บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
จากลวดเหล็กกลาคารบอนที่มีคุณภาพ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของลูกคาในกลุมกอสราง และกลุมอุตสาหกรรม ซึ่ง
ผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวยลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete : PCWire) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง(Steel Wires Strand for Prestressed Concrete : PC-Strand)ลวด
ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต(Wire Mesh : WM) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Ordinary Low Carbon Steel
Wire : OLC)ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม(Gas Metal Arc Welding Wire :
GMAW) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire : HDW) โดยผลิตภัณฑที่เปนรายไดหลักของบริษัท คือ PC-Wireโดยมีสัดสวน
รายไดจากยอดขายไมนอยกวารอยละ 70 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทซึ่งสาเหตุที่บริษัทสามารถขาย PCWire ไดในสัดสวนมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาว ทาง บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด ( มหาชน ) ผลิตสินคา
และอยูในอุตสาหกรรมนี้มานานกวา 20 ป มีกลุมลูกคาที่มีความภักดีและเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของทางบริษัทฯ
อยูทั่วประเทศ
วัตถุ ดิบ หลั กที่ นํา มาใชใ นการผลิ ต ผลิต ภัณ ฑ ไดแ ก “ลวดเหล็ก กลา คารบ อน” และเป น ผลิต ภัณ ฑที่ ไ ด จาก
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย โดยเหล็กลวดเปนผลิตภัณฑรูปเหล็กทรงยาวที่ไดจากการนําวัตถุดิบคือ เหล็กแทงเล็กหรือเศษ
เหล็กมารีดเปนเหล็กลวด ซึ่งเหล็กลวดที่บริษัทนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑจะเปนเหล็กลวดชนิดคารบอนสูง
เหมาะสําหรับผลิตลวดเหล็กทนแรงดึงสูงหรือลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (pre-stressed concrete wire) ทั้ง
ชนิดเสนเดียว (PC-wire) และชนิดตีเกลียว (PC-strand wire)โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เปนผูจัดจําหนายเหล็ก
ลวดโดยตรง ที่เปนการสั่งซื้อจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนทางดาน
ราคาของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยบริษัทในประเทศที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท ไดแก บริษัท เอ็น.ที.เอสสตีล
กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))และบริษัทตางประเทศที่เปนผูจัดจําหนาย
วัตถุดิบใหกับบริษัท ไดแก Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd (China) และ Qingdao Co.,Ltd (China) โดยคิดเปน
สัดสวนของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและตางประเทศในสัดสวนรอยละ 30 ตอ 70
ทั้งนี้ สามารถแบงผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทออกไดเปน 6 ผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire”
“PCW”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High carbon Steel Wire) ซึ่งเปนลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
หรือที่เรียกวา Pre-stressed Wire (PCW) มีลักษณะเปนลวดกลมเสนเดี่ยวแบบมีรอยย้ํา หรือลวดกลมเสนเดี่ยวแบบหยัก
ที่ผานกระบวนการลดขนาดโดยการดึง จึงมีคุณสมบัติดานความคงทนและแข็งแรงสูงกวาเหล็กกอสรางทั่วไป โดยลวด
เหล็กกลาแรงดึงสูงเสนเดี่ยวจะเปนผลิตภัณฑที่นําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับงานกอสรางที่ตองการความแข็งแรง ทนทาน
อาทิ เสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป และไมหมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ เปนตน
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ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร
ซึ่งไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.95-2540 ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ
46,800 ตันตอป
2. ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete หรือ
“PC-Strand” “PCS”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High carbon Steel Wire) เปนลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
หรือที่เรียกวา Pre-stressed concrete (PCS) หรือ PC Strands Wire โดยการนําลวดเสนเดี่ยวจํานวน 7 เสนที่ผาน
กระบวนการลดขนาดโดยการดึงแบบไมมีรอยย้ํา มาตีเกลียวรวมกันทั้ง 7 เสนเปนเสนเดียว ทําใหมีคุณสมบัติในดานความ
คงทนแข็งแรงสูง ซึ่งจะเปนที่นิยมกันเปนจํานวนมากในการนําไปใชงานกอสรางที่เปนโครงการที่มีขนาดใหญ อาทิ คาน
สะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ พื้นคอนกรีตอัดแรงสําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ และไซโล เปนตน
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรงที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.30, 9.53, 12.40,
12.70 และ 15.20 มิลลิเมตร ซึ่งไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.420-2540 ซึ่งปจจุบัน
บริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 14,400 ตันตอป
3. ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh หรือ “WM”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low carbon steel Wire) ขนาด 5.5-9.0 มิลลิเมตร เปนเหล็กกลาเชื่อม
ติดเสริมคอนกรีต หรือที่เรียกวา “Wire Mesh” ซึ่งเปนการนําเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต เลขที่ มอก.747-2531 หรือ
ลวดเหล็กกลาขอออยดึงเย็นเสริมคอนกรีต เลขที่ มอก.943-2533 ที่ผานกระบวนการรีดลดขนาดจนมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว มาเชื่อมยึดติดกันเปนตระแกรง ดวยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อใชเปนโครงสรางคอนกรีตสําหรับ
งานพื้นอาคาร โรงงาน ถนน ผนังรับแรง เปนตน
ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีตที่บริษัทจะผลิตตามขนาดความตองการของลูกคาซึ่งไดรับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เลขที่ มอก.737-2549 ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 2,880 ตัน
4. ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Low carbon steel Wire) หรือที่เรียกวา “ลวดปลอก” ขนาด 5.5-9.0
มิลลิเมตร ที่ผานการรีดลดขนาดจนมีคุณสมบัติดานความแข็งแรงที่ระดับตางๆ กัน โดยขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาผลิตที่ใช
เปนลวดเสริมในงานคอนกรีตอัดแรง หรืองานใดๆ ตามที่ลูกคาตองการ อาทิ งานหลอเสาไฟฟา งานทําเสาบาน เปนตน
ลวดดึงเย็นที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8 ถึง 7.0 มิลลิเมตรซึ่งไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.194-2535 ปจจุบันมีกําลังการผลิตประมาณ 2,400 ตันลักษณะเปนเสนยาวมวนเปน
ขดกลมสําหรับใชในอุตสาหกรรม ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กลวดที่ใชทําลวดเหล็กทําตะปู เหล็กลวดที่ใชดัดขึ้นรูป
ชิ้นงานตางๆในผลิตภัณฑคอนกรีตเชนเสาเข็ม เสาไฟฟา ฯลฯ และเหล็กลวดสําหรับตะแกรงเหล็กไวรเมซ

สวนที่ 2 - หนา 17

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5. ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding
Wire หรือ GMAW)
นําไปใชสําหรับเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม หรือที่เรียกวา “MIG WIRE”ซึ่งเปนลวด
เชื่อมชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากผูใชงานจํานวนมากในปจจุบัน เนื่องจากสามารถเชื่อมใชงานไดอยางตอเนื่องโดยไม
ตองมีการเปลี่ยนลวดบอยครั้ง ซึ่งเปนที่นิยมใชงานจํานวนมากในอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ อาทิ อุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต อุตสาหกรรมการตอเรือ อุตสาหกรรมตูคอนเทนเนอร อุตสาหกรรมทอสูบน้ํา และอุตสาหกรรมหมอแปลง
ไฟฟา เปนตน
ลวดเชื่อมไฟฟาที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8,0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ
AWSER70S-6(AWS = American Welding Society, ER = Electrode or Welding rod, 70 = Minimum tensile
strength :70,000 psi, S = Bare solid electrode or rod, 6 = Chemical composition : 0.07-0.15%C 1.401.85%Mn 0.80-1.15%Si )ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 597-2528 และมาตรฐาน BV
(Bureau Veritas) ปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 2,400 ตันตอป
6. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
ผลิตจากลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High carbonSteel Wire) ตั้งแตขนาด 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เปนลวด
สําหรั บอุ ตสาหกรรมตา ง ๆเช น อุตสาหกรรมผลิ ตที่นอน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมผลิ ตตะแกรงสาน และ
อุตสาหกรรมผลิตสปริงตางๆ ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 4,200 ตันตอป

ผลิตภัณฑ

ภาพตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัท
ภาพผลิตภัณฑของบริษัท

ลวดเหล็กกลาสําหรับ
คอนกรีตอัดแรง
(PC-Wire)

สวนที่ 2 - หนา 18

สินคาที่นําไปใชเปนวัตถุดิบ

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ

ภาพผลิตภัณฑของบริษัท

ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง(PCStrand)

ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อม
ติดเสริมคอนกรีต
(Wire Mesh)
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ผลิตภัณฑ

ภาพผลิตภัณฑของบริษัท

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา
(Ordinary Low Carbon
Steel Wire หรือ “OLC”)

ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อม
เหล็กกลาละมุนดวยอารก
โดยมีกาซปกคลุม
(Gas Metal Arc Welding
Wire)

ลวดสปริง
(Hard Drawn Wire)
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กระบวนการผลิตของแตละผลิตภัณฑ
ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง(PC-Wire)
1

ลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon Steel Wire)

2

3

ผานกระบวนการทําความสะอาด (Pickling Process)
รีดลดขนาดดวยดวยเครื่องดึง (Drawing Machine) ซึ่ง
ดวยกรดเกลือ (HCL) เพื่อกําจัดสนิมและสิ่งสกปรก แลวนําไป เปนวิธีการรีดเย็น (Cold Working) และมวนเก็บไวในลอเหล็ก
ล า งด ว ยน้ํ า (Rinsing)
ผ า นขั้ น ตอนการเคลื อ บผิ ว ด ว ย (Bobbin)
Phosphate เพื่อปองกันการเกิดสนิม และอบแหง
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Normal Relaxation
4
5

6

ทําลวดใหตรงดวยเครื่องเหยียดลวด (Straightening)
เขาเตาอบ (Tempering Furnace) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกล
การยืดตัว (Elongation)

7

8

นํ า ลวดที่ ผ า นการหล อ เย็ น มาเข า เครื่ อ งขดลวด
รัดลวดที่ขดเสร็จดวยเหล็กแบน (Packing) แลวจึงนําไป
(Coiling Machine) เพื่อใหลวดออกมาเปนขด
ชั่งน้ําหนัก (Weighting) โดยจะตองผานขั้นตอนในการ
ตรวจสอบคุณภาพกอนนําสงใหลกู คา
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ถูกทําใหเย็นลงดวยน้ํา(Cooling)

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

Low Relaxation
4

ปลอยลวดออกจากชุด Pay-off

7

อบดวยเตาไฟฟา ( Induction Furnace) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการ
ยืดตัว (Elongation) แลวถูกทําใหเย็นลงดวยน้ํา (Cooling)

6

5

รีดลดขนาดขั้นสุดทาย (Drawing)

8

ม ว นเข า เก็ บ ในกระเช า (Basket) แล ว รั ด ด ว ยเหล็ ก แบน
(Strapping) นําไปชั่งน้ําหนัก (Weighing) ตรวจสอบคุณภาพ
กอนนําสงใหลูกคา
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กดลวดเพื่อใหเกิดรอยย้ําหรือหยักดวยชุดกด (Indenting)

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง(PC-Strand)
1

ลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon Steel Wire)

