บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN) ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น
(Holding Company) ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน บริษัทมีบริษัทยอยจํานวน 6 บริษัท โดยสามารถจําแนกเปน 2 กลุมประเภท
ธุรกิจ อันไดแกกลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และ กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน โดยทั้ง
6 บริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 37.61 มีทุนจดทะเบียน
1,711,128,364.40 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,316,252,588 บาท แบงเปนหุนสามัญ 13,162,525,880 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย เสาสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
เสาโทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี และบริษัทยอยไดเพิ่มความแข็งแกรงของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ดวยการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในป 2558
2. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 72.93 มีทุน
จดทะเบี ย น 477,273,889.50 บาท และทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว 318,182,593 บาท แบ ง เป น หุ น สามั ญ
636,365,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย (1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสน
เดี่ยว (PC-wire) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป (2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตี
เกลียว (PC-Strand) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชในการกอสรางขนาดใหญ เชน คานสะพาน เสาเข็มขนาดใหญ และ (3)
ลวดเชื่อมไฟฟา (Welding Wire) (4) ลวดอื่นๆ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ
3. บริ ษั ท เอ็ น เนซอล จํ า กั ด (ENS) บริ ษั ท ถื อ หุ น ในสั ด ส ว นร อ ยละ 100.00 มี ทุ น จดทะเบี ย น
484,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว 302,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 4,840,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนใหแก บริษัท เอสซีจี เซรามิกส
จํากัด (มหาชน) และจําหนายกระแสไฟฟาให บริษัท โสสุโกเซรามิค จํากัด
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 94.25 มีทุนจด
ทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 150,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท ประกอบธุรกิจงานบริการกอสรางงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยูที่
แหลมฉบัง โดยรับงานโลหะทั้งในและตางประเทศของอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรม
กอสราง และอื่นๆ
5. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 มีทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว 150,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100 บาท ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง ขุดเจาะอุโมงคใตดิน และงานกอสรางอยางอื่นทุกชนิด
6. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด (EBM) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 มีทุนจดทะเบียน
และทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล
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1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงาน
วิสัยทัศน
เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุงเนนการใชความ
เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใหธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนในรูปแบบที่
หลากหลาย ไดอยางมั่นคงในระยะยาว
พันธกิจ
1. มุงเนนการประกอบธุรกิจดานการลงทุนในบริษัทอื่นดวยความเปนเลิศโดยเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจวัสดุและ
วิศวกรรมการกอสราง และ กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน
2. คัดสรรธุรกิจและการลงทุนดวยกลยุทธทางธุรกิจที่เล็งเห็นในโอกาส
3. สรางความแข็งแกรงโดยมีระบบการวิเคราะห, คัดเลือก, บริหารจัดการ, กํากับดูแล และ ติดตามการลงทุน
อยางใกลชิดโดยคํานึงถึงปจจัยทางธุรกิจรอบดานเปนองคประกอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงและกอใหเกิด
ผลตอบแทนสูงสุด
4. ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดมาซึ่งโอกาสใหมทางธุรกิจที่มีศักยภาพทางผลตอบแทน
5. แสวงหาและเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินไมสูงหนัก
6. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมโปรงใส และตอตานการคอรรัปชั่น
7. รับผิดชอบตอผูถือหุน โดยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจอยางตอเนื่อง และสงผลตอบแทนใหกับผูถือหุน และ
ผูมีสวนไดเสีย
วัตถุประสงคและเปาหมาย
มุงเนนการลงทุน และสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ในกลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และ
กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสรางมูลคา
และการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกลุมบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกราย อันเปนเปาหมายสูงสุดของ
บริษัท พรอมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใตหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม ไมวาจะเปนการคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและสงผานผลตอบแทนนั้นใหกับผูถือหุน
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ป 2560

บริษัทเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และจัดทํานโยบาย
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน

ป 2561

บริษัทยายสํานักงาน จากเดิมซึ่งตั้งอยูเลขที่ 900/15 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร ชั้น 19 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 มาอยูที่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด
ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
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บริษัทผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC)
บริษัทเพิ่มทุนจํานวน 223,542,577 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน ดังนี้
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 149,028,385 หุน (คิดเปนรอยละ 20 ของทุนชําระแลว)
เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท
2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 74,514,192 หุน (คิดเปนรอยละ 10 ของทุนชําระแลว)
เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด

ป 2563

บริษัทไมไดมีการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตามที่มีมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
เนื่องจากทางบริษัทยังไมมีความจําเปนในการระดมทุนดังกลาว ดังนั้น จึงขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ในป 2563
บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)(“UWC”) และบริษัทยอยของ UWC
จํานวน 3 บริษัท ที่ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล ไดทํารายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และการจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพยบริษัทยอยของ UWC ดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท CEN
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขา
ขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑมูลคา
รวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 36.72 ของสินทรัพยรวมของ CEN ตามงบการเงินรวมของ CEN ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในการนี้ CEN ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอนหลังระหวาง 6
เดือน ซึ่งถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเกินกวารอยละ 15 แตไม
เกินรอยละ 50 โดย CEN มีหนาที่จะตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทํา
สารสนเทศเวียนใหแกผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันที่แจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ ซึ่งจัดทําและนําสงผูถือหุนเรียบรอยแลว
บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) เสนอให WJC หยุดการ
ดําเนินกิจการ เนื่องจาก ไมสามารถประกอบกิจการในประเภทธุรกิจนี้ตอไปได และที่ประชุมผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2564 มีมติใหขายทรัพยสินทั้งหมด
บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด มหาชน (RWI) โดย RWI มีโครงการ
ซื้อหุนคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงินในวงเงินไมเกิน 70 ลานบาท จํานวนหุนที่จะซื้อ
คืนไมเกิน 63,636,518 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท หรือคิดเปนจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของหุน
ที่ออกและเรียกชําระแลว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ RWI ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญคืน
(Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงินไวแลว จํานวน 25,636,400 หุน สงผลใหบริษัทมีสัดสวนการ
ถือหุนเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 70.00 เปนรอยละ 72.93
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุม บริษัท
บริษัทเปน Holding Company ไดลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ โดยมีการ
แบงการดําเนินงานดังนี้
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(CEN)
กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน

กลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง
บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส
(RWI) 72.93 %

บมจ. เอื้อวิทยา
(UWC) 37.61%

บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส
(WJC) 94.25%

บจก. เอ็นเนซอล
(ENS) 100.00%

บจก. ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง
(PLE) 100.00%

บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส
(EBM) 100.00%
บจก. ซันฟลาวเวอรกรีน
(SFG) 20.83%

บจก. พาราไดซ กรีนเอนเนอยี่
(PGE) 64.99%

UWC (Cambodia) Co., Ltd.
(UWCC) 70%

บจก.สระบุรี เอ็นเนอรจี ซิสเท็มส 2
(SES2) 30.00%

บจก. อัลตรา เอเชีย
(UTA) 99.99%

Interglob Investment
Co., Ltd.
(ITG) 48.00%

บจก. พาโนวา
(PCL) 30.00%

Ultra Asia Singapore Pte.Ltd
(UAS) 100.00%
Ultra Asia Investment Pte.Ltd
(UAI) 100.00%

Sky Tower Infra Inc.
(SKY) 99.99%

บมจ. ไดเมท (สยาม)
(DIMET) 24.99%

Ultra Network Pte.Ltd
(UN) 100.00%
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1.4 ความสัมพันธกับกลุม ธุรกิจของผูถือหุนใหญ
-ไมม-ี
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
สายผลิตภัณฑ
ธุรกิจในดานการลงทุนใน
บริษัทอื่น
ธุรกิจลวดเหล็ก
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก
และธุรกิจออกแบบและ
จําหนายโครงสรางหลัก
ตามแบบ
ธุรกิจกระแสไฟฟาและ
พลังงานความรอน
ธุรกิจรับเหมากอสรางและ
ขุดเจาะอุโมงค
ธุรกิจการจําหนายสินคา
อุตสาหกรรม
รวม

