับรู้รายได้ในระยะยาว 
ดังนั้นเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถลงทุนได้เพื่อขยายธุรกิจ บริษัทย่อยจึงได้มีการเตรียมแผนการขอ
อนุมัติวงเงินสินเช่ือและแผนธุรกิจ จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการขยายงานของ
บริษัทย่อย 
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10) ควำมเสี่ยงจำกนโยบำยและกำรสนบัสนนุจำกภำครัฐ 
บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (UWC) 
ธุรกิจพลังงาน 
รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมพลังงาน ซ่ึงเป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน PDP 2015)   รวมถึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
พลังงานทางเลือก โดยจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล  และก๊าซชีวภาพ รวมถึง
พลังงานทดแทนอ่ืนๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ ซ่ึง แผน PDP 2015 ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและให้
ความเห็นจาก คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  และ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) แล้ว เมื่อเดือน พฤษภาคม 2558 

แต่ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับเดิมอาจจะยังไม่เอ้ือต่อนโยบายข้างต้น หรือ ต้องปรับเปล่ียน
ข้อก าหนดในหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตซ้ือขายไฟฟ้า
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม, ข้อก าหนดเรื่องผังเมือง เป็นต้น ซ่ึงอาจจะส่งผลให้การด าเนินการธุรกิจอาจจะสะดุด
หรือล่าช้า  ทางบริษัทย่อยจึงได้ท าการศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแผนธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (EBM)   
บริษัทย่อยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รัฐก าหนด

ขึ้น บริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญกับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทย่อย  
จึงมีการประสานงานและแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ภายในขอบเขตที่
เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส ด าเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงาน
ด าเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับหน่วยงานของภาครัฐ 
รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท้ังด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง 
 

11) ความเส่ียงทีเ่กดิจากปัจจยัส่ิงแวดล้อม 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 

 ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก  ท่ีอาจท าให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ   มลพิษทาง
เสียง   ซ่ึงอาจท าให้เกิดการร้องเรียนของประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้ 
  ในกรณีนี้บริษัทย่อยได้จัดให้มีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ  รวมทั้งจัด
ให้มีการตรวจวัดคุณภาพของส่ิงแวดล้อม  ทั้งมลภาวะทางเสียง   ทางอากาศ  น้ าเสียและของเสียจาก
กระบวนการผลิต  โดยจัดให้มีการตรวจวัดเป็นประจ าทุกปี  เพื่อน าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้  ท่ีผ่านมาผลการตรวจวัดยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
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12) ควำมเสี่ยงจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท 

  บริษัทมีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในบริษัทย่อย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลาย
ประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นกระจายความเส่ียง และจะไม่ถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับ บริษัทจะ
พิจารณาศักยภาพในการลงทุนโดยอาจจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเอ้ือประโยชน์กัน 
โดยบริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยนั้นๆ  ซ่ึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ 
บริษัทย่อยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น มีคู่แข่งทางการค้า
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น ปัจจัยที่กล่าวมาอาจส่งกระทบต่อ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในรูปเงินปันผล ดังนั้นหากบริษัทย่อยใดมีผลขาดทุน ก็จะผลกระทบต่อก าไรและขาดทุนตลอดจน
มูลค่าทรัพย์สินของบริษัท  ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 6 บริษัท และบริษัทย่อยของ
บริษัทคือ UWC เข้าลงทุนในบริษัทย่อยของ UWC อีกจ านวน 5 บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงด าเนินการ
บริหารความเส่ียงคือ   

 จัดโครงสร้างตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
สามารถระบุและจัดการความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ศึกษาการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน หรือธุรกิจต่อเนื่อง ให้มีความ
เชื่อมโยงกัน เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก 

 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโต
อย่างยั่งยืน 
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4.1 ทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์       
รายการสินทรัพย์ถาวรของบรษิัทและบริษัทย่อย  ณ  31 ธันวาคม 2559  มีดังต่อไปนี ้  

   

ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่ำสุทธิ 
 (ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1. สิทธิการเช่าบนที่ดิน 6 แปลง     
    จ านวน 40-3-44 ไร่ 
    ที่ต้ัง  นิคมอุตสาหกรรม 
    มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5   
    ต. มาบตาพุด  อ.เมือง     
    จ.ระยอง    

บริษัทย่อย 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
ท าสัญญาเช่าระยะยาว 

26 ปี กับนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด โดยจ่ายค่าเช่าเป็น 
รายปีๆ ละ 1.53 ลา้นบาท 

 

1.23 มีภาระผูกพัน 

2. ที่ดิน  3 แปลง   
    จ านวน 29-0-36 ไร่ 
    ที่ต้ังเลขที ่ 247  ถนนร่มเกล้า 
    แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี 
    กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 

(UWC) 

230.48 มีภาระผูกพัน 

3. ที่ดิน 3 แปลงจ านวน 49-0-04 
ไร่ ที่ต้ังเลขที่ 386 หมู่ที่ 8 
ต าบลบ้านโพธิ์  

   อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส 

จ ากัด 

6.80 ไม่มีภาระผูกพัน 
 

4. ที่ดิน 16 แปลง ที่ต้ังเลขที่ 
302/9 ถนนมะลิวัลย์ ต าบล
บ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 
บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่จ ากัด 

24.38 ไม่มีภาระผูกพัน 
 

5. ที่ดิน 6 แปลง 
    จ านวน 86-12-297 ไร่ 
    ที่ต้ังเลขที่ 111 หมู่ 6 ต าบล 
    ดอนมนต์ อ าเภอสตึก  
    จังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 
บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากัด 

40.87 ไม่มีภาระผูกพัน 
 

4.  ทรัพย์สนิที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
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ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่ำสุทธิ 
 (ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

6. ที่ดิน 3 แปลง 
    จ านวน 59-6-74 ไร่ 
    ที่ต้ังเลขที่ 100 หมู่ 6 ต าบล 
    ดอนมนต์ อ าเภอสตึก  
    จังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 
บริษัท ยูดับบลิวซี อ าพัน 

ไบโอแมส จ ากัด 
 

38.64 ไม่มีภาระผูกพัน 
 

7.  อาคาร 7 หลัง 
    ที่ต้ัง  นิคมอุตสาหกรรม 
    มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5  
    ต.มาบตาพุด   อ.เมือง  
    จ.ระยอง  

บริษัทย่อย 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 

(มหาชน) 

18.57 ไม่มีภาระผูกพัน 

8.  อาคาร  11  หลัง 
    ที่ต้ังเลขที ่ 247  ถนนร่มเกล้า 
    แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี 
    กรุงเทพมหานคร 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 

  23.48 มีภาระผูกพัน  
วงเงินจ านอง 
เพื่อสินเช่ือ 

170 ล้านบาท 
9.  อาคาร 2 หลัง 
     ที่ต้ังเลขที ่543/4 หมู่ 1 ต าบล 
     หนองขาม อ าเภอศรีราชา 
     จังหวัดชลบุรี 

บริษัทย่อย 
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซ ี 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

35.41 ไม่มีภาระผูกพัน 

10. อาคารจ านวน 6 หลัง 
    ที่ต้ังเลขที่ 386 หมู่ที่ 8  
    ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง   
    นครราชสีมา  
 จังหวัดนครราชสีมา 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส 

จ ากัด 

285.40 ไม่มีภาระผูกพัน 
 

11. อาคาร 15 หลัง ที่ต้ังเลขที่ 
302/9 ถนนมะลิวัลย์ ต าบล
บ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 
บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่จ ากัด 

32.47 ไม่มีภาระผูกพัน 
 

12. อาคาร 4 หลัง 
      ที่ต้ังเลขที่ 111 หมู่ 6 ต าบล 
      ดอนมนต์ อ าเภอสตึก    
      จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 
บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากัด 

69.43 ไม่มีภาระผูกพัน 
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ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่ำสุทธิ 
 (ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

13. อาคาร 2 หลัง 
      ที่ต้ังเลขที่ 100 หมู่ 6 ต าบล 
      ดอนมนต์ อ าเภอสตึก    
      จังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 
บริษัท ยูดับบลิวซี อ าพัน 

