บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
จากลวดเหล็กกลาคารบอนที่มีคุณภาพ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของลูกคาในกลุมกอสราง และกลุมอุตสาหกรรม
ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวย ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (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)หรือลวดปลอก ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc
Welding Wire : GMAW) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire : HDW) โดยผลิตภัณฑที่เปนรายไดหลักของบริษัท คือ PC-Wire
โดยมีสัดสวนรายไดจากยอดขายไมนอยกวารอยละ 70 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสาเหตุที่บริษัทสามารถ
ขาย PC-Wire ไดในสัดสวนมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาว บริษัทเปนผูผลิตและอยูในอุตสาหกรรมนี้มานานกวา 20
ป อีกทั้งยังมีกลุมลูกคาที่มีความภักดีและเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของบริษัท อยูทั่วประเทศ
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ นํ า มาใช ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ได แ ก “ลวดเหล็ ก กล า คาร บ อน” และเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ าก
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย โดยเหล็กลวดเปนผลิตภัณฑรูปเหล็กทรงยาวที่ไดจากการนําวัตถุดิบคือ เหล็กแทงเล็กหรือเศษ
เหล็กมารีดเปนเหล็กลวด ซึ่งเหล็กลวดที่บริษัทนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ โดยจะเปนเหล็กลวดชนิดคารบอน
สูง เหมาะสําหรับผลิตลวดเหล็กทนแรงดึงสูงหรือลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (pre-stressed concrete wire) ทั้ง
ชนิดเสนเดียว (PC-wire) และชนิดตีเกลียว (PC-strand wire) โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เปนผูจัดจําหนายเหล็ก
ลวดโดยตรง ที่เปนการสั่งซื้อจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนทางดานราคา
ของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยบริษัทในประเทศที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท ไดแก บริษัท เอ็น.ที.เอสสตีล กรุป จํากัด
(มหาชน) (กลุมบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) และบริษัทตางประเทศที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหกับ
บริษัท ไดแก /1Novo Commodities Pte Ltd., China Goodwin Investment Trading Ltd. และ Shougang Concord Steel
Ltd. โดยคิดเปนสัดสวนของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและตางประเทศในสัดสวนประมาณรอยละ 10 ตอ 90
หมายเหตุ : /1 Shaghai z.f.x.steel co.ltd (China) และ Qingdao Co., Ltd. (China) เปนบริษัทผูผลิตเหล็กลวดรายใหญจากประเทศจีน โดย
มีบริษัท 3 รายขางตนเปนตัวแทนจําหนาย ซึ่งสาเหตุที่บริษัทไมไดสั่งซื้อจากผูผลิตโดยตรง เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการสั่งซื้อ
ไมถึงตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด

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 หรือลวดกลมเสนเดี่ยวแบบหยักที่
ผานกระบวนการลดขนาดโดยการดึง 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
คงทนแข็ ง แรงสู ง ซึ่ ง จะเป น ที่ นิ ย มกั น เป น จํ า นวนมากในการนํ า ไปใช ง านก อ สร า งที่ เ ป น โครงการที่ มี ข นาดใหญ อาทิ
คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ พื้นคอนกรีตอัดแรงสําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ และไซโล เปนตน
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรงที่บริษัทผลิตมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.30, 9.53, 12.40,
12.70 และ 15.20 มิลลิเมตร ซึ่งไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.420-2540 ซึ่งปจจุบันบริษัท
มีกําลังการผลิตประมาณ 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
ลวดเหล็กกลาขอ ออ ยดึง เย็น เสริมคอนกรีต เลขที่ มอก.943-2533 ที่ผานกระบวนการรีดลดขนาดจนมีคุณสมบัติต าม
มาตรฐานที่กําหนดไว มาเชื่อมยึดติดกันเปนตะแกรง ดวยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อใชเปนโครงสรางคอนกรีตสําหรับงาน
พื้นอาคาร โรงงาน ถนน ผนังรับแรง เปนตน
ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีตที่บริษัทจะผลิตตามขนาดความตองการของลูกคาซึ่งไดรับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 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 มิลลิเมตร ซึ่งไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.194-2535 ปจจุบันมีกําลังการผลิตประมาณ 2,400 ตันลักษณะเปนเสนยาวมวนเปนขด
กลมสําหรับใชในอุตสาหกรรม ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กลวดที่ใชทําลวดเหล็กทําตะปู เหล็กลวดที่ใชดัดขึ้นรูปชิ้นงาน
ตางๆ ในผลิตภัณฑคอนกรีตเชนเสาเข็ม เสาไฟฟา ฯลฯ และเหล็กลวดสําหรับตะแกรงเหล็กไวรเมซ
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5. ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (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
และ1.6 มิ ล ลิ เ มตร ชั้ น คุ ณ ภาพ
ลวดเชื่ อ มไฟฟ า ที่ บ ริ ษัท ผลิ ต มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง 0.8,0.9,1.2
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 1.40-1.85%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
สําหรับอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตที่นอน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมผลิตตะแกรงสาน และ
อุตสาหกรรมผลิตสปริงตางๆ ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 4,200 ตันตอป
ภาพตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัท
ผลิตภัณฑ

ภาพผลิตภัณฑของบริษัท

ลวดเหล็กกลาสําหรับ
คอนกรีตอัดแรง
(PC-Wire)
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ผลิตภัณฑ

ภาพผลิตภัณฑของบริษัท

ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Strand)

ลวดตะแกรงเหล็กกลา
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต
(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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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

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

หนาที่ 2.3 - 7

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

หนาที่ 2.3 - 8

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

หนาที่ 2.3 - 9

รีดลดขนาดดวยดวยเครื่องดึง (Drawing Machine) ซึ่ง
เปนวิธีการรีดเย็น (Cold Working) และมวนเก็บไวในลอเหล็ก
(Bobbin)