ดําเนิน
การโดย
CEN

(หนวย : ลานบาท)
ป
%
%
2561
344.38 10.54

% การ
ถือหุน

ป
2563

%

ป
2562

RWI
UWC
และ
WJC

72.93
37.61

559.63
767.74

36.83
46.09

676.09
1,105.06

32.83
53.65

1,105.24
1,511.93

33.81
46.25

ENS

100.00

226.72

15.44

268.56

13.04

306.81

9.39

PLE

100.00

-

-

1.56

0.08

0.36

0.01

UWC

37.61

5.23

0.36

8.30

0.40

0.06

-

94.25

1,468.32 100.00 2,059.57 100.00 3,268.78 100.00

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปจจุบัน บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย 6 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
2. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)
5. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
6. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด (EBM)
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดนโยบายดานการดําเนินธุรกิจและใหอิสระแก
ผูบริหารของบริษัทยอยในการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ
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ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทยอย
 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
UWC กอตั้งเมื่อป 2510 ประกอบกิจการจําหนายสินคา อุปกรณสงกําลังตางๆ และขยายกิจการสรางโรงงาน
เพื่อธุรกิจผลิตและจําหนายเสาสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี
และไดเพิ่มความแข็งแกรงของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานดวยการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในป 2558
การประกอบธุรกิจของ UWC สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้
1. ธุรกิจการผลิต
บริษัททําธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโครงเสรางพื้นฐานดานไฟฟาและโทรคมนาคม ประกอบดวย
1.1 เสาโครงเหล็ก
1.1.1 เสาสงไฟฟาแรงสูง(High Voltage Transmission Tower) ขนาด 115 kV / 230 kV / 500
kV ดวยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรดานวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานขั้นสูง บริษัทจึงไดรับการรับรองจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) และจากภาคเอกชนชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
1.1.2 โครงสรางสถานีไฟฟายอย (Substation Steel Structure) เปนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีท่ี
รองรับ อุปกรณไฟฟ าในสถานีไ ฟฟาย อย เชน Disconnecting Switches, Lighting
Arrestors, Capacitors และอื่นๆ โดยสถานีไฟฟายอยจะทําหนาที่รับกระแสไฟฟาและ
แปลงแรงดันไฟฟาตั้งแต 69 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต 230 กิโลโวลตและ 500 กิโลโวลตเพื่อ
สงตอเปนทอดๆ ผานสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบจําหนายไฟฟากอนที่จะจําหนายไฟฟาไป
ยังผูบริโภค
1.1.3 เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) ที่มีความสูงตั้งแต 20 เมตร ถึง 100
เมตร เพื่อติดตั้งในโครงขายโทรคมนาคมของบริษัทชั้นนําในประเทศไทย อาทิ AIS, DTAC,
TruemoveH, CAT และ TOT
1.2 โครงสรางเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication)
เปนโครงเหล็กที่ใชในกิจการตางๆ และโครงเหล็กที่ใชในกิจการกอสรางทั่วไปทั้งที่มีการชุบสังกะสี
และไมชุบสังกะสี เชน โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสรางอาคารและโรงงาน รวมทั้งโครงเหล็กปาย
โฆษณา เปนตน
บริษัทมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกําลังการผลิต
รวมประมาณ 24,000 ตันตอป
2. ธุรกิจการบริการ
UWC ใหบริการชุบสังกะสีกับลูกคาทั่วไปที่ตองการนําผลิตภัณฑโครงเหล็ก เชน ตะแกรงทอเหล็ก
รางรับสายไฟ เปนตน มาชุบสังกะสีเพื่อใหผลิตภัณฑเหล็กคงทนตอการเกิดสนิมทั้งนี้บริษัทสามารถชุบเคลือบสังกะสี
แบบจุมรอนตามมาตรฐานที่สําคัญไดแกมาตรฐาน ISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153 มาตรฐาน
อังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ปุน JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 และ
มาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เปนตน
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3. ธุรกิจการขาย
UWC ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรมจากผูผลิตชั้นนําของโลกอันไดแก RENOLD จาก
ประเทศอังกฤษและ ARNOLD จากประเทศเยอรมันนี โดยมีสินคาหลักไดแก อุปกรณสงกําลังประเภทโซ เฟอง
มอเตอร และเกียรตางๆ เปนตน
4. ธุรกิจพลังงาน
ป 2563 UWC มีการปรับโครงสรางในการดําเนินธุรกิจใหม โดยหยุดการดําเนินกิจการและขายเงินลงทุน
ในกิจการที่ไมกอใหเกิดผลกําไร ซึ่งธุรกิจพลังงานเปนหนึ่งในการปรับโครงสรางดังกลาว เพื่อลดภาระหนี้ที่มีอยูกับ
สถาบันการเงินและหยุดการรับรูผลขาดทุนจากการดําเนินงานของธุรกิจเหลานี้
UWC ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจพลังงานไฟฟาชีวมวล 3 แหงใหแก บริษัท แอบ
โซลูทคลีน เอ็นเนอรจี้ จํากัด (มหาชน)
1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
ตั้งอยูจังหวัดนครราชสีมา เปนโรงไฟฟาชีวมวล มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต และมีสัญญา
ขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 8 เมกะวัตต
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
ตั้งอยูอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงไฟฟาชีวมวล มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต และมี
สัญญาขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 8 เมกะวัตต
3. บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด
ตั้งอยูอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงไฟฟาชีวมวล มีกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต และมี
สัญญาขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 6.5เมกะวัตต
โดยไดดําเนินการขายเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือน สิงหาคม 2563
บริษัทที่หยุดดําเนินกิจการไดแก
1. บริษัท พาราไดซ กรีน เอนเนอยี่ จํากัด (PGE)
ตั้งอยูอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปนธุรกิจแปรรูปพืชพลังงานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจาก
พืชพลังงาน เชน แกสชีวภาพ ปุย อาหารสัตวสําเร็จรูปบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ
5. ธุรกิจใหเชาเสาโทรคมนาคม
UWC ไดจัดตั้ง Sky Towers Infra Inc. ในประเทศฟลิปปนส โดยการถือหุนผานบริษัทยอยทางออม
Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อดําเนินธุรกิจสรางและใหเชาเสา
โทรคมนาคมแกผูใหบริการโทรศัพทมือถือในประเทศฟลิปปนส โดยบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาระยะยาวเปนระยะเวลา
25 ป กับผูใหบริการโทรศัพทมือถือรายที่ 3 ในประเทศฟลิปปนส ซึ่งคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชยได
ภายในสิ้นป 2564
การตลาดและการแขงขัน
• กลยุทธการตลาด
UWC ตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการที่ตรงตอเวลาและการรักษาความสัมพันธที่ยอดเยี่ยมกับคูคาUWC มีกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ
ดังนี้
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1. ดานผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตและจําหนายสินคาและบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
ธุรกิจการผลิตและธุรกิจการขาย
UWC มุงมั่นที่จะเปนผูนําในดานคุณภาพผลิตภัณฑ และการใหบริการกอนและหลังการขาย โดยให
ความสําคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด UWC มุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ
ดวยระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผลิตที่นาเชื่อถือ ผานกระบวนการผลิตดวย
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการตรวจสอบรวมทั้งควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และ
มาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณในดานวิศวกรรมพลังงาน เพื่อควบคุมและจัดการใหโรงไฟฟาดําเนินการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. การสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลาและเชื่อถือได
ธุรกิจการผลิตและธุรกิจการขาย
ธุรกิจการผลิ ตของ UWC มีลั กษณะเปนงานโครงการและมีการทําสัญญาซื้อ ขายกอนเริ่ มดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงานของแตละโครงการเริ่มตั้งแต 6 เดือน จนถึง 2 ป และจะมีกําหนดระยะเวลาที่ตองสงมอบงาน
อยางชัดเจน ดังนั้น การสงมอบผลิตภัณฑใหตรงตามกําหนดเวลาจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของ UWC และ
UWC สามารถสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดตรงกําหนดตามแผนงานลูกคาเสมอมาอันเปนผลมาจากการวางแผนการ
ทํางานและการผลิตที่มีระบบ รวมถึงการวางแผนสํารองวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ
3. ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ธุรกิจการผลิต
• เสาโครงเหล็ก กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนกลุม ผูร ับเหมากอสรางจากตางประเทศและในประเทศซึ่งรับ
งานจากหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.)
• โครงสรางเหล็กทั่วไป กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนกลุมผูรับเหมากอสรางทั่วไปและลูกคารายที่ตองการ
รับบริการประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
ธุรกิจการบริการ
การใหบริการรับชุบสังกะสีเปนการบริการใหแกลูกคาทั่วไปที่ตองการนําผลิตภัณฑมาชุบสังกะสีเพื่อให
ผลิตภัณฑคงทนตอการเกิดสนิม
ธุรกิจการขาย
การขายสินคาอุตสาหกรรมจะเนนไปที่กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม
ธุรกิจพลังงานไฟฟา
บริษัทยอยของUWC จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
4. นโยบายราคา
ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการขาย
รับรองความถูกตอง...........................................
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UWC มีนโยบายกําหนดราคาที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ โดยมุงเนนการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตใหนอยที่สุด ทําให UWC สามารถกําหนดราคาขายที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ
ปจจุบัน UWC มีนโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑโดยบวกเพิ่มกําไรสวนตางจากตนทุน ซึ่งปจจัยที่นํามาพิจารณาใน
การกําหนดราคาประกอบดวย ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ สวนประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิต ความยากงายในการผลิต
ชวงเวลาที่เสนอราคา จํานวนและปริมาณงาน กําลังการผลิต พรอมทั้งพิจารณาประวัติลูกคาแตละรายที่เคยมีธุรกรรม
รวมกัน
ธุรกิจพลังงาน
ราคาขายไฟฟาเปนไปตามขอกําหนดที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับหนวยงานรัฐ
5. การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ธุรกิจการผลิต
UWC สามารถแบงชองทางการจัดจําหนายได 2 ชองทาง เพื่อใหสามารถเขาถึงความตองการของลูกคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
1. การรับงานโดยการเปนผูรับเหมายอย จากผูรับเหมาหลักที่ชนะการประมูลงาน โดยสวนใหญเปน
งานเสาสงไฟฟาแรงสูง, เสาโทรคมนาคมและงานโครงสรางเหล็กทั่วไปในปที่ผานมา UWC ไดรับงานโดยการเปน
ผูรับเหมายอยดังนี้
- เสาสงไฟฟาแรงสูงจาก บริษัท ทีเอสพีจี จํากัด และ TATA Projects Limited
-