2

3

ผานกระบวนการทําความสะอาด (Pickling Process)
ดวยกรดเกลือ (HCL) เพื่อกําจัดสนิมและสิ่งสกปรก แลวนําไป
ลางดวยน้ํา(Rinsing) ผานขั้นตอนการเคลือบผิวดวย
Phosphate เพื่อปองกันการเกิดสนิม และอบแหง
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รีดลดขนาดดวยดวยเครื่องดึง (Drawing Machine) ซึ่ง
เปนวิธีการรีดเย็น (Cold Working) และมวนเก็บไวในลอเหล็ก
(Bobbin)

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

4

5

6

นําลวด 7 Bobbin เขาเครื่องตีเกลียว(Stranding
อบดวยเตาไฟฟา ( Induction Furnace) เพื่อเพิ่ม
Machine) มีเสนแกน(Core) 1 เสน และ เสนพันรอบแกน คุณสมบัติการยืดตัว (Elongation) แลวถูกทําใหเย็นลงดวยน้ํา
(Out) 6 เสน
(Cooling) โดยระหวางที่อบจะถูกดึงใหตึงดวยลอ (Capstan) 2
ชุด หนา-หลังเตา เพื่อใหลวดทั้ง 7 เสนรัดกันมากขึ้น

7

8

นํ า ลวดจากชุ ด เก็ บ ลวด (Take-up)
มากรอ
ลวดที่ ผ า นการม ว นและรั ด ด ว ยสายรั ด แล ว นํ า ไปชั่ ง น้ํ า หนั ก
แบงเปนขดดวยเครื่องกรอลวด (Winding Machine)และรัด
(Weighting) และพันดวยพลาสติกใสเพื่อปองกันความชื้น ผาน
ดวยสายรัดเหล็กแบน (Strapping)
ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพกอนนําสงใหลูกคา
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มวนเก็บไวที่ชุดเก็บลวด (Take-up)

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
1

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low Carbon SteelWire)

2

3

ดัดลวดไป-มาดวยชุด De-scale เพื่อขจัดสนิม และ
รีดลดขนาดดวยเครื่องดึง (Drawing Machine) เปน
สเกลบนผิวลวด
วิธีการรีดเย็น (Cold Working) และจะถูกเก็บไวในลอเหล็ก
(Bobbin) (กรณีเปนลวดขอออยจะผานการขึ้นลายที่ผิวดวยชุด
Cassette Die)
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

4

5

6

ลวดยืน (Line Wire) ถูกเครื่องเชื่อม (Welding Machine)
ลวดขวาง (Cross Wire) ถูกนํามาเหยียดใหตรงและ ลวดยืน (Line Wire) ถูกนํามาแบงใสกระเชาปลอยลวด (Payตัดแบงตามขนาดหนากวางของแผนตะแกรงที่กําหนดไวตาม off) ตามที่กําหนดไวในแบบการผลิต และถูกรอยไวในทอนําลวด ดึงออกตามความยาวของชองตะแกรงที่กําหนดไวขณะเดียวกัน
ลวดขวาง (Cross Wire) ถูกปลอยลวดจากชองใสลงมาทาบ
แบบการผลิตดวยเครื่องเหยียดลวด (Straightening Machine) ของชุดเครื่องเชื่อม (Welding Machine)
ลวดยืนโดยมีแมเหล็กดูดติดไว หัวเชื่อมจะกดลวดเพื่อเชื่อมทันที
เปนจังหวะโดยอัตโนมัติ เมื่อไดความยาวที่กําหนดเครื่องจะตัด
แบงออกมา

7

ลวดตะแกรงเหล็ ก กล า ที่ ไ ด จ ะมี 2 แบบ คื อ แบบแผ น
(Sheet) กับแบบมวน (Roll) และผานขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณภาพกอนนําสงใหลูกคา
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Ordinary Low Carbon Steel Wire)
1

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low Carbon Steel Wire)

4

33

2

ดัดลวดไป-มาดวยชุด De-scale เพื่อขจัดสนิม และสเกลบนผิว รีดลดขนาดดวยดวยเครื่องดึง (Drawing Machine) ซึ่งเปน
ลวด ใหลวดสะอาด
วิธีการรีดเย็น (Cold Working) ลวดเหล็กที่ไดจะถูกเก็บไวในลอ
เหล็ก (Bobbin) (กรณีเปนลวดขอออยจะผานการขึ้นลายที่ผิว
ดวยชุด Die Cassette)

5

ลวดในลอเหล็ก (Bobbin) จะถูกปลอยผานชุดดัด (Killing รัดลวดที่ ข ดเสร็ จ ดว ยลวดอ อ น หลั ง จากนั้น นํ าไปชั่ งน้ํ า หนั ก
Unit) และถูกมวนเขาเครื่องขดลวด (Coiler) เพื่อใหลวด (Weighing) ตรวจสอบคุณภาพกอนนําสงใหลูกคา
ออกมาเปนขด
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low Carbon Steel
Wire)

3

2

1

กระบวนการทําความสะอาด (Pickling Process) ดวย
รีดลดขนาดดวยเครื่องดึง (Drawing Machine) ซึ่งเปน
กรดเกลือ (HCL) เพื่อกําจัดสนิมและสิ่งสกปรก แลวนําไปลาง วิธีการรีดเย็น (Cold Working) ลวดเหล็กที่ไดจะถูกเก็บไวในลอ
ดวยน้ํา(Rinsing) ผานขั้นตอนการเคลือบผิวดวย Phosphate เหล็ก(Bobbin)
เพื่อปองกันการเกิดสนิม และอบแหง
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

4

5

6

ลวดจะถูกรีดผิวอีกครั้ง (Skin Pass Drawing) เพื่อให
นําลวดในลอเหล็กที่มาทําความสะอาดผิวลวดดวยน้ํา
ลวดที่ถูกเก็บไวในลอเหล็กนําไปดึงลดขนาดอีกครั้ง
(2 Drawing) จะใชเครื่องดึงขนาดเล็ก แลวเก็บลวดไวใน ร อ น, โซดาไฟ (NaOH), น้ํ า ล า ง และกรดกํ า มะถั น (H2SO4) ทองแดงเกาะลวดแนนขึ้น, มีความเงา และมีขนาดอยูในเกณฑที่
ลอเหล็ก (Bobbin) เพื่อเตรียมสงไปยังขั้นตอนตอไป
จากนั้ น ล า งด ว ยน้ํ า ครั้ ง สุ ด ท า ยก อ นนํ า ไปชุ บ เคลื อ บผิ ว ด ว ย กําหนด กอนมวนเก็บลงแกนเหล็ก (Reel)
สารละลายทองแดงคอปเปอรซัลเฟต (CuSo4) แลวจะนําไปลาง
ดวยน้ําอีกครั้ง จากนั้นจะถูกอบแหง
nd

7

8

นําลวดในแกนเหล็ก (Reel)มากรอ เพื่อแบงถาย
นําไปชั่งน้ําหนัก (Weighing) แลวหุมดวยพลาสติก
ลงแกนพลาสติกขนาดเล็ก (Roll) ประมาณ 15 กิโลกรัม
หลังจากนั้นบรรจุลงกลองและจัดวางเรียงบนพาเลทไม (Pallet)
จํานวน 72 กลอง และพันพลาสติกใส (Poly Shrink) หุมอีกครั้ง
ตรวจสอบคุณภาพกอนนําสงใหลูกคา
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดสปริง (Hard Draw Wire)
1

ลวดเหล็กกลารบอนสูง (High Carbon SteelWire)

3

2

กระบวนการทําความสะอาด (Pickling Process) ดวย
รีดลดขนาดดวยเครื่องดึง (Drawing Machine) ซึ่งเปน
กรดเกลือ (HCL) เพื่อกําจัดสนิมและสิ่งสกปรก แลวนําไปลาง กรรมวิธีการรีดเย็น (Cold Working)ลวดเหล็กที่ไดจะถูกเก็บไว
ดวยน้ํา(Rinsing) ผานขั้นตอนการเคลือบผิวดวย Phosphate ในลอเหล็ก(Bobbin)
เพื่อปองกันการเกิดสนิม และอบแหง
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

4

5

ลวดในลอเหล็ก (Bobbin) จะถูกปลอยผานชุดดัด
(Killing Unit) และถูกรีดลดขนาดขั้นสุดทาย (Drawing) ให
นําไปชั่งน้ําหนัก (Weighing) โดยจะตองผานขั้นตอน
ไดขนาดตามที่กําหนด และโรยลงสูกระเชา (Basket) รองรับ ในการตรวจสอบคุณภาพกอนนําสงใหลูกคา
พันดวยดวยพลาสติกใส (Poly Shrink)
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

หลังจากการนําเหล็กลวดมาผานกระบวนการในแตละขั้นตอนของการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑตางๆ ไดแก PCWire PC-Strand WM OLC GMAW และHDW บริษัทจะดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบ ดังนี้

ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (PC-Wire)
1

2

ชั่งน้ําหนัก : Unit Weight

4

7

3

Venire Caliper : วัดความโกงตัว

5

Tension M/C : Tensile Strength
Yield Strength

Bend M/C : แรงดัดโคง

Micrometer : วัดรอยย้ําลวด

6

Venire Caliper : วัดElongation

8

Relaxation : ความผอนคลาย
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Venire Caliper : วัด Reduction Area

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (PC-Strand)
1

2

ชั่งน้ําหนัก : Unit Weight

4

3

Venire Caliper : วัดความโกงตัว

5

Tension M/C : Tensile Strength
Yield Strength

Micrometer : วัด Diameter ,Area

6

Venire Caliper : วัดระยะ Pitch

Relaxation : ความผอนคลาย

ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต(Wire Meshs)
1

2

Micrometer : วัดรอยย้ําลวด

4

3

Tension M/C : Tensile Strength
Yield Strength

5

Venire Caliper : วัด Reduction Area

Venire Caliper : วัด Elongation

6

Jig : Shear Welding Point
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Jig Bend : แรงดัด

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Ordinary Low Carbon Steel Wire)

1

2

Micrometer :วัด Diameter

3

Tension M/C : TensileStrength Yield
Strength

Jig Bend : แรงดัด

4

Visual : Direction of Rotation

ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)

Micrometer:วัด Diameter
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดสปริง (Hard Draw Wire)
1

2

Micrometer : วัด Diameter

3

Venire Caliper :วัด Elongation

Tension M/C : Tensile Strength
Yield Strength

4

6

5

Twist M/C : Twist

7

Cartridges meters : Cast

Cartridges meters : Helix

Visual : Direction of Rotation

การทดสอบเคมี (Chemical testing)

Titration : Chemical Concentration

Atomic Absorption Spectroscope : Heavy metal
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

