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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต และธุรกิจคาวัสดุกอ
สรางและเครื่องตกแตงบาน 
 
(3.1) ธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีต 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับปูน คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได
รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มอก. ภายใตเครื่องหมายการคา “CCP” ไดแก ทอน้ํา อิฐบล็อค บล็อค
ปูพื้นถนน บล็อคปูทางเทา คันหินทางเทา คันหินเกาะกลางถนน ผนังคอนกรีต บอพักคอนกรีต บอบําบัดน้ําเสีย และ 
คอนกรีตผสมเสร็จ เปนตน รวมทั้งรับจางผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตตามคําส่ัง นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนาย
รายใหญประเภทผูผลิตของปูนซีเมนตนครหลวง และเปนตัวแทนจําหนายรายใหญของปูนซีเมนตทีพีไอและปูนเอเชีย  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเสนอบริการสงมอบผลิตภัณฑตรงตามเวลา ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญของธุรกิจ ซึ่งลูก
คาของบริษัทฯ จะเปนผูรับเหมากอสราง หรือผูประกอบการตางๆ ในโครงการกอสราง ดังนั้น การสงมอบผลิตภัณฑ
ใหตรงและทันตอเวลาตามความตองการของลูกคา จะทําใหลูกคาสามารถควบคุมตนทุนและการแขงขันไดในธุรกิจ 
โดยบริษัทฯ มีรถขนสงประมาณ 104 คัน บ. ตะวันออกการขนสงมีรถขนสงประมาณ 42. คัน บ. ชลบุรีกันยงมีรถขน
สงประมาณ 27 คัน รวมทั้งกลุม 173 คัน ซึ่งบริการขนสงผลิตภัณฑใหแกบริษัทฯ ซึ่งพรอมใหบริการสงผลิตภัณฑให
แกลูกคาทั่วประเทศ 
 

(3.1.1) ลักษณะของผลิตภัณฑและการใหบริการ 
 

(3.1.1.1) ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 
(1) ผลิตภัณฑคอนกรีตสําหรับงานถนน (Road and Pathway) ไดแก บล็อคปูพื้นถนน บล็อคปูทาง

เทา คันหินทางเทา คันหินเกาะกลางถนน และแผนปูทางเทาลวดลายตางๆ เปนตน  
(2) ผลิตภัณฑคอนกรีตสําหรับงานโครงสรางและสําหรับงานฐานราก (Foundation and Structure)  

ไดแก 
- เสาเข็ม ซึ่งมีหลายขนาด และรูปแบบ เชน เสาเข็มรูป  เสาเข็มจตุรัส และเสาเข็มรวมเปนตน 
- แผนพื้นอาคารทั้งใหญและเล็ก ตั้งแตอาคารพาณิชยจนถึงแผนพื้นสะพาน ไดแก แผนพื้น

กลวง 
- คานทุกขนาดตั้งแตคานอาคารพาณิชยจนถึงคานสะพาน 
- ผนังคอนกรีต 
- บล็อคกอผนัง ผนังสะพาน 
- งานรับจางออกแบบ 

(3) ผลิตภัณฑคอนกรีตสําหรับระบบระบายน้ํา (Water Treatment System) ผลิตภัณฑโดยคราวมีดัง
นี้ 

- ทอปากระฆัง (Bell & Spigot) ขนาดสนผาศูนยกลางตั้งแต 0.3 ถึง 2 เมตร ยาว 1 ถึง 3 เมตร 
ทั้งแบบชนิดเสริมเหล็กและไมเสริมเหล็ก ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตทอเสริมพลาสติก
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สําหรับงานน้ําเสียที่ตองการความทนทานทางเคมีมากกวาปกติ โดยบริษัทฯ สามารถปรับ
เปล่ียนขนาดไดตามความเหมาะสม 

- ทอดันลอด (Jacking Pipe) ขนาดทําไดเชนเดียวกับ ทอปากระฆัง และสามารถเสริม
พลาสติกไดตามความจําเปนของโครงการ 

- ทอส่ีเหลี่ยม (Man Hold) ขนาดกวาง 0.8 ถึง 3.5 เมตร ยาวตั้งแต 1 เมตรถึง 3 เมตร ทั้งชนิด
คอนกรีตธรรมดาและเสริมพลาสติก ทั้งนี้บริษัทยังสามารถผลิตบอพักไดอีกดวย 

- ทอระบายน้ําสําหรับงานราชการและงานทั่วไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (TIS) ตั้งแต 1-4 
ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 0.3 เมตรถึง 1.5 เมตร ยาว 1 เมตร 

 
บริษัทฯ ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในผลิตภัณฑคอนกรีตทุกผลิตภัณฑ และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 
ทั้งในระบบสวนโรงงานและสํานักงาน 

ทั้งนี้ ลูกคาสามารถสั่งทําผลิตภัณฑไดตามรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะ โดยบริษัทฯ สามารถรับงานผลิต
ผลิตภัณฑคอนกรีตไดทุกประเภทและทุกความตองการของลูกคา (Made-to-order) โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู
เชี่ยวชาญและเครื่องจักรอันทันสมัย รวมทั้งกําลังการผลิตที่สูงสุดถึง 26,000 คิวตอเดือน ซึ่งเพียงพอสามารถรองรับ
งานตามคําส่ังได หากลูกคามีความตองการผลิตภัณฑคอนกรีตที่ไมตรงตามมาตรฐานที่วางไวโดยเฉพาะ 

 
 

(3.1.1.2) ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ  
โดยผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จนี้จะผสมในสัดสวนตามคําส่ังของลูกคา สําหรับใชในงานที่แตกตางกัน

ไป ซึ่งจะมีบริการขนสงและบริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ถึงหนางานกอสราง ในรัศมีไมเกินระยะเวลา 2 ชั่วโมง 30 
นาที จากสาขาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 14 แหง ซึ่งกระจายครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ภาคตะวันออก  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรับงานคอนกรีตผสมเสร็จในตางประเทศ โดยตั้งแตกันยายน ป 2545 บริษัทฯ ได
เริ่มรับงานเปนผูรับเหมาชวง (Subcontractor) สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จและบริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ในโครง
การ Hulhumale Stage 1 Building Work Project ที่ประเทศมัลดีฟ โดยโครงการเสร็จส้ินประมาณเดือนมิถุนายน
2546 ปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางรองานโครงการใหมจากผูรับเหมาชวงซึ่งคาดวาจะทราบผลประมาณตนป 2547 
และโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จไดดําเนินการรับจางผลิตคอนกรีตผสมเสร็จใหแกผูรับเหมาทองถิ่น 

 

(3.1.1.3) ผลิตภัณฑวัสดุกอสราง  
ไดแก ปูนซีเมนตผงที่ใชกับงานฐานรากใตดิน ทราย หิน เปนตน  
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายรายใหญประเภทผูผลิตของปูนซีเมนตนครหลวง และเปนตัวแทนจําหนาย

รายใหญของปูนซีเมนตทีพีไอและปูนซีเมนตเอเชีย ทั้งนี้ ปูนซีเมนตผงที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายจะเปนปูน
ซีเมนตที่ใชสําหรับงานทุกประเภท ไดแก การสรางบานหรืออาคาร การกอสรางงานถนน งานฐานราก และงานเสา
เข็ม สําหรับวัสดุกอสราง ประเภททราย หิน บริษัทฯ จําหนายเปนสัดสวนต่ํากวารอยละ 1 ของยอดจําหนายรวมของ
บริษัทฯ 
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(3.1.2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

(3.1.2.1) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ 
 

กลยุทธการแขงขัน 
1 การบริการที่ดีเลิศ ตรงตอเวลา สามารถขนสงผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปไดทั่วประเทศ โดยมีรถ

ขนสงผลิตภัณฑคอนกรีตเปนของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งส้ินกวา 173 คัน และสําหรับผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ 
สามารถขนสงครอบคลุมในรัศมี 2 ชั่วโมง 30 นาที จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจ จึงสามารถใหบริการและสงมอบผลิตภัณฑไดตรงตามสัญญาที่ตกลงกับลูกคาไว โดยจะทําใหลูกคาพึงพอใจ
อยางสูงสุด เนื่องจากลูกคาสามารถควบคุมตนทุนคากอสรางและคาแรงได ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ สามารถใหบริการที่ดี
เลิศ ตรงตอเวลา แกลูกคาไดนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานเปนของตนเองซึ่งมีกําลังการผลิตสูง สามารถวางแผน
การผลิตใหทันกับกําหนดการสงผลิตภัณฑใหลูกคาได รวมทั้งบริษัทฯ มีรถขนสงผลิตภัณฑจํานวนมาก ทําใหมีความ
พรอมที่จะขนสงผลิตภัณฑไปยังลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

2 ผลิตภัณฑคอนกรีตที่หลากหลายและมีคุณภาพและมาตรฐานสูง เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 
โดยผลิตภัณฑของกลุมบริษัท ในผลิตภัณฑคอนกรีตทั้งส้ิน 62 รายการ ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ทั้งในสวน
โรงงานและสํานักงาน รวมไปถึง มาตรฐานในการออกแบบและตัวผลิตภัณฑคอนกรีตดวย  

3 สามารถผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตตามคําส่ังของลูกคาไดในทุกความตองการ (made-to-order) 
โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญและเครื่องจักรอันทันสมัย โดยมีกําลังการผลิตสําหรับผลิตภัณฑคอนกรีต
สําเร็จรูปสูงสุดถึง 26,000 คิวตอเดือน ซึ่งเพียงพอสามารถรองรับงานตามคําส่ังได หากลูกคามีความตองการผลิต
ภัณฑคอนกรีตที่ตรงตามมาตรฐานที่วางไว ซึ่งจะแตกตางจากผลิตภัณฑทั่วๆ ไป รวมทั้งมีกําลังการผลิตสําหรับผลิต
ภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จสูงสุดถึง 50,000 คิวตอเดือน โดยมีสาขาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 14 แหง กระจายอยูใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก  

4 ราคาที่เหมาะสมและแขงขันไดในธุรกิจ 
 

 

ลักษณะลูกคา 
สามารถแบงลักษณะลูกคาตามสายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดดังนี้   
1. ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 

บริษัทฯ มีกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน  
• สําหรับลูกคาภาครัฐ บริษัทฯ มีการเขารับงานเองโดยตรงจากหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของ

โครงการกอสรางตางๆ หรืออาจผานกลุมรับเหมากอสรางในโครงการของรัฐ  
• สําหรับลูกคาภาคเอกชน ไดแก ผูรับเหมากอสรางที่กอสรางโครงการ ในโครงการหมูบาน 

อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา 
บริษัทฯ มีลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งลักษณะการสั่งซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปจะมีทั้งการ

ส่ังซื้อผลิตภัณฑในรูปแบบมาตรฐานและการสั่งทําผลิตภัณฑใหไดตามรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะของแตละโครง
การ สําหรับป 2545 ถึง ปจจุบัน บริษัทฯ มีลูกคาภาครัฐและภาคเอกชนในสัดสวนเฉลี่ย รอยละ 70 ตอ 30 เมื่อคิด
จากรายไดรวมของบริษัทฯ  
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บริษัทฯ มีโครงการสําคัญที่ส่ังซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปของบริษัทฯ ตั้งแตป 2541 – 2545 ดังนี้ 
 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ป 2541 - 2545 • โครงการบําบัดน้ําเสียเมืองพัทยา 

• โครงการบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร 
• โครงการบําบัดน้ําเสียนครราชสีมา 
• โครงการบําบัดน้ําเสียกาญจนบุรี 
• โครงการบําบัดน้ําเสียสุพรรณบุรี 
• โครงการบําบัดน้ําเสียฉะเชิงเทรา 
• โครงการบําบัดน้ําเสียบุรีรัมย 
• โครงการบําบัดน้ําเสียลําปาง 
• โครงการบําบัดน้ําเสีย อ.หัวหิน 
• โครงการบําบัดน้ําเสียเชียงราย 
• ถนนสุขาภิบาล 3 
• ถนนพัฒนาการ–รามคําแหง  
• ถนนชลบุรี – พนัสนิคม 
• ถนนเลียบบึงมักกะสัน 
• ถนนศรีนครินทร–รามคําแหง 
• ถนนตากสิน – เพชรเกษม 
• ถนนวัดนครอินทร 
• กรมอูสัตหีบ 
• สะพานขามแยกมาบตาพุด 
• ทางพนมสารคาม – กบินทรบุรี 
• ถนนสาย 331 
• รถไฟรางคูหัวหมาก 

• โรงงานอายิโนะโมโตะ จ.กําแพงเพชร 
• โรงงานไฮเนเกน 
• หางโลตัส 
• นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

 

สําหรับชวงมกราคม – กันยายน 2546 บริษัทฯ มีโครงการตางๆ ที่ส่ังซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป มี
จํานวน 76 โครงการ คิดเปนมูลคารวม 156,140,775 บาท ซึ่งโครงการภาครัฐและเอกชนที่ส่ังซื้อผลิตภัณฑคอนกรีต
สําเร็จรูป สูงสุด 10 อันดับแรก ในระหวางมกราคม – กันยายน ป 2546 มีดังนี้ 
 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน 
1. ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ตอน 3 อีสเทิรนซีบอรด 
2. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย อ.หัวหิน ทาเรือสยามซีพอรต 
3. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย นครลําปาง หมูบานเพอรเฟคเพลส ถ. สุขาภิบาล 
4. ถนนแยกแหลมฉบัง หมูบานบานสวน ชลบุรี 
5. ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ตอน 1, 2 สถานีรถไฟขอนแกน 
6. เทศบาลตําบลแหลมฉบัง โรงงานบริดสโตน ชลบุรี 
7. ถนนทางเลี่ยงเมืองพนมสารคาม หมูบานอํานวยพร ศรีราชา 
8. เทศบาลเมืองสงขลา หางโลตัส จรัลสนิทวงศ 
9. ถนนทางเขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ หมูบานเคหะนคร 2 ชลบุรี 
10. ถนนสายศรีราชา – พัทยากลาง บานแสนสิริ รามอินทรา กรุงเทพ 
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2. ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ 
บริษัทฯ มีกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน เชนเดียวกับผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป 
• สําหรับลูกคาภาครัฐ บริษัทฯ มีการเขารับงานเองโดยตรงจากหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของ

โครงการกอสรางตางๆ หรืออาจผานกลุมรับเหมากอสรางในโครงการของรัฐ  
• สําหรับลูกคาภาคเอกชน ไดแก ผูรับเหมากอสรางที่กอสรางโครงการ ในโครงการหมูบาน 

อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา 
โดยลูกคาจะส่ังบริษัทฯ ใหผสมผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จตามสัดสวนเพื่อใชในงานที่แตกตาง

กันไป 
บริษัทฯ มีลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยบริษัทฯ มีลูกคาภาครัฐและภาคเอกชนในสัดสวน

โดยเฉลี่ย รอยละ 70 ตอ 30 เมื่อคิดจากรายไดรวมของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีโครงการสําคัญที่ส่ังซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทฯ ตั้งแตป 2541 - 2545

ดังนี้ 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ป 2541 - 2545 • ศาลเยาวชน ชลบุรี 
• กองควบคุมความประพฤติชลบุรี 
• สํานักงานปาไมชลบุรี 
• อาคารในมหาวิทยาลัยบูรพา ไดแก 
 อาคารภปร 
 หอประชุมธํารงค บัวศรี  
 อาคารกองกิจการนักศึกษา  
 กลุมอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร 
 อาคารคณะวิทยาศาสตร ชีวภาพ 
 อาคารพระเทพรัตนราชสุดา  
 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี  
 อาคารหอพัก ช.ย.  
 อาคารฉลองราชย 50 ป 

• อาคารโรงเรียนดาราสมุทร 
• สโมสรอาคารสินทนาการ 
• อาคารโรงเรียนปรีชานุศาสตร 
• หางแม็คโครชลบุรี 
• หางโลตัสชลบุรี 

 

สําหรับชวงมกราคม – กันยายน 2546 บริษัทฯ มีโครงการตางๆ ที่ส่ังซื้อผลิตภัณฑคอนกรีต
ผสมเสร็จมีจํานวน 64 โครงการ คิดเปนมูลคารวม 307,286,708.54 บาท ซึ่งโครงการภาครัฐและเอกชนที่ส่ังซื้อผลิต
ภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จสูงสุด 10 อันดับแรก ในระหวางมกราคม – กันยายน ป 2546 มีดังนี้ 

 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. สวนขยายทางดวนบางนา – รามอินทรา (S1) โรงงานบริจสโตน นิคมอมตะ 
2. ถนนสวนตอขยาย ภาษีเจริญ โรงงาน MAXXIS นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอรนซีบอรด 
3. ถนนกรุงเทพ - กรีฑา โรงงานมิชลิน ถนนกิ่งแกว 
4. สะพานขามแยก ถ.สุขาภิบาล 3 สวนขยายโรงงานไทยโอเลฟน มาบตาพุด 
5. ถนนคลองลัดโพธิ์ นิคมอุตสาหกรรม MAXXIS อ.บอวิน ชลบุรี 
6. ถนนจอมเทียน 13 พัทยา โรงงาน VUTEG บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
7. ถนนสาย J.2229 กรุงเทพ - ชลบุรี หมูบาน TMY มาบตาพุด 
8. ถนนสุขา สาย 3 ศรีราชา โรงงาน GDT2 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอรนซีบอรด 
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 ภาครัฐ ภาคเอกชน 
9. สะพานขามทางหลวงสาย 331 ถนนรอบนิคมอุตสาหกรรมปนทอง 
10. ถนน โคงดารา หุบบอน ศรีราชา โรงงานแซม แหลมฉบัง 

 

3. ผลิตภัณฑวัสดุกอสราง 
ลักษณะลูกคาของผลิตภัณฑวัสดุกอสรางมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก ผูรับเหมางานฐาน

ราก ผูรับเหมางานสรางถนน ผูประกอบการผลิตภัณฑที่มีลักษณะการใชงานที่อยูลึกลงไปใตพื้นดิน เชน เสาเข็ม 
เปนตน 

บริษัทฯ มีโครงการตางๆ ซึ่งเปนโครงการภาครัฐและเอกชนที่ส่ังซื้อปูนซีเมนตผงจากบริษัทฯ คิด
เปนมูลคารวม 276,900,000 บาท สําหรับป 2545 และ 147,567,780.74 บาท สําหรับชวงมกราคม – กันยายน ของ
ป 2546 

 
กลุมลูกคาเปาหมาย 
บริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายใน 2 ปขางหนา เปนโครงการดานการโยธาและระบบจราจรของภาครัฐ ซึ่ง

เปนโครงการที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระหวางป 2547 – 2548 ซึ่งอยูภายในเขตบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเขา
รวมประมูลงานคอนกรีต หรือ มีสวนรวมในการรับงานคอนกรีตรวมกับผูรับเหมาของโครงการตางๆ เหลานี้ อยางไรก็
ตาม ปจจัยที่มีผลใหบริษัทฯ สามารถไดรับงานคอนกรีตจากโครงการดังกลาว คือ การเสนอราคาที่เหมาะสม กําลัง
การผลิตที่พอเพียงของบริษัทฯ รวมทั้งชื่อเสียงและประวัติการทํางานที่ผานมาของบริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯ มีรายได
จากการขายผลิตภัณฑคอนกรีตจํานวน 480.66 ลานบาท และ 300.40 ลานบาท ในป 2545 และไตรมาสที่ 1-2 ป 
2546 ตามลําดับ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับงบประมาณสําหรับงานผลิตภัณฑคอนกรีตของโครงการดานการโยธาและ
ระบบจราจรของภาครัฐ ระหวางป 2547-2548 มูลคา 8,444.66 ลานบาท (ตามตารางในหนาถัดไป) ซึ่งเปนกลุมลูก
คาเปาหมายของบริษัท กับยอดขายของบริษัทฯ ป 2545 จะคิดเปนประมาณรอยละ 5.69 และสําหรับไตรมาสที่ 1-2 
ป 2546 จะคิดเปนประมาณรอยละ 3.56 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทฯ สามารถรับงานคอนกรีตสําเร็จรูปไดตามกําลังการผลิตสูงสุด 26,000 
คิวตอเดือน และ งานคอนกรีตผสมเสร็จไดตามกําลังการผลิตสูงสุด 50,000 คิวตอเดือน ซึ่งในปจจุบัน มีอัตราการใช
กําลังการผลิต สําหรับคอนกรีตสําเร็จรูป 17,000 คิวตอเดือน และสําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ 27,000 คิวตอเดือน 
หรือคิดเปนรอยละ 65.38 และรอยละ 54.00 ตามลําดับ ซึ่งยังมีกําลังการผลิตพอที่จะรับงานคอนกรีตในอนาคตได
อีกจํานวนหนึ่งโดยไมตองลงทุนขยายกําลังการผลิต อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไดรับงานคอนกรีตในปริมาณที่มาก
กวากําลังการผลิต และพิจารณาจากผลตอบแทนในการลงทุนของแตละโครงการ รวมทั้งฐานะการเงินของบริษัทฯ 
ประกอบกันแลวมีความคุมคาในการลงทุน บริษัทฯ ก็สามารถวางแผนขยายกําลังการผลิตไดโดยการสั่งซื้อเครื่องจักร
และจัดหารถขนสงเพิ่มเติมได อนึ่ง การสั่งซื้อเครื่องจักรสําหรับผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตใชเวลาประมาณ 3-6 เดือน 
และโดยทั่วไปบริษัทฯ รับทราบผลการเขารับงานกอนลวงหนาการสงมอบผลิตภัณฑประมาณ 3-6 เดือนเชนกัน ซึ่ง
เปนระยะเวลาที่พอเพียงกับการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต 
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โครงการดานการโยธาและระบบจราจรของภาครัฐ ระหวางป 2547-2548 

งบประมาณสําหรับ 
งานผลิตภัณฑ
คอนกรีต 
(ลานบาท) 

1. โครงการกอสรางศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 3) 2,470.00 
2. โครงการ ถนนไมตรีจิตร และ ถนน คลองเกา 520.00 
3. โครงการสะพานขาม ถนนนิมิตใหม ถนนรามคําแหง และ ถนนราษฏรอุทิศ ตามแนวถนนสุวินทวงค 988.00 
4. โครงการถนนพระยาสุเรนทร (ตอนที่ 1 กม.0+000 - 3+300) 270.00 
5. โครงการถนนหทัยราษฎร 920.00 
6. โครงการถนนเพชรเกษม  ชวงจากคลองทวีวัฒนา  ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 204.40 
7. โครงการถนนพุทธมณฑลสาย 2  จากถนนเพชรเกษม  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร (กอสรางขั้นที่ 1) 368.00 
8. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางบอน 5  จาก ถนนเอกชัย ถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต 176.00 
9. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางขุนเทียนชายทะเล  ชวงจากถนนพระราม 2 ถึงสะพานขามคลอง

เชิงตาแพ 
354.00 

10. โครงการสะพานขามทางแยก ถนนพุทธมณฑลสาย 1   กับถนนบรมราชชนนี 280.00 
11. โครงการสะพานขามทางแยก  ถนนบางขุนเทียน กับพระราม 2 230.00 
12. โครงการถนนทวีวัฒนา จากถนนบรมราชชนนี ถึงถนนอุทยาน 124.00 
13. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนซอยวัดทุงลานนาชวงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ม.รามคําแหง 96.20 
14. โครงการจตุรทิศตะวันออกชวง ค. สวนตอจากถนนเลียบบึงมักกะสันถึงถนนเลียบคลองบางกะป 160.00 
15. โครงการถนนรามคําแหง  จากคลองบานมา   ถึงคลองบางชัน 488.00 
16. โครงการกอสรางถนนเจาคุณทหาร(ดานฝงทิศเหนือ)  จากถนนรมเกลา ถึงถนนฉลองกรุง 157.00 
17. โครงการถนนศรีบูรพา  จากถนนนวมินทร ถึงถนนเสรีไทย 174.00 
18. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนบางกระดี่  จากถนนพระราม 2   ถึงวัดบางกระดี่ 155.30 
19. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแสมดํา  จากถนนพระราม 2  ถึงคลองสนามชัย 127.06 
20. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสะแกงาม จากถนนพระราม 2 ถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล 138.90 
21. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาน) ชวงจากถนนสุขุมวิทถึงหมูบานสายลม 43.80 

รวม 8,444.66 
 
นโยบายราคา 
สําหรับผลิตภัณฑคอนกรีต บริษัทฯกําหนดราคาโดยการตั้งราคาจากตนทุนและบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus 

Margin) ซึ่งจะคํานึงถึงปริมาณการสั่งซื้อและการแขงขันของอุตสาหกรรมเปนหลัก จึงทําใหบริษัทฯ ตองปรับราคาให
สอดคลองกับสภาวะตลาดและการแขงขัน 

สําหรับผลิตภัณฑวัสดุกอสราง บริษัทฯ จะกําหนดราคาจากตนทุนและบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) 
โดยคํานึงถึงปริมาณการสั่งซื้อและการแขงขันในแตละโครงการ 

 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตของบริษัทฯ ใหแกลูกคาโดยตรง และจําหนายผานตัวแทนจําหนาย

ของบริษัทฯ แตโดยสวนใหญ การจําหนายจะเปนแบบขายตรงใหแกลูกคา โดยมีพนักงานขายของบริษัทฯ เปนผูติด
ตอโดยตรงกับลูกคาที่เปนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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(3.1.2.2) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม  
 

ภาวะอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง 
อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางมีการขยายตัวตั้งแตป 2543 โดยผลผลิตสินคาอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางมีการ

เติบโตอยางตอเนื่องในอัตรารอยละ 0.1, 9.9 และ 13.4 ในป 2543 ป 2544 และป 2545 ตามลําดับ ทั้งนี้ การเติบโต
ดังกลาวเปนผลมาจากการไดรับประโยชนจากมาตรการของรัฐบาลที่ไดมีการเรงใชจายโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศมากขึ้น เชน (1) แผนปฏิบัติการเบื้องตน เพื่อพัฒนาขนสงตอเนื่องระหวางประเทศหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนา
ประเทศไทยเปนประตูการคาของภูมิภาค โดยใชระยะเวลาดําเนินการ 28 ป (ป 2546-2573) ใชเงินลงทุนรวม 
576,785 ลานบาท (2) โครงการสรางระบบขนสงมวลชนเพื่อลดการใชพลังงาน ประกอบดวย โครงการขนสงมวลชน 
(Mass Transport) กรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการรถไฟรางคู กรุงเทพฯ-ภูมิภาค ใชเงินรวมลงทุน 900,000 ลาน
บาท (3) โครงการสนามบินสุวรรณภูมิและโครงการตอเนื่อง (4) โครงการทาเทียบเรือ และโครงการกอสรางที่เกิดจาก
งบประมาณกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล เชน โครงการสรางถนน สะพาน ในทองถิ่น ซึ่งเปนงานกอสรางขนาดเล็ก 
แตมีคอนขางตอเนื่อง นอกจากนี้ งานกอสรางของภาคธุรกิจเอกชนตั้งแตป 2545 - ปจจุบัน อาทิเชน โครงการลงทุน
สรางบานเดี่ยวและทาวเฮาสเพื่อขาย เปนตน  

นอกจากนี้ การเติบโตของอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางยังไดรับผลดีจากมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย
ของรัฐบาล ตามนโยบายที่ตองการใหประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ในโครงการบานเอื้ออาทร โครงการบาน
ออมสิน เปนตน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่อยูในระดับต่ําเปนแรงจูงใจตอผูบริโภค ทําใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ของที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวและทาวรเฮาส ปจจัยเหลานี้คาดจะสงผลบวกตอธุรกิจวัสดุกอสราง โดยเฉพาะปูน
ซีเมนตและผลิตภัณฑคอนกรีต จากขอมูลเบื้องตนของธนาคารแหงประเทศไทย ปริมาณความตองการปูนซีเมนต
รวมในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 2546 เทากับ 6.2 และ 5.9 ลานตัน ตามลําดับ โดยในไตรมาสที่ 2 แมจะเพิ่มขึ้น 
13.3% จากชวงเดียวกันของปกอนหนา แตก็ปรับลดลงจากไตรมาสกอน 4.9% เนื่องจากในไตรมาสสองปกติจะเปน
ชวงนอกฤดูขายเพราะมีวันหยุดติดตอกันหลายวัน และเปนชวงหนาฝน อยางไรก็ตาม ธุรกิจปูนซีเมนตยังไดรับแรง
หนุนที่สําคัญจากราคาขายปูนซีเมนตที่ปรับเพิ่มขึ้น ในไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 ซึ่งขึ้นมาอยูที่ 1,750 บาท/ตัน เทียบกับ
ปกอนที่มีราคาอยูที่ 1,200-1,600 บาท/ตัน โดยเปนปจจัยหลักทําใหดัชนีราคาวัสดุกอสรางในครึ่งปแรกของป 2546 
เพิ่มขึ้น 8.8% จากชวงเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดตั้งแตป 2538 เปนตนมา 

 

กราฟแสดงที่อยูอาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ป 2544 ถึงไตรมาสที่ 2 ป 2546 
(หนวย) 
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กราฟแสดงความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศรายไตรมาส  
ป 2543 ถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2546 

(ลานตัน) 
8
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ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

กราฟแสดงปริมาณการจําหนายปูนซีเมนต 
ป 2538 ถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2546 

 (ลานตัน) 
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กราฟแสดงดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสราง ปูนซีเมนต และผลิตภัณฑคอนกรีต 

ป 2538 ถึงไตรมาส 2 ป 2546 
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จะเห็นไดวาในระยะ 1 – 2 ปที่ผานมา โครงการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความตองการอุปโภควัสดุ
กอสรางอยางมาก โดยผลิตภัณฑคอนกรีต ทั้งปูนซีเมนตผงซึ่งเปนวัตถุดิบหลักและผลิตภัณฑหลักซึ่งใชในงานฐาน
รากและงานถนน ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จซ่ึงใชในงานกอสรางทั่วไป ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปทั้งที่เสริม
เหล็กและไมเสริมเหล็ก ลวนเปนวัสดุหลักที่ตองใชในการกอสรางโครงการดังกลาวทั้งส้ิน ดังนั้น จึงทําใหผลผลิตอุต
สาหกรรมวัสดุกอสรางเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

อยางไรก็ตาม ในครึ่งปแรกของป 2546 ผลผลิตสินคาอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางมีการปรับตัวลดลงมารอย
ละ 3.2 เนื่องจากในภาพรวมมีการสินคาสต็อคสูงและมีการปดซอมโรงงานในบางสวน แตในครึ่งปหลังปนี้ คาดวายัง
มีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง โดยไดแรงกระตุนจากการขยายตัวของภาคการกอสรางและตลาด
อสังหาริมทรัพย   โดยปจจัยที่ชวยหนุนใหขยายตัวสูงจากปกอน คือ มาตรการกระตุนภาครัฐบาลดังกลาวขางตน 
และภาวะการขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจบานเดี่ยวและการเปดตัวของผูพัฒนาโครงการภาคเอกชน อันเนื่อง
จากดอกเบี้ยต่ํา ซึ่งเกิดขึ้นมากมายและประสบความสําเร็จในการขายการเติบโตอยางเห็นไดชัด สะทอนใหเห็นถึง
ความตองการในที่อยูอาศัยที่ยังคงมีสูง ซึ่งความตองการสวนใหญเปนการซื้อเพื่อเขาอยูอาศัยจริง  

ดังนั้น ธุรกิจวัสดุกอสราง ทั้งนี้ หากมองถึงความไดเปรียบของผูประกอบการในแตละพื้นที่ของโครงการที่
มีการเรงกอสรางโครงการสาธารณูปโภคและโครงการขนาดใหญทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ มีโครงการ
ขนาดใหญในพื้นที่เขตจังหวัดชลบุรีและใกลเคียงที่อยูระหวางการดําเนินงานและอยูในแผนการกอสราง ไดแก โครง
การสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการวงแหวนอุตสาหกรรมในเขตชลบุรีและรัศมีโดยรอบ เปนตน โดยโครงการเหลานี้มี
ผลกระตุนภาคการผลิตและการคาอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางในภาคตะวันออกอยางมาก เนื่องจากผูประกอบการใน
พื้นที่แถบภาคตะวันออกจะมีความไดเปรียบในดานตนทุนการขนสงสินคาในระยะทางที่ใกลกวาผูประกอบการใน
เขตพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ผูประกอบการที่มีรถขนสงสินคาเปนของตนเองจะไดมากกวาในเรื่องตนทุน และสามารถบริหาร
การสงผลิตภัณฑใหแกโครงการไดตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว อันเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการแขงขันในอุต
สาหกรรม 
 การเปรียบเทียบกับคูแขงขันนั้น บริษัทฯ ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนถึงคูแขงโดยตรงของบริษัทฯ เนื่อง
จากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความหลากหลายและครบวงจรกวาผูผลิตรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อยางไรก็
ตาม หากแบงคูแขงขันตามประเภทผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ สามารถแบงไดดังนี้  
 

ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป  
 

บริษัทคูแขงขัน 

 
 

เครื่องหมาย 
การคา 

สําหรับ 
งานถนน 
ไดแก 

บล็อคปูพื้นถนน 

สําหรับ 
งานโครงสราง 
และงานฐานราก 
ไดแก เสาเข็ม 
คานสะพาน 

สําหรับ 
ระบบระบายน้ํา 
ไดแก ทอระบายน้ํา  
บอบําบัดน้ําเสีย 

 
 

ผลิตภัณฑ 
คอนกรีต
ผสมเสร็จ 

บริษัทฯ CCP / / / / 
บ.ชูสินคอนกรีต  CCM / - / - 
กลุมบริษัทปูนซีเมนตไทย  
- บ.สยามซีแพคบล็อค  
- บ.อุตสาหกรรมซีแพคบล็อค  

CPAC / - - / 

บมจ.ทักษิณคอนกรีต SCP - / - - 
ที่มา: บริษัทฯ 
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 โดยสวนแบงทางการตลาด.ของบริษัทฯ ในภาคตะวันออก .สําหรับปประมาณการ 2546 สําหรับผลิต
ภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ เปนดังนี้ 

บริษัท จํานวนสาขา ปริมาณการผลิต 
(ลานคิวตอป) 

Market Share 
 

CCP  9 0.38 30% 
CPAC 40 0.59 45% 

อื่นๆ เชน ปูนนครหลวง ปูนทีพีไอ N.A. 0.34 25% 
รวม 1.30 100% 

ที่มา: การสํารวจตลาดของปูนซีเมนตเอเซีย รวมกับ WR Grace 
  
(3.1.3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

(3.1.3.1) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งบริการ 
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตจํานวน 3 แหง ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกําลังการผลิตรวม 

26,000 คิวตอเดือน และมีสาขาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed Concrete Plant) ทั้งหมดจํานวน 15 แหง 
โดย 14 แหงตั้งอยูในประเทศไทย กระจายอยูในภาคกลางและภาคตะวันออก และ 1 แหงตั้งอยูในประเทศ Maldives 
ซึ่งมีกําลังการผลิตรวม 50,000 คิวตอเดือน ดังนี้  

 

ตารางแสดงโรงงานผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปของบริษัทฯ 
 

 โรงงาน สถานที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ * 
ณ 30 กันยายน 2546 

1. โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต (ชลบุรี) 39/3 ม.1 ต.หวยกะป อ. เมือง จ. ชลบุรี เจาของ 
โดยบ. ชลประทีปสินทรัพย 

2. โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต (บานบึง 1) 113 ม.5 ถ.หนองไผแกว อ.บานบึง จ. ชลบุรี เจาของ 
โดยบ. ชลประทีปสินทรัพย 

3. โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต (บานบึง 2) 309/10 ม.1 ต.หนองไผแกว อ.บานบึง จ. ชลบุรี เจาของ 
โดยบ. ชลประทีปสินทรัพย 

หมายเหตุ * รายละเอียดของขนาดพื้นที่ มูลคาทางบัญชี และภาระผูกพัน สามารถดูไดในหัวขอที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ 
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ตารางแสดงโรงงานผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทฯ 
 

 โรงงาน สถานที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ ** 
ณ 30 กันยายน 2546 

1. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(ศรีราชา 1 ชลบุรี) 

113/5 ม. 1 ต. ทุงสาขา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 

2. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(ศรีราชา 2 ชลบุรี) 

113/5 ม. 1 ต. ทุงสาขา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 

สัญญาเชา 3 ป 
1 ม.ค. 46 – 31 ม.ค. 48 

3. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(ศรีราชา 3 ชลบุรี) 

ม.3 ต. เขาคันทรง อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี สัญญาเชา  3 ป 
1 ม.ค. 46 – 31 ม.ค. 48 

4. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
(โปงน้ํารอน จันทบุรี) 

ม. 5 ต. ทับไทร อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

5. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(พัทยา ชลบุรี) 

52/21 ม.1 ต.นาจอมเทียน.พัทยา จ. ชลบุรี สัญญาเชา 3 ป 
1 ก.พ. 46 – 31 ม.ค. 49 

6. สาขาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
(แปลงยาว ฉะเชิงเทรา) 

138/1 ม.1 ต. หัวสําโรง อ.แปลงยาว  
จ. ฉะเชิงเทรา 

สัญญาเชา 3 ป 
1 มค.44 - 31 ธ.ค. 46 

7. สาขาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
(ในเมืองชลบุรี) 

1/49 ม. 5 ต. เสม็ด อ.เมือง จ. ชลบุรี สัญญาเชา 3 ป 
1 ม.ค. 46 – 31 ม.ค. 48 

8. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(พานทอง ชลบุรี) 

กม. 11+100 ถ. สุขประยูร ต. หนองตําลึง 
อ. พานทอง จ. ชลบุรี 

สัญญาเชา 3 ป 
1 พ.ค. 44 – 30 เม.ย. 47   

9. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
(ระยอง) 

269/32 ถ. สุขุมวิท ต. มาบตาพุด  
อ. เมือง จ. ระยอง 

สัญญาเชา 
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 47 

10. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(บานบึง ชลบุรี) 

113 ม.5 ต.หนองไผแกว อ.บานบึง  
จ. ชลบุรี 

ต้ังอยูในที่ดินของโรงงานบานบึง 1 

11. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(Maldives) 

ประเทศ Maldives เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

12. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ *  
(เชียงราก ปทุมธานี) 

ถ. สาย 347 (แยก ม. ธรรมศาสตร)  
ต. เชียงราก อ.สามโคก จ. ปทุมธานี 

เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

13. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ *  
(รมเกลา มีนบุรี) 

55 ม. 14 ถ. รมเกลา แสนแสบ มีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

สัญญาเชา 3 ป 
31 พ.ค.45 – 30 พ.ค. 48 

14. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ *  
(รมเกลา ลาดกระบัง) 

ถ.รมเกลา 1 แขวงคลอง 2 ตนนุน  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

15. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ *  
(ทาน้ํานนท นนทบุรี) 

ถนนวัดนครอินทร ต.บานแขกตลาดขวัญ 
อ.ตลาดขวัญ จ. นนทบุรี 

เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

หมายเหตุ * เปนการรับจางผลิตใหบริษัท เอเชียผลิตภัณฑซีเมนต จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ จะมีรายไดเปนคารับจางผลิต 
 ** รายละเอียดของสัญญาเชา และขนาดพื้นที่ สามารถดูไดในหัวขอที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
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กําลังการผลิต 
โรงงาน กําลังการผลิต 

ตอเดือน (คิว) 
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 

ตอเดือน (คิว) 
อัตรา 

การใชกําลังผลิต (%) 
โรงงานคอนกรีตสําเร็จรูป    
1) โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต (ชลบุรี)  15,000 10,000 58.82 
2) โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต (บานบึง 1) 7,000 4,000 57.14 
3) โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต (บานบึง 2) 4,000 3,000 75.00 

รวม 26,000 17,000 65.38 
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ    
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ (15 สาขา) 50,000 27,000 54.00 

 

นโยบายการผลิต 
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเสนอผลิตภัณฑคอนกรีตที่มีคุณภาพสูงใหแกลูกคา จึงพิถีพิถันกับขั้นตอนการ

ผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งการผลิตจะควบคุมโดยบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ โดยจะผลิตสินคาตาม
มาตรฐานตามคําส่ังซื้อและตามที่ลูกคาส่ัง และบริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บสต็อคสินคาเฉลี่ยประมาณ 60 วัน 

 

วัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไดแก ปูนซีเมนตผง หิน และทราย ซึ่งวัตถุดิบเหลานี้สามารถหาไดจากภายใน

ประเทศทั้งหมด วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต คือ ปูนซีเมนตผง โดยบริษัทฯ จะซื้อผงปูนซีเมนต
จากผูผลิตโดยตรง คือ ปูนซีเมนตนครหลวง ปูนซีเมนตทีพีไอ ปูนซีเมนตเอเซีย ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับผู
ผลิตปูนซีเมนตดังกลาว โดยมีการคาขายกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลายาวนานกวา 20 ป ทั้งนี้ การพิจารณาสั่งซื้อปูน
ซีเมนตจากแตละผูผลิตนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากตนทุนเปนหลัก 

บริษัทฯ มีการจัดจําหนายปูนซีเมนตผงใหแกลูกคา โดยจะซื้อปูนซีเมนตผงจากผูผลิตโดยตรง คือ ปูน
ซีเมนตนครหลวง ปูนซีเมนตทีพีไอ ปูนซีเมนตเอเซีย ปจจุบัน บริษัทฯ มียอดจําหนายสูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของปูน
ซีเมนตนครหลวง ปูนซีเมนตทีพีไอ ปูนซีเมนตเอเซีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชการบริหารแบบ Just in time ซึ่งไมเนนการเก็บ 
stock สินคา เมื่อลูกคาส่ังผลิตภัณฑ บริษัทฯ จึงส่ังสินคาจากผูผลิตเพื่อจัดสงใหแกลูกคาตอไป 

สภาพปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่สําคัญ คือ ปูนซีเมนตผง บริษัทฯ ไมคอยประสบบัญหาดังกลาว
เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตรายใหญและดําเนินธุรกิจตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 20 
ป และมีความสัมพันธอันดีกับผูผลิตสงวัตถุดิบ (Supplier) ทุกราย อยางไรก็ตาม หากมีการพบปญหาขาดแคลนวัตถุ
ดิบนั้น สวนใหญจะเปนทั้งภาคอุตสาหกรรมซึ่งรัฐบาลจะมีสวนเขามาชวยแกปญหา เนื่องจากปูนซีเมนตเปนสินคาที่
เปนปจจัยหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

(3.1.3.2) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
บริษัทฯ ปฏิบัติการขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานสํานัก

งานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการตรวจสอบตามกําหนดทุก 1 ป โดยในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดของทุกหนวยงานที่กํากับดูแล ไมมีประวัติการทําผิด อันจะทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯ จึงไมมีคาใชจายในการลงทุนเพื่อควบคุม
ปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และไมมีคาใชจายเกี่ยวกับการกระทําผิดใดๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
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(3.1.4)  งานที่ยังไมไดสงมอบ 
ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ ไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบที่มีมูลคาสูงตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของรายได

รวมตามงบรวมป 2545   
 
(3.2) ธุรกิจคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน 
 บ. ชลบุรีกันยง ประกอบธุรกิจจําหนายสินคาวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบานอยางครบวงจร ไดแก 
วัสดุกอสราง สินคาตกแตงบาน อุปกรณไฟฟาและโคมไฟ กระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑและอุปกรณหองน้ํา ซึ่งลูกคาที่
ตองการกอสรางหรือตกแตงบาน และกลุมผูรับเหมากอสราง สามารถเลือกซื้อไดโดยสะดวกสบายและไดสินคาที่
ตองการครบถวนในที่เดียว (One Stop Shopping) และมีบริการสงสินคาถึงที่ตามคําส่ังของลูกคา 
 

(3.2.1) ลักษณะของผลิตภัณฑและการใหบริการ 
บ. ชลบุรีกันยง จําหนายวัสดุกอสรางทั้งในรูปการคาปลีกและการคาสง โดยสามารถแบงสายผลิตภัณฑ

ไดตามประเภทของกลุมวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงบาน ไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 

(3.2.1.1) กลุมผลิตภัณฑวัสดุตกแตง ไดแก  
- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับหองน้ํา ประกอบดวย กระเบื้อง เซรามิค สุขภัณฑ อุปกรณที่ใชในหองน้ํา ตู

อาบน้ํา กอก ฝกบัว สายชําระ กระจก เครื่องทําน้ํารอน เครื่องเปามือ เปนตน 
- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับหองครัว (เครื่องครัว) ประกอบดวย กระเบื้อง เซรามิค อุปกรณที่ใชในหอง

ครัว เตาแกสและไฟฟา เตาอบและอุปกรณ อางลางจาน บานซิ้งค เปนตน 
- วัสดุตกแตงผิว ประกอบดวย กระเบื้องเพื่อใชปูพื้นและปูผนัง ไมตกแตงผิว วัสดุเลียนแบบไม หิน

ตกแตงผิว วัสดุเลียนแบบหิน ยิปซ่ัมและอุปกรณ เปนตน 
- ประตู หนาตาง จากวัสดุไม เหล็ก พลาสติก  
- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการตกแตงภายนอก ประกอบดวย ร้ัว พื้น หลังคา 
- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการตกแตงภายในอื่นๆ ประกอบดวย บล็อคแกว 
- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโคมไฟและอุปกรณไฟฟา ประกอบดวย โคมไฟ โคมระยา ไฟกิ่ง ไฟแขวน 

หลอดไฟ พัดลมโคมไฟ พัดลม สายไฟ อุปกรณตัดไฟ อุปกรณสําหรับระบบไฟฟาแสงสวาง ปล๊ัก เปนตน 
 

(3.2.1.2) กลุมผลิตภัณฑวัสดุกอสราง ไดแก 
- ผลิตภัณฑวัตถุดิบ ประกอบดวย ปูน หิน ดิน ทราย เหล็ก ตะแกรงไวทเมท เหล็กหลอโครงสราง 

เหล็กหลอส้ินเปลือง เปนตน 
- ผลิตภัณฑวัสดุกึ่งสําเร็จรูป ประกอบดวย อิฐมวลเบา หลังคา อิฐ เสาเข็ม คอนกรีตสําเร็จ ทอ 

เปนตน 
- ผลิตภัณฑวัสดุสําเร็จรูป ประกอบดวย ฉนวนกันความรอน ยางกันซึมและยางปูพื้น ลูกหมุน 

เปนตน 
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(3.2.1.3) กลุมผลิตภัณฑหนัก (HARD WARE) ไดแก 
- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณประตู ประกอบดวย ลูกบิด มือจับ บานพับ กลอน Lock อื่น ๆ 

เปนตน 
- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณชาง ประกอบดวย เครื่องมือถาวร วัสดุส้ินเปลือง ซึ่ง

เครื่องมือถาวร ไดแก อุปกรณทาสี อุปกรณกอสราง เครื่องมือชาง เปนตน และ วัสดุส้ินเปลือง ไดแก นอต, สกรู, และ
ตะปู วัสดุส้ินเปลือง เครื่องมือชาง ลวด ไมอัด และ Board ตาง ๆ Board วัสดุอื่น ๆ เปนตน 

- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณประปา ประกอบดวย ถังบําบัดน้ํา PVC ก็อกสนาม แทงค ปมน้ํา 
สายยาง อุปกรณระบบประปาอื่น ๆ และ ทอ PVC ไดแก ขอตอ ทอยาว เปนตน 

- ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสีและเคมีภัณฑ ประกอบดวย สี และน้ํายา อันไดแก สีทาหลังคา สีภายนอก 
สีภายใน สีรองพื้น สีทาปูนเกา สีทาปูนใหม สีกันเชื้อรา และสีกันสนิม เปนตน 
 

(3.2.2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

(3.2.2.1) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ 
 

กลยุทธการแขงขัน 
บ. ชลบุรีกันยง มีกลยุทธการแขงขัน ดังนี้ 
1 เนนความสะดวกสบายของลูกคา โดยมีสินคาครบวงจร ครบถวน หลากหลาย และคัดเลือกผลิต

ภัณฑมีคุณภาพดีไดมาตรฐาน เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางสะดวกสบายและครบถวนในที่เดียว 
(One Stop Shopping) และมีบริการจัดสงสินคาตามคําส่ังลูกคา 

2 การบริการที่ดี พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการและไดรับการอบรมใหมีความรูใน
ผลิตภัณฑเปนอยางดี เพื่อจะสามารถแนะนําลูกคาใหเลือกซื้อผลิตภัณฑไดอยางถูกตองกับวัตถุประสงคและการใช
งาน 

 

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
บ.ชลบุรีกันยงยังคงวางกลุมลูกคาเปาหมายไปที่กลุมผูรับเหมากอสราง และขยายฐานกลุมลูกคาเปา

หมายไปที่ลูกคารายยอยซึ่งเปนผูบริโภคโดยตรง ซึ่งเปนทั้งผูที่กอสรางบานใหมและผูที่ตอเติมหรือซอมแซมบานที่
อาศัยอยูในปจจุบัน ซึ่งพฤติกรรมของผูบริโภคมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางและผลิตภัณฑตกแตงบาน
มากขึ้น จึงมีความนิยมเลือกซื้อวัสดุกอสรางและผลิตภัณฑตกแตงบานดวยตนเอง รวมทั้ง การเติบโตของตลาดโดย
รวมจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังนั้น บ.ชลบุรีกันยงจึงมีแผนที่จะ
ขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแนน เพื่อรองรับความตองการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 

นโยบายราคา 
กําหนดโดยกําหนดราคาโดยการตั้งราคาจากตนทุนและบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) โดยในบาง

ชวงจะมีสวนลดหรือของขวัญใหแกลูกคาตามแผนการตลาด 
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การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
สําหรับการคาปลีก บ.ชลบุรีกันยงมีชองทางจําหนายผานศูนยจําหนายวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง 

ภายใตชื่อรานกันยงโฮมสโตร ในตัวอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพื้นที่ขายขนาดใหญถึง 10,000 ตารางเมตร โดย
เปนศูนยจําหนายวัสดุกอสรางที่มีพื้นที่ที่ใหญที่สุดในจังหวัดชลบุรี โดยลูกคาของบริษัทเปนกลุมผูรับเหมากอสราง
และกลุมลูกคารายยอยทั่วไป สามารถเลือกซื้อวัสดุกอสรางและผลิตภัณฑตกแตงบานไดอยางสะดวกสบาย และมี
พนักงานบริการและใหคําแนะนําลูกคาอยางทั่วถึง ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอยางถูกตองตามวัตถุประสงคในการใช
งาน และในอนาคต บ.ชลบุรีกันยงคาดวาจะขยายชองทางจําหนายโดยเปดสาขารานกันยงโฮมสโตรเพิ่มอีก 1 สาขา 
ภายในป 2547 

 

สําหรับการคาสง บ.ชลบุรีกันยง มีการจําหนายผาน 2 ชองทาง คือ  
• ศูนยจําหนายวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตง คือ รานกันยงโฮมสโตร โดยลูกคาสามารถจะเลือก

ซื้อสินคาอยางสะดวกสบายไดตามความตองการ 
• พนักงานขาย โดยพนักงานขายจะไปพบเพื่อเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาที่เปนโครงการ 

 

(3.1.2.2) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจคาวัสดุกอสราง 
อุตสาหกรรมคาวัสดุกอสรางมีการเติบโตตามภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งขยายตัวอยางตอเนื่องจากป 

2545 จากปจจัยหลัก ไดแก  
• การฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพยซึ่งทําใหความตองการสินคาเพื่อบานและที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้น 
• มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยของรัฐ ไดแก การลดคาจดทะเบียนการการโอน การจดจํานอง 

หรือแมแตภาษีธุรกิจเฉพาะ  
• แนวโนมดอกเบี้ยที่ลดลงอยางตอเนื่องใน 2-3 ปที่ผานมา 
ปจจัยหลักดังกลาวทําใหกระตุนความตองการซื้อและลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย ดังจะเห็นไดวาใน

ป 2546 มีโครงการที่อยูอาศัยเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งโครงการของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการให
ประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ไดแก บานเอื้ออาทรและบานออมสินที่มีเปาหมายที่จะสรางบานใหแกผูมีราย
ไดนอยรวมกันถึง 1,000,000 หนวย ในระยะเวลาป 2546-2550 ซึ่งทําใหเกิดการเติบโตของการจับจายใชสอยสินคา
วัสดุกอสรางของผูบริโภคอยางมาก 

สําหรับ 6 เดือนแรกของป 2546 นั้น ความตองการบริโภคผลิตภัณฑวัสดุกอสรางยังคงมีเติบโตอยางตอ
เนื่องจากป 2545 ดวยเหตุผลของการฟนตัวจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะที่อยูอาศัยประเภทบาน ทาวรเฮาส 
ซึ่งเปนความตองการอยางแทจริงของประชาชนที่ตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ทําใหเกิดการซื้อและการลงทุน
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยเติบโตอยางกาวกระโดดตั้งแตป 2545 ถึงปจจุบัน สงผลให
ธุรกิจคาวัสดุกอสรางเติบโตอยางรวดเร็วตามไปดวย และสําหรับแนวโนมในครึ่งหลังของป 2546 และป 2547 นั้น 
คาดวา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะยังคงเติบโตสูงและจะสงผลดีตอเนื่องมายังธุรกิจวัสดุกอสรางใหขยายตัวยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม แมความตองการจะเพิ่มสูงขึ้นและมีคูแขงเกิดใหมไดคอนขางยาก เนื่องจากในปจจุบัน การ
ดําเนินธุรกิจคาปลีกและคาสงวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงจะเปนไปในรูปแบบศูนยจําหนายสินคาที่มีพื้นที่ขนาด
ใหญโดยเนนความครบครันในทุกรายการสินคา ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคใน
ปจจุบัน ที่ตองการความสะดวกในการเลือกซื้อเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคา ดังนั้น ผูประกอบการในธุรกิจจึง 
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ตองมีความพรอมในดานการสต็อคสินคาเพื่อขายหนาราน ซึ่งหมายถึงเงินลงทุนจํานวนมาก การมีเครดิตที่ดี รวมทั้ง
อํานาจการตอรองในเรื่องตนทุนสินคา ปจจัยเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ทําใหคูแขงรายใหมเขามาในธุรกิจไดยากขึ้น เนื่องจาก
จะไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายเดิมซึ่งพรอมกวาในปจจัยดังกลาว ทั้งนี้ คูแขงที่เปนผูประกอบการวัสดุกอสราง
รายเล็กที่เปนรานคายอยไมถือวาเปนคูแขงโดยตรงของบ.ชลบุรีกันยง เนื่องจากเนนลุกคากลุมเปาหมายคนละกลุม อยาง
ไรก็ตาม อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางมีการแขงขันคอนขางสูง ทําใหภาวะการแขงขันในตลาดยังรุนแรง โดยเฉพาะในดาน
ราคา เพื่อรักษาสวนแบงตลาด โดยการแขงขันจะตั้งอยูบนฐานของทําเลที่ตั้งที่ไดเปรียบที่สามารถบริหารการขนสงสินคา
ไดดี ฐานเงินทุนที่แข็งแกรงจะชวยใหสามารถประกอบการผลิตไดในระดับที่จะเกิดการประหยัดจากขนาด (Economies 
of Scale) รวมทั้งขนาดและชื่อเสียงของบริษัทจะชวยเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกคาและเพิ่มอํานาจตอรองใหแกบริษัทได 

ณ ส้ินเดือนกันยายน 2546 สําหรับประชากรใน จังหวัดชลบุรี มีจํานวนประชากรสูงถึงประมาณ 1,093,454 
คน โดยอําเภอเมืองชลบุรีเปนอําเภอที่มีจํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากรตอตารางกิโลเมตรมากที่สุด 
สงผลใหจังหวัดมีการขยายตัวทั้งดานอุตสาหกรรมโรงแรม บานพักอาศัย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการขยาย
ตัวของนิคมอุตสาหกรรม 

 

ตารางแสดงผูประกอบการรายใหญธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสรางในตัวจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกลเคียง 
 

 ที่ต้ัง 
 

พื้นที่ขาย  
(ตารางเมตร) 

ลักษณะ 

1. รานกันยงโฮมสโตร 
โดยบ. ชลบุรีกันยง 

อําเภอเมือง 
จ. ชลบุรี 

10,000 • มีสินคาครบทุกหมวดเกี่ยวกับบาน ซ่ึงครบครันดวยสินคา
กวา 20,000 รายการ 

• พนักงานมีความรูในตัวสินคาเปนอยางดี สามารถแนะนําลูก
คาไดอยางเหมาะสม 

2. Home Mart Max อําเภอเมือง 
จ. ชลบุรี 

2,000 • Brand Name 
• สินคามีครบทุกหมวด แตในแตละหมวดมีตัวเลือกไมมากนัก 

3. รานบุญถาวร  บางนา 
จ. สมุทรปราการ 

7,000-,8,000 • Brand Name 
• เปนผูชํานาญการเฉพาะหองครัวและหองน้ํา 

 

(3.1.3)  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

(3.1.3.1) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งบริการ 
บ.ชลบุรีกันยง มีการจัดหาสินคาเพื่อจัดจําหนาย โดยซื้อสินคาจากผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจํานวนประมาณ 

160 ราย โดยบริษัทจะเปรียบเทียบคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อนํามาวางจําหนายในพื้นที่ขายของรานกัน
ยงโฮมสโตร  

บ. ชลบุรีกันยงมีนโยบายคัดเลือกแตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อเสนอใหแกลูกคา สินคาที่วางจําหนายในรานแบง
ออกเปน 3 หมวดหลัก กวา 20,000 รายการสินคา ซึ่งหลากหลายและครบถวนสําหรับลูกคาที่จะสามารถซื้อไดในที่เดียว 
และมีการบริการขนสงผลิตภัณฑใหแกลูกคาใหถึงที่ 
 

(3.1.3.2) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
- ไมมี - 

 

(3.1.4) งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี - 
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