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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท ระยองไวรอิ นดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”) ชื่อภาษาอังกฤษ Rayong Wire
Industries PublicCompanyLimited จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน
100,000,000บาท ซึ่งมีบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม “บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด
(มหาชน)) เปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ 77.77 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณ ฑจากลวดเหล็กที่มีคุณภาพ เพื่อใชเปน วัตถุดิบ สําหรับลูกคา กลุมกอสราง และกลุม
อุตสาหกรรม อาทิลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire)(“PC-Wire”)
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง(Steel Wires Strand for Prestressed Concrete)(“PC-Strand”)
ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต(Wire Mesh)(“WM”)ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Ordinary Low Carbon
Steel Wires) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม(Gas Metal Arc Welding
Wire)(“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)(“HDW”)
ความเปนมาที่สําคัญของบริษัท ดังนี้
ป
:
เหตุการณที่สําคัญ
ป 2537 : เริ่มจดทะเบียนกอตั้งบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 100,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีบริษัท แคปปทอล เอ็นจิ
เนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”) (ชื่อเดิม “บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)) เปนผูถือหุนราย
ใหญในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งถือเปนบริษัทแมของบริษัท
ป 2538 : บริษัทเริ่มผลิตผลิตภัณฑประเภทลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed
Concrete Wire)(“PC-Wire”) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง(Steel Wires Strand for
Prestressed Concrete)(“PC-Strand”)
ป 2540 : CEN (บริษัทแมของบริษัท) ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ จึงสงผลกระทบให CEN และบริษัท
ประสบปญหาขาดทุน และไมสามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้รายตางๆ ได
ป 2541 : - บริษัทไดรับการรับรอง ISO9001 : 1994 โดย “Lloyd’s Register Certify body” จากประเทศอังกฤษ
ซึ่งเปนใบรับรองเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ
- CEN ถูกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อหามดําเนินการซื้อขายหลักทรัพย
ของ CEN พร อ มทั้ ง ย า ยหลั ก ทรั พ ย ไ ปอยู ใ นหมวด “บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ อ ยู ร ะหว า งแก ไ ขการ
ดําเนินงาน” “(REHABCO”) สงผลใหบริษัทตองหยุดดําเนินงานทางดานการผลิตและจําหนายสินคา
ทุกผลิตภัณฑที่โรงงานบางปะกง
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ป 2543

ป 2544

ป 2545
ป 2547

ป 2551

ป 2552

: - วันที่ 27 มีนาคม 2543 บริษัทไดลงนามสัญญาปรับโครงสรางหนี้รวมกับเจาหนี้
- ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ CEN โดยแตงตั้ง ดร.พีรพันธุ พาลุสุข เปนผูบริหารแผน
ฟนฟูกิจการ
- บริษัทเปลี่ยนใบรับรอง ISO9001 : 1994 ที่ออกโดย“Lloyd’s Register Certify body” มาเปน “SGS
(Thailand) Register Certify body” เนื่องจากบริษัทเขารวมประมูลงานของระบบราชการ ที่มีขอจํากัด
เกี่ยวกับการรับงานของตางชาติ
: - Upgraded Version ใบรับรองจาก ISO9001:1994 เปน ISO9001:2000 โดย SGS (Thailand)
Register Certify body
- บริษัทเริ่มขยายผลิตภัณฑไปยังผลิตภัณฑประเภทลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารก
โดยมีกาซปกคลุม(Gas Metal Arc Welding Wire)(“GMAW”)
: บริษัทไดหยุดชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ และไดดําเนินการเจรจากับกลุมเจาหนี้เพื่อขอปรับ
โครงสรางหนี้ใหม
: - วันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่ประชุมกลุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษใหยกเลิกสัญญาปรับโครงสรางหนี้ฉบับลง
วันที่ 27 มีนาคม 2543
- วันที่ 10 มีนาคม 2547 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหยกเลิกแผนฟนฟูกิจการของ CEN เนื่องจากไดมี
การดําเนินการตามแผนแลวเสร็จ
- วันที่ 13 ตุลาคม 2547 บริษัทสามารถปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ คิดเปนรอยละ 92.63 ของภาระหนี้
ทั้งหมด
- บริษัทดํารงสถานะเปนบริษัทแกนของ CEN เนื่องจาก CEN ไดเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจมา
เปนดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company)ตั้งแตป 2546 ประกอบกับ CEN ได
หยุดการผลิตสินคาทุกผลิตภัณฑตั้งแตป 2541 สงผลใหรายไดหลักของ CEN มาจากบริษัทระยองไวร
อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
: - บริษัทไดรับการรับรอง ISO14001 : 2004 โดย “URS Register Certify body” ซึ่งเปนใบรับรอง
เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดลอม
- บริษัทหยุ ดดํา เนิ นการผลิตลวดขอบลอยาง เนื่องจากไมสามารถแขงขันในดานราคากับ ผูผลิต ใน
ประเทศจีน อีกทั้ง บริษัทยังมีเทคโนโลยีเครื่องจักรรุนเกา ที่สามารถผลิตไดในปริมาณนอย ซึ่งไมคุมกับ
ตนทุนในการผลิต
- บริษัทเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนและโครงสรางการบริหารบริษัทใหมเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
และความนาเชื่อถือขององคกร
: - วันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดมีมติพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
มูล คา หุน ที่ต ราไว จ ากเดิ มมู ลค า หุ น ละ 100 บาท เปน มูล ค า หุ น ที่ ต ราไวหุ น ละ 1 บาท เพื่ อ ความ
คลองตัวในการกระจายหุนของบริษัท
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 - หนา 10