บัตรสงเสริมการลงทุน (BOI)
บริษัทเริ่มไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ครั้งแรกตั้งแตป 2537 ตามบัตรสงเสริม
เลขที่ 1244/2537, 1353/2537 และ 1439/2537 โดยผลิตภัณฑของบริษัทที่ไดรับการสงเสริม ไดแก PC-Wire PC-Strand
Galvanized-Wire Galvanized-Strand และ TBW ซึ่งบริษัทเริ่มใชสิทธิ BOI ตั้งแตป 2538 (ป 2538 เปนปที่บริษัทเริ่มมี
รายไดเชิงพาณิชย)
ภายหลังจากที่บริษัทไดรับสิทธิ BOI จากผลิตภัณฑขางตน บริษัทมีการขยายผลิตภัณฑใหม คือ ลวดตะแกรง
เหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต(Wire Mesh)(“WM”) โดยบริษัทไดดําเนินการขอรับสิทธิประโยชนจาก BOI และไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการการอนุมัติใหการสงเสริมดังกลาวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ภายใตเงื่อนไขการไดรับสิทธิและ
ประโยชน ดังนี้
1) ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ ผูชํานาญการกับคูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้ง
2 เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลา
2) ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ
4) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไม
เกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยมีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการนั้น (ระยะเวลาการไดรับสิทธิดังกลาวของบริษัทตั้งแตป 2555-2563)
(รายไดที่นํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการนั้น ใหรวมถึงรายไดจากการจําหนายผลพลอย
ได ไดแก เศษหรือของเสียจากขบวนการผลิต)
5) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ BOI ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับ BOI
6) ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรารอยละ 50 ของ
อัตราปกติ มีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งจะครบกําหนด
ในป 2552
7) ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซึ่งครบกําหนดในป 2565
8) ได รั บ อนุ ญ าตให หั ก เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ ง หรื อ ก อ สร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกร อ ยละ 25 ของเงิ น ลงทุ น
นอกเหนือจากการหักคาเสื่อมราคา
9) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการ
สงออกเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
10) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 5 ป นับแต
วันที่นําเขาครั้งแรก
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ใบอนุญาตที่สําคัญ
บริษัทไดรับใบอนุญาตที่สําคัญเพื่อใชในการประกอบธุกิจผลิตและจําหนายลวดเหล็ก ดังนี้
- ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เลขที่ สนพ.079/2552วันที่ 5
มิถุนายน 2552 อนุญาตใหบริษัทประกอบกิจการผลิตลวดขอบลอยาง 7,200 ตันตอป ลวดแรง
ดึงสูงชนิดเสนเดียว 16,800 ตันตอป ลวดแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 14,400 ตันตอป และลวดเชื่อม
ไฟฟา 2,400 ตันตอป ซึ่งบริษัทตั้งอยูเลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง โดยใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
จํานวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
1) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ฉบับเลขที่ (1) ท 1376-5/95
ลงวันที่ 30 เมษายน 2546
2) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ฉบับเลขที่ (1) ท
1377-3/420 ลงวันที่ 30 เมษายน 2546
- ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจํานวน 17 ฉบับ จากคณะ
กรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
การตลาด
การวางแผนการตลาดของบริษัท โดยทางบริษัทฯจะมีการวางแผน ถึงเปาหมายที่วางไว ซึ่งมีทั้งแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว และมีการพิจารณาสวนประกอบอื่นๆที่มีผลกระทบประกอบดวยคือปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ปจจัยภายใน
1. กําลังการผลิตของสินคาแตละประเภทของ บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส
2. การวางแผนการผลิต เนื่องจากมีผลตอการบริหารตนทุนสินคา
3. พฤติกรรมของลูกคากลุมเปาหมาย
4. กําหนดตลาดกลุมเปาหมายและกําหนดกลยุทธของสินคาแตละประเภทตามกลุมเปาหมาย
5. ประเมินผล วาไดตามเปาหมายหรือไม มีปญหา อุปสรรคอะไร และจะแกไขอยางไร
ปจจัยภายนอก
1. สภาพเศรษฐกิจรวมของประเทศและตางประเทศโดยรวม และประมาณอัตราการเจริญเติบโต
2. กลุมสินคาที่ บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส ผลิตนั้น แนวโนมตลาดรวมของอุตสาหกรรมนั้นเปนอยางไร เชน กลุม
ลวดกอสราง จากนโยบายของรัฐบาล ที่ลงทุน ในโครงสรางพื้นฐาน 5-7 ป ขางหนา มูลคา 2 ลานลานบาท ทําให
มีการประมาณการแนวโนมตลาดขยายตัว 10 % บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีสก็มีการวางแผนทั้งสินคาในดาน
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คุณภาพและกําลังการผลิตในอนาคตและกลุมเปาหมายทางการตลาดใหสอดคลองกับแนวโนมตลาดของ
อุตสาหกรรมนั้นจะไดขยายตัวไปดวย
3. การวิเคราะหการแขงขันของสินคา บริการโดยจะพิจารณารายละเอียดดังนี้
3.1คูแขงขันรายใหม (New Entrants) พิจารณาคูแขงขันรายใหมวาสามารถเขาสูธุรกิจที่ บมจ. ระยองไวร
อินดัสตรีส ไดอยางงายดายหรือลําบาก
3.2 ผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) มีอิทธิพลตอการดําเนินการวางแผนการผลิตมากหรือนอย
3.3 ผูซื้อ (Buyers) มีอํานาจตอรองกับทางบริษัทฯ มากหรือนอย
3.4 ผลิตภัณฑทดแทน (Substitutes) สินคาที่ บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส ผลิตอยูมีสินคาอื่นสามารถทดแทน
ไดงายหรือไมไดเลย
3.5 การแขงขันระหวางธุรกิจ (Rivalry among existing firms) มีสภาวะการแขงขันคอนขางสูงหรือต่ํา ทั้งใน
ดานของราคา และความหลากหลายของบริการ
3.2.1

กลยุทธทางการตลาด

1. นโยบายดานผลิตภัณฑ (Product)
บริษั ท มีความเชี่ยวชาญในอุ ตสาหกรรมธุรกิจ เหล็กมานานกวา 20 ป โดยมุง เนน ตั้งแตก ระบวนการในการ
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผลิตที่นาเชื่อถือทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาผานกระบวนการผลิตดวย
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนใหความสําคัญในการปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการในการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ อีกทั้ง ยังเนนในดานการพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน เพื่อเสริมสรางความรู ความ
เขาใจในการทํางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทไดทํา
การตรวจสอบผลิตภัณฑและปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 และ
ผลิตภัณฑของบริษัทผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงใหความ
มั่นใจดานคุณภาพเปนอยางดี
การสงมอบสินคาใหกับลูกคา บริษัทจะดําเนินการวางแผนการผลิตลวงหนาตามใบสั่งซื้อของลูกคา และมีการ
จัดเก็บสินคาภายใตระบบควบคุมสินคาเพื่อสํารองไวในระบบตามแผนการผลิตของลูกคา ซึ่งสามารถทําใหบริษัทจัดสง
สินคา หรือผลิตภัณฑไดรวดเร็วและตรงตอเวลาการจัดสง สงผลใหบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทั้ง
ในดานผลิตภัณฑ บริการขนสงสินคาตรงตามเวลา ตลอดจนบริการหลังการขายที่ดี
จากนโยบายในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ 2 ลานลานบาท อาทิ การลงทุนระบบราง การขยายถนน
เพื่อใหสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศเพื่อนบานได สงผลใหการเจริญเติบโตของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมที่
เติบโตเพิ่มสูงขึ้นตามโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความตองการใชลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัด
แรง (PC-Wire) และ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง(PC-Strand) ที่จะมีความตองการเพิ่มมากขึ้นตาม
ความตองการของภาคกอสราง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยบริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย
เพื่อใหสามารถตอบสนองใหตรงตามความตองการของลูกคาไดหลากหลายกลุม
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2. นโยบายดานการกําหนดราคา (Price)
บริษัทมีนโยบายในการเขาประมูลงาน และ/หรือรับงานตามกลุมลูกคาในแตละประเภท อาทิ ในกลุมลูกคาสวน
ราชการ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) บริษัทจะดําเนินงานในการซื้อแบบแลวเสนอราคา
ประมูล สวนลูกคาทั่วไป บริษัทก็จะดําเนินงานเสนอตามราคาขายที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะมีนโยบายในการกําหนด
ราคาสินคาที่ใกลเคียงกับบริษัทคูแขง เพื่อรักษาสวนแบงตลาดและฐานลูกคาของบริษัท เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเปน
อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามผั น ผวนในเรื่ อ งระดั บ ราคาและภาวะตลาดที่ ขึ้ น กั บ วั ฏ จั ก รทางธุ ร กิ จ เป น ส ว นใหญ บริ ษั ท จึ ง
กําหนดการตั้งราคาผลิตภัณฑดวยวิธีตนทุนบวกสวนเพิ่ม (Cost plus Margin) ซึ่งบริษัทจะมีการพิจารณาราคาขั้นสุดทาย
โดยคํานึงถึงปริมาณความตองการของลูกคาและสภาวะการแขงขันของตลาดในชวงนั้น
3. นโยบายดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
การจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ ปจจุบัน จําหนายภายในประเทศทั้งหมด โดยมีชองทางในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ 2 ชองทาง คือ
1)การจั ดจํ า หน า ยถึ ง ผู ใ ชง านโดยตรง โดยเจา หนา ที่ ข องบริ ษัท ประกอบด ว ยสิ น คา ลวดเหล็ก กล า สํ า หรั บ
คอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete)(“PC-Wire”) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(Steel Wires Strand for Prestressed Concrete)(“PC-Strand”) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต(Wire
Mesh)(“WM”) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire)(“OLC”) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อม
เหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม(Gas Metal Arc Welding Wire)(“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn
Wire)(“HDW”)
2)การจัดจําหนายผานตัวแทนจัดจําหนาย หรือผูแทนการคา ประกอบดวย ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริม
คอนกรีต(Wire Mesh)(“WM”) , ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม(Gas Metal Arc
Welding Wire)(“GMAW”)
โดยปจจุบันบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดโดยตรงใหกับลูกคาในแตละผลิตภัณฑ ดังนี้


ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง(PC-Wire) และลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัด
แรง(PC-Strand)
กลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวย
1) ภาคเอกชน บริษัททําการจําหนายโดยตรงใหกับลูกคากลุมโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ อาทิ
โรงงานหล อ เสาเข็ ม เสาไฟฟ า แผ น พื้ น คานสะพาน ผนั ง สํ า เร็ จ รู ป เป น ต น และลู ก ค า กลุ ม
ผูรับเหมากอสรางอาคาร โครงสรางพื้นฐาน อาทิ สะพาน ถนน เปนตน
2) ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจบริษัททําการจําหนายโดยการเขาไปประมูลงานของการไฟฟานคร
หลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และศูนยซอมบํารุงและสรางสะพาน
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 ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต(Wire Mesh)
กลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวยกลุมผูผลิตคอนกรีต อาทิ ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป เ ป น
ตน กลุมผูรับเหมากอสราง กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป กลุมผูรับเหมาสรางทาง ผูแทนจําหนายหรือรานคาวัสดุ
กอสราง และหนวยงานราชการ


ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา(Ordinary Low Carbon Steel Wire)
บริษัทจะมีการจําหนายผลิตภัณฑชนิดนี้ถึงผูใชงานโดยตรง โดยเจาหนาที่ของบริษัทเปนผูดูแลติดตอ
ประสานงานกับลูกคาโดยตรง ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวย
1) ภาคเอกชน บริษัททําการจําหนายโดยตรงใหกับลูกคากลุมโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ อาทิ
โรงงานหลอเสาเข็ม เสาไฟฟา ทอระบายน้ําเปนตน และลูกคากลุมผูรับเหมากอสรางอาคาร
โครงสรางพื้นฐาน อาทิ สะพาน ถนน เปนตน
2) ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ บริษัททําการจําหนายโดยการเขาไปประมูลงานของการไฟฟานคร
หลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค


ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding
Wire)
บริษัทจําหนายลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุมผานทางตัวแทนจัด
จําหนาย หรือผูแทนการคามากกวารอยละ 90 เนื่องจากกลุมผูใชงานตรงจะมีการใชงานควบคูกับอุปกรณอื่นรวมดวยใน
การเชื่อม สงผลใหปริมาณในการใช งาน หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑประเภทนี้มีจํานวนไมมาก ดังนั้น การจําหนายผลิตภัณฑ
ประเภทนี้ผานตัวแทนการคา จึงสะดวกกวาการจําหนายโดยตรงซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวย กลุมบริษัทผูจัด
จําหนายอุปกรณในการเชื่อม กลุมผูผลิตเฟอรนิเจอร และกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต เปนตน


ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)
บริษัทจําหนายลวดสปริงไปยังกลุมผูใชงานโดยตรง เนื่องจาก ผลิตภัณฑประเภทนี้ใชในกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนต โดยผู จั ดจํ า หน า ยจะต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพในการใช ง านของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง เหมาะกั บ การจํ า หน า ยโดยตรงมากกว า จํ า หน า ยผ า นตั ว แทนซึ่ ง มี ก ลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย
ประกอบดวย
กลุมลูกคา
ภาพผลิตภัณฑที่นําไปใช
กลุมอุตสาหกรรมผลิตที่นอน

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต
- ผูผลิตโชคอัพ
- ผูผลิตขอโซ
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กลุมลูกคา

ภาพผลิตภัณฑที่นําไปใช

- ผูผลิตซี่ลอรถ
- ผูผ ลิตเบาะรถยนต
- ผูผ ลิตสปริงในยานยนตทั่วไป

กลุมอุตสาหกรรมผลิตตะแกรงสาน

กลุมอุตสาหกรรมผลิตสปริงตางๆ

4. นโยบายดานการสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธ (Promotion)
นอกจากบริษัทจะมุงเนนประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดตรงตามความตองการ บริษัทยังมุงเนนการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและ
บริการของบริษัท อาทิ กลยุทธในการทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาทางดานผลิตภัณฑ การใหความรู ความเขาใจในการใช
งานในผลิตภัณฑใหเกิดความเหมาะสม อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายโดยการติดตามดูแลผลิตภัณฑและการบริการอยาง
สม่ําเสมอ อาทิ การทดสอบเครื่องมือในการดึงลวดของลูกคา โดยบริษัทจะดําเนินการจัดสงเจาหนาที่ในดานการดูแล
ควบคุมคุณภาพสินคาของบริษัทไปยังหนวยงานของลูกคาเพื่อแกปญหาใหแกลูกคาทั่วประเทศ และยังมีการดูแลในกรณี
ฉุกเฉินเมื่อเกิดปญหา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะมีการกําหนดชวงระยะเวลาในการเขาไปดูแลลูกคาทุก 6 เดือน
3.2.2

แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็ก
ขั้นตน

อุตสาหกรรมเหล็กสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ถลุงเหล็ก
 เหล็กถลุง
 เหล็กพรุน

ขั้นกลาง

ขั้นปลาย

เหล็กกึง่ สําเร็จรูป
สําหรับผลิตเหล็กทรง
ยาว (Billet, Bloom)
เหล็กกึ่งสําเร็จรูป
สําหรับผลิตเหล็ก
ทรงแบน (Slab)

เหล็กทรงยาว
เชน เหล็กลวด
เหล็ก H/I Beam
เหล็กทรงแบน
เชน เหล็กรีดรอน
เหล็กรีดเย็น
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1) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน การผลิตเหล็กเริ่มจากการนําเอาวัตถุดิบ คือ สินแรเหล็ก (Iron
Ore) ที่ไดจากเหมืองเหล็กมาผานกระบวนการถลุง จะไดออกมาเปนเหล็กเหลวแลวจึงทําการหลอเปนแทง ไดผลผลิต
ออกมาที่เรียกวา”เหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron)”เปนวัตถุดิบพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑเหล็ก
ทั้งหมด การผลิตเหล็กขั้นตนเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูง และจําเปนตองมีระบบสาธารณูปโภคและระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการผลิต
2) อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ขั้ น กลาง เป น การนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากการผลิ ต เหล็ ก ขั้ น ต น ทั้ ง ที่ เ ป น
ของเหลวและของแข็ง รวมทั้งเศษเหล็ก (Scrap) มาหลอมและปรับปรุงคุณสมบัติและสวนผสมทางเคมี ผลลัพธที่ไดคือ
เหล็กกลา (Steelmaking) โดยมีวิธีในการผลิตที่เปนที่นิยม 2 วิธี ไดแก การใชเตาหลอมไฟฟา (EAF) และการใชเตาพน
ออกซิเจน (Oxygen Furnace) หลังจากนั้นจึงนําเหล็กกลาที่ไดมาหลอเปนเหล็กแทงยาว(Billet) (นําไปใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเหล็กเสน เหล็กโครงสราง และเหล็กลวด) เหล็กแทงแบน (Slab)และเหล็กแทงใหญ (Bloom, Beam) โดย
อุตสาหกรรมเหล็กในไทยจะเริ่มตนตั้งแตอุตสาหกรรมเหล็กขั้นนี้
3) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ในขั้นนี้วัตถุดิบขั้นกลาง คือ เหล็กแทงเล็ก เหล็กแทงใหญและ
เหล็กแทงแบนจะถูกนํามาผานกระบวนการรีดรอน รีดเย็น รีดซ้ํา หลอ หรือตีขึ้นรูป ใหเปนผลิตภัณฑขั้นปลาย ผลิตภัณฑที่
ไดจากการผลิตในขั้นนี้ แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ (1) เหล็กทรงยาว (Long Product) ไดแก เหล็กเสน เหล็กลวด
เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน (2) เหล็กทรงแบน (Flat Product) ไดแก เหล็กแผนรีดรอน เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผน
เคลือบ เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดเย็น เปนตน ซึ่งจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบของการผลิตอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน
อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ เปนตน
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเหล็กเสน เหล็กลวด และเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน เพื่อ
ใชในอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งมีกระบวนการในการผลิต 2 แบบคือ การหลอม และการรีด ทั้งนี้ ผูผลิตอาจมีทั้งเตาหลอม
และโรงรีดเหล็กอยูในโรงงานเดียวกัน หรือมีเฉพาะเครื่องรีดเหล็กเพียงอยางเดียว
- ผลิตภัณฑเหล็กเสน
เปนผลิตภัณฑที่เปนอุตสาหกรรมเกาแกของไทยที่มีพัฒนาการมาตั้งแตป 2510 นับแตนั้น ก็มีจํานวนผูผลิต
เพิ่มขึ้นอยางชา ๆ จนกระทั่งในชวงเศรษฐกิจรุงเรืองป 2537-2539 จํานวนผูผลิตจึงไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
มากกวา 100 รายเพื่อสนองความตองการดานกอสรางภายในประเทศที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว แตเมื่อ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ความตองการใชเหล็กเสนภายในประเทศไดตกต่ําลงอยางมาก ทําใหผูผลิต
ตองหยุดการดําเนินงานไปหลายราย
- ผลิตภัณฑเหล็กลวด
เหล็กลวดเปนผลิตภัณฑรูปเหล็กทรงยาวที่ไดจากการนําวัตถุดิบคือ เหล็กแทงเล็กหรือเศษเหล็กมารีดเปน
เหล็กลวดเพื่อใชในอุตสาหกรรมกอสราง และผลิตเปนผลิตภัณฑลวด (wire products) ในประเทศไทย
ผลิตภัณฑเหล็กลวดสวนใหญเปนชนิดคารบอนต่ํา ที่ใชในการผลิตน็อต ตะปู สกรู ลวดเหล็ก ตาขายเหล็ก
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-

ตะแกรงเหล็ก เปนตน ผลิตภัณฑเหล็กลวดอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญมากคือ เหล็กลวดคารบอนสูง
ซึ่งใชในการผลิตลวดเหล็กทนแรงดึงสูงหรือลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (pre-stressed concrete wire)
ทั้งชนิดเสนเดียว (PC wire) และชนิดตีเกลียว (PC strand wire) เพื่อใชในงานกอสรางขนาดใหญ อาทิ
สะพานแขวน รถไฟฟา สนามบิน เปนตน
ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
แบงเปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
ขนาดใหญไดจากการนําเอาเหล็กแทงใหญมาใหความรอนและเขาสูกระบวนการรีดดวยลูกรีดตาง ๆ ได
ผลิตภัณฑเปนเหล็กโครงสรางรูปตัวเอช (H-beam)และเหล็กโครงสรางรูปตัวไอ (I-beam) เปนตน สวน
เหล็ ก โครงสร า งรู ป พรรณรี ดร อ นขนาดเล็ก ใช เ หล็ กแทง เล็ ก เปน วัต ถุ ดิบ ผา นกระบวนการรี ด เปน เหล็ ก
โครงสรางรูปรางน้ํา (channel shape) เหล็กฉาก (angle shape) เหล็กเข็มพืด (sheet pile) เปนตน

อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนสามารถแบงออกได 3 กลุมใหญคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนรีด
รอน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็น และอุตสาหกรรมเหล็กแผนเคลือบ
- กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอน
วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต คือ เหล็กแทงแบน โดยผานกระบวนการรีดรอนเพื่อลดขนาดใหเปนแผนบาง มี
ทั้งผลิตเปนแผน (plates) และเปนมวน (coils) เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตถังแกส ถังเหล็ก ตู คอนเทนเนอร
ทอเหล็กกลา และชิ้นสวนยานยนต เปนตน
- กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็น
วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต คือ เหล็กแผนรีดรอน โดยนํามาผานกระบวนการรีดเย็นเพื่อลดขนาดของเหล็ก
แผนรีดรอนใหมีความหนาลดลง ตลอดจนมีการปรับปรุงคุณภาพตาง ๆ อาทิ ความเรียบผิว ความแข็งแรง
ทางแรงดึง เปนตน อีกทั้ง เหล็กแผนรีดเย็นเปนวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมตอเนื่องจํานวนมาก อาทิ ยาน
ยนต เครื่องใชไฟฟา เฟอรนเิ จอรโลหะ เปนตน
- อุตสาหกรรมเหล็กแผนเคลือบ
วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต คือ ใชเหล็กแผนรีดเย็น โดยนํามาผานกระบวนการชุบหรือเคลือบผิวดวยโลหะ
ตางๆ อาทิ ดีบุก สังกะสี เปนตน เพื่อใหไดผลิตภัณฑเหล็กแผนเคลือบที่สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรม
ตอเนื่องอื่น ๆ อาทิ ยานยนต กระปอง เครื่องไฟฟา กอสราง เปนตน ซึ่งในประเทศไทยอุตสาหกรรมเหล็กแผน
เคลือบมี 2 กลุมคือ เหล็กแผนเคลือบดีบุก (tinplates) และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี (galvanized iron
sheets)
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รูปแบบโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็ก