ไบโอแมส จ ากัด 
 

94.02 ไม่มีภาระผูกพัน 
 

14.  เครื่องจักร และอุปกรณ ์ บริษัทย่อย  2  แห่ง 
บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซ ี 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของ UWC 4 แห่ง 
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน  

ไบโอแมส จ ากัด 
บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่จ ากัด 

บริษัท ยูดับบลิวซี อ าพัน 
ไบโอแมส จ ากัด 

บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากัด 

413.71 ไม่มีภาระผูกพัน 

15.  เครื่องจักรและอุปกรณ์  บริษัทย่อย 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
 

21.53 
185.89 

มีภาระผูกพัน 
ไม่มีภาระผูกพัน 

16.  เครื่องขุดเจาะอุโมงค์ บริษัทย่อย 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

94.25 ไม่มีภาระผูกพัน 

17. สิทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัด 
      บัญชี (ระบบท่อย่อยส่งก๊าซ 
      ของบริษัท ปตท.จ ากัด  
     (มหาชน)) ที่ต้ัง เลขที่ 40  
     หมู่ที่ 2  ต าบลหนองปลิง   
     อ าเภอหนองแค     
     จังหวัดสระบุร ี
 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด 

มีระยะเวลาการใช้ 15 ปี  โดยเป็น 
งานระบบท่อย่อยส่งก๊าซของ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งบริษัท 
เอ็นเนซอล จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งทั้งหมด  

และจะต้องส่งมอบโอนระบบท่อย่อย
ส่งก๊าซจนถึงแนวที่ดินโรงงานให้เป็น

กรรมสิทธิ์ของ ปตท. 

2.04 ไม่มีภาระผูกพัน 
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4.2 สรุปสำระส ำคัญของสัญญำเช่ำ 
4.2.1  สัญญำเช่ำทีด่ินเพื่อกำรอุตสำหกรรมของบริษัทย่อย 
 คู่สัญญำ   กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย   (“ผู้ให้เช่ำ”) 
    บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน)  (“ผู้เช่ำ”) 
 วันท าสัญญา  17 พฤษภาคม 2537 
 ทรัพย์สินที่เช่า  ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวนเนื้อที่ 40-3-44 ไร ่

ระยะเวลาการเช่า 26 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 – 16  มิถุนายน 2563 โดย
สามารถต่อระยะเวลาการเช่าอีก 20 ปี ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่
ผู้ให้เช่าก าหนด 

อัตราค่าเช่า 34,300 บาทต่อไร่ต่อปี โดยสามารถปรับอัตราค่าเช่าได้ทุกระยะ 10 
ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่า ณ ขณะนั้น 

เงื่อนไขอ่ืน (1)  ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเก็บค่าบริการในการบ ารุงรักษานิคม             
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามอัตรา ก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่
ผู้ให้เช่าประกาศก าหนด 

 (2)  ผู้เช่ายินยอมวางเงินประกันจ านวนเงิน 2,802,996 บาท    เพื่อ
เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดิน 

 

คู่สัญญำ   บริษัท เดอะ สยำม เซรำมิค กรุ๊ป อินดัสทร่ีส์ จ ำกัด  (“ผู้ให้เช่ำ”) 
    บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด   (“ผู้เช่ำ”) 
 วันท าสัญญา  1 ตุลาคม 2549 

ทรัพย์สินที่เช่า  ที่ดินบางส่วนภายใน บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป  
อินดัสทรี่ส์ จ ากัด จ านวนเนื้อที่  0-2-44 ไร่ 

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 หาก
ครบก าหนดสัญญาแล้วไม่มีฝ่ายใดยกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามี
ผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา 

อัตราค่าเช่า 10,000.- บาทต่อปี โดยจ่ายค่าเช่าทุกๆ ส้ินเดือน 
  
คู่สัญญำ   บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรำมิค อินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน)   

(“ผู้ให้เช่ำ”) 
    บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด   (“ผู้เช่ำ”) 
 วันท าสัญญา  22  กรกฎาคม  2554 
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ทรัพย์สินที่เช่า  ที่ดินบางส่วนภายใน บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี  จ ากัด  
(มหาชน)  จ านวนเนื้อที่  0-1-50 ไร ่