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

4

5

6

นําลวด 7 Bobbin เขาเครื่องตีเกลียว (Stranding
อบด ว ยเตาไฟฟ า (Induction
Furnace) เพื่ อ เพิ่ ม
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

หนาที่ 2.3 - 10

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)

หนาที่ 2.3 - 11

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

หนาที่ 2.3 - 12

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire) หรือลวดปลอก
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

หนาที่ 2.3 - 13

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

หนาที่ 2.3 - 14

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

หนาที่ 2.3 - 15

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดสปริง (Hard Draw Wire)
1

ลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon Steel Wire)

4

ลวดในลอเหล็ก (Bobbin) จะถูกปลอยผานชุดดัด
(Killing Unit) และถูกรีดลดขนาดขั้นสุดทาย (Drawing) ให
ไดขนาดตามที่กําหนด และโรยลงสูกระเชา (Basket) รองรับ
พันดวยดวยพลาสติกใส (Poly Shrink)

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

5

นําไปชั่งน้ําหนัก (Weighing) โดยจะตองผานขั้นตอน
ในการตรวจสอบคุณภาพกอนนําสงใหลูกคา

หนาที่ 2.3 - 16

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

หนาที่ 2.3 - 17

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

Tension M/C : Tensile Strength
Yield Strength

Micrometer : วัดรอยย้ําลวด

4

3

5

Venire Caliper : วัด Reduction Area

Venire Caliper : วัด Elongation

6

Jig : Shear Welding Point

หนาที่ 2.3 - 18

Jig Bend : แรงดัด

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire)
1

2

Micrometer : วัด Diameter

3

Tension M/C : Tensile Strength Yield
Strength

Jig Bend : แรงดัด

4

Visual : Direction of Rotation

ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)

Micrometer : วัด Diameter

หนาที่ 2.3 - 19

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)
1

2

Micrometer : วัด Diameter

3

Tension M/C : Tensile Strength
Yield Strength

6

5

4

Twist M/C : Twist

Venire Caliper :วัด Elongation

Cartridges meters : Cast

Cartridges meters : Helix

7

Visual : Direction of Rotation

การทดสอบเคมี (Chemical testing)

Titration : Chemical Concentration

Atomic Absorption Spectroscope : Heavy metal

หนาที่ 2.3 - 20

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

บัตรสงเสริมการลงทุน (BOI)
บริษัท เริ่มไดรับ สิท ธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ครั้ ง แรกตั้งแต ป 2537 ตามบัตร
สงเสริมเลขที่ 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 เปนปที่
บริษัทเริ่มมีรายไดเชิงพาณิชย)
ภายหลังจากที่บริษัทไดรับสิทธิ BOI จากผลิตภัณฑขางตน บริษัทมีการขยายผลิตภัณฑใหม คือ ลวดตะแกรง
เหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) (“WM”) โดยบริษัทไดดําเนินการขอรับสิทธิประโยชนจาก BOI และไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการการอนุมัติใหการสงเสริมดังกลาวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ภายใตเงื่อนไขการไดรับสิทธิและ
ประโยชน ดังนี้
1) ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ ผูชํานาญการกับคูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของ
บุคคลทั้ง 2 เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลา
2) ใหคนตางดาวซึ่ งเปนช างฝมือ หรือผูชํานาญการที่ไ ดรับอนุ ญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาต
ทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ
4) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยมีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับตั้งแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (ระยะเวลาการไดรับสิทธิดังกลาวของบริษัทตั้งแตป 25552563)
(รายไดที่นํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการนั้น ใหรวมถึงรายไดจากการจําหนายผล
พลอยได ไดแก เศษหรือของเสียจากขบวนการผลิต)
5) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ BOI ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับ BOI
6) ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรารอยละ 50
ของอัตราปกติ มีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งจะ
ครบกําหนดในป 2560
7) ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซึ่งครบกําหนดในป 2565
8) ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้ง หรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือจากการหักคาเสื่อมราคา
9) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต
เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
10) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 5 ป
นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก
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ใบอนุญาตที่สําคัญ
บริษัทไดรับใบอนุญาตที่สําคัญเพื่อใชในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายลวดเหล็ก ดังนี้
- ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เลขที่ สนพ.079/2552วันที่ 5 มิถุนายน 2552
อนุญาตใหบริษัทประกอบกิจการผลิตลวดขอบลอยาง 7,200 ตันตอป ลวดแรงดึงสูงชนิดเสนเดียว 16,800
ตันตอป ลวดแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 14,400 ตันตอป และลวดเชื่อมไฟฟา 2,400 ตันตอป ซึ่งบริษัทตั้งอยู
เลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556
- ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน จํานวน 2
ฉบับ จากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
1) ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมลวดเหล็ ก กล า สํ า หรั บ คอนกรี ต อั ด แรง ฉบั บ เลขที่ (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 กรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน
การตลาด

การวางแผนการตลาดของบริษัท โดยบริษัทจะมีการวางแผน ถึงเปาหมายที่วางไว ซึ่งมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะ
ยาว และมีการพิจารณาสวนประกอบอื่นๆ ที่มีผลกระทบประกอบดวย คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ปจจัยภายใน
1.
2.
3.
4.
5.