งานเสาโทรคมนาคมจาก บริษัท ดีเคเค ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2. การเขารวมประมูลโครงการโดยตรงเพื่อเปนผูรับจางเหมาหลักของโครงการโดยสวนใหญเปนงาน
เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
ธุรกิจการบริการ
บริษัทใหบริการชุบสังกะสีกับลูกคาทั่วไป โดยมีลูกคาที่ใชบริการสม่ําเสมอ ลูกคาสวนใหญของบริษัท
อยูในอุตสาหกรรม ประเภทรับเหมากอสรางทั่วไปและโยธา อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเครื่องทํา
ความเย็น และวิศวกรรมสรางเครื่องจักร เปนตน
ธุรกิจการขาย
บริษัท นําเข าสินค าอุตสาหกรรม ประเภทอุ ปกรณ สงกํา ลัง โซ เฟอ ง เกี ยร คัป ปง และอื่น ๆ จาก
ตางประเทศ ภายใตแบรนด Renold เพื่อจําหนายใหกับลูกคากลุมโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ปโตรเคมี วัสดุกอสราง และผลิตภัณฑอาหารแปรรูป เปนตน
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC ที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมเสาสงไฟฟาแรงสูงและสถานีไฟฟายอย
อุตสาหกรรมเสาสงไฟฟาแรงสูงและสถานีไฟฟายอยเปนไปตามโครงการและแผนงานพัฒนาระบบสงไฟฟา
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีแผนที่อยูระหวางการดําเนินการและ
แผนที่จะดําเนินการในชวงเวลาตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ซึ่ง
ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้ (ขอมูลจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
รับรองความถูกตอง...........................................
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- โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาเพื่อสนองความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
- โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
- โครงการระบบสงไฟฟาเพื่อรองรับการเชื่อมตอโรงไฟฟา
- โครงการเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาระหวางประเทศแบบระบบตอระบบ (Grid to Grid)
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟาตามแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด ของประเทศไทย
ความตองการเสาสงไฟฟาแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องตามแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDP 2015) พ.ศ. 2561- 2580 (PDP 2018) แตเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในชวงตนป 2563 ทําใหภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งสงผลกระทบทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย โครงการตางๆ ชะลอตัว ซึ่งก็สงผลกระทบกับบริษัทดวยเชนกัน
ปจจุบันในประเทศไทยมีผูผลิตเสาสงไฟฟาขนาดใหญ (ขนาด 500 กิโลโวลต) อยูเพียง 5 ราย การรับงานเสา
สงไฟฟาแรงสูงจะมีสวนแบงการตลาดมากนอยสลับกันในจํานวนผูผลิตทั้ง 5 รายนี้ สําหรับการเขามาของคูแขงรายใหม
ในธุรกิจนี้นั้น มีขอจํากัดในเรื่องประสบการณและการรับรองจากหนวยงานรัฐ ดังนั้นผลกระทบจากการเขามาของคูแขง
รายใหมในธุรกิจนี้จะไมรุนแรง
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมขึ้นอยูกับแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและการใหบริการการสื่อสารโทรคมนาคม
ของประเทศ ในป 2563 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศมีการชะลอตัวลง แตยังคงมีการขยายโครงขายอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหบริการกับลูกคาไดครอบคลุมยิง่ ขึ้น และเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อยางไรก็
ตามแผนการลงทุนเพื่อขยายโครงขายโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงไมเปน
อุปสรรคในการขยายตลาดสําหรับอุตสาหกรรมนี้ของบริษัท ปจจุบันบริษัทไดขยายการทําธุรกิจเสาโทรคมนาคมไปที่
ประเทศฟลิปปนส โดยผานบริษัทยอย แตเนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําให
โครงการดําเนินการไดไมเต็มที่ ชะลอตัวและหยุดชะงักตามภาวะการแพรระบาดของโรค เนื่องจากมีการปดประเทศ
ทั้งประเทศไทย และประเทศฟลิปปนส
อุตสาหกรรมโครงสรางเหล็กทั่วไป
ในการดําเนินงานโครงเหล็กทั่วไป บริษัทสามารถใหบริการดานการออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดสวน รูปแบบ
ขนาดความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการกอสรางแตละแหง เพื่อใหสอดคลองตามความ
ตองการของลูกคา แตจากสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในป 2563 มีการปดประเทศ
ปดจังหวัด จํากัดการเดินทาง ทําใหธุรกิจกอสรางไดรับผลกระทบ โครงการกอสรางตางๆ ทั้งงานกอสรางของภาครัฐ
ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน มีผูรับเหมาชวง (Sub-contractors) และงานกอสรางของภาคเอกชน ซึ่ง
สวนใหญจะเปนงานกอสรางที่อยูอาศัย ตองชะลอหรือหยุดชะงัก
การบริการชุบสังกะสี
แนวโนมของผลิตภัณฑเหล็กที่มีขอกําหนดใหตองมีการชุบสังกะสีเพื่อปองกันการผุกรอนมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
เนื่องจากสภาวะแวดลอมปจจุบันมีสภาพอากาศเปนมลพิษและฝนกรดที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูงดังนั้นเหล็กโครงสรางที่ตองใช
ในงานภายนอกอาคารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีวิธีการในการปองกันสนิมเพื่อความแข็งแรงของโครงสรางเหล็กดังกลาว
ซึ่งวิธีการที่ประหยัดและไดผลคุมคาในการปองกันสนิมคือการชุบ Hot-Dip Galvanized จึงสงผลใหมีผูนิยมใชสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง และคาดวายังคงเพิ่มขึ้นตอไปอีกนานในอนาคต
รับรองความถูกตอง...........................................
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การจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณสงกําลัง เชน โซ เฟอง เกียร คัปปง และมอเตอร เปนอุปกรณที่ใชใน
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทุกกลุมอุตสาหกรรม ความตองการใชสินคาเพื่อการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ
เครื่องจักรมีเปนประจําและตอเนื่อง นอกจากนั้นความไววางใจในคุณภาพของสินคาภายใตแบรนด Renold ตลอด
ระยะเวลากวา เกือบ 100 ป รวมถึงการใหบริการกอนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสินคา
ของบริษัทยังคงไดรับความไววางใจจากลูกคาเสมอมา ถึงแมจะมีคูแขงหลากหลาย แตสินคาของบริษัทภายใตแบรนด
RENOLD และ ARNOLD ยังอยูในความตองการของลูกคาเสมอมา
ธุรกิจพลังงาน
ภาวะและแนวโนมของธุรกิจพลังงาน จะเปนไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2561-2580
(PDP2018) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
ธุรกิจการผลิต
การผลิต เสาสงไฟฟาแรงสูง สถานีไฟฟายอย และเสาโทรคมนาคม มีวัตถุดิบที่สําคัญคือเหล็ก และสังกะสี มี
รายละเอียดดังนี้
(1) เหล็กฉากขาเทากัน ชั้นคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต L40x40x3 ถึง L200x200x20
(2) เหล็กฉากขาเทากัน ชั้นคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต L75x75x6 ถึง L250x250x35
(3) สังกะสี ความบริสุทธิ์ 99.99%
ดวยขอกําหนดของสินคาและมาตรฐานสินคาบริษัทจึงใชวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศทั้งหมดโดยมีนโยบายการสั่งซื้อ
วัตถุดิบลวงหนาบางสวนเพื่อใหไดวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ และบริหารจัดการตนทุนเพื่อใหไดใกลเคียงกับการ
ประมาณการเพื่อเสนอราคาแกลูกคาในชวงที่ราคาวัตถุดิบมีการผันผวน นอกจากนั้นบริษัทมีระบบการบริหารและการ
จัดการสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ ครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่มีความนาเชื่อถือ
ทั้งในดานคุณภาพของวัตถุดิบ และการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา เปนผลให บริษัทไมมีอุปสรรคปญหาในการสงมอบ
สินคาลาชา
สําหรับราคาวัตถุดิบนั้นจะผันผวนไปตามภาวะตลาดโลก โดยในป 2563 ราคาเหล็กและสังกะสี มีความผันผวน
เล็กนอยโดยมีการปรับตัวขึ้นและลงบางชวง
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาราคาวัตถุดิบในป 2563 จะมีความผันผวน จากการวางแผนการซื้อวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ
ทําให บริษัทสามารถคงตนทุนการซื้อวัตถุดิบใหใกลเคียงกับการประมาณราคาวัตถุดิบในการเสนอราคาแกลูกคา
ปจจุบัน UWC มีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนไมนอยกวา 4 ราย และสามารถจัดหา
ปริมาณเหล็ก และประเภทของเหล็กไดตามความตองการและราคาซื้อที่เหมาะสมโดยใชการเปรียบเทียบราคามาโดย
ตลอด
สําหรับวัตถุดิบประเภทสังกะสีกอน (Zinc Ingot) ในปที่ผานมา บริษัทสั่งซื้อจาก กลุมบริษัทแสงเจริญและบริษัท
โรงชุบสังกะสี นําเจริญ จํากัด
การบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูง
และถือเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน ซึ่งการที่ บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไวได เนื่องจากบริษัทมี
สินคาคงคลังมากเพียงพอ ซึ่งสงผลใหสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตรงตามเวลาที่ตองการ บริษัทมีนโยบายควบคุม
ระดับสินคาคงคลังใหเหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที
รับรองความถูกตอง...........................................
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

ธุรกิจการขาย
เนื่องจากสินคา อุตสาหกรรมเกื อบทั้งหมดที่จําหนายเปน สินคานํ าเขาจากประเทศอังกฤษ และประเทศ
เยอรมัน การบริหารสินคาคงคลังจึงมีความสําคัญ เพื่อที่จะสามารถประมาณความตองการของตลาดไดและจัดหาระดับ
สินคาคงคลังที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา โดยติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลสถิติการสั่งซื้อยอนหลัง ทั้งนี้ UWC ได
แบงประเภทการบริหารสินคาคงคลังไดออกเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้
(1) สินคาหมุนเวียนเร็ว หรือกลุมที่ถูกสั่งซื้อเปนประจํา เปนกลุมที่ตลาดมีความตองการสูง และผูซื้อตองการ
ใชสินคาทันทีหลังจากสั่งซื้อสินคา การสํารองสินคาคงคลังสํารองตองมีปริมาณมากเพียงพอและพรอมสงตลอดเวลา
ประกอบดวย ผลิตภัณฑโซ และขอตอโซ เปนตน
(2) สินคาปกติ หรือกลุมที่ถูกสั่งซื้อไมบอยครั้ง เปนสินคาที่มีมูลคาสูง และผูซื้อสามารถรอสินคาได สินคา
ประเภทนี้ไมจําเปนตองสํารองสินคาคงคลังเปนจํานวนมาก ประกอบดวย เฟอง และ COUPLING เปนตน
ธุรกิจพลังงาน
วัตถุดิบที่สําคัญของธุรกิจโรงไฟฟา คือ เชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท มีการใชเชื้อเพลิงแบบผสมผสาน
ทั้งไมสับแกลบ และเปลือกไม โดยมีไมสับเปนเชื้อเพลิงหลัก
ไมสับ หมายถึง การนําไมเบญจพรรณ ที่เหลือจากการตัดแตงตนไมใหญจากสวนไรนา หรือสวนผลไม มาผาน
กระบวนการสับยอยใหกลายเปนชิ้นเล็กนํามาใชเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ความชื้นของเชื้อเพลิง ซึ่งมีอยูมากกวา
20 ราย
ปจจุบันบริษัทยอยซื้อไมสับจากผูขายในพื้นที่ โดยมีการคัดเลือกผูขายจากคุณภาพของเชื้อเพลิงในรูปของ
ความชื้นของเชื้อเพลิง ซึ่งมีอยูมากกวา 20 ราย
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เปนเชนเดียวกันกับโรงงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ดําเนินการผลิตเชนเดียวกับบริษัท ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในดานตางๆ โดยจัดใหมี
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกปในป
ในป 2563 บริ ษัท จัด ใหมี การตรวจวัด คุณ ภาพสิ่ง แวดลอ ม โดย บริษั ท เอ็น ไวรอนเมนท รี เ สริ ช แอนด
เทคโนโลยี จํากัด ตรวจวัดระหวางวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2563 โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
และปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศของการทํางาน เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามที่ราชการกําหนดและมาตรฐานตาม
หลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และมอบหมายให บริษัท อีโค คอนซัลแทนท จํากัด เปนผูดําเนินการตรวจวัดและ
วิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ ตรวจวัดระหวางวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563
โดยมีผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
มลภาวะทางอากาศ
ผลการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตรวจวัดระหวางวันที่ 23-24 ก.ค. 63)
ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวิเคราะห (mg/m 3)
สถานีตรวจวัด
PM 10
PM 2.5
บริเวณหลังโรงชุบ
0.026
0.016
มาตรฐาน
0.120
0.05
การประเมินผล
ผาน
ผาน

รับรองความถูกตอง...........................................
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

มลภาวะทางเสียง
ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
ผลการตรวจวัด (dB(A))
ตําแหนงที่ตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี่ย
ระดับเสียงสูงสุด
( Leq 24 hr)
(Lmax)
บริเวณริมรั้วโรงชุบ
58.8
94.4
1/
มาตรฐาน
70
115
หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องกําหนดคาระดับเสียงการ
รบกวนและ ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
สารเคมีในบรรยากาศ
ปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางาน
ดัชนีที่ตรวจวัด
หนวย
ผลการวิเคราะห
มาตรฐาน
3
Sodium Hydroxide
mg/m
<0.61
2
Hydrogen Chloride
ppm
0.02
C5
Inhalable Dust
mg/m3
<0.10
15
3
Zinc Oxide : Inhalable Dust
mg/m
019
15
หมายเหตุ : C = ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตรายสูงสุดไมวาเวลาใดๆ ในระหวางทํางาน
ระบบน้ําเสียจากการผลิต
ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําทิ้ง
ดัชนีที่วิเคราะห

คาที่วัดได

คามาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.

7.0
< 5.0
< 25
<40
ND (<0.02)

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

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

ผลการวิเคราะห คุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2560 พบวาดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งที่ทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
หมายเหตุ ND = ไมสามารถตรวจวัดได
ในสวนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานมีวิธีการกําจัดดังนี้
รับรองความถูกตอง...........................................
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอย
2. เศษลวดและโลหะ

วิธีการกําจัด
นําไปคัดแยกฝงกลบ
นํากลับไปหลอมใหม

3. ตะกอนจากการบําบัดน้าํ เสีย

ปรับเสถียรและฝงกลบ

4. - เถาสังกะสี
- Zinc Dross

5. น้ํามันไฮโดรลิคเกา
6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ

Reuse

Reuse
แปรสภาพนําไปใชใหม

แบบ 56-1 ประจําป 2563

บริษัทที่กําจัด
สํานักงานเขตมีนบุรี
บริษัท ยุทธพงษ เพลเล็ทมิลล จํากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสตฯ จํากัด(มหาชน)
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็น แอสโซซิเอท จํากัด
บริษัท นวภัทรกิจ จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นัฐวุฒิ พาณิชย
หางหุนสวนจํากัด สามพรานฟาวนดีร
บริษัท ทีเอ็มบี(ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท แซนดซอร จํากัด
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด

งานที่ยังไมสงมอบ
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีงานโครงการที่อยูระหวางดําเนินการและคาดวาจะสงมอบงาน
ทั้งหมดในป 2563 มีดังนี้
ชื่อโครงการ
เสาสงไฟฟาแรงสูง (TL)
เสาโทรคมนาคม (TC)
โครงเหล็กสถานีไฟฟายอย (ST)
โครงเหล็กทั่วไป (GF,BF)
รวม
ธุรกิจพลังงาน
- ไมม-ี