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วันที่  24 กรกฎาคม 2554 โดยยกเว้นค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนแรก  โดยแรกเก็บค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 

อัตราค่าเช่า 10,000.- บาทต่อปี โดยจ่ายค่าเช่าทุกๆ ส้ินเดือน 
 

4.2.2 สัญญำเช่ำพื้นที่และสญัญำบริกำรของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 บริษัทและบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด  และบริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด มีส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขา  ตั้งอยู่ที่อาคาร เอสวีโอเอ ทาวเวอร์   ช้ัน 10, 18-19  แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา   
กรุงเทพฯ  โดยได้ท าสัญญาเช่าส านักงานเป็นระยะเวลา 1  ปี  ส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2559  มีเนื้อที่    
ชั้นละ 644.34 ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่า 150 บาทต่อตารางเมตร และค่าบริการ  200 บาทต่อตาราง
เมตร  และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  บริษัทและบริษัทย่อยได้ต่อสัญญาเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 1 
ปี  ส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2560 

 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินกับนางสาวส ารวย 
เดชสุภา ตามโฉนดเลขที่ 76528 หน้าที่ส ารวจ  7701  ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงหวัดชลบุรี 
จ านวนเนื้อที่ดิน 14 ไร่ 40 ตารางวา  ระยะเวลาเช่า 10 ปี  นับตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ส้ินสุดวันที่ 
26 กันยายน 2565 โดยช าระค่าเช่าเป็นรายปี ในอัตราค่าเช่าปีละ 240,000 บาท ผู้เช่าได้จ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 ปี จ านวน 720,000 บาท ให้แก่ผู้ให้เช่า ณ วันท าสัญญา  และท าสัญญาเช่าที่ดินกับ
นายธงชัย  สุรวัฒนาวรรณ  ตามโฉนดเลขที่ 76563  หน้าที่ส ารวจ 7728   ต าบลหนองขาม อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี จ านวนเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา   ระยะเวลาเช่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 
ตุลาคม 2555 จนส้ินสุดวันที่ 26 กันยายน 2565 โดยช าระค่าเช่าเป็นรายปี ในอัตราค่าเช่าปีละ 216,000 
บาท เป็นรายได้สุทธิจากภาษี 
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5.1 คดีที่อำจมผีลกระทบด้ำนลบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทมำกกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
-  ไม่มี  - 

 
5.2 คดีที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคัญ แตไ่ม่สำมำรถประเมนิเปน็ 

ตัวเลขได ้
-  ไม่มี  - 

 
5.3 คดีที่มิได้เกดิจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

-  ไม่มี  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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6.1       ข้อมูลทั่วไป 
6.1.1 ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษทั : บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิรค์  จ ากัด  (มหาชน)     
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ด้านธุรกจิลงทุน  (Holding Company) 
ที่ตั้งส ำนกังำนใหญ ่ : 900/15 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 19  ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   
ทุนจดทะเบียน : 1,117,712,067  บาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว : 745,141,378     บาท    
มูลค่ำที่ตรำไว ้ : 1 บาท ต่อหุ้น 
เลขทะเบียนบริษทัมหำชน : 0107536000935 
โทรศัพท ์ : 0-2682-6345   
โทรสำร : 0-2682-6344 
website : www.cenplc.com 

 
6.1.2 กำรลงทนุในบริษทัอื่นที่บริษทัถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
1.  บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จ ำกัด  (มหำชน) 
ชื่อบริษทั : บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่าย  

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

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

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

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

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

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
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ที่ตั้งส ำนกังำน :   900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนพระราม 3  
แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โรงงำน :    นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5  ถนนไอ-ห้า   
ต าบลมาบตาพุด  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   21150 

โทรศัพท ์ : 0-2682-6328   
โทรสำร : 0-2682-6361-2 
website : www.rwi.co.th 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ย   : ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนช าระแล้ว 300,101,050 

บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,202,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 

จ ำนวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จ านวน 445,593,250 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 74.24   
 