กําลังการผลิตของสินคาแตละประเภทของบริษัท
การวางแผนการผลิต เนื่องจากมีผลตอการบริหารตนทุนสินคา
พฤติกรรมของลูกคากลุมเปาหมาย
กําหนดตลาดกลุมเปาหมายและกําหนดกลยุทธของสินคาแตละประเภทตามกลุมเปาหมาย
ประเมินผล วาไดตามเปาหมายหรือไม มีปญหา อุปสรรคอะไร และจะแกไขอยางไร

ปจจัยภายนอก
1. สภาพเศรษฐกิจรวมของประเทศและตางประเทศโดยรวม และประมาณอัตราการเจริญเติบโต
2. กลุมสินคาที่ บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส ผลิตนั้น แนวโนมตลาดรวมของอุตสาหกรรมนั้นเปนอยางไร เชน
กลุมลวดกอสราง จากนโยบายของรัฐบาล ที่ลงทุน ในโครงสรางพื้นฐาน 5-7 ป ขางหนา มูลคา 2 ลานลาน
บาท ทําใหมีการประมาณการแนวโนมตลาดขยายตัว 10% บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีสก็มีการวางแผนทั้ง
สินคาในดานคุณภาพและกําลังการผลิตในอนาคตและกลุมเปาหมายทางการตลาดใหสอดคลองกับ
แนวโนมตลาดของอุตสาหกรรมนั้นจะไดขยายตัวไปดวย
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3. การวิเคราะหการแขงขันของสินคา บริการโดยจะพิจารณารายละเอียดดังนี้
3.1 คูแขงขันรายใหม (New Entrants) พิจารณาคูแขงขันรายใหมวาสามารถเขาสูธุรกิจที่ บมจ. ระยอง
ไวร อินดัสตรีส ไดอยางงายดายหรือลําบาก
3.2 ผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) มีอิทธิพลตอการดําเนินการวางแผนการผลิตมากหรือนอย
3.3 ผูซื้อ (Buyers) มีอํานาจตอรองกับทางบริษัทฯ มากหรือนอย
3.4 ผลิตภัณฑทดแทน (Substitutes) สินคาที่ บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส ผลิตอยูมีสินคาอื่นสามารถ
ทดแทนไดงายหรือไมไดเลย
3.5 การแขงขันระหวางธุรกิจ (Rivalry among existing firms) มีสภาวะการแขงขันคอนขางสูงหรือต่ํา
ทั้งในดานของราคา และความหลากหลายของบริการ
3.2.1

กลยุทธทางการตลาด
1. นโยบายดานผลิตภัณฑ (Product)

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจเหล็กมานานกวา 20 ป โดยมุงเนนตั้งแตกระบวนการในการ
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผลิตที่นาเชื่อถือทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาผานกระบวนการผลิตดวย
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนใหความสําคัญในการปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการในการ
ดํา เนินงานทุกขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ อีกทั้ง ยัง เนนในดานการพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการทํางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้
บริษัทไดทําการตรวจสอบผลิตภัณฑและปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO
14001 และผลิตภัณฑของบริษัทผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
จึงใหความมั่นใจดานคุณภาพเปนอยางดี
การสงมอบสินคาใหกับลูกคา บริษัทจะดําเนินการวางแผนการผลิตลวงหนาตามใบสั่งซื้อของลูกคา และมี
การจัดเก็บสินคาภายใตระบบควบคุมสินคาเพื่อสํารองไวในระบบตามแผนการผลิตของลูกคา ซึ่งสามารถทําใหบริษัท
จัดสงสินคา หรือผลิตภัณฑไดรวดเร็วและตรงตอเวลาการจัดสง สงผลใหบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดทั้งในดานผลิตภัณฑ บริการขนสงสินคาตรงตามเวลา ตลอดจนบริการหลังการขายที่ดี
จากนโยบายในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ 2 ลานลานบาท อาทิ การลงทุนระบบราง การขยาย
ถนนเพื่อใหสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศเพื่อนบานได สงผลใหการเจริญเติบโตของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยมีแนวโนม
ที่เติบโตเพิ่มสูงขึ้นตามโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความตองการใชลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีต
อัดแรง (PC-Wire) และ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (PC-Strand) ที่จะมีความตองการเพิ่มมากขึ้นตาม
ความตองการของภาคกอสราง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยบริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย
เพื่อใหสามารถตอบสนองใหตรงตามความตองการของลูกคาไดหลากหลายกลุม
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2. นโยบายดานการกําหนดราคา (Price)
บริษัทมีนโยบายในการเขาประมูลงาน และ/หรือรับงานตามกลุมลูกคาในแตละประเภท อาทิ ในกลุมลูกคา
สวนราชการ 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)
การจัดจําหนายสินคาของบริษัท ปจจุบันจําหนายภายในประเทศทั้งหมด โดยมีชองทางในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ 2 ชองทาง คือ
1) การจัดจําหนายถึงผูใชงานโดยตรง โดยเจาหนาที่ของบริษัท ประกอบดวยสินคา ลวดเหล็กกลาสําหรับ
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”) หรือลวดปลอก ลวดเชื่อม
เปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire) (“GMAW”) ลวดสปริง (Hard
Drawn Wire) (“HDW”)
2) การจัดจําหนายผานตัวแทนจัดจําหนาย หรือผูแทนการคา ประกอบดวย ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อม
ติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) (“WM”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)
โดยปจจุบันบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดโดยตรงใหกับลูกคาในแตละผลิตภัณฑ ดังนี้
 ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (PC-Wire) และลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีต
อัดแรง (PC-Strand)
กลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวย
1) ภาคเอกชน บริษัททําการจําหนายโดยตรงใหกับลูกคากลุมโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ อาทิ
โรงงานหล อ เสาเข็ม เสาไฟฟ า แผน พื้น คานสะพาน ผนัง สํ า เร็จรูป เปน ตน และลูกคา กลุมผูรับ เหมาก อสรา งอาคาร
โครงสรางพื้นฐาน อาทิ สะพาน ถนน เปนตน
2) ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ บริษัททําการจําหนายโดยการเขาไปประมูลงานของการไฟฟานคร
หลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และศูนยซอมบํารุงและสรางสะพาน
 ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
กลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวยกลุมผูผลิตคอนกรีต อาทิ ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป
กลุมผูรับเหมากอสราง กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป กลุมผูรับเหมาสรางทาง ผูแทนจําหนายหรือรานคาวัสดุกอสราง และ
หนวยงานราชการ
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 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
 ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas
Welding Wire)