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

อุต สาหกรรมเหล็ก นับ วา เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามสํา คัญ ต อ การพัฒ นา เศรษฐกิ จ ของไทยเป น อยา งมาก
เนื่องจากเหล็กเปนวัตถุดิบจําเปนในการผลิต อุตสาหกรรมตอเนื่องที่มีสวนสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศหลาย อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนตน
ดังนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมตางๆเหลานี้ ยอมมีผลตอความตองการใชเหล็กในประเทศโดยตรง
ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในป 2555 และแนวโนมป 2556
ป 2555 มีปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญประมาณ 6,763,387 เมตริกตัน (ไมรวมผลิตภัณฑเหล็ก
กึ่งสําเร็จรูป เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบและทอเหล็ก) ลดลงรอยละ 2.49 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ
เมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑที่มีการผลิตลดลงมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป ลดลงรอยละ
21.94 แตเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้นเล็กนอย รอยละ 0.78 ในขณะเดียวกันเหล็กทรงแบนก็เพิ่มขึ้นเล็กนอยเชนเดียวกัน คือ รอย
ละ 0.95 โดยเหล็กแผนรีดเย็น เพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 13.35 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนผูใชที่
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สําคัญ ที่มีการผลิตที่ขยายตัว เพิ่มขึ้นจากนโยบายรถยนตคันแรกของรัฐบาล รองลงมาคือเหล็กแผนเคลือบชนิดอื่น ๆ
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.02 และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี เพิ่มขึ้นรอยละ 6.90 แตในสวนของเหล็กแผนรีดรอนกลับมีการผลิตที่
ลดลง รอยละ 6.13 เนื่องจากสถานการณการแขงขันในอุตสาหกรรมเหล็กโลกที่สูงขึ้น จึงทําใหผูผลิตรายใหญ เชน จีน สง
เหล็กราคาถูกเขามาแขงขันในตลาดเหล็กไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการนําเขาเหล็กกลาเจือ (Alloyed
product) ที่ยังมีอยูอยางตอเนื่อง ปริมาณความตองการใชในประเทศของเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในป 2555 มี
ประมาณ 17,548,000 เมตริกตัน (ไมรวมผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบและทอเหล็ก)
เพิ่มขึ้นรอยละ 19.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑที่มีการ
ผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดในชวงนี้ คือ เหล็กทรงแบน เพิ่มขึ้นรอยละ 27.95 โดยเหล็กแผนรีดรอน เพิ่มขึ้น รอยละ 21.45 และ
เหล็กแผนรีดเย็น เพิ่มขึ้นรอยละ 7.28 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต โดยสวนใหญจะเปนเหล็กที่
นําเขามาจากประเทศญี่ปุน สําหรับเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้นรอยละ 2.91 เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตั้งแตชวงไตรมาสที่ 2 สําหรับมูลคาการนําเขาเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในป 2555 มีจํานวนประมาณ 73,346 ลานบาท
โดยมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้น รอยละ 7.48 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ไดแก เหล็กทรงแบน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.94 โดยผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนําเขา
เพิ่มขึ้นมากในชวงนี้ ไดแก เหล็กแผนรีดรอนชนิดกัดกรดและเคลือบน้ํามัน (HR sheet P&O) เพิ่มขึ้นรอยละ 24.74
รองลงมา คือ เหล็กแผนเคลือบสังกะสี (Galv.(HDG)) เพิ่มขึ้นรอยละ 23.74 ในสวนการสงออก พบวา มูลคาการสงออก
เหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในป 2555 มีจํานวนประมาณ 35,390 ลานบาท โดยมูลคาการสงออกลดลง รอยละ 13.58
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออกลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป ลดลงรอยละ 83.60 โดยผลิตภัณฑที่ลดลงมากที่สุด คือ เหล็กแทงแบน (Slab) ลดลง
รอยละ 100.00 สําหรับเหล็กทรงยาวมูลคาการสงออกลดลงรอยละ 15.27 โดยผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออกลดลงมาก
ที่สุด ไดแก เหล็กลวด (Wire rod (LC/HC)) ลดลงรอยละ 52.62 ในสวนของเหล็กทรงแบน พบวามูลคาการสงออกลดลง
รอยละ 8.70 โดยเหล็กแผนเคลือบโครเมียม (Tin free) ลดลงรอยละ 82.86 เหล็กแผนรีดรอน (HR sheet) ลดลงรอยละ
60.80
แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในป 2556 ในสวนของเหล็กทรงแบนโดยเฉพาะเหล็กที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต
ไดแก เหล็กแผนรีดรอนชนิดกัดกรดและเคลือบน้ํามัน (HR sheet P&O) เหล็กแผนรีดเย็น (CR carbon steel) และเหล็ก
เคลือบสังกะสี (Galv.sheet (EG)) คาดการณวา การผลิตและความตองการใชในประเทศจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบาย
รถยนตคันแรกของรัฐบาลซึ่งถึงแมจะหมดระยะเวลาแลวแตก็ยังมีรถยนตที่ยังตองรอการสงมอบอีก จึงสงผลทําใหแนวโนม
สถานการณเหล็กทรงแบนในป 2556 ขยายตัวขึ้น สําหรับในสวนของเหล็กทรงยาว คาดการณวา ในป 2556 จะทรงตัว
เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพยพบวาโครงการตางๆ ของภาครัฐบาลและเอกชนยังคงทรงตัวอยู จึงมีผลทําใหแนวโนม
สถานการณการผลิตและความตองการใชในประเทศของเหล็กในกลุมทรงยาวทรงตัวดวย
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การผลิตเหล็กกลาดิบของโลก

ที่มา :สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

Thailand Iron and Steel Import-export Value

ที่มา :สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

Region
Africa
Asia
C.I.S.
European Union
Middle East
North America
Oceania
Other Europe
South America
Total

Jan 2013
1,160.00
80,555.03
8,912.91
13,271.55
462.87
10,138.72
491.17
2,923.75
3,610.78
121,526.78
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Jan 2012
% change y-o-y
1,109.79
4.52
77,493.57
3.95
9,502.49
-6.20
13,919.74
-4.66
464.14
-0.27
10,450.92
-2.99
489.81
0.28
3,197.78
-8.57
3,730.92
-3.22
120,359.16
0.97
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ตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพย เมษายน 2556
ในเดือนเมษายน ภาพรวมของอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปดตัวลดลงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับเดือนมีนาคมที่ผานมา โดยมีจํานวนโครงการเปดใหมทั้งหมด 39 โครงการ ลดลงจากเดือนที่ผานมา 3 โครงการ
จํานวนหนวยเปดใหมทั้งหมด 7,357 หนวย และมูลคาการพัฒนาโครงการรวม 17,502 ลานบาท ลักษณะการพัฒนาเปน
ประเภทที่อยูอาศัยทั้งหมด
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส เปดเผยวาจํานวน
อสังหาริมทรัพยที่เกิดขึ้นใหมในเดือนนี้มีทั้งหมด 7,357 หนวย ลดลงจากเดือนที่ผานมาจํานวน -55% (เดือนมีนาคม 2556
มีจํานวน 16,532 หนวย) เนื่องจากโครงการเปดใหมเดือนนี้สวนใหญเปนโครงการแนวราบ และเปนโครงการขนาดเล็กถึง
ปานกลาง และมีหนวยขายเฉลี่ยตอโครงการประมาณ 189 หนวย
ประเภทที่มีจํานวนหนวยเปดขายใหมมากที่สุดในเดือนนี้ คือทาวนเฮาส ซึ่งเปนเดือนแรกของป 2556 ที่มีที่อยูอาศัย
แนวราบเปดมากกกวาอาคารชุด โดยมีจํานวนหนวยเปดขาย 3,609 หนวย (49.1%) รองลงมาคือ อาคารชุด 1,971 หนวย
(26.8%) สวนอันดับ 3 คือ บานเดี่ยว 859 หนวย (11.7%) ของจํานวนหนวยขายที่เปดขายใหมทั้งหมด
พิจารณามูลคารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่เกิดใหมในเดือนเมษายน 2556 นี้มีมูลคารวมทั้งสิ้น
17,502 ลานบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผานมาจํานวน -57% (เดือนมีนาคม 2556 มีมูลคา 40,972 ลานบาท) ซึ่งในเดือนนี้
ลักษณะการพัฒนาที่อยูอาศัยจะใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา โดยจะพบวาสินคาที่เขาสูตลาดสวนใหญมีราคาปานกลาง
คอนขางถูกเปนสําคัญ โดยมีระดับราคา 1-3 ลานบาทมากถึง 80% รองลงมาคือระดับราคา 3-5 ลานบาท มีจํานวน
ประมาณ 17% ของหนวยขายที่เปดใหมทั้งหมดในเดือนนี้
ผูประกอบการที่เปดตัวโครงการใหมในเดือนนี้สวนใหญเปนผูประกอบการที่อยูนอกตลาดหลักทรัพยจึงทําใหมี
จํานวนหนวยขายและ มูลคาลดลงจากเดือนที่ผานมา โดยมีตารางเปรียบเทียบดังนี้:
รายละเอียด

Total

Plc.

Sub Plc

Non Plc

Plc.

Proportion
Sub Plc

Non Plc

จํานวนหนวยขายทั้งหมด (หนวย)

7,357

2,053

681

4,623

28%

9%

63%

จํานวนหนวยที่ขายได (หนวย)

1,391

470

66

855

34%

5%

61%

จํานวนหนวยคงเหลือ (เหลือ)

5,966

1,583

615

3,768

27%

10%

63%

มูลคาการพัฒนา (ลานบาท)

17,502

4,926

1,910

10,666

28%

11%

61%

ราคาขายเฉลี่ย (ลานบาท)

2.379

2.399

2.804

2.307

อัตราการขายไดเฉลี่ย (%)