2.  บริษัท เอื้อวทิยำ จ ำกดั  (มหำชน) 
ชื่อบริษทั : บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด  (มหาชน) 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตงาน 

(1)  เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง  
(2)  เสาโทรคมนาคม  
(3)  โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย 
(4)  โครงเหล็กทั่วไป 
(5)  บริการงานชุบสังกะสี 
(6)  จัดจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  
(7)  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ที่ตั้งส ำนกังำนใหญ่   : 247   ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมนีบุรี   
กรุงเทพมหานคร 10510 

โทรศัพท ์ : 0-2543-9020-8   
โทรสำร : 0-2543-9189,  0-2543-9029 
website : www.uwc.co.th 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ย   : ทุนจดทะเบียน 1,907,119,713 บาท  และทุนจดทะเบียนช าระ

แล้ว  1,316,247,525.60 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 13,162,475,256 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

จ ำนวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จ านวน 5,164,003,750  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 39.23   
 

http://www.ewc.co.th/
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3.  บริษัท  เอ็นเนซอล  จ ำกัด   
ชื่อบริษทั : บริษัท  เอ็นเนซอล  จ ากัด   
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนให้แก่ เดอะ

สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ ากัด  และบริษัท ไทย-เยอรมัน 
เซรามิค    อินดัสทรี่ จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศัพท ์ : 0-2682-6345   
โทรสำร : 0-2682-6344 
โรงงำนทีเ่ดอะสยำมเซรำมิค 
กรุ๊ป  อินดัสทร่ีส์ จ ำกดั 

: 40 หมู่ 2  ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ต าบลหนองปลิง อ าเภอ 
หนองแค จังหวัดสระบุรี  18140 

โรงงำนที่บริษัท ไทย-เยอรมัน  
เซรำมิค  อินดัสท ร่ี  จ ำ กั ด 
(มหำชน) 

    : 61 หมู่ 1  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  ต าบลโคกแย้  อ าเภอ 
หนองแค  จังหวัดสระบุรี 18230 

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ย   : ทุนจดทะเบียน 484,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  
302,500,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,025,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100  บาท  

จ ำนวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จ านวน 3,024,994  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00     
   

4.  บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง  จ ำกัด   
ชื่อบริษทั : บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและรับขุดเจาะอุโมงค์ 
ที่ตั้งส ำนกังำน : 900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   
โทรศัพท ์ : 0-2682-6328   
โทรสำร : 0-2682-6361-2 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ย   : หุ้นสามัญจดทะเบียนจ านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 

บาท  เป็นจ านวนเงิน 150,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่ช าระแล้ว
จ านวน 1,440,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 144,000,000 บาท 

จ ำนวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จ านวน 1,439,996  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 99.99   
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5.  บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส  จ ำกัด   
ชื่อบริษทั : บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด  
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
ที่ตั้งส ำนกังำน : 900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120    
โทรศัพท ์ : 0-2682-6328   
โทรสำร : 0-2682-6361-2 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ย   : ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนเรียกช าระ

แล้ว  50,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

จ ำนวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จ านวน 4,950,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 99.00   
 
 

6.  บริษัท  ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ำกัด   
ชื่อบริษทั : บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : บริการก่อสร้างงานโลหะ  งานออกแบบ และบริการขึ้นรูปโลหะ

มีโรงงานตั้ งอยู่ที่ แหลมฉบังโดยรับงานโลหะทั้ งในและ
ต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน  
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอ่ืนๆ 

ที่ตั้งส ำนกังำน : 543/4  หมู่ 1  ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรุี 
โทรศัพท ์ : 038-340-104  
โทรสำร : 038-340-105 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ย   : ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกช าระ

แล้ว  97,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

จ ำนวนหุ้นทีบ่ริษัทถือ : จ านวน 1,413,800  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 94.25   
 

6.1.3 บุคคลอ้ำงอิงอืน่ๆ 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ ากัด 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 
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ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต : นายพิสิฐ  ทางธนกุล   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4095 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
179/74-80  อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 
ถนนสาทรใต้  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2344-1000     โทรสาร 0-2286-8200 

 

6.2       ข้อมูลส ำคญัอื่น 
-ไม่มี- 

 
 
 