Metal

Arc

บริษัทจําหนายลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุมผานทางตัวแทนจัด
จําหนาย หรือผูแทนการคามากกวารอยละ 90 เนื่องจากกลุมผูใชงานตรงจะมีการใชงานควบคูกับอุปกรณอื่นรวมดวยใน
การเชื่อม สงผลใหปริมาณในการใชงาน หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑประเภทนี้มีจํานวนไมมาก ดังนั้น การจําหนายผลิตภัณฑ
ประเภทนี้ผานตัวแทนการคา จึงสะดวกกวาการจําหนายโดยตรงซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวย กลุมบริษัทผูจัด
จําหนายอุปกรณในการเชื่อม กลุมผูผลิตเฟอรนิเจอร และกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต เปนตน
 ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)
บริ ษั ท จํ า หน า ยลวดสปริ ง ไปยั ง กลุ ม ผู ใ ช ง านโดยตรง เนื่ อ งจาก ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทนี้ ใ ช ใ นกลุ ม
อุตสาหกรรมยานยนตและที่นอน โดยผูจัดจําหนายจะตองเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการใช
งานของผลิ 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
- ผูผลิตซี่ลอรถ
- ผูผ ลิตเบาะรถยนต
- ผูผ ลิตสปริงในยานยนตทั่วไป
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กลุมลูกคา

ภาพผลิตภัณฑที่นําไปใช

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
อุตสาหกรรมเหล็กสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตน

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) ที่ไดจาก
เหมืองเหล็กมาผานกระบวนการถลุง จะไดออกมาเปนเหล็กเหลวแลวจึงทําการหลอเปนแทง ไดผลผลิตออกมาที่เรียกวา
“เหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron)” เปนวัตถุดิบพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑเหล็กทั้งหมด
การผลิตเหล็กขั้นตนเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูง และจําเปนตองมีระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสราง
พื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการผลิต
2) อุต สาหกรรมเหล็ก ขั้ น กลาง เปน การนํ าผลิ ตภัณ ฑ จากการผลิ ตเหล็กขั้ น ตน ทั้ง ที่ เปน ของเหลวและ
ของแข็ง รวมทั้งเศษเหล็ก (Scrap) มาหลอมและปรับปรุงคุณสมบัติและสวนผสมทางเคมี ผลลัพธที่ไดคือ เหล็กกลา
(Steelmaking) โดยมีวิธีในการผลิตที่เปนที่นิยม 2 วิธี ไดแก การใชเตาหลอมไฟฟา (EAF) และการใชเตาพนออกซิเจน
(Oxygen Furnace) หลังจากนั้นจึงนําเหล็กกลาที่ไดมาหลอเปนเหล็กแทงยาว (Billet) (นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
เหล็กเสน เหล็กโครงสราง และเหล็กลวด) เหล็กแทงแบน (Slab) และเหล็กแทงใหญ (Bloom, Beam) โดยอุตสาหกรรม
เหล็กในไทยจะเริ่มตนตั้งแตอุตสาหกรรมเหล็กขั้นนี้
3) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ในขั้นนี้วัตถุดิบขั้นกลาง คือ เหล็กแทงเล็ก เหล็กแทงใหญและเหล็กแทง
แบนจะถูกนํามาผานกระบวนการรีดรอน รีดเย็น รีดซ้ํา หลอ หรือตีขึ้นรูป ใหเปนผลิตภัณฑขั้นปลาย ผลิตภัณฑที่ไดจาก
การผลิตในขั้นนี้ แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ (1) เหล็กทรงยาว (Long Product) ไดแก เหล็กเสน เหล็กลวด เหล็ก
โครงสรางรูปพรรณรีดรอน (2) เหล็กทรงแบน (Flat Product) ไดแก เหล็กแผนรีดรอน เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบ
เหล็ ก โครงสร า งรู ป พรรณรี ด เย็ น เป น ต น ซึ่ ง จะถู ก นํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ของการผลิ ต อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งอื่ น ๆ เช น
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 จํานวนผูผลิตจึงไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากกวา 100
รายเพื่อสนองความตองการดานกอสรางภายในประเทศที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว แตเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540
ความตองการใชเหล็กเสนภายในประเทศไดตกต่ําลงอยางมาก ทําใหผูผลิตตองหยุดการดําเนินงานไปหลายราย
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-

ผลิตภัณฑเหล็กลวด

เหล็กลวดเปนผลิตภัณฑรูปเหล็กทรงยาวที่ไดจากการนําวัตถุดิบคือ เหล็กแทงเล็กหรือเศษเหล็กมารีดเปน
เหล็กลวดเพื่อใชในอุตสาหกรรมกอสราง และผลิตเปนผลิตภัณฑลวด (wire products) ในประเทศไทย ผลิตภัณฑเหล็ก
ลวดส ว นใหญ เ ป น ชนิ ด คาร บ อนต่ํ า ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต น็ อ ต ตะปู สกรู ลวดเหล็ ก ตาข า ยเหล็ ก ตะแกรงเหล็ ก เป น ต น
ผลิตภัณฑเหล็กลวดอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญมาก คือ เหล็กลวดคารบอนสูง ซึ่งใชในการผลิตลวดเหล็กทนแรงดึงสูง
หรือลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (pre-stressed concrete wire) ทั้งชนิดเสนเดียว (PC wire) และชนิดตีเกลียว (PC
strand wire) เพื่อใชในงานกอสรางขนาดใหญ อาทิ สะพานแขวน รถไฟฟา สนามบิน เปนตน
-

ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน

แบงเปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนขนาด
ใหญไดจากการนําเอาเหล็กแทงใหญมาใหความรอนและเขาสูกระบวนการรีดดวยลูกรีดตางๆ ไดผลิตภัณฑเปนเหล็ก
โครงสรางรูปตัวเอช (H-beam) และเหล็กโครงสรางรูปตัวไอ (I-beam) เปนตน สวนเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนขนาด
เล็กใชเหล็กแทงเล็กเปนวัตถุดิบผานกระบวนการรีดเปนเหล็กโครงสรางรูปรางน้ํา (channel shape) เหล็กฉาก (angle
shape) เหล็กเข็มพืด (sheet pile) เปนตน
อุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนสามารถแบงออกได 3 กลุมใหญ คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนรีด
รอน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็น และอุตสาหกรรมเหล็กแผนเคลือบ
-

กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอน

วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต คือ เหล็กแทงแบน โดยผานกระบวนการรีดรอนเพื่อลดขนาดใหเปนแผนบาง
มีท้งั ผลิตเปนแผน (plates) และเปนมวน (coils) เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตถังแกส ถังเหล็ก ตูคอนเทนเนอร ทอเหล็กกลา
และชิ้นสวนยานยนต เปนตน
-

กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็น

วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต คือ เหล็กแผนรีดรอน โดยนํามาผานกระบวนการรีดเย็นเพื่อลดขนาดของเหล็ก
แผนรีดรอนใหมีความหนาลดลง ตลอดจนมีการปรับปรุงคุณภาพตาง ๆ อาทิ ความเรียบผิว ความแข็งแรงทางแรงดึง เปน
ตน อีก ทั้ง เหล็กแผน รีด เย็น เป น วัต ถุดิ บ สํา คัญ ของอุต สาหกรรมตอ เนื่อ งจํ า นวนมาก อาทิ ยานยนต เครื่ อ งใชไ ฟฟ า
เฟอรนิเจอรโลหะ เปนตน
-

อุตสาหกรรมเหล็กแผนเคลือบ

วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต คือ ใชเหล็กแผนรีดเย็น โดยนํามาผานกระบวนการชุบหรือเคลือบผิวดวยโลหะ
ตางๆ อาทิ ดีบุก สังกะสี เปนตน เพื่อใหไดผลิตภัณฑเหล็กแผนเคลือบที่สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ อาทิ
ยานยนต กระปอง เครื่องไฟฟา กอสราง เปนตน ซึ่งในประเทศไทยอุตสาหกรรมเหล็กแผนเคลือบมี 2 กลุม คือ เหล็กแผน
เคลือบดีบุก (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
ประเทศหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนตน
ดังนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมตางๆ เหลานี้ ยอมมีผลตอความตองการใชเหล็กในประเทศโดยตรง
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2557
ในป 2557 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัว โดยคาดวา
จะขยายตัว เพียงรอยละ 1.6 ซึ่ง ต่ํากวาประมาณการเดิม เนื่องจากสถานการณ
ทางการเมืองยังคงยืดเยื้ออยู ซึ่งจะสงผลตอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของป
หนา ซึ่งจะทําใหการลงทุนของภาครัฐในโครงการตางๆ อาจจะตองชะลอการลงทุน
ออกไป อยางไรก็ดี การสงออกยังเปนปจจัยหลักในการพยุงเศรษฐกิจไทยในป 2557
นี้ ในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดวาจะมีการปรับลดลงอีกรอยละ 0.25 ไป
อยูที่ระดับรอยละ 1.75 ในชวงกลางป เพื่อลดคาใชจายทางการเงินของภาคเอกชน
ในภาวะที่เศรษฐกิจกําลังออนแอ
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย, EIC