ปริมาณงาน(ตัน)
1,355
4
245
22
1,626

มูลคางานที่ยังไมสงมอบ(ลานบาท)
58.549
0.116
11.375
0.249
70.289

 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
RWI ดําเนินธุรกิจดานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดสปริง ตะแกรงเหล็ก และลวดอื่นๆ
โดยมีกําลังการผลิตรวมในป 2563 ที่ 72,000 ตันตอป ซึ่งสามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PCWire” หรือ “PCW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540 เปนผลิตภัณฑที่ใชในงานกอสราง โดยนําไปใชในการผลิตเสาเข็ม
เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป และไมหมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ
2. ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ
“PC-Strand”หรือ “PCS”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมาย
รับรองความถูกตอง...........................................
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนําลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสน
เดี่ยวมาตีเกลียวเขาดวยกันทําใหสามารถรับแรงดึงไดมากขึ้น และนําไปใชในงานกอสรางขนาดใหญ อาทิ คานสะพาน
ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ พื้นสําหรับอาคารขนาดใหญและไซโล เปนตน
3. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เปน
ผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมที่นอน อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต อุตสาหกรรมตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง
4. ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
2.8-7.0 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 194-2535 และ มอก. 747-2531
เปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา ทอระบายน้ํา ฯลฯ
5. ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8-7.0 มิลลิเมตร ไดรับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เปนผลิตภัณฑที่ใชในการกอสรางถนน อาคาร
ผนังสําเร็จรูป ฯลฯ
การตลาดและการแขงขัน
• กลยุทธการตลาด
1. เนื่องจาก RWI มีการผลิตและจําหนายสินคาหลายชนิด โดยสินคาแตละชนิดในกลุมเปาหมายก็มี
พฤติกรรมการซื้อหรือใหความสําคัญในแตละดานที่แตกตางกันออกไป ทาง RWI จะมีกลยุทธเขาถึงลูกคาและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาตามกลุมเปาหมาย โดยใชกลยุทธที่แตกตางกันออกไป เชน กลุมผูรับเหมา ใหความ
สนใจเรื่องราคาที่มีการกําหนดระยะเวลากันไวเปนลําดับแรก ในขณะที่ลูกคากลุมยานยนตใหความสนใจทางดาน
คุณภาพกอน
2. รักษาฐานลูกคาเดิม โดยยอดขายแตละปที่มาจากลูกคาเดิมมีไมนอยกวา 90%
3. RWI มุงเนนผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และใหความสนใจลูกคาทั้งหมดที่มีการติดตอกัน เชน
ใหบริการดานการสอบเทียบเครื่องมือวัดตางๆ ตลอดจนการสอบถามปญหาการใชผลิตภัณฑและการบริการอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและการบริการของ RWI มาก
ยิ่งขึ้น
4. การดําเนินงานของ RWI ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด และการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑที่ผลิตยังผานการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงใหความมั่นใจดานคุณภาพไดเปนอยางดี
5. สัดสวนการขายลูกคาของ RWI 90% เปนลูกคาที่อยูตามภาคตางๆ ของประเทศ จะมีการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาทั่วประเทศ เชน การจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของชองทางจําหนายทั่ว
ประเทศที่มีอยู
6. RWI มีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑสินคาใหมใหมีสัดสวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนิน
กิจการ อีกทั้งยังสามารถบริการลูกคาโดยลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาหลายประเภทจากทาง RWI และทาง RWI ก็
สามารถขยายตลาดโดยอาศัยชองทางตลาดที่มีอยู โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรหรือคาใชจายเพิ่ม
7. RWI เน นการพัฒ นาความรูข องบุ คลากรในบริษั ท เพื่อ เสริ มสรางความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานและการทํางาน และบริษัทมีการพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อนํามาบริหาร
จัดการดานกระบวนการผลิต เพื่อลดการสูญเสีย พรอมทั้งใชระบบบริหารคุณภาพเพี่อผลิตสินคาที่ไดคุณภาพอยาง
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สม่ําเสมอตามความตองการของลูกคา นอกจากนั้นยังเนนเรื่องการบริหารจัดการ Inventory เพื่อใหเกิดผลกําไรสูงสุด
กับ RWI

• ประเภทลูกคาและกลุม ลูกคาเปาหมาย
RWI จําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดใหแกลูกคาภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบงกลุมลูกคาตามกลุมสินคาไดดังนี้
กลุมสินคา ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Wire and PC-Strand) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. ลูกคาภายในประเทศ
1.1 ภาคเอกชน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง ประกอบดวย
• โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ เชน โรงงานหลอเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้น คานสะพาน ผนัง
สําเร็จรูป เปนตน
• กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการ เชน ผูรับเหมากอสรางอาคารสูง
กอสรางทางดวน รถไฟฟาสายตางๆ
1.2 หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง ศูนยซอมสราง
สะพานฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง
2. ลูกคาตางประเทศ
1.1 จําหนายตรงสูผูใชลวดเหล็กของประเทศนั้น เปนผูใชที่นําลวดเหล็กไปใชในการผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีต เชน โรงงานผลิตเสาเข็ม แผนพื้น เสาไฟฟาคอนกรีต
กลุมสินคาลวดสปริง (HDW) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. อุตสาหกรรมที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต
• กลุมโชคอัพ
• กลุมขอโซ
• กลุมซีล่ อรถ
• กลุมเบาะรถยนต
• สปริงในยานยนตทั่วไป
3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อุตสาหกรรมสปริงตางๆ
กลุมสินคาลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. กลุมผูผ ลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผ ลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟา
2. กลุมผูร ับเหมากอสราง
3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป
4. ผูรับเหมาสรางทาง
5. หนวยงานราชการ
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6. ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอ สราง

กลุมสินคาตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. กลุมผูผ ลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผ ลิตแผนพื้นสําเร็จรูป
2. กลุมผูร ับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการตางๆ
3. กลุม ผลิตผนังสําเร็จรูป เชน พฤกษา แสนสิริ ไลฟแอนลิฟวิ่ง พรีคาส ฯ
4. ผูรับเหมาสรางทาง
5. หนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง, ศูนยสรางและบูรณะสะพาน, กรมโยธาธิการ
กรมชลประทาน การเคหะแหงชาติ เปนตน ซึ่งประมูลตรงนําไปใชในหนวยงานตางๆ
6. ผูแทนจําหนาย หรือ รานคาวัสดุกอ สราง
ทั้งนี้ RWI ใหความสําคัญกับลูกคาที่ทําธุรกิจติดตอกันมาเปนเวลานาน และมีความสัมพันธที่ดีตอกันมาโดย
ตลอด สวนลูกคาใหมบริษัทจะเนนกลุมเปาหมายไปยังลูกคาที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจ
• นโยบายราคา
RWI มีนโยบายการตั้งราคา โดยใชวิธีตนทุนบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อยางไรก็ตาม ในการกําหนด
ราคาขั้น สุ ด ทา ยจะคํ า นึ งถึ ง ความต องการในการบริ โภคและสภาวะการแข งขั น ภายในอุต สาหกรรมในแตล ะช ว ง
เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจเปนหลัก
• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
1. รักษาชองทางการจําหนายของบริษัทยอย โดยรักษาฐานลูกคาที่มีการซื้อลวดจาก RWI ในป 2563 และ
ในป 2564 ยอดการใชลวดจะตองไมนอยกวาเดิม
2. เพิ่มการขายสําหรับลูกคาโครงการที่จะมีในอนาคต
3. จําหนายลวดผานตัวแทน
4. เพิ่มชองทางการจําหนายในตางประเทศใหมากขึ้น
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Wire & PC-Strand)
ภาพรวมแนวโนมการกอสรางในอนาคตมีทิศทางที่ดี โครงการกอสรางพื้นฐานของภาครัฐที่ออกมาสงผลตอ
อุตสาหกรรมของการกอสรางในทางดี แตจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไมดีขึ้นมาก สงผลให
ป 2563 ตลาดรวมมีการชะลอตัว ปจจุบันมีผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทั้งหมด 15 ราย โดย RWI มีสวน
แบงการตลาดรอยละ 10 จัดอยูในอันดับที่ 5 ของตลาดรวม
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูต ลาด
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เนื่องจากเดิมธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเริ่มตนมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่
ซับซอน ถึงแมวาปจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตงายขึ้น การลงทุนในการซื้อ
เครื่องจักรงายขึ้น แตสินคาชนิดนี้เกี่ยวของกับความปลอดภัยและความคุนเคยในการใชงาน จึงทําใหการเขาตลาดของ
ผูประกอบการรายใหมทําไดยาก
•

อํานาจตอรองของผูขายสินคา
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคาPCW&PCS มีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศทําให
การเจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยากนัก สามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมได เพราะ
คุณภาพวัตถุดิบมีผลตอสินคาสําเร็จรูปและยังมีผลตอตนทุนการผลิตดวย
•

อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา
จากภาวะการณกอสรางภาครัฐทีม่ ีการชะลอตัว ในป 2563 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสราง
ลดลง ความตองการลวดเหล็กนอยลงสงผลตอราคาสินคาทําใหผูซื้อสินคามีอํานาจตอรองสูง
•

สินคาทดแทน
จากการที่สินคา PCW & PCS เปนสินคาเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต อาทิ เสาเข็ม
คอนกรีต เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป โครงการกอสรางขนาดใหญเชน ทางรถไฟฟา ทางดวน อาคารสูง ซึ่งในการผลิต
ผลิตภัณฑคอนกรีตดังกลาว มีการกําหนดระบุใหใชสินคา PCW & PCS เปนวัตถุดิบหลัก ทําใหสินคาอื่นที่จะมา
ทดแทนไมสามารถใชแทนได
•

คูแขงปจจุบันในธุรกิจ
เนื่องจากภาวะกอสรางในประเทศป 2563 โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐลาชากวาแผนที่กําหนด
ไว ประกอบกับคาเงินที่เงินบาทแข็งตัวมาก ทําใหความสามารถในการสงออกสินคาลวดเหล็ก PCW & PCS ลดนอยลง
อีกทั้ง กําลังผลิตของโรงงานลวดเหล็ก PCW & PCSหลายแหงมีกําลังผลิตที่มากกวาความตองการสงผลใหการแขงขัน
ของผูผลิตสินคาจากในประเทศดานราคารุนแรงมากประกอบกับมีการนําสินคาจากตางประเทศ เชน จากประเทศจีน
ซึ่งมีการผลิตลวด PCW & PCS ดวย ทําใหมีการแขงขันรุนแรงขึ้น แตเนื่องจากสินคา PCW & PCS เปนสินคาที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัย คุณภาพตองเปนไปตามมาตรฐาน ทําใหสินคาที่จะนําเขาตองการการทดสอบและขอ
อนุญาตนําเขามาในประเทศ ในขณะที่สินคาที่ผลิตในประเทศไดมาตรฐาน มอก. อยูแลว สามารถผลิตและจําหนายได
ทันที อีกทั้งในกรณีสินคามีปญหาลวด PCW & PCS ที่ผลิตในประเทศสามารถแกปญหาไดรวดเร็วกวา มีสินคาเปลี่ยน
ทดแทนใหใชไดทันทีจึงทําใหมีการแขงขันรุนแรงในกลุมผูผลิตในประเทศมากกวา
อุตสาหกรรมลวดสปริง (HDW)
ลวดสปริงเปนลวดที่นําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต ที่นอน สปริงตางๆ จากที่ผานมาปริมาณการผลิต
ยานยนต มีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดและยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต แตสถานการณในป 2563 กลุมอุตสาหกรรม
ยานยนตมีการผลิตที่ลดลง โดยการผลิตลดจากป 2562 ในอัตรา 8% แตสําหรับกลุมที่นอน จากเหตุการณโรคระบาด
โควิด 19 ที่ระบาดไปทั่วโลกสงผลทําให การนําเขา และสงออกเกิดการชะลอตัวของวัตถุดิบคอนขางยากขึ้น สงผลทําให
ปริมาณการใชสินคาประเภทนี้ภายในประเทศสูงขึ้น ในสภาวะการณวัตถุดิบที่หายาก
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด
รับรองความถูกตอง...........................................
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เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเครื่องจักรมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่
ทันสมัย และที่สํ าคัญ สินค านี้เ กี่ยวของกับความปลอดภั ยและการทํา งานที่ตอ งการความแนนอน อาทิ ยานยนต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส การใชความรูดานสินคาแกผูใช ความคุนเคยในการใชงาน ดังนั้น ถาใชสินคาของผูประกอบการ
รายใหมยังไมมีความชํานาญหรือประสบการณการผลิต กลุมผูใชก็ไมใหความสนใจ เพราะกลุมผูใชมีปจจัยดานราคา
รองลงมาจากคุณภาพ แตการลดราคาลงสําหรับผูประกอบการรายใหมใชจะสําเร็จตลอดถาผูประกอบการรายเดิม
เสนอราคาใกลเคียงกันการเขามาของผูประกอบการรายใหมจึงทําไดยาก อยางไรก็ตาม ทั้งนี้สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนี้
คือการสรางความสัมพันธใหความใกลชิดกับลูกคา มีการแนะนําและบริการหลังการขายที่ดี ใหความรูที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑและใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมกันไปดวยเปนสิ่งสําคัญมากกวา
• อํานาจตอรองของผูขายสินคา
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิตสินคา HDW มีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศ
มีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตสินคาที่ชัดเจน ทําใหการเจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถ
เลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได
• อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา
กลุมผูใชสินคา HDW สวนใหญคํานึงถึงเรื่องคุณภาพสินคาที่ผลิตออกมาและการสงมอบเปนสําคัญ
ดังนั้นถาผลิตลวด HDW ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกคา การสงมอบตรงเวลา อํานาจการ
ตอรองของลูกคาจึงมีไมมาก ถึงแมจะมีวัตถุดิบจากตางประเทศที่สามารถเขามาจําหนายไดแตผูซื้อก็มีความไมสะดวก
ในดานการเก็บวัตถุดิบไวมาก การสงมอบที่ไมเปนไปตามกําหนดหรือสินคามีปญหารอการสงมอบสินคาชดเชย รวมถึง
ความผันผวนของคาเงินทําใหผูใชสินคามีความตองการสินคาภายในประเทศมากกวาสินคาจากตางประเทศในคุณภาพ
เดียวกัน แมราคาจะสูงกวาเล็กนอย
• สินคาทดแทน
ในการผลิ ต สิ น ค า ของลู ก ค า ทางกลุ ม ลู ก ค า มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานในการซื้ อ ลวด HDW เช น
ในอุตสาหกรรมยานยนต การซื้อลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกําหนดวา Spec ลวด, เกรดวัตถุดิบเปนอยางไร และ
แหลงในการหาวัตถุดิบไดจากแหลงไหน จึงเปนการเฉพาะเจาะจง ทําใหลวดอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันไมสามารถ
นํามาใชทดแทนกันได
• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ
จากภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนตที่ขยายตัวอยางมากและประเทศไทย เปน 1 ใน 10 ของประเทศที่
ประกอบยานยนตมากทําใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขยายตัวตามและตอเนื่อง อุปสรรคที่สําคัญของธุรกิจนี้ คือ
ลูกคากลุมนี้จะพิจารณาคุณภาพที่คงที่ การผลิตที่ทันสมัยและพัฒนาอยูตลอดเวลา การสงมอบที่ตรงเวลาเปนปจจัย
สําคัญในการซื้อ ทําใหคูแขงแตละรายตองแขงกับเทคโนโลยีที่คูแขงรายอื่นพัฒนาขึ้นใหมตลอดโดยเฉพาะคูแขงจาก
ตา งประเทศ ซึ่ งบางประเทศมี เ ทคโนโลยีที่ ทั น สมั ยเร็ ว กว าบริ ษั ท ย อย ทํ า ใหคู แ ข ง ที่ อยู ใ นอุ ต สาหกรรมนี้ ร ายใด
พัฒนาการผลิตที่ชาจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ แตถาสามารถพัฒนาสินคาไดตอเนื่องคูแขงในอุตสาหกรรมนี้ก็มีนอย
มากและสามารถกําหนดตลาดได
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา ( ลวดปลอก )และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อม ติดเสริมคอนกรีต
(Wire Mesh)
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด
รับรองความถูกตอง...........................................
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การเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาดําเนินธุรกิจไดไมยากในเรื่องการผลิตเพราะธุรกิจนี้
เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากและเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไมซับซอน เครื่องจักรสามารถใชที่ผลิตในประเทศ
หรือตางประเทศก็ได สินคาประเภทนี้เปนสินคาที่ใชควบคูกับสินคาหลักของบริษัทฯ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือความสัมพันธ
ของลูกคาที่มีกับคูคา และปริมาณลูกคาที่มีอยูทั่วประเทศ ปริมาณการใชตอรายอาจจะไมมากแตจํานวนลูกคามีมาก
ปญหาของผูประกอบการรายใหมคือตองสามารถกระจายสินคาไดมากและเร็วที่สุด เนื่องจากบริษัทฯมีเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาอยูทั่วประเทศจึงสามารถกระจายสินคาไดทั่วประเทศและมีความสัมพันธที่ดีและยาวนานกับลูกคา ซึ่งในสวนนี้จะ
เปนคาใชจายที่สูงของผูประกอบการรายใหม
• อํานาจตอรองของผูขายสินคา
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคามีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศ ทําใหการเจรจา
ตอรองในการชื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได อีกทั้งราคาของ
ผูขายวัตถุดิบในการผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญ ราคามีความแตกตางกัน
ขึ้นกับราคาวัตถุดิบที่ผันผวนและตนทุนการผลิต
•

อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา
จากภาวะการกอสรางที่มีการชะลอตัวในภาครัฐ ในป 2563 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสราง
ลดลง ความตองการลวดเหล็กนอยลง อีกทั้งสินคาดังกลาวมีผูผลิตอยูมากสงผลตอราคาสินคา ทําใหผูซื้อสินคามี
อํานาจตอรองสูง โดยเฉพาะกลุมผูใชในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอํานาจตอรองในการซื้อสูงเพราะระยะทางในการสง
สินคาใกล เลยทําใหการเขาถึงของคูแขงเปนไปไดงาย กวา กลุมลูกคาที่อยูตางจังหวัดและจะใชความสัมพันธในการ
ติดตอประสานงานของผูขายเปนและการตอรองของราคาจะเปนปจจัยรองลงมา
• สินคาทดแทน
สินคาลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสินคาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใชในผลิตภัณฑ
คอนกรีต มีมาตรการกําหนดไว อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา การกอสรางถนน อาคาร ซึ่งในการงานดังกลาว มีการ
กําหนดระบุใหใชวัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสวนประกอบและกําหนดคามาตรฐานไวดวย ดังนั้นทําให
สินคาอื่นที่จะมาทดแทนสามารถใชแทนได เชน เหล็กเสน แตมีความไมสะดวกในการใชงานและในการกอสรางตองการ
ความรวดเร็ว สะดวก ทําใหไมนิยมใชสินคาทดแทน
• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ
เนื่องจากภาวะกอสรางป 2563 มีการชะลอตัวและโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐลาชากวาแผน
กําลังผลิตมีมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขันของผูผลิตสินคาจากในประเทศดานราคารุนแรงการขยายตลาด
ทําไดยากเพราะผูผลิตแตละรายพยายามรักษาลูกคาของตัวเอง
การจัดหาผลิตภัณฑ
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
RWI มีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในป 2563 มีกําลังการ
ผลิตรวม 72,000 ตันตอป
ทั้งนี้ ในป 2563 RWI ใชกําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณรอยละ 50 ของกําลังการผลิตรวมตอป โดยจะ
ดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องประมาณ 20 ชั่วโมงตอวัน
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

และในป 2564 บริษัทจะมีกําลังการผลิตเปน 40,000 ตันตอป คาดวาจะใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 55
ของกําลังการผลิตทั้งหมด
• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ประกอบดวย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท
(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 9, 11และ 13 มิลลิเมตร เปนวัตถุดิบ
ที่ใชในการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เปนวัตถุดิบที่
ใชในการผลิตลวดอื่นๆ
(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 มิลลิเมตร ใชในการผลิตลวดเชื่อม
เปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ
GMAW)
(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สําหรับผลิตลวด
เหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
วัตถุดิบดังกลาวขางตนไมมีวัสดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทลวดเหล็กชนิดตางๆ
ไมไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ
ในป 2563 วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต มี ก ารจั ด หามาจากต า งประเทศและภายในประเทศ โดยมี
ผูจําหนายประมาณ 5 ราย RWI มีนโยบายกระจายความเสี่ยงภายใตวิกฤตเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไมมีการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต และในป 2563 RWI มีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนที่มาจากผูผลิตภายในประเทศใหมากขึ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน
งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมม-ี
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ประกอบดวยผลกระทบหลักดังตอไปนี้คือ
(1) มลภาวะทางอากาศ เชน ไอกรดไฮโดรคลอริกที่เกิดขึ้นในขบวนการทําความสะอาดลวด
(2) มลพิษทางน้ํา เชน สภาพน้ําทิ้งที่มสี ภาพเปนกรด และปริมาณกากตะกอนของน้ําเสีย
(3) มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม
RWI ไดจัดใหมีการวัดผลและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป เพื่อลดผลกระทบและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด โดยไดวาจาง
บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด เพื่อตรวจวัดมลภาวะทางอากาศตามขอกําหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งของโรงงานทุกๆ เดือน ตามขอกําหนดของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท เบตเตอรเวิลดกรีน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดลอม
จํากัด เพื่อกําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อใหไดมาตรฐานตามเกณฑของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินการของ RWI เพื่อปองกันปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มีดังตอไปนี้
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

(1) มลภาวะทางอากาศ บริษัทยอยไดมีการควบคุมโดยมีระบบบําบัดอากาศ (Scrubber)

ทุกจุดที่เกิด

มลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวัดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม
2563 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 สรุปไดดังนี้

พารามิเตอร
1. Air Emission
Quality
Monitoring
2. Working Area Air
Quality
Monitoring
3. Sound Level
Monitoring
(8 ชม. การทํางาน)

4. Heat Stress
Monitoring

1) Hydrogen Chloride (HCL)
2) Phosphate
3) Sulfur Dioxide (SO2)
4) Carbon monoxide (CO)
1) Hydrogen Chloride
2) Benzene
3) Lead (Pb)
8 hrs. (Working hours)
- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling
- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling

ระบบ
บําบัด
Scrubber
Scrubber
Scrubber
-

-

-

mg/m 3
mg/m 3
ppm
ppm
mg/m 3
mg/m 3
mg/m 3

คา
มาตรฐาน
<200
<60
<690
<2
<0.5
<0.05

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

<85
<85
<85
<85
<85
<85
<85
<85
<85

องศา
เซลเซียส

งานปาน
กลางไมเกิน
32 0C

หนวยวัด

คาที่วัดได
2.265
0.433
<1.3
384.0
0.014
<0.010
ไมมีการผลิต
85.0
ไมมีการผลิต
96.0
81.0
80.0
70.0
ไมมีการผลิต
82.0
74.0
30.4
ไมมีการผลิต
29.5
29.8
29.8
29.2
ไมมีการผลิต
30.4
30.4

(2) น้ําเสียจากการผลิต น้ําที่ใชในการผลิตจะนํามาบําบัดทางเคมีเพื่อใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานที่
กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดกอนที่จะปลอยสูแหลงสาธารณะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี้
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
พารามิเตอร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระบบบําบัดน้ําเสีย

pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Oil & Grease
Chemical Oxygen Demand
Biology Oxygen Demand
Dissolved Oxygen
สี @ Original pH
สี @ pH 7.0

ผานระบบบําบัด
ทางเคมี
ของหนวยงานเคมี
และน้ําเสีย

แบบ 56-1 ประจําป 2563

คามาตรฐานจากการนิคมฯ
5.5 – 9.0
<50 mg/l
<3,000 mg/l
<5 mg/l
<120 mg/l
<20 mg/l
< 300 ADMI
< 300 ADMI

คาที่วัดได
6.8
0.2
1,240
2.5
13
2
7.13
10
12

(3) มลภาวะที่เกิดจากขยะ และของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงาน จะถูก
นํ า มาคั ด แยกและจั ด เก็ บ อย า งเป น สั ด ส ว นก อ นนํ า ไปกํ า จั ด อย า งถู ก ต อ ง ตามประกาศการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ

วิธีการกําจัด
นําคัดแยกและเผา
- นํากลับไปหลอมใหม
- นํากลับมาใชประโยชนใหมดวย
วิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ

3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(ฟอสเฟต, ผงสบู, หลอดไฟ,
เศษผาเปอนน้ํามัน,
กากตะกอนน้ําเสีย)
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ

นํากลับไปใชประโยชนใหม

6. กรวดปนตะกั่ว

นํากลับไปใชประโยชนใหม

ปรับเสถียรและฝงกลบ

บริษัทที่กําจัด
เทศบาลมาบตาพุด
บริษัท ส.โชคชัย จํากัด

หมายเหตุ

บริษัท เบตเตอร
อางอิงตาม
เวิลดกรีน จํากัด (มหาชน) ใบอนุญาตกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
บริษัท ส.กนกการจัดการ
สิ่งแวดลอม จํากัด
บริษัท เอสซี แอนดซัน
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี –
 บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
ENS ดําเนินธุรกิจทางดานการบริหารจัดการพลังงานโดยเฉพาะในรูปแบบของโรงไฟฟาประเภทพลังงานรวม
(Power Plant) หรือ โรงไฟฟาประเภทผลิตระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม (Cgeneration System) cycle) เพื่อ
รับรองความถูกตอง...........................................
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

ผลิ ต ไฟฟ าตามความต องการขนาดต างๆ ตั้ง แตข นาดเล็ก เพื่อ ใชใ นอาคารจนถึง ขนาดกลางเพื่ อใช ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โครงการแรกของ ENS ไดแก โครงการลงทุนผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนแก
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) โรงงานหนองแค 1 จังหวัดสระบุรี และโครงการที่ 2 คือ โครงการลงทุนผลิต
และจํ า หน า ยกระแสไฟฟ า และพลั ง งานความร อ นให แ ก บริ ษั ท เอสซี จี เซรามิ ก ส จํ ากั ด (มหาชน) โรงงานนิ ค ม
อุตสาหกรรมหนองแค
การตลาดและการแขงขัน
• กลยุทธการตลาด
ENS มี ค วามพร อ มที่ จ ะนํ า เสนอโครงการเป น โรงไฟฟ า ประเภทระบบผลิ ต ไฟฟ า และความร อ น
รวม (Cgeneration System) cycle) เพื่อผลิตไฟฟาตามความตองการขนาดตางๆ ตั้งแตขนาดเล็กเพื่อใชในอาคาร
จนถึงขนาดกลางเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของผูรับจางกอสรางแบบเบ็ดเสร็จ (รวมงานออกแบบ
กอสราง และดําเนินการ) และรูปแบบของสัมปทานการผลิตและดําเนินการจนถึงการสงมอบทรัพยสิน เมื่อครบกําหนด
สัมปทาน
ปจจุบัน ENS ไดดําเนินการดังกลาวและมีประสบการณในโครงการลงทุนผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา และ
พลังงานความรอนที่ไดติดตั้งแลวเสร็จ และเดินเครื่องมากวา 10 ป ผานปญหาและอุปสรรคตางๆ และไดนําความรู
ความชํานาญมาปรับรูปแบบของโครงการประเภทเดียวกัน เพื่อขยายโอกาสธุรกิจในลําดับตอไป
• ประเภทลูกคาและกลุม ลูกคาเปาหมาย
ENS จําหนายผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดใหแกลูกคาภายในประเทศ ตามกลุมลูกคา ดังนี้
1. กลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตลมรอนและไอน้ํา โดยตรง ลูกคากลุม
นี้จะสามารถลดตนทุนการผลิตโดยการนํากาซธรรมชาติไปผลิตไฟฟากอนและนําลมรอนและไอน้ําที่ได
จากการผลิตไฟฟามาใชประโยชนในกระบวนการผลิต
2. กลุมโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุมที่ตองการปรับปรุงการใชพลังงานภายในองคกรของตนเอง
ใหมีการประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและชวยอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ
• นโยบายราคา
ENS ขายไฟฟาและพลังงานความรอนในราคายุติธรรมและมีการแบงปนผลประโยชนในระหวางคูสัญญาอยาง
เทาเทียมกัน
• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ENS จําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนที่ผลิตไดใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ ENS ไดเขาไปลงทุน
ซึ่งเปนโครงการซื้อขายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอน ระยะยาว 15 ป สําหรับกระแสไฟฟาสวนที่เกินจากความ
ตองการของโรงงาน ENS จะขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ในปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและพลังความรอนมีการปรับเปลี่ยนทิศทางไปตามนโยบายสงเสริมการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐซึ่งมุงเนนไปที่การแกไขปญหาสังคมสวนรวม ไดแก ปญหาขยะชุมชน และ
ผลผลิตเหลือใชทางการเกษตร
การจัดหาผลิตภัณฑ
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
รับรองความถูกตอง...........................................
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กําลังการผลิตพลังงานไฟฟา
11,000
MW
กําลังการผลิตพลังงานความรอน
62,000
MMBTU/month
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาใน1ป
68,000,000
kW-hr
ปริมาณการผลิตพลังงานความรอนใน 1 ป
458,000
MMBTU
• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือ กาซธรรมชาติจาก ปตท.
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ENS ไดมีการควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา และทําการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลอง
ระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลสรุปไดดังนี้
แหลงกําเนิด

พารามิเตอร

หนวยวัด

ปริมาณที่
ตรวจวัดได

ปลอง
เชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ

Ø ของปลอง
อุณหภูมภิ ายในปลอง
ความเร็วลมในปลอง
ปริมาตรอากาศที่ออกจากปลอง
ปริมาณออกซิเจน (O2)
ปริมาณฝุน (TSP)
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
ออกไซดของไนโตรเจนในรูป
กาซไนโตรเจนไดออกไซด
(NO as NO2)

m
C
m/5
m 3/min
%
mg/m 3
ppm
ppm

1.2
517
4.91
333.29
16.8
5.1
6.0
2.0

0

คา
มาตรฐาน
60
20
120

งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี –
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)
- ไดหยุดดําเนินกิจการ ตั้งแต เดือน เมษายน 2563
 บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
- ในป 2563 ไดหยุดดําเนินกิจการชั่วคราว

รับรองความถูกตอง...........................................
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3. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และแนวทางในการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้




ปจจัยความเสี่ยงของบริษัท
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN)
• ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของบริษัท
CEN มีการขยายการลงทุนในธุรกิจตางๆ ในบริษัทยอย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ
เพื่อเปนกระจายความเสี่ยง และจะไมถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับ CEN จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนโดย
อาจจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเอื้อประโยชนกัน โดย CEN จะสงกรรมการเขาไปเปนกรรมการของ
บริษัทยอยเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยนั้นๆ ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทยอยสวนหนึ่งขึ้นอยูกับผล
การดําเนินงานของ CEN ทั้งนี้ บริษัทยอยอาจตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น มีคูแขง
ทางการคาเพิ่มขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ เปนตน ปจจัยที่กลาวมาอาจสงกระทบตอผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของ CEN เนื่องจาก CEN จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปนผล ดังนั้น
หากบริษัทยอยใดมีผลขาดทุน ก็จะผลกระทบตอกําไรและขาดทุนตลอดจนมูลคาทรัพยสินของ CEN ปจจุบัน CEN
ลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 6 บริษัท และบริษัทยอยของบริษัทคือ UWC เขาลงทุนในบริษัทยอยของ UWC อีกจํานวน
7 บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงดําเนินการบริหารความเสี่ยงคือ
- จัดโครงสรางตามประเภทกลุมธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สามารถระบุและ
จัดการความเสี่ยงของกลุมธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ศึกษาการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความใกลเคียงกัน หรือธุรกิจตอเนื่อง ใหมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม ลดตนทุน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก
- บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนพื้นฐานในการเติบโตอยางยั่งยืน
ปจจัยความเสี่ยงของบริษัทยอย
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
ปจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยบริษัทจึงมีแนวทางในการ
ปองกันความเสี่ยงดานตางๆ สรุปไดดังนี้
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks)
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา
ธุรกิจการผลิตนั้น ลูกคารายใหญคือผูรับเหมาหลักหรือผูรับเหมาชวงจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาสวนภูมิภาค และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดหลักจาก
ลูกคารายดังกลาวอยางไรก็ตามบริษัทไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจากการที่บริษัทสามารถผลิต
สินคาไดตรงกับความตองการของลูกคาทั้งในดานคุณภาพ การสงมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่สามารถแขงขันได และมี
รับรองความถูกตอง...........................................
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การติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยู
ตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขาย
2. ความเสี่ยงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
ทําการศึกษาและติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพื่อเตรียมแผนธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณปจ จุบัน
เพราะหากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มผี ลกระทบตองานที่บริษัทรับไว จะไดปรับแผนไดทัน
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท มีบริษัทยอย และบริษัทรวม ที่เขาไปลงทุนแลว และหากจะมีการลงทุนเพิ่มเติม ก็ตองศึกษาขอมูล
ศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการผลิต และความเสี่ยงของธุรกิจนั้น โดยเนนลงทุนในธุรกิจที่มี
โอกาสเติบโต สรางผลกําไร วางหลักเกณฑในการลงทุนจากนอยไปหามาก โดยกําหนดงบประมาณที่ยอมรับไดหากการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทไดขยายฐานการทําธุรกิจเสาโทรคมนาคม ไปยังตางประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งตองศึกษาขอมูลโครงการ
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ สอบถามขอมูลกับบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศนั้นๆ จากกระทรวงพาณิชย สถานทูต
สํานักงานสงเสริมการคาตางประเทศ และสถาบันการเงินทองถิ่น รวมถึงศึกษาตลาด โอกาส และความเสี่ยงที่จะไม
ไดผลกําไรตามที่คาดไว มีการสรรหาคัดเลือกผูรวมทุน พันธมิตรทองถิ่น (Local Partner) ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจที่เขาไปลงทุน ที่มีจุดแข็งเชิงกลยุทธที่จะมาเสริมการทําธุรกิจและมีความพรอมในการทําธุรกิจ
มีการวางแผนสํารองสําหรับเหตุการณไมคาดคิด (Contingency Plan) มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณ
ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) จัดหาประกันวินาศภัย เพื่อคุมครองความเสียหายตอทรัพยสิน และประกันความ
เสี่ยงในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก มีการใชบริษัทภายนอก ที่มีความชํานาญในการดําเนินงานดาน กฎหมาย บุคลากร ภาษี
และใบอนุญาตตางๆ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks)
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
เหล็ ก และสั ง กะสี เ ป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า คั ญ ในการผลิ ต เสาส ง ไฟฟ า แรงสู ง เสาโครงเหล็ ก สถานี ไ ฟฟ า ย อ ย เสา
โทรคมนาคม และโครงสรางเหล็กทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตและผูใชทั่วโลก ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสีจะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตโดยตรง อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวดังนี้
(1) การกําหนดราคาขายและราคาประมูลงานในโครงการตางๆ โดยรักษาสวนตางกําไรในระดับที่สามารถจะ
แขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมราคา
วัตถุดิบเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคารับจางผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนการสั่งซื้อและ
บริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม
(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(4) รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาทําใหสามารถเจรจาตอรองกับลูกคาเพื่อขอปรับราคาจําหนายให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางมีนัยสําคัญ
รับรองความถูกตอง...........................................
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(5) ติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน
ใหดีขึ้นอยูตลอดเวลาสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายทําใหสามารถกําหนด
ราคาขายในระดับที่เหมาะสมได
2. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ
บริษัทซื้อวัตถุดิบหลักทั้งหมดจากผูจําหนายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบใน
กรณีที่ผูจัดจําหนายไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหไดตามกําหนด
อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการติดตามประเมินสถานการณโดยใกลชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา
และจากการดําเนินงานในอดีตที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทําใหเชื่อมั่นวาจะไมไดรับ
ผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบดังกลาว
3. ความเสี่ยงดานบุคลากร
การผลิ ตเสาโครงสรางเหล็ก นั้นต องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด านจากวิศ วกรที่มี ประสบการณ ในการ
ออกแบบและการผลิตบริษัทจึงใหความสําคัญกับการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานตอเนื่องในระยะยาว โดยมีนโยบาย
จายคาตอบแทนใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดกับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน
4. ความเสี่ยงดานการทุจริต คอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อใหผูบริหารและพนักงานถือปฎิบัติตามนโยบายที่ประกาศ
ไว และนํ า ระบบที่มี ม าตรฐาน มาใช ในทุ ก กระบวนการทํ างาน เพื่ อ ลดชอ งทางการทุจ ริ ต มี ก ารควบคุ มการใช
งบประมาณ และติดตามการใชจายใหอยูในงบประมาณ วางระบบอํานาจอนุมัติอยางรัดกุม และสามารถตรวจสอบได
มีการใหความรูความเขาใจในนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นกับพนักงานและกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
เหมาะสม รวมทั้งเปดชองทางการรองเรียนทั้งภายในและภายนอก เพื่อบริษัทจะไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับการทุจริต
คอรรัปชั่น และหาทางแกไขปญหาได
5. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยไซเบอร (Cyber security risk)
เพื่อความปลอดภัยของขอมูล ที่บริษัทตองเก็บรักษา และปองกันการรั่วไหลหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได
จึงมีระบบ Firewall เพื่อปองกันการบุกรุกของ Hacker และมีระบบ Anti-virus ที่ Update และทําการสํารองขอมูล
อยางสม่ําเสมอ
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks)
1. ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อลูกคา
บริษัทมีระยะเวลาการใหเครดิตแกลูกคาอยูที่ 30-120 วัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งหากเรียก
เก็บหนี้ดังกลาวไมไดหรือไมครบตามจํานวนทั้งหมดอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองและฐานะทางการเงิน
บริษัทมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการกําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับลูกคาที่ทําธุรกิจกันมานาน สําหรับลูกคาราย
ใหมที่ทําการซื้อขายจะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจตองซื้อขายเปนเงินสดกอนในเบื้องตน นอกจากนี้ยังมีการ
กําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
มีการประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกระทําโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ สถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง และ
คาดการณศักยภาพและความเสี่ยงในการชําระหนี้ในอนาคตสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 1 ป ใหตั้งสํารองไวในอัตรา
รอยละ 100 และดําเนินการติดตามคุณภาพลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ
2. ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน
รับรองความถูกตอง...........................................
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ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิตเสาโครงเหล็กและสงมอบ
ใหแกลกู คาตามสัญญา ดังนั้น หากไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจสงผล
ตอการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และสงผลใหสภาพคลองลดลง
บริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคา
3. ความเสี่ยงดานแหลงเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจําเปนตองมีแหลงเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญ
ตามแผนทีไ่ ดวางไว บริษัทจึงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยหลายแหงที่ใหการสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม
4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการทําธุรกิจในตางประเทศ โดยมีการลงทุนทางออมผานบริษัทยอย ดังนั้นการทําธุรกรรมทางการเงิน
จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินตางประเทศ เพือ่ เปนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จึงตองมีการทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward contract) กับธนาคารไว
ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามกฎ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Risks)
1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
ในกระบวนการผลิตของบริษัท อาจทําใหเกิดปญหาภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งอาจทําใหเกิด
การรองเรียนของประชาชนในละแวกใกลเคียงได
บริษัทไดจัดใหมีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจวัดคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม ทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ น้ําเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดใหมีการตรวจวัดเปน
ประจําทุกป เพื่อนําผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งที่ผานมาผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมยังอยูในเกณฑที่ไมเกินเกณฑมาตรฐาน
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ (Disruptive Technology)
ปจจุบัน มีมูลเหตุหลายอยางที่ทําใหการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการมีเทคโนโลยีสมัยใหม เขามา
แทนที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคอนขางเร็ว และพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งบริษัทก็ตองปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนี้
โดยการติดตามขาวสาร ตางๆ และคาดการณผลกระทบที่จะมีผลตอธุรกิจของบริษัท และตองศึกษาเทคโนโลยี ใหมๆ
ในการผลิต รวมถึงมองหากิจการอื่นที่จะตอยอดได


บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
RWI เปนผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดอื่นๆ ซึ่งตองใชวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เปนวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีการจัดซื้อวัตถุดิบ
จากผูจําหนาย 5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และยุโรป เปนตน
ทั้งนี้บริษัทไดตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงดังกลาว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด เพื่อ
ประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
สั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และใหสอดคลองกับระยะเวลาการกําหนดราคาขาย
รับรองความถูกตอง...........................................
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ผลิตภัณฑของบริษัท และชวยใหสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และมีวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเพียงพอตอการผลิต
และจําหนายใหลูกคา
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
RWI ไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod)จากตางประเทศในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 30
ของยอดซื้อรวมทั้งหมด ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงานของบริษัท
ดังนั้น เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาวบริษัทไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบันการเงินทันที
เมื่ อ ยื่ นเป ด L/C ซึ่ ง สั ญญาไดค ลอบคลุ ม สัด ส ว นการซื้อ วั ต ถุ ดิบ จากต า งประเทศทั้ ง หมด ทํา ให ปด ความเสี่ ยงเรื่ อ ง
ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดหากคาเงินบาทออนตัวลงภายหลังจากวันที่ซื้อวัตถุดิบ อีกทั้งทําให
ทราบตนทุนของการนําเขาวัตถุดิบที่แนนอน
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน
RWI ไดนําเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแหงหนึ่งที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งเปนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะ
สั้นทั้งในและตางประเทศ ที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ําไดรับ
ผลตอบแทนที่แนนอน และไดดอกเบี้ยมากกวาการฝากเงิน อีกทั้งยังสามารถขายไดกอนครบกําหนด และมีโอกาสได
กําไรจากการขาย
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟา จําเปนตองซื้อเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิตไฟฟาจากตางประเทศ ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงาน
โดยตรง เนื่องจากอะไหลตางๆ รวมถึงการบํารุงรักษา ตองนําเขาจากตางประเทศเกือบทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว ENS จึงไดติดตอกับผูผลิตโดยตรงในการนําเขาอุปกรณและอะไหล
ตางๆ เพื่อลดรายจายในการดําเนินการผานตัวแทน อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความรู ความสามารถใหแกบุคลากรในการ
ติดตอประสานงานและทํางานรวมกันในการบํารุงรักษาเครือ่ งจักรกับผูผลิตโดยตรง อยางไรก็ตาม รายไดจากการดําเนิน
ธุรกิจของ ENS มาจากภายในประเทศทั้งสิ้น ดังนั้นความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมมีผลตอรายไดของ ENS
• ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ
ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟา ซึ่งตองใชกาซธรรมชาติ เปน
เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟาและลมรอน ซึ่งมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงานโดยตรง เนื่องจาก
เชื้อเพลิงที่ใชทั้งหมดจะมาจากผูผลิตเพียงรายเดียวคือการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ดังนั้น ENS ไดติดตามขาวสารและแนวโนมในการปรับราคากาซอยางใกลชิด รวมถึงไดหารือรวมกันกับการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย เพื่อหาแนวทางเปนไปไดในการซื้อขายกาซลวงหนา อีกทั้งศึกษารายละเอียดของการ
นําเขากาซธรรมชาติเหลว เพื่อเปนอีกทางเลือกในการลดความเสี่ยงในสวนนี้ลง
ในอนาคตหากโครงการแปลงขยะเปนเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟา จังหวัดสระบุรี ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จ และสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชยได ENS จะสามารถใชกาซสังเคราะหจากเชื้อเพลิงพลังงานที่มีราคาต่ํากวา
กาซธรรมชาติ ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตและการดําเนินงานไดเปนอยางมาก
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา
รับรองความถูกตอง...........................................
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ENS มีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตที่จะเขารวมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญากําจัดขยะระยะยาวกับ
หนวยงานของรัฐในโครงการแปลงขยะเปนเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟา ณ พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งอยูใน
ระหวางการศึกษาเบื้องตน หากสําเร็จจะทําใหสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจดานบริหารการจัดการพลังงาน
และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟาใหแก บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโก จํากัด แตเพียง 2
ราย อีกทั้งยังไดมีการเจรจากับลูกคาอีกหลายราย เพื่อที่จะกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมอีกดวย
• ความเสี่ยงดานบุคลากร
ENS ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน และบริ ห ารโรงผลิ ต ไฟฟ า จํ า เป น ต อ งอาศั ย ความรู
ความสามารถของบุคลากรเฉพาะดาน และตองเปนบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณ ดังนั้น การสูญเสียหรือ
การขาดแคลนบุคลากรยอมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ดังนั้น ENS จึงมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว พรอมกันนั้นก็พยายามคัดสรรบุคลากรภายนอกที่
มีความสนใจและมีประสิทธิภาพเขารวมงาน เพื่อสรางบุคลากรดานนี้ใหเพิ่มมากขึ้น และยังจัดใหมีการอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัทอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งใหพนักงานแตละโรงงานทํางานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน รวมถึงใหทํางาน
ภาคสนามจริงรวมกับผูเชี่ยวชาญจากบริษัทผูผลิต เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญและประสบการณ โดย ENS
ไดมีการเสนอผลตอบแทนที่สอดคลองกับมาตรฐานตลาดแรงงาน และสวัสดิการตางๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพประจําป เบี้ยเลี้ยง การประกันภัย ซึ่งคาดวาจะลดความเสี่ยงในสวนนี้ลงได
• ความเสี่ยงดานเครื่องจักร
ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟา จําเปนตองซื้อเครื่องจักรที่
เกี่ยวของผลิตกระแสไฟฟาจากผูผลิตเฉพาะ ซึ่งแตละผูผลิตจะมีเทคโนโลยีและคุณลักษณะเฉพาะตัวไมเหมือนกัน จึงมี
การเปดกวางไมผูกขาดตอการจัดซื้อ จัดจาง เครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการผลิตกระแสไฟฟา จึงสามารถเปรียบเทียบกัน
ระหวางผูผลิตไดในหลายๆ ดาน เชน คุณภาพ การใหบริการหลังการขาย ตัวแทนจําหนายในประเทศ เทคโนโลยี และ
ราคา คาดวาจะทําใหสามารถลดความเสี่ยงในสวนนี้ลงได อีกทั้งไดทําสัญญาบํารุงรักษาระยะยาวตลอดอายุการใชงาน
ของเครื่องจักรกับบริษัทผูผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการบํารุงรักษาเครื่องจักรลง
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพยสินและกรรมสิทธิ์
รายการสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2563 มีดังตอไปนี้
ลักษณะทรัพยสิน
1. สิทธิการเชาบนที่ดิน 6 แปลง
จํานวน 30-3-32 ไร
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
2. ที่ดิน 3 แปลง
จํานวน 29-0-36 ไร
ที่ตั้งเลขที่ 247 ถนนรมเกลา
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
3. อาคาร 7 หลัง
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
จังหวดระยอง 21150
4. อาคาร 11 หลัง
ที่ตั้งเลขที่ 247 ถนนรมเกลา
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
5. เครื่องจักร และอุปกรณ

6. เครื่องจักรและอุปกรณ

32

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บริษัทยอย
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน)
ทําสัญญาเชาระยะยาว 20 ป กับ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจาย
คาเชาเปนรายปๆ ละ 9.28 ลานบาท
บริษัทยอย
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
(UWC)

167.46

บริษัทยอย
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน)

19.94

บริษัทยอย
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

15.78

บริษัทยอย 1 แหง
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทยอยของ UWC 1 แหง
บริษัท พาราไดซ กรีน เอนเนอยี่จาํ กัด
บริษัทยอย

23.96

253.53

182.58

ภาระผูกพัน
0

1

2

3

4

ไมมภี าระผูกพัน

ไมมภี าระผูกพัน

ไมมภี าระผูกพัน

ไมมภี าระผูกพัน

ไมมภี าระผูกพัน

ไมมภี าระผูกพัน
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ลักษณะทรัพยสิน

32

แบบ 56-1 ประจําป 2563
มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน)
7. เครื่องขุดเจาะอุโมงค
9. สิทธิการใชทรัพยสินรอตัด
บัญชี (ระบบทอยอยสงกาซ
ของบริษัท ปตท.จํากัด
(มหาชน)) ที่ตั้ง เลขที่ 40
หมูที่ 2 ตําบลหนองปลิง
อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

บริษัทยอย
บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
มีระยะเวลาการใช 15 ป โดยเปน
งานระบบทอยอยสงกาซของ บริษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท
เอ็นเนซอล จํากัด เปนผูร ับผิดชอบ
คาใชจายในการกอสรางทั้งหมด และ
จะตองสงมอบโอนระบบทอยอยสง
กาซจนถึงแนวที่ดินโรงงานใหเปน
กรรมสิทธิ์ของ ปตท.
33

5.80
0.36

5

ไมมภี าระผูกพัน

ไมมภี าระผูกพัน

รับรองความถูกตอง...........................................
- 34 -
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4.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชา
4.2.1

สัญญาเชาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมของบริษัทยอย
คูสัญญา
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“ผูใหเชา”)
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”)
วันทําสัญญา
15 มิถุนายน 2563
ทรัพยสินที่เชา
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวนเนื้อที่ 30-3-32 ไร
ระยะเวลาการเชา
20 ป ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 14 มิถุนายน 2583 โดยสามารถตอ
ระยะเวลาการเชาอีก 20 ป ตามอัตราคาเชาและเงื่อนไขที่ผูใหเชากําหนด
อัตราคาเชา
301,000 บาทตอไรตอป (คํานวณอัตราคาเชาตามพื้นที่ตอเนื้อที่หนึ่งไรโดยเศษ
ของไรใหคํานวณตามสวน) และปรับอัตราคาเชาตอไรเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ในอัตรา
รอยละ 3

การตออายุสัญญาเชา

ปสุดทายกอนสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 6 เดือนจะตองแจงความ
ประสงคเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบโดยผูใหเชาจะพิจารณา
ใหเชาตออีก 20 ปตามอัตราคาเชาและเงื่อนไขที่ผูใหเชาไดกําหนด

คูสัญญา

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) (“ผูใหเชา”)
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (“ผูเชา”)
1 ตุลาคม 2549
ที่ดินบางสวนภายใน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)
จํานวนเนื้อที่ 0-2-44 ไร
15 ป ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2549 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 หากครบ
กําหนดสัญญาแลวไมมีฝายใดยกเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญามีผลบังคับใชตอไป
จนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา
10,000.- บาทตอป โดยจายคาเชาทุกๆ สิ้นเดือน

วันทําสัญญา
ทรัพยสินที่เชา
ระยะเวลาการเชา

อัตราคาเชา
คูสัญญา
วันทําสัญญา
ทรัพยสินที่เชา
ระยะเวลาการเชา

อัตราคาเชา

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) (“ผูใหเชา”)
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (“ผูเชา”)
22 กรกฎาคม 2554
ที่ดินบางสวนภายใน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)
จํานวนเนื้อที่ 0-1-50 ไร
15 ป 4 เดื อ น ตั้ ง แต วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2554 โดยยกเว น ค า เช า ในช ว ง
ระยะเวลา 4 เดือนแรก โดยแรกเก็บคาเชาตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
10,000.- บาทตอป โดยจายคาเชาทุกๆ สิ้นเดือน
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
4.2.2

แบบ 56-1 ประจําป 2563

สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการของบริษัทและบริษัทยอย
• บริษัท และบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) บริษัท
เอ็ น เนซอล จํ า กั ด บริ ษั ท ไปป ไลน เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด และบริ ษั ท เอเวอร ก รี น ไบโอแมส จํ า กั ด
มีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา ตั้งอยูที่อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยไดทําสัญญาเชาสํานักงานเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1
มีนาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 เนื้อที่ 1,408 ตารางเมตร โดยมีอัตราคาเชา 210 บาท
ตอตารางเมตร และคาบริการ 200 บาทตอตารางเมตร อัตราคาเชา 295,680 บาทตอเดือน และอัตรา
คาบริการ 281,600 บาทตอเดือน จายชําระทุกวันที่ 5 ของเดือน
• บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) เนื่องจาก WJC ไดหยุดดําเนินกิจการ โดยไดรวบรวม
และขายทรัพยสินทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสราง พรอมกับไดดําเนินเจรจาตกลง
กับนางสาวสํารวย เดชสุภา และนายธงชัย สุรวัฒนาวรรณ ผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อยกเลิกสัญญาเชา
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๖๕๒๘ และ ๗๖๕๖๓ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กอนครบกําหนด
ระยะเวลาเชา ๑๐ ป ตามที่ไดจดทะเบียนการเชาสิบป ไวกับสํานักงานที่ดิน สาขาศรีราชา ฉบับลงวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น WJC ไดตกลงยกเลิกสัญญาเชากับเจาของที่ดินและสงมอบที่ดินคืนใหแกผูเชา
เปนที่เรียบรอยแลว และ WJC จึงไปดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเชาสิบปกับสํานักงานที่ดิน
สาขาศรีราชา เพื่อปลดภาระผูกพันระหวางผูเชาและผูใหเชาทางทะเบียน
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน
- ไมมี 5.2 คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินเปนตัวเลขได
- ไมมี 5.3 คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
- ไมมี -
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
6.1 ขอมูลทั่วไป
6.1.1 ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแลว
มูลคาที่ตราไว
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน
โทรศัพท
โทรสาร
website

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
ดานธุรกิจลงทุน (Holding Company)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
968,684,506 บาท
745,141,929 บาท
1 บาท ตอหุน
0107536000935
0-2049-1041
0-2049-1045
www.cenplc.com

6.1.2 การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
1. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ผลิตภัณฑและบริการ
(1) เสาสงไฟฟาแรงสูง
(2) เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
(3) เสาโทรคมนาคม
(4) โครงสรางเหล็กทั่วไป
(5) การบริการชุบสังกะสี
(6) การจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
(7) ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
:
247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท
:
0-2543-9020-8
โทรสาร
:
0-2543-9189, 0-2543-9029
website
:
www.uwc.co.th
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
ทุนจดทะเบียน 1,711,128,364.40 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว
1,316,252,588 บาท แบงเปนหุนสามัญ 13,162,525,880 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.10 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 4,950,839,150 หุน คิดเปนรอยละ 37.61
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

2. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ผลิตและจําหนาย
(1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed
Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand
for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
(4) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ
“OLC”)
(5) ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ที่ตั้งสํานักงาน
:
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โรงงาน
:
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท
:
0-2049-1001-4
โทรสาร
:
0-2049-1005-6
website
:
www.rwi.co.th
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
ทุนจดทะเบียน 447,273,889.50 บาท และทุนชําระแลว 318,182,593
บาท แบงเปนหุนสามัญ 636,365,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 445,425,950 หุน คิดเปนรอยละ 72.93
3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ที่ตั้งสํานักงาน

:

โทรศัพท
โทรสาร
โรงงาน
หนองแค 1
โรงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

:
:
:

จํานวนหุนที่จําหนาย

:

จํานวนหุนที่บริษัทถือ

:

:

ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนใหแกบริษัท เอสซีจี
เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโกเซรามิค จํากัด
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2049-1041
0-2049-1045
40 หมู 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
61 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230
ทุ น จดทะเบี ย น 484,000,000 บาท และทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว
302,500,000 บาท แบ งเปน หุน สามั ญ 4,840,000 หุ น มูล คา ที่ต ราไว
หุนละ 100 บาท
จํานวน 4,839,991 หุน คิดเปนรอยละ 100.00
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
บริการกอสรางงานโลหะ งานออกแบบ และบริการขึ้นรูปโลหะ มีโรงงาน
ตั้งอยูที่แหลมฉบังโดยรับงานโลหะทั้งในและตางประเทศของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมกอสราง และอื่นๆ
ที่ตั้งสํานักงาน
:
543/4 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท
:
038-340-104
โทรสาร
:
038-340-105
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลว 150,000,000 บาท แบงเปน
หุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 1,413,800 หุน คิดเปนรอยละ 94.25
5. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
รับเหมากอสรางและรับขุดเจาะอุโมงค
ที่ตั้งสํานักงาน
:
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท
:
0-2049-1041
โทรสาร
:
0-2049-1045
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
ทุ น จดทะเบี ย น 150,000,000 บาท และทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว
144,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 1,439,996 หุน คิดเปนรอยละ 100.00
6. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด (EBM)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล
ที่ตั้งสํานักงาน
:
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท
:
0-2049-1041
โทรสาร
:
0-2049-1045
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 4,950,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

6.1.3 บุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

:

นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210
นายสุชาติ พานิชยเจริญ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475
บริษัท เอส พี ออดิส จํากัด
503/31 อาคารเคเอสแอลทาวเวอร
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2642-6172-4

6.2 ขอมูลสําคัญอืน่
-ไมม-ี
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