19%

23%

10%

18%

ในดานทําเลที่ตั้ง จะพบวาในเดือนนี้มีโครงการที่เปดตัวใหมและตั้งอยูในเขตกรุงเทพชั้นในจํานวน 2 โครงการ
ตั้งอยูในเขตเมืองชั้นกลางและสวนตอขยายของเมือง (intermediate area) จํานวน 22 โครงการ เชน ถนนสรงประภา ถนน
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สนามบินน้ํา ถนนรามคําแหง ถนนเทพารักษ ถนนสุขุมวิทตอนปลาย ถนนประชาอุทิศ ถนน ถนนพระราม 2 และถนนบาง
แวก เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก 15 โครงการที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ร อบนอกซึ่ ง ใกล แ หล ง งาน แหล ง ชุ ม ชนที่ อ ยู อ าศั ย และ
สถาบันการศึกษา เชน ยานบางบัวทอง รังสิต-ลําลูกกา สมุทรสาครและยานมหาวิทยาลัยรังสิต เปนตน1
สาขาอสังหาริมทรัพย ขยายตัวรอยละ 4.4 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 8.0 ในไตรมาสกอน โดยความตองการ
ซื้อที่อยูอาศัยยังคงขยายตัว สะทอนจากยอดคงคางสินเชื่อสวนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพยของธนาคารพาณิชยที่ขยายตัว
รอยละ 12.4 และการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ขยายตัวรอยละ 14.1 สอดคลองกับการ
ขยายตั ว ของเครื่ อ งชี้ ด า นอุ ป ทาน โดยยอดคงค า งสิ น เชื่ อ ผู ป ระกอบการของธนาคารพาณิ ช ย แ ละจํ า นวนโครงการ
อสังหาริมทรัพยเปดตัวใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 และ 6.9 ตามลําดับ เปนไปในทิศทางเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผูประกอบการที่อยูในระดับสูง ในขณะที่ระดับราคายังคงเพิ่มขึ้น ทั้งราคาอาคารชุด ราคาทาวนเฮาสพรอมที่ดิน ราคาที่ดิน
และราคาบานเดี่ยวพรอมที่ดิน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 8.8 6.9 5.1 และ 4.4 ตามลําดับ2
การประเมินความพรอมหลังการเปด AEC
ผูประเมินคาทรัพยสินจากประเทศตาง ๆ ทั่วอาเซียนตางเห็นวาเศรษฐกิจป 2555 ดีกวา 2 ปกอน และจะดีขึ้นอีก
ในป 2557 กอนเปด AEC ตลาดอสังหาริมทรัพยก็เชนกัน และทุกประเทศเห็นวาการเปด AEC จะเปนประโยชนรวมกันแต
ก็ยังมีความเปนหวงตอการแขงขันอยูเชนกัน
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ไดสํารวจความ
คิดเห็นของผูเขารวมประชุมสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงอาเซียน ณ ประเทศบรูไน ในชวงตนเดือนกรกฎาคม 2555
จํานวนเกือบ 100 คนจากทั้งหมดเกือบ 200 คน ตอประเด็นความพรอมในการเปดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ในป พ.ศ.2558 และความเห็นเหลานี้นาจะเปนประโยชนตอประเทศไทยพอสมควร
ผูประเมินคาทรัพยสินในภูมิภาคนี้ ใหความเห็นวาเมื่อเทียบสถานการณเศรษฐกิจ พ.ศ.2553 กับปจจุบัน 56%
ประเมินวาปจจุบันดีกวา มีเพียง 7% ที่เห็นวาแยลง ที่เหลือ 36% บอกวาเหมือนเดิม สําหรับในนายละเอียด ผูประเมินคา
ทรัพยสินจากบรูไน สิงคโปร และไทย มองวาสถานการณเศรษฐกิจยังแทบไมเปลี่ยนแปลง แตประเทศอื่น ๆ กลับมองวา
สถานการณดีขึ้นเปนหลัก และเมื่อพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในอีก 2 ปขางหนา คือ พ.ศ. 2557 สวนใหญ 67% บอกวา
สถานการณนาจะดีขึ้น มีเพียง 4% ที่คิดวาจะเลวรายลง อยางไรก็ตามผูแทนจากประเทศไทยสวนใหญเห็นวาจะยังคง
เหมือนเดิม
ตอกรณีตลาดอสังหาริมทรัพย พบวา 63% คิดวาสถานการณตลาดดีขึ้นกวาป พ.ศ.2553 อยางไรก็ตาม ราว ๆ
ครึ่งหนึ่งของผู ประเมิ นคาทรัพยสินจากบรูไนและไทย คิดวาสถานการณไมไ ดเปลี่ยนแปลงอะไร ทั้งนี้อ าจเปนเพราะ
สถานการณทางการเมืองในไทย และสถานการณทางเศรษฐกิจของบรูไน ยังไมกระเตื้องขึ้นนั่นเอง และเมื่อพิจารณาถึง
ตลาดอสังหาริมทรัพยในอีก 2 ปขางหนาคือ ณ พ.ศ.2557 พบวาสวนใหญ 66% จากแทบทุกประเทศระบุวาสถานการณ
นาจะดีกวาปจจุบัน อยางไรก็ตามผูประเมินคาทรัพยสินจากประเทศไทยยังเห็นวาตลาดยังจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
มากนักใน 2 ปขางหนา

1

แหลงที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement500.htm

2

แหลงที่มา: http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/economic/eco_state/1_56/Press%20Thai%20Q1-2013.pdf
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ในแงของความนาเชื่อถือทางวิชาชีพ หากวิชาชีพแพทย ไดรับความนาเชื่อถือสูงสุดถึง 100% วิชาชีพอื่นจะมีระดับ
ความนาเชื่อถือกี่เปอรเซ็นต ผลการสํารวจพบวา ผูประเมินคาทรัพยสินประเมินวิศวกรอยูที่ 80% ผูประเมินคาทรัพยสิน
เองอยูที่ 77% นักกฎหมายอยูที่ 75% และนายหนาอสังหาริมทรัพยอยูที่ 68% ทั้งนี้คงเปนเพราะอาชีพนายหนายังไมไดมี
การควบคุมอยางจริงจังในประเทศสวนใหญในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย
ตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการเปดเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป พ.ศ.2558 ปรากฏวา 62% เห็นวา
นาจะสงผลในทางบวกตอประเทศของตนเอง อยางไรก็ตามในประเทศเชนไทย เวียดนามดูเหมือนจะมีความหวงใยเชนกัน
ตอการเขามาแขงขันทางการบริการวิชาชีพจากประเทศอื่น และเมื่อถูกถามถึงความพรอมในการรับมือกับการแขงขันใน
AEC ปรากฏวา เวียดนามกลับมีความพรอมที่สุดถึง 86% จาก 100% รองลงมาคือมาเลเซีย ได 72% อันดับสามคือไทย
67% และอินโดนีเซีย 63% บรูไนและฟลิปปนส ดูมีความพรอมต่ํากวาเพื่อนคือได 58% และ 57% ตามลําดับ
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส คาดการณวา
ประเทศไทยจะเปนเปาหมายที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งที่ประเทศเพื่อนบานจะเขามาทําธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้โดยพิจารณา
จากวากรุงเทพมหานครมีจํานวนโครงการอสังหาริมทรัพยเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับกรุงจาการตา กรุงพนมเปญ กรุง
มะนิลา และนครโฮชิมินห นอกจากนั้นในพื้นที่ตากอากาศเชนพัทยา สมุย ภูเก็ตและหัวหิน ก็มีตางชาติสนใจมาลงทุนเปน
จํานวนมากเชนกัน3
อุตสาหกรรมการกอสราง
การลงทุนภาคเอกชน (ไตรมาส 1ป 2556)
ขยายตัวรอยละ 3.1 ชะลอตัวลงจากรอยละ 9.2 ในไตรมาสแรก และรอยละ 20.9 ในไตรมาสสุดทายของป 2555
ตามการชะลอตัวของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและการกอสราง โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวรอย
ละ 1.5 ชะลอตัวลงจากรอยละ 24.1 ในไตรมาสกอนหนา สะทอนจากการนําเขาสินคาทุนที่ลดลงรอยละ 1.6 เทียบกับการ
ขยายตัวรอยละ 32.6 ในไตรมาสกอนหนา เนื่องจาก มีการเรงนําเขาสินคาทุนเพื่อฟนฟูกําลังการผลิตในไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ในขณะที่ปริมาณการจําหนายรถยนตเพื่อการพาณิชยในประเทศขยายตัวรอยละ 17.1 เทียบกับการขยายตัว
รอยละ 285.5 ในไตรมาส กอนหนา เชนเดียวกับการลงทุนกอสรางที่ขยายตัวรอยละ 8.9 ชะลอตัวลงจากรอยละ 10.6 ใน
ไตรมาส กอนหนา โดยปริมาณการจําหนายเหล็กและปูนซีเมนตขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงรอยละ 10.6 และ 15.1
ตามลําดับ อยางไรก็ตามการลงทุนใหมมีแนวโนมที่จะขยายตัวในเกณฑดี ซึ่งเห็นไดจากยอดขอรับการสงเสริมการลงทุน
ผาน BOI ที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 275 พันลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอนหนาและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในไตรมาสนี้เฉลี่ยอยูที่ระดับ 52.2 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากไตรมาสกอนหนา ซึ่ง
อยูที่ระดับ 51.6 เชนเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 3 เดือน ขางหนาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 55.5 ในไตรมาสกอน
หนา มาอยูที่ระดับ 56.6 สะทอนถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น

3

แหลงที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement369.htm
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สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑต่ําาที่รอยละ 4.8 เทียบกับการหดตัวรอยละ 4.3 ในไตรมาสแรก และการ
ขยายตัวรอยละ 37.0 ในไตรมาสสุดทายของป 2555 และเมื่อปรับปจจัยฤดูกาลแลวหดตัวจากไตรมาสกอนรอยละ 5.9
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพียงรอยละ 2.9 แมจะไดรับปจจัยสนับสนุนจากฐานที่ต่ําก็ตาม การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสนี้ไดรับปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดสวนการสงออกต่ํา
กวารอยละ 60 เปนหลัก โดยเฉพาะยานยนตซึ่งขยายตัว รอยละ 47.5 เชนเดียวกับสิ่งทอ และผลิตภัณฑยางซึ่งขยายตัว
รอยละ 7.7 และ 2.2 ตามลําดับ ในขณะที่อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการสงออกมากกวารอยละ 60 หดตัวรอยละ 5.4 ซึ่งเปน
การหดตัวจากฐานที่ต่ํา โดยเฉพาะการหดตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา (รอยละ 6.9) เสื้อผาสําเร็จรูป (รอยละ 14.3)
อิเล็กทรอนิกส (รอยละ 7.4) และฮารดดิสกไดรฟ (รอยละ 7.3) ทําใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมขยายตัวใน
เกณฑต่ํา อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 66.8 เทียบกับรอยละ 66.9 ในไตรมาสกอน
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สาขากอสราง ขยายตัวรอยละ 10.5 ชะลอตัวเล็กนอยจากรอยละ 14.1 ในไตรมาสกอน ตามการชะลอตัวของ
กอสรางภาคเอกชน การกอสรางภาครัฐที่เรงดําเนินการไปกอนหนา และฐานการขยายตัวที่เริ่มสูงขึ้น โดยการกอสราง
ภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 8.9 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 10.6 ในไตรมาสกอน ซึ่งสะทอนจากเครื่องชี้ทั้งปริมาณการ
จําหนายปูนซีเมนต ผลิตภัณฑเหล็ก และพื้นที่รับอนุญาตกอสรางที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงที่รอยละ 15.1 10.6 และ
3.3 ตามลําดับ เทียบกับการขยายตัวรอยละ 20.6 49.5 และ 16.5 ในไตรมาสกอนหนา ตามลําดับ ในขณะที่การกอสราง
ภาครัฐขยายตัวไดดีรอยละ 13.4 ตามงบลงทุนของภาครัฐที่มีการเบิกจายเขาสูระบบเศรษฐกิจไดมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน สวนดัชนีราคาวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 เรงตัวขึ้นจากรอยละ 1.4 ในไตรมาสกอนหนา ตาม
ตนทุน การผลิตที่สูงขึ้น
การจางงาน ไตรมาสแรก ป 2556
มีการจางงาน 38.55 ลานคน ขยายตัวรอยละ 1.3 ตามการจางงานของสาขากอสราง คาสงและคาปลีก โรงแรม
และภัตตาคาร และเกษตร เปนสําคัญ โดย 1) สาขากอสราง มีการจางงานเพิ่มขึ้นจํานวน 175,920 คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
6.7 สอดคลองกับการขยายตัวของภาคการกอสราง ทั้งภาครัฐและเอกชน 2) สาขาคาสงและคาปลีก มีการจางงานเพิ่มขึ้น
จํานวน 175,810 คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 ตามภาวะการคาที่ยังขยายตัว จากยอดขายในหมวดยานยนต อาหารและ
เครื่องดื่ม และการกอสราง 3) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีการจางงานเพิ่มขึ้นจํานวน 136,970 คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
5.9 สอดคลองกับการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ และ 4) ภาคเกษตร มีการจางงานเพิ่มขึ้นจํานวน 128,253
คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ใหผลผลิตยางพาราและปาลมน้ํามัน
สําหรับผูวางงานเฉลี่ยในไตรมาสนี้มีจํานวน 278,867 คน ลดลง 6,283 คน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 0.7 ตลาดแรงงานยังคงอยูในภาวะตึง โดยสัดสวนของตําแหนงงานวางทั้งประเทศตอ
ผูสมัครงานใหมยังคงที่ที่ระดับ 0.9
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ภาวะการแขงขัน
บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใหเกิดความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันบริษัทอื่น โดยบริษัทมีการ
รักษาระดับการผลิตเพื่อความประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) และยังมุงเนนการผลิตที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพโดย
ใหความสําคัญตอการเลือกใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตผลิตภัณฑไดในปริมาณที่ตรง
ความต อ งการ และลดเปอร เ ซ็ น การสู ญ เสี ย จากขั้ น ตอนการผลิ ต น อ ยที่ สุ ด อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารตรวจสอบและซ อ มบํ า รุ ง
เครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงานอยูตลอดเวลา เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑของบริษัทใหเปนที่พึงพอใจ
ของลูกคาที่จะกลับมาซื้อสินคาของบริษัทตอไป โดยบริษัทมีนโยบายในการสรางความสามารถในการแขงขันกับคูแขงใน
ตลาด ดังนี้
 นโยบายในการจัดหาวัตถุดิบ ที่มีราคาที่เหมาะสมประกอบกับคุณภาพที่ไดรับมาตรฐาน เพื่อใหสินคาได
มาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจากการใชเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถลดความ
สูญเสียจากกระบวนการในการผลิต
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 ความหลากหลายของผลิตภัณ ฑทั้งชนิด และขนาดของบริษัทที่ถูกควบคุมดว ยคุณ ภาพที่เชื่อ ถือ ได
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความหลากหลายและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีระบบควบคุมสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถ
จัดสงผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็วและตรงเวลา อาทิ สินคาลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดเสน
เดี่ยว ตามมาตรฐานประกอบดวย 2 ประเภท ดังนี้ 1)ประเภทลวดความผอนคลายธรรมดา (normal
relaxation) 2)ประเภทความผอนคลายต่ํา (low relaxation) ซึ่งบริษัทสามารถผลิตลวดไดทั้ง 2 ประเภท
โดยใชเครื่องจักรคนละชุด ซึ่งผูผลิตทั้งหมด 12 ราย มีเพียง 1-2 ราย ที่สามารถผลิตทั้ง 2 ประเภทโดย
ใชเครื่องจักรตางชุดกัน ดังนั้น RWI จึงสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดมากกวาคูแขงขันราย
อื่นโดยลูกคาบางรายสามารถใชลวดประเภท ลวดความผอนคลายธรรมดา (normal relaxation) ได
ดีกวา เนื่องจาก สินคาของลูกคาถานําลวดประเภทความผอนคลายธรรมดา (normal relaxation) ไป
ผลิ ตสิ น ค า จะก อ ใหเ กิ ด ความเสีย ของสิ น คา นอ ยกวา การนํ า ลวดประเภทความผอ นคลายต่ํ า (low
relaxation) มาผลิต อีกทั้ง การนําลวดประเภทความผอนคลายธรรมดา (normal relaxation) ไปผลิต
สินคาจะสามารถลดตนทุนการผลิตไดมากกวาทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเกี่ยวกับ
การประหยัดตนทุนการดําเนินงาน สงผลใหบริษัทมีกลุมลูกคาในปริมาณที่มากกวาคูแขงขันรายอื่น
 ผลิตภัณฑของบริษัทสวนใหญจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรอง
คุณภาพของผลิตภัณฑในการสรางความนาเชื่อถือในตัวสินคาของบริษัท
 ความรวดเร็วและความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคาทางบริษัทไดติดตอและคัดเลือกบริษัทรับเหมา
ขนสงไวรวม 11 รายเพื่อรองรับการสงสินคาทั่วประเทศในจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดเพื่อบริการ
ลูกคาโดยตรงทําใหลูกคาไมตองเสียเวลาในการติดตอวาจางขนสงอีกทอดหนึ่งโดยมีขั้นตอนคือ เมื่อมี
ใบอนุมัติการจายสินคา พนักงานฝายจัดสงสินคาจะทําการเรียกรถ ในหลักการจะเรียกรถขนสงที่มีราคา
คาขนสงต่ําสุดมาเปนอันดับแรก
 บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาที่ใกลเคียงกับคูแขงขัน เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและสวนบงตลาด
 มีบริการหลังการขายที่ดี โดยสอบถามไปยังลูกคาเพื่อติดตามและรับผิดชอบผลิตภัณฑที่จําหนายไป
พรอมทั้งใหบริการในการสอบเทียบเครื่องมือวัดตางๆ ตลอดจนการสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการใช
ผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงการทํางานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพ
ของสินคาและบริการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น
 บริษัทยังเนนการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในการ
บริหารงานและการทํางาน สงผลใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนลดการสูญเสียจาก
การผลิตผลิตภัณฑ
จากภาวะการแขงขันในตลาดอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนในเรื่องของการแขงขันทางดานราคา จํานวน
คูแขงที่เพิ่มมากขึ้นจากการเขามาของคูแขงรายใหม การบริหารตนทุนในการผลิตใหลดลง บริษัทก็ยังคงมีแนวโนมของผล
การดําเนินงานที่ดีในอนาคต เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในดานอุตสาหกรรมเหล็กมาเกือบ 20 ป สงผลใหบริษัทมีฐาน
ลูกคาอยูทั่วประเทศกวา 500 รายซึ่งในลูกคาแตละรายที่เปนลูกคาประจําของบริษัทนั้น บริษัทก็สามารถใหคําแนะนําใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑของบริษัทใหเหมาะสมกับลักษณะในการนําไปใชงานของลูกคา โดยบริษัทมีสัดสวนลูกคาตามภาค
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ต า งๆ ของประเทศมากถึ ง ร อ ยละ 70และจากการที่บ ริ ษั ท มี ฐ านลู ก คา ในทั่ ว ภู มิ ภ าคของประเทศ ทํา ให บ ริษั ท ได รั บ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของความตองการใชผลิตภัณฑของภาคใดภาคหนึ่งนอยกวาคูแขงขันรายอื่น อีกทั้ง บริษัทยังมี
การใหบริการหลังการขายในการจัดสงพนักงานฝายขายและฝายตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ในการเขาพบเพื่อดูแล
ลูกคา เปน ประจํา ทํา ใหบ ริษั ท มีความสัม พัน ธที่ ดีกับ ลู กคา มาโดยตลอด ลูกค า จึง มี ค วามภักดีแ ละมั่น ใจในคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ประกอบกับความชํานาญในการบริหารของผูบริหาร และความชํานาญในการทํางานของ
พนักงาน สงผลใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่สามารถแขงขันกับคูแขงรายอื่นได
3.2.3

กลุมลูกคาเปาหมาย

ลูกค า ของบริษัท ส ว นใหญเป นกลุ มลู กคา ที่มีก ารซื้อ ขายสิ น ค า ระหวา งกั น มาเป น ระยะเวลานาน และมี
ความสัมพันธที่ดีมาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทยังมีเปาหมายในการที่จะเจาะกลุมลูกคารายใหม โดยเนนไปยังกลุมลูกคาที่มี
ความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันความเสี่ยงในการไมไดรับชําระเงินจากลูกคา
บริษัทจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดใหแกลูกคาภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบงกลุมลูกคาไดเปน 3 กลุมหลัก
โดยสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทตอยอดขายรวมใหกับลูกคาในแตละกลุมระหวางป 2553 – 2555 และไตร
มาสที่ 1 ป 2556สามารถสรุปไดดังนี้
ป 2553

1. กลุมบริษัทผูผลิตเสาเข็ม
เสาไฟฟา แผนพืน้
สําเร็จรูป และคานสะพาน
รวมถึงกลุมผูรับเหมาที่
ประมูลงานราชการ
2. หนวยงานภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ อาทิ การ
ไฟฟานครหลวง และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
3. ผูแทนจําหนาย
อุตสาหกรรมลวดเชื่อม
โลหะตางๆ
รวม

ป 2554

มูลคางาน
(ลานบาท)
707.65

รอยละ

31.02

4.01%

31.02

4.01%

771.09

มูลคางาน
(ลานบาท)
91.78%
815.61

ป 2555

รอยละ

งวด 6 เดือน
ป 2556
มูลคางาน รอยละ
(ลานบาท)
477.13 98.45%

รอยละ

90.52%

มูลคางาน
(ลานบาท)
863.46

54.10

6.00%

68.87

7.03%

7.48

1.55%

54.10

6.00%

68.87

7.03%

7.48

1.55%

901.07
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
ปจจุบันบริษัทมีโรงงานและสํานักงานที่ใชเปนฐานการผลิตผลิตภัณฑทั้ง 6 ประเภท จํานวน 1 แหงตั้งอยูที่เลขที่
5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ประกอบดวยอาคารที่ใชเปนสวนประกอบในการผลิตทั้งหมด 8
อาคาร โดยแบงออกเปน

1. Wire Rod Stock Yard
อาคารเก็บลวดเหล็กกลาคารบอนขนาด 5.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 และ 13.0 มิลลิเมตร สําหรับใชเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัท
2. Pickling & 1stDrawing
อาคารสําหรับลางเพื่อทําความสะอาดผิวลวดเหล็กกลาคารบอนดวยกระบวนการทางเคมีและขั้นตอน
การรีดลดขนาดขั้นที่หนึ่ง
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3. Wire Mesh
อาคารสําหรับขั้นตอนขจัดสเกลเหล็กออกจากผิวลวดดวยกระบวนการทางกล(การดัดเปลี่ยนทิศทาง),
กระบวนการปรับตั้งความตรงของลวด และกระบวนการเชื่อมลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
4. HDW & Cold Draw Coiler + 2nd Drawing
อาคารสําหรับกระบวนการมวนขด(Coiling) ผลิตภัณฑลวดสปริง,ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา และ
กระบวนการรีดลดขนาดลวดขั้นที่ 2 ของผลิตภัณฑลวดเชื่อม รวมถึงเปนอาคารซอมบํารุง (Maintenance Shop)
5. & 6. PCW
อาคารสําหรับกระบวนการกดรอยย้ําหรือหยัก, ตั้งความตรง, ปรับคุณสมบัติทางกลดวยเตาความรอน
และมวนเก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูปของลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
7. PCS
อาคารสําหรับกระบวนการตีเกลียว,ปรับคุณสมบัติทางกลดวยเตาไฟฟา,ปรับตั้งความตรงและมวนเก็บ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปของลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรงประเภทความผอนคลายต่ํา
8. Welding Wire
อาคารสําหรับกระบวนการทําความสะอาดดวยสารเคมี, เคลือบทองแดง, และมวนเก็บผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปของลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม
บริษัทแบงชวงเวลาการทํางานของการเดินสายการผลิตเครื่องจักรในแตละวันดังนี้
- เวลาทํางานปกติ:
ตั้งแตเวลา 08.00 –17.00 น.
- เวลาทํางานเปนกะ: ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง โดยแบงเปน 3 กะ
กะที่ 1 ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น.
กะที่ 2 ตั้งแตเวลา16.00 – 00.00น.
กะที่ 3 ตั้งแตเวลา 00.00 – 08.00 น.
หมายเหตุ: กะการทํางานจะแบงเปน 2 ชวง คือ กะเชาตั้งแตเวลา 16.00-20.00 น. และกะดึกตั้งแตเวลา 20.00-00.00 น. โดยมีการ
คิด Overtime 4 ชั่วโมงตอกะ
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3.3.1

กําลังการผลิตผลิตภัณฑของบริษัท

กําลังการผลิตเต็มที่
กําลังการผลิตจริงในปจจุบัน

PC-Wire

PC-Strand

3,900

1,200

2,682

395

อัตราการใชกําลังการผลิตใน
รอยละ
รอยละ
33
ปจจุบัน
68
หมายเหตุ: อางอิงการคํานวณจากกําลังการผลิตจากหนวยงานผลิตขั้นตน

Wire Mesh
240
3
Make to
order
รอยละ 1.3

Ordinary
Low
Carbon
200
20
Make
toorder
รอยละ 10

รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต
อางชุบลางลวด (Pickling)
เครื่องดึงใหญ (First Drawing)
เครื่องดึงเล็ก (Second Drawing)
เครื่องตีเกลียว(PC-Strand)
Winding PC-Strand
Copper Plating GMAW
Winding Welding Wire
Coiler PC-Wire
Static Coiler
Dynamic Coiler
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กําลังการผลิต
(ตัน / เดือน)
4,000
4,000
200
1,200
1,200
200
200
3,900
350
200

GMAW
200
0
Make
toorder
-

Hard
Drawn Wire
350
0
Make
toorder
-

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

3.3.2

ปริมาณการผลิตของบริษัท
ปริมาณการผลิต
ประเภทสินคา

PC-Wire
PC-Strand
Wire Mesh
Cold Drawn Wires
Welding Wire
Hard Drawn
รวมปริมาณการผลิต

ป 2553
20,552
3,725
0
0
837
11
25,125
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ป 2554
21,353
4,551
0
0
610
1,015
27,529

ป 2555
22,943
5,722
0
0
490
1,652
30,807

งวด 6 เดือน
ป 2556
12,876
2,599
3
115
5
33
15,631

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

3.3.3 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ประกอบดวย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท
1) ลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon Steel Wire) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 9, 10, 11 และ 13 มิลลิเมตร เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลวด PC-Wire และ PC-Strand
2) ลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon Steel Wire) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 มิลลิเมตร เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลวด Hard drawn wire
3) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low Carbon Steel Wire) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 และ 7.0 มิลลิเมตร ใชในการผลิตลวดเชื่อมไฟฟาเหล็กลวดดึงเย็นและเหล็กลวดตะแกรง
วัตถุดิบดังกลาวขางตนไมมีวัสดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทลวดเหล็กชนิดตางๆ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ
โดยบริษัทจะสั่งซื้อเหล็กลวดจากบริษัทผูผลิตในประเทศและผูผลิตตางประเทศ
สําหรับวัตถุดิบอื่นที่ใชในกระบวนการผลิต คือ วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ ตะกั๋ว ผงรีด กรดเกลือ กรดกํามะถัน ซิงคฟอสเฟส เปนตน โดยทําการสั่งซื้อจากผูผลิตในประเทศทั้งหมด และ
วัสดุโรงงาน อาทิยางลอรถยนตแบริ่งชนิดตางๆน้ํามันหลอลื่นอุปกรณไฟฟา และอิเล็คโทรนิคเปนตน โดยมีรายละเอียดวัตถุดิบหลักที่นํามาใชในการผลิตสินคาของบริษัท ดังนี้
ป 2553

งวด 6 เดือน ป 2556
ในประเทศ
ตางประเทศ
ในประเทศ
ตางประเทศ
ในประเทศ
ตางประเทศ
ในประเทศ
ตางประเทศ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
1. เหล็กลวด
200
37
338
63
339
52
308
48
107
37
180
63
0
0
535 100
2. วัสดุสิ้นเปลือง
3. วัสดุโรงงาน
รวม

12.1
6.1
218.2

100
100
39.2

ป 2554

0
0
338

0
0
60.8

12.2
7.1
363.7

100
100
53.8

0
0
308

ป 2555

0
0
46.2

14.5
10.3
131.8

100
100
42.3

0
0
180

0
0
57.7

7.4
7.4
14.8

100
100
2.7

0
0
535

0
0
97.3

หมายเหตุ:
- บริษัทจัดหาวัตถุดิบประเภทเหล็กลวดทั้งจากผูจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ โดยผูจําหนายภายในประเทศมี1 รายหลักสงผลใหมีวัตถุดิบรองรับไมเพียงพอตอปริมาณความตองการของผูใช
ภายในประเทศทั้งหมด บริษัทจึงตองมีการจัดหาแหลงวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย จีน เยอรมัน และญี่ปุน เปนตน ซึ่งคุณภาพของแตละประเทศจะมีลักษณะที่แตกตางกันไป
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รายชื่อบริษัทผูจําหนายวัตถุดบิ ใหแกบริษัท ป 2553,2554,2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
บริษัทในประเทศ
1. บริษัท เอ็น. ที.เอส, สตีลกรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))
บริษัทตางประเทศ
1. Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd (China)
2. Qingdao Co.,Ltd (China)
3. Shougang (China)
4. Usha Martin (India)
5. Kobe Steel (Japan)
6. Nippon Steel (Japan)
7.Diler Demir Celik Endustri Ve Ticaret A.S. (Turukey)
8.Zenith Steel Group Co., Ltd

วัตถุดิบที่จําหนาย
Steel Wire Rod
วัตถุดิบที่จําหนาย
Wire rod
Wire rod
Wire rod
Wire rod
Wire rod
Wire rod
Wire rod
Wire rod

3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท ประกอบดวยผลกระทบหลักดังตอไปนี้
1) มลภาวะทางอากาศ เชน กรดไฮโดรคลอริกที่เกิดขึ้นในกระบวนการทําความสะอาดลวด
2) มลพิษทางน้ํา เชน สภาพน้ําทิ้งที่มีสภาพเปนกรด และปริมาณกากตะกอนของน้ําเสีย
3) มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม
จากการที่ บ ริ ษั ท เป น ผู ผ ลิ ต ลวดเหล็ ก ที่ มุ ง เน น ด า นคุ ณ ภาพ และคํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ บริษัทจึงมีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) การปฏิบัติตามกฏหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
2) ใหความสําคัญกับการปรับปรุงและปองกันการเกิดมลพิษ ที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมขน
อาทิ ขยะ น้ําสีย อากาศเสีย อยางตอเนื่อง
3) มุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4) สรางเสริมและกระตุนจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน และบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานใหองคกร
อีกทั้ง บริษัทยังไดมีการจัดใหมีการวัดผลและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิตอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อลดผลกระทบและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในทํางานพ.ศ.2554โดยไดวาจางบริษัทที่ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพตางๆ ดังนี้
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- บริษัท แปซิฟก แลบอราตอรี่จํากัด
เพื่อตรวจวัดมลภาวะทางอากาศตามขอกําหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
- บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งของโรงงานทุกๆเดือน ตามขอกําหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปในการะบายน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
- บริษัท เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด(มหาชน),หจก. เอสเค อินเตอรเคมีคอล และเทศบาลมาบตาพุด
เพื่อกําจัดกากอุตสาหกรรมและกําจัดปฏิกูลมูลฝอยเพื่อใหไดมาตรฐานตามเกณฑของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พศ.2548
ผลการดําเนินการของบริษัท เพื่อปองกันปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มีดังตอไปนี้
1) มลภาวะทางอากาศ บริษัทไดมีการควบคุมโดยมีระบบบําบัดอากาศ (Scrubber)ทุกจุดที่เกิดมลภาวะ
ทางอากาศและทําการตรวจวัดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกําหนดคาปริมาณของสารเคมีเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พศ.2549,กระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) และ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พศ. 2549 โดยผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 และวันที่ 20 มิถุนายน 2556 สรุปไดดังนี้
1. Air Emission Quality
Monitoring

พารามิเตอร
1) Carbon Monoxixe

2) Nitric Oxide
3) Sufulic Oxide
4)Hydrogen Chloride
2. Working Area Air
1) Hydrogen Chloride
Quality Monitoring
2) Benzene
3) Lead
3. Sound Level Monitoring Leg 8 Hours
4. Heat Stress Monitoring WBGT

ระบบบําบัด
Scrubber

หนวยวัด
ppm

Scrubber
Scrubber
Scrubber
Hood
Hood
Hood

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

คามาตรฐาน
ไมเกิน 690
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน

200
60
200
5
10
0.2
90
32

คาที่วัดได

104.89
2.33
1.6
0.34
0.098
N.D.
0.002
86.44
30.66

2) น้ําเสียจากการผลิต น้ําที่ใชในการผลิตจะนํามาบําบัดทางเคมีเพื่อใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตามประกาศการนิคมแหงประเทศไทยกําหนด กอนที่จะปลอยสูแหลงสาธารณะ ณ เดือนกรกฎาคม 2556สรุปไดดังนี้
พารามิเตอร
1. PH
2. Total Suspened Solids
3. Total Dissolved Solids
4. Oil & Grease
5. Chemical Oxygen Demand
6. Biology Oxygen Demand
7. Dissolved Oxygen

ระบบบําบัดน้ําเสีย

ผานระบบบําบัดทางเคมีของหนวย
งานเคมีและน้ําเสีย
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คามาตรฐานจากการนิคมฯ
5.5 – 9.0
ไมเกิน 50 mg / l
5,000 mg / l
ไมเกิน 5 mg / l
ไมเกิน 120 mg / l
ไมเกิน 20 mg / l
-

คาที่วัดได
7.0
1
1,278
< 0.5
<3
<2
4.7

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

3) มลภาวะที่เกิดจากขยะและของเสียอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นโรงงาน จะถูก
นํามาคัดแยก และจัดเก็บอยางเปนสัดสวนกอนนําไปกําจัดอยางถูกตองตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยที่ 25/2547 เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในนิคมอุตสาหกรรม
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ
3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย

วิธีการกําจัด
นําคัดแยกและเผา
นํากลับไปหลอมใหม
ฝงกลบ

3.5 สินคาที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี –
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บริษัทที่กําจัด
เทศบาลมาบตาพุด
1. บจ.โกซิ่วรวมเศษ
2. คุณมณี จันทรังษี
Better World Green

หมายเหตุ
ปจจุบันอยูระหวางการอนุมัติ
จําหนายบางสวน
อางอิงตามใบอนุญาตกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