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในป 2556 และแนวโนมป 2557
ป 2556 มีปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญประมาณ 7,050,041 เมตริกตัน (ไมรวมผลิตภัณฑเหล็ก
กึ่งสําเร็จรูป เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบและทอเหล็ก) เพิ่มขึ้นรอยละ 4.90 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
เหล็ ก ทรงยาว เพิ่ มขึ้ น ร อ ยละ 9.38 เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมก อ สร า งในป นี้ ยั ง คงขยายตั ว อยู โ ดยเฉพาะโครงการของ
ภาคเอกชน เชน การกอสรางคอนโดมีเนียมที่สรางติดแนวรถไฟฟายังคงเปนที่ตองการของตลาดยางตอเนื่อง ในขณะที่
เหล็กทรงแบนกลับมีการผลิตที่ลดลงเล็กนอย รอยละ 0.47 เนื่องจากสถานการณตลาดเหล็กโลกมีทิศทางที่ถดถอย อันเปน
ผลมาจากการที่ เ ศรษฐกิ จ โลกชะลอตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี ผู ผ ลิ ต หลายประเทศ เช น จี น อิ น เดี ย
สาธารณรัฐเกาหลี ที่เพิ่มการผลิตอยู ทั้งๆ ที่ความตองการใชในแตละประเทศชะลอตัว ผูผลิตรายใหญเหลานี้จึงหันมาสง
สินคาใหกับกลุมอาเซียน สงผลกระทบตอผูผลิตไทย เพราะไมสามารถแขงขันทางดานราคาได สําหรับมูลคาการนําเขา
เหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในป 2556 มีจํานวนประมาณ 342,429 ลานบาท โดยมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.76
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นมากที่สุด ไดแก เหล็กทรงแบน เพิ่มขึ้นรอยละ 21.87 โดยเหล็กแผนหนารีดรอน (HR
plate) เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 758.26 (ในชวงไตรมาสที่ 3 ของปนี้ เหล็กชนิดนี้มีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นมากเปนผิดปกติ ซึ่งได
ตรวจสอบตัวเลขกับกรมศุลกากรแลว พบวามีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นจริง โดยเปนการนําเขาจากประเทศเบลเยียม) แต
เหล็กทรงยาวกลับมีมูลคาการนําเขาที่ ลดลงรอยละ 10.33 โดยเหล็กลวด (Wire rod (LC/HC) ลดลงรอยละ 15.55 ซึ่งเปน
ผลมาจากการที่กระทรวงพาณิชยประกาศใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด เหล็กลวดคารบอนสูงที่เจือธาตุอื่นจากประเทศ
จีน ในสวนของมูลคาสงออก มีจํานวนประมาณ 31,808 ลานบาท ลดลงรอยละ 14.73 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสงออกลดลงมากที่สุด ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป ลดลงรอยละ 74.64 สําหรับเหล็กทรงแบน
มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 16.16 และเหล็กทรงยาวมูลคาการสงออกลดลงเล็กนอย รอยละ 0.61
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แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในป 2557 จะเผชิญกับความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และ
แนวโนมตลาดในอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชเหล็ก ไดแก
- อุตสาหกรรมกอสราง คาดวาไดผานจุดสูงสุดของการลงทุนภาคเอกชนในป 2556 ที่ผานมาแลว หากไมไดรับ
แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐภายใตโครงการลงทุน 2 ลานลานบาท ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นตอทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาพื้นที่ในเขตเมืองใหมีความเจริญเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และหากปญหาทางการเมือง
สงผลตอความลาชาของโครงการจะทําใหท้งั การลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนในป 2557 ชะลอตัวลงได ซึ่งนั่น
หมายถึงแนวโนมการหดตัวลงของโครงการกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวของ
- อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนกลุมสําคัญที่ใชเหล็กเปนวัตถุดิบ คาดการณวาจะมีการผลิตที่ขยายตัวไดใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวในป 2556 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งแมวาในป 2557 จะมีการคาดการณ
วาจะผลิตไดถึง 2.6 ลานคัน แตคาดวาจะมีการชะลอตัวลงของตลาดรถยนตในประเทศไทย ทําใหตองติดตามวาการ
ขยายตัวของการสงออกจะมาทดแทนตลาดในประเทศหรือไม
- อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา หลายสินคามียอดการผลิตที่หดตัวในป 2556 และทําใหภาคอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาโดยรวมหดตัวในป 2556 คาดวาในป 2557 ทิศทางการฟนตัวคงไมงายนัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไมฟน
ตัว ขณะเดียวกัน ปญหาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย ทําใหมีหลายสินคาที่อาจมีการยายฐานการ
ผลิตออกจากประเทศไทย
- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ คาดวายังคงมีโอกาสขยายตัวไดในป 2557 แตจะมี
อัตราที่ไมสูงนัก โดยถูกกดดันจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ ยังคาดวาปริมาณสต็อกผลิตภัณฑ
เหล็กสวนเกินจากป 2556 อันเปนผลจากการนําเขาในปริมาณสูง จะถูกนํามาใชในป 2557 ดวย ซึ่งนั่นหมายถึงระดับการ
ผลิตและการนําเขาในบางสินคาที่อาจลดลงตามไปดวย
การผลิตเหล็กกลาดิบของโลก

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
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สัดสวนการนําเขาและสงออกเหล็กของประเทศไทย

ที่มา :สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

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

Q1 2014
3,576.46
264,822.68
26,436.00
43,614.60
6,072.46
29,518.08
1,373.79
8,722.58
10,904.18
395,040.83

Q1 2013
% change y-o-y
3,386.62
5.61
254,972.18
3.86
27,148.87
-2.63
40,395.27
7.97
1,367.91
343.92
29,667.01
-0.5
1,414.55
-2.88
8,674.69
0.55
10,950.80
-0.43
377,977.90
4.51

แนวโนมการบริโภคเหล็กในไทยสําหรับป 2557 จะมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
ภาวะตลาดอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชเหล็ก เชน กอสราง ยานยนต เครื่องใชไฟฟา เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมกอสรางหากได
แรงขั บเคลื่อนจากการลงทุน ของภาครัฐ ก็จ ะชว ยเพิ่มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ได ทั้ ง นี้ สถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทยคาดการณวา ในป 2557ไทยจะมีปริมาณการใชเหล็ก 18 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 จากป
2556
ตลาดเหล็กในประเทศกับอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมยานยนต
ศู น ย วิ จัย กสิ ก รไทย ไดวิ เ คราะห แ นวโนม และปจ จัย ที่จ ะมี ผ ลตอ อุ ต สาหกรรมกอ สร า งในป 2557 วา ภาวะ
อุตสาหกรรมกอสรางในป 2557 นี้ มีแนวโนมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากป 2556 ซึ่งมีผลมาจากอุตสาหกรรมกอสราง
ตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงหลายดาน ไมวาจะเปนความไมแนนอนทางการเมืองที่มีผลตอทิศทางเศรษฐกิจ การคา และการ
ลงทุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ที่จะมีผลตอเนื่องไปยังการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกอสรางอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้ยังตองติดตามเสถียรภาพการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจาก
จะมีผลตอกิจกรรมการลงทุนในประเทศไทยจากนักลงทุนตางชาติในระยะขางหนา
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อุสาหกรรมยานยนตในเดือนมีนาคม 2557 หดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนการลดลง
จากตลาดในประเทศเปนหลัก อันเนื่องมาจากสถานการณทางการเมืองที่สงผลกระทบตอเศรษกิจในประเทศ ประกอบกับ
ฐานที่สูงของชวงเดียวกันในป 2555 ที่ไดรับอานิสงสจากมาตรการรถยนตคันแรก การผลิตรถยนตเดือนมีนาคม 2557 คาด
วามีจํานวน 181,334 คัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 29.00 อยางไรก็ตาม ในป 2557 คาดวาจะมีการผลิต
รถยนตทั้งสิ้นจํานวน 2,320,000 คัน ลดลงรอยละ 5.35 โดยสัดสวนของการสงออกนั้นจะเพิ่มมากขึ้นกวาปที่ผานมา
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, ศูนยวิจัยกสิกรไทย

ตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพย ไตรมาสแรกป 2557
ในเดือนมีนาคม อสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปดตัวคอนขางคึกคักเพิ่มขึ้นจาก
เดือนกุมภาพันธที่ผานมา เนื่องจากในเดือนนี้มีมหกรรมบานและคอนโดครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2557 จึงมี
หลายโครงการที่นําโครงการมาเปดตัวในงานนี้ ในเดือนนี้มีจํานวนโครงการเปดขายใหมทั้งหมด 31 โครงการ มีจํานวน
หนวยขายรวมทั้งหมด 7,906 หนวย และมีมูลคาการพัฒนาโครงการรวม 24,715 ลานบาท
อยางไรก็ตามในป พ.ศ.2556 โดยรวม มีการเปดตัวโครงการใหมเดือนละ 40 โครงการ แตนับแตเดือนธันวาคม
2556 ก็มีโครงการลดลงเหลือ 30 โครงการ เดือนมกราคม 2557 มี 25 โครงการ เดือนกุมภาพันธ 2557 เหลือ 22 โครงการ
และเดือนลาสุดคือมีนาคม 2557 จึงมีเพิ่มเปน 30 โครงการ แตก็ยังถือวานอยมากเมื่อเทียบกับแตกอน
เมื่อพิจารณาระดับราคาขายจะพบวาไมมีการเปดขายที่ระดับราคาต่ํากวา 1 ลานบาทเลย ที่ระดับราคา 1-2 ลาน
บาท มีจํานวน 3,849 หนวย (รอยละ 49) มีมูลคาโครงการ 5,637 ลานบาท (รอยละ 23) ระดับราคา 2-3 ลานบาท มี
จํานวน 1,766 หนวย (รอยละ 22) มีมูลคาโครงการ 4,712 ลานบาท (รอยละ 19) ที่ระดับราคา 3-5 ลานบาท จํานวน
1,516 หนวย (รอยละ 19) มีมูลคาโครงการ 5,899 ลานบาท (รอยละ 24) สวนที่มีระดับราคาเกิน 5 ลานบาทขึ้นไปจํานวน
775 หนวย (รอยละ 10) และมีมูลคาโครงการ 8,467 ลานบาท (รอยละ 34) ของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่เปดขายใหม
ทั้งหมดในเดือนนี้
สําหรับอัตราการขายได จะพบวาในเดือนแรกของการเปดขายมีอัตราการขายไดเฉลี่ยที่รอยละ 29 ซึ่งจากเดือนที่
ผานมาที่มีอัตราการขายไดที่รอยละ 8 ตอเดือน ซึ่งดีขึ้นมากจากเดือนที่ผานมา โดยประเภทอสังหาริมทรัพยที่มีจํานวน
หนวยขายไดมากสุดอันดับ 1 คือ อาคารชุดระดับราคา 1-2 ลานบาท จํานวน 3,145 หนวย ขายไดแลว 1,218 หนวย
(รอยละ 39) รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 2-3 ลานบาท จํานวน 1,475 หนวย ขายไดแลว 612 หนวย (รอยละ 41) และ
อันดับ 3 คืออาคารชุดระดับราคา 3-5 ลานบาท จํานวน 284 หนวย ขายไดแลว 96 หนวย (รอยละ 34)
เมื่อพิจารณาถึงผูประกอบการที่เปดตัวโครงการใหมในเดือนนี้ จะพบวาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย (มหาชน)
จํานวน 6 บริษัท คือ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนาสิริ จํากัด
(มหาชน) จํากัด บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัยจํากัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด
(มหาชน) และมีบ ริษัท ในเครือ บริ ษัทในตลาดหลักทรัพ ย 1 บริษัท นอกจากนี้ก็ยัง มีบ ริษัท ทั่ว ไปอีกจํา นวนหนึ่ง หาก
เปรียบเทียบการพัฒนาระหวางบริษัทในตลาดหลักทรัพย บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป
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ในดานทําเลที่ตั้ง จะพบวาในเดือนนี้มีโครงการที่เปดตัวใหมและตั้งอยูในเขตกรุงเทพชั้นในจํานวน 2 โครงการ
ตั้งอยูในเขตเมืองชั้นกลางและสวนตอขยายของเมือง (Intermediate Area) จํานวน 24 โครงการ เชน ถนนกาญจนาภิเษก
ถนนรัตนาธิเบศร ถนนลาดพราว ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนศรีนครินทร ถนนพระราม 2 และถนนประชาอุทิศ เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีอีก 5 โครงการที่อยูในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกลแหลงงาน ชุมชนที่อยูอาศัย และสถานศึกษา เชน ยานศาลายา
ลาดกระบัง รังสิต บางบัวทอง และบางนา เปนตน
หากพิจารณาภาพรวมอสังหาริมทรัพยที่เปดใหมเดือนมีนาคมของปนี้กับเดือนมีนาคมป 2556 จะพบวาในปนี้มี
จํานวนโครงการเปดใหม 17 โครงการ (ลดลงประมาณรอ ยละ 35) มีจํานวนหนวยขายลดลง 10,858 หนวย (ลดลง
ประมาณรอยละ 58) มีมูลคาลดลง 23,532 ลานบาท (ลดลงประมาณรอยละ 49) แตมีราคาขายเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มขึ้นจาก
2.571 ลานบาทเปน 3.126 ลานบาท (เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 17)
และหากพิจารณาภาพรวมใน 3 เดือนแรก 2557 (มกราคม-มีนาคม 2557) เปรียบเทียบกับ 3 เดือนแรกป
2556 มีจํานวนโครงการที่เปดใหมรวม 78 โครงการ (ลดลงประมาณรอยละ 28) มีจํานวนหนวยขายรวม 20,433 หนวย
(ลดลงประมาณรอยละ 42) มีมูลคารวม 56,478 ลานบาท (ลดลงประมาณรอยละ 43) และมีราคาขายเฉลี่ยตอหนวย
ลดลงจาก 2.830 ลานบาท เปน 2.764 ลานบาท (ลดลงประมาณรอยละ 2.4)
อาจกลาวไดวาจํานวนหนวยและมูลคาของการพัฒนาในป 2557 ลดลงกวาป 2556 เปนอยางมาก สวนราคายัง
ขายในราคาเดิม ไมไดปรับราคาเพิ่มแตอยางใด/1
สาขาอสังหาริมทรัพย ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง ในไตรมาสแรก
การผลิตสาขาอสังหาริมทรัพยหดตัวรอยละ 0.3 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.8 ในไตรมาสกอนหนา ในดานอุปสงค
ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลงรอยละ 5.8 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงตอเนื่อง
และความไมแนนอนทางการเมือง สงผลใหผูบริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย ประกอบกับธนาคารพาณิชยเพิ่ม
ความระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ ทําใหจํานวนที่อยูอาศัยที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อปลอยใหมจากธนาคารพาณิชยในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลงรอยละ 3.2 ในดานอุปทาน แมวาที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ขยายตัว
รอยละ 2.4 แตจํานวนโครงการอสังหาริมทรัพยเปดตัวใหม ลดลงรอยละ 41.6 โดยเฉพาะจํานวนโครงการอาคารชุดที่
ลดลงรอยละ 50.5 สวนหนึ่งเปนผลจากสถานการณความไมแนนอนทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน
ภาพรวมอยางตอเนื่องที่กระทบความเชื่อมั่นผูประกอบการ ในดานราคาปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาที่ดิน และราคาที่อยูอาศัย
โดยราคาที่ดินทาวนเฮาสพรอมที่ดิน บานเดี่ยวพรอมที่ดิน และอาคารชุดเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 รอยละ 6.2 รอยละ 5.7 และ
รอยละ 3.8 ตามลําดับ/2
หมายเหตุ :

/1
/2

แหลงที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement666.htm
แหลงที่มา: http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/economic/eco_state/1_57/PressThaiQ1-2014.pdf
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การประเมินความพรอมหลังการเปด AEC
ผูประเมินคาทรัพยสินจากประเทศตางๆ 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 คน จากทั้งหมดเกือบ 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 สําหรับในรายละเอียด ผูประเมินคา
ทรัพยสินจากบรูไน สิงคโปร และไทย มองวาสถานการณเศรษฐกิจยังแทบไมเปลี่ยนแปลง แตประเทศอื่นๆ 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 ราวๆ
ครึ่งหนึ่งของผูประเมินคาทรัพยสินจากบรูไนและไทย คิดวาสถานการณไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สถานการณทางการเมืองในไทย และสถานการณทางเศรษฐกิจของบรูไน ยังไมกระเตื้องขึ้นนั่นเอง และเมื่อพิจารณาถึง
ตลาดอสังหาริมทรัพยในอีก 2 ปขางหนาคือ ณ พ.ศ. 2557 พบวาสวนใหญ 66% จากแทบทุกประเทศระบุวาสถานการณ
นาจะดีกวาปจจุบัน อยางไรก็ตามผูประเมินคาทรัพยสินจากประเทศไทยยังเห็นวาตลาดยังจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
มากนักใน 2 ปขางหนา
ในแงของความนาเชื่อถือทางวิชาชีพ หากวิชาชีพแพทย ไดรับความนาเชื่อถือสูงสุดถึง 100% วิชาชีพอื่นจะมี
ระดับความนาเชื่อถือกี่เปอรเซ็นต ผลการสํารวจพบวา ผูประเมินคาทรัพยสินประเมินวิศวกรอยูที่ 80% ผูประเมินคา
ทรัพยสินอยูที่ 77% นักกฎหมายอยูที่ 75% และนายหนาอสังหาริมทรัพยอยูที่ 68% ทั้งนี้ คงเปนเพราะอาชีพนายหนายัง
ไมไดมีการควบคุมอยางจริงจังในประเทศสวนใหญในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย
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 ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากที่กรุงเทพมหานครมีจํานวนโครงการอสังหาริมทรัพยเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับกรุงจาการตา กรุงพนมเปญ กรุง
มะนิลา และนครโฮจิมินห นอกจากนั้นในพื้นที่ตากอากาศเชนพัทยา สมุย ภูเก็ตและหัวหิน ก็มีตางชาติสนใจมาลงทุนเปน
จํานวนมากเชนกัน
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อุตสาหกรรมการกอสราง
การลงทุนภาคเอกชน (ไตรมาส 1 ป 2557)
ปรับตัวลดลงเนื่องจากการหดตัวของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร และการกอสราง ในไตรมาสแรกของป
2557 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 7.3 เทียบกับการหดตัวรอยละ 13.2 ในไตรมาสกอนหนา การลงทุนในเครื่องมือ
เครื่องจักรลดลงรอยละ 7.2 เทียบกับการลดลงรอยละ 15.5 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการลดลงของมูลคาการ
นําเขาสินคาทุน (ราคาคงที่) และปริมาณการจําหนายรถยนตเพื่อการพาณิชยในประเทศที่ลดลงรอยละ 7.5 และรอยละ
41.9 ตามลําดับ การลงทุนกอสรางลดลงรอยละ 7.8 เทียบกับการลดลงรอยละ 4.6 ในไตรมาสกอนหนา ในขณะที่ยอด
ขอรับการสงเสริมการลงทุนผานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนี้คิดเปนมูลคา 234.0 พันลานบาท
ลดลงรอยละ 10.6 เนื่องจากนักลงทุนรอความชัดเจนของนโยบายสงเสริมการลงทุนฉบับใหม รวมทั้