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ป 2554

ป 2556

: - บริษัทขยายผลิตภัณฑเพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑประเภทลวดสปริง (Hard Drawn Wire)(“HDW”)
- เริ่มดําเนินการนําระบบบริหารจัดการทรัพยากรโดยรวม“Enterprise Resources Planning” หรือ
“ERP” มาใชภายในองคกร โดยระบบ ERP เปนระบบที่เชื่อมโยงขอมูลของทุกกระบวนการ หรือทุก
หนวยงานเขาสูฐานขอมูลกลาง ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และยังเปนการลดตนทุนใน
การดําเนินงาน เนื่องจาก สามารถลดการทํางานที่ซ้ําซอนและลดความผิดพลาดจากการทํางาน ซึ่งจะ
สงผลโดยตรงตอการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีผลตอการชวยตัดสินใจของระดับ
ผูบริหาร ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบ “Barcode Resources Planning” หรือ “BRP” ซึ่งเปน
เทคโนโลยีที่ใชระบบบารโคดที่จะทําใหสินคาทุกชิ้นที่สงเขากระบวนการผลิตถูกตอง และแมนยําตาม
ขอกําหนดของสินคา และปองกันความผิดพลาดตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทํางาน เนื่องจาก ถาสินคา
ถูกสงเขากระบวนการผลิตที่ไมตรงคําสั่ง ระบบบารโคดจะแจงเตือนและหยุดการทํางานของขั้นตอน
นั้นทันที
- Re-upgraded Version ใบรับรองจาก ISO9001:2000 เปน ISO9001:2008 โดย SGS (Thailand)
Register Certify body
: - วันที่ 22 เมษายน 2556ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2556ไดมีมติพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นจาก 100,000,000 บาท เป น 225,000,000 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ ใหม จํ า นวน
125,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชย
โดย CEN ซึ่งเปนบริษัทแมหรือบริษัทใหญ ไดมีมติพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนของบริษัทใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement:PP) คือ นายจิรวุฒิ คุวานันท เปนจํานวน 50,000,000 หุน ใน
มูลคาหุนละ 1.25 บาท ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของใด ๆ กับกรรมการ ผูบริหารกรรมการผูมีอํานาจลง
นาม และผูถือหุนใดๆ กับบริษัท
- วันที่ 26 มิถุนายน 2556 CEN แจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําบริษัทใน
ฐานะบริษัทยอยของ CEN เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off
- วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท มีมติในการพิจารณาเพื่อ
อนุมัติ ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและแกไขจํานวนหุนของบริษัท จากเดิมมูล
คาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท จึงทําใหบริษัทมีการ
เปลี่ ย นแปลงในจํ า นวนหุ น และมู ล ค า ที่ ต ราไว โดยทุ น จดทะเบี ย น 225,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 450,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225,000,000 บาท เปน 300,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยพิจารณา
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป (IPO)
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 90,000,000 หุน และผูถือหุนเดิมของ
CEN จํานวน 60,000,000 หุน
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4. พิจารณาอนุมัติการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ
Spin-off
- บริษัทขยายผลิตภัณฑเพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑประเภทลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
(Wire Mesh)(“WM”) และลวดดึงเย็นเสริมคอนกรีต(Cold DrawnRound Wires)(“CDR”)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก คือ แตงตั้ง รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน ดํารงกรรมการบริษัท
แทนนายดนุสรณ ชูเชิดวัฒนศักดิ์
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็ก
ที่มีคุณภาพโดยสามารถแบงกลุมผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตและจําหนายออกเปน2 กลุม ตามกลุมลูกคาของบริษัท ดังนี้
1. กลุมผลิตภัณฑกอสราง (Construction Products group) ไดแก
1.1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire)หรือ PCWire
1.2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง(Steel Wires Strand for Prestressed Concrete)
หรือ PC-Strand
1.3) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต(Wire Mesh)หรือ WM
1.4) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือ OLC
2. กลุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrials Products group) ไดแก
2.1) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม(Gas Metal Arc Welding
Wire)หรือ GMAW
2.2) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) หรือ HDW
บริษัทแม
บริษัทแคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)(CEN)
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2531 เพื่อประกอบธุรกิจเขาไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดย
มุงเนนการลงทุนและบริหารงานดานวิศวกรรม ใน 3 กลุมธุรกิจ ไดแก ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจใหม ตอมา
บริษัทไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2534 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
811,685,890 ลานบาท โดยเปนทุนที่ชําระแลว 629,781,358 บาท ซึ่งปจจุบัน CEN ยังคงถือหุนในบริษัทในสัดสวนรอยละ
58.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
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บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด

บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอชทีพี แอนด เซ็นคอรเปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อิมพีเรียลแลนด จํากัด

บริษัท คหการ จํากัด

รายละเอียด
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจไฟฟา โดย
การผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนขนาดตางๆ
ใหกับกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผูรับจางการผลิต
ซึ่งมุงเนนไปยังพลังงานทางเลือก โดยCENถือหุนรอยละ 80.08 ของทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแลว 242,000,000 บาทโดยบริษัทดังกลาวมี
รายชื่อกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามกลุมเดียวกันกับบริษัท
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจขุดเจาะอุโมงค
โดย CENถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
และทุนชําระแลว 132,000,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทดังกลาวมีรายชื่อ
กรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามกลุมเดียวกันกับบริษัท
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16มีนาคม 2548 เพื่อประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและ
จําหนายสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูออกแบบและผลิตโครงสรางเหล็ก
อาทิ เสาสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโทรคมนาคม และบริการรับชุบสังกะสี
โครงสรางเหล็กและชิ้นสวนตางๆ โดย CENถือหุนรอยละ 31.82 ของ
ทุนจดทะเบียน 525,000,000 บาท และทุนชําระแลว 350,154,181
บาท ซึ่งบริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลง
นามกลุมเดียวกันกับบริษัท
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เพื่อประกอบธุรกิจจําหนา ย
ติ ด ตั้ ง และซ อ มแซมบํ า รุ ง สิ น ค า นวั ต กรรมไฮเทคทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง บริ ษั ท
ดั ง กล า วมี ร ายชื่ อ กรรมการ และกรรมการผู มี อํ า นาจลงนามกลุ ม
เดียวกันกับบริษัท
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534 เพื่อประกอบธุรกิจขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ซึ่งบริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามกลุมเดียวกั น กับ บริษัท อี กทั้ง มีบ ริ ษัท ที่เกี่ย วข อ งกับ
บริษัทเปนผูถือหุนใหญ
กอ ตั้ง ขึ้นเมื่อวั นที่ 30 มีนาคม 2536 เพื่ อประกอบธุรกิจกอ สร า ง ซึ่ง
บริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ และผูถือหุนกลุมเดียวกันกับบริษัท

ทั้งนี้ ถึงแมวาบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของทั้งหมดดังกลาวจะมีกรรมการ ผูบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
และผูถือหุนบางรายเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ ผูบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนามและผูถือหุนของบริษัท แตบริษัท
ไมเคยประกอบธุรกิจรวมกันกับบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาวที่อาจสงผลใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยขน และ/หรือการ
แขงขันทางธุรกิจใดๆกับบริษัท
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2.3 โครงสรางรายไดของบริษัท
บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเปนการผลิต
และจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) โดยลูกคาสวนใหญเปนลูกคาโครงการขนาดใหญ และลูกคากลุมราชการ คิด
เปนสัดสวนรอยละ 81.15 ของรายไดรวมของบริษัท และรายไดที่บริษัทไดรับรองลงมา คือรายไดจากการรับผลิตและ
จําหนายลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรงและลวดเหล็กชนิดอื่น อาทิ ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ําลวดเชื่อม
เปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม ลวดสปริงและลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
เปนตน โดยมีสัดสวนรายไดรอยละ 17.19 รอยละ 0.62 รอยละ 0.52 รอยละ 0.28 รอยละ 0.12 ตามลําดับ
โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556จําแนก
ตามประเภทผลิตภัณฑของรายได ดังนี้
ป 2553

ประเภทของรายได

ลานบาท
1. รายไดจากการขาย
1.1) ลวดเหล็กกลาสําหรับ
คอนกรีตอัดแรง
1.2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง
1.3) ลวดตะแกรงเหล็กกลา
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต
1.4) ลวดเหล็กกลาคารบอน
ต่ํา
1.5) ลวดเชื่อมเปลือยใช
เชื่อมเหล็กกลาละมุล
ดวยอารกโดยมีกาซปก
คลุม
1.6) ลวดสปริง
รวม
2. รายไดอื่น /1
หมายเหตุ

/1

ป 2554

รอยละ

ลานบาท

งวด6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 56
ลานบาท
รอยละ

ป 2555

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

634.12
105.99

80.88%
13.52%

693.97
153.31

76.14%
16.82%

725.53
184.72

72.23%
18.39%

393.24
83.89

80.58%
17.19%

-

-

-

-

-

-

0.56

0.12%

-

-

-

-

0.09

0.009%

3.04

0.62%

30.97

3.95%

29.45

3.23%

19.54

1.95%

2.52

0.52%

-

-

24.33

2.67%

49.25

4.90%

1.36

0.28%

771.08

98.35%

901.06

98.86%

979.13

97.48%

484.61

99.31%

12.97

1.65%

10.40

1.14%

25.30

2.52%

3.39

0.69%

784.05 100.00%
911.46 100.00% 1004.43 100.00%
488.00
100.00%
รวมรายได
รายไดอื่นที่สําคัญ ไดแก รายไดจากการขายเศษลวด เศษลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยว และลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิด
ตีเกลียวเปนตน (บริษัทที่บริษัทขายเศษลวดตางๆ ใหตั้งแตป 2553-2555 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ไดแก หจก.ส.โชคชัยรวมเศษ, นาย มณี จันทรังษี, บริษัท เอส ซี แอนดซันส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด, บริษัท เมกาทูลส จํากัด, บจก.
ทรัพยคงสมบูรณ รีไซเคิล ซึ่งบริษัทดังกล าวไมมีความเกี่ยวของใดกั บกรรมการ กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม ผูถือหุน และ
ผูบริหารของบริษัท)
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2.4 เปาหมายการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําในการผลิตลวดเหล็ก ประเภทลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ลวด
เหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรงลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา ลวด
เชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม และลวดสปริงโดยมุงพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิต เพื่อสรางความแข็งแกรงในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร ให
สามารถขยายฐานกํา ลังการผลิตเพื่อรองรับให ทัน กับความตองการของลูกคาและเพื่อ เพิ่มสวนแบงตลาดของลูกคา
กลุมเปาหมาย อีกทั้ง ยังสามารถควบคุมตนทุนในการดําเนินงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียตางๆ ใน
กระบวนการผลิตใหเหลือในปริมาณที่นอยที่สุด
สําหรับเปาหมายการประกอบธุรกิจในระยะยาว บริษัทมุงขยายการผลิตสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น
เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดจากการจําหนายสินคาใดมากเกินไป และเพิ่มรายไดจากการผลิตให
มากยิ่ ง ขึ้นโดยบริษัท มี แผนที่จะขยายการผลิตไปยัง ผลิตภัณ ฑประเภทอื่นๆ ในอนาคต อาทิ ลวดชุบ กัลวาไนซ, ลวด
เหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต, ลวดขอบลอยาง เปนตน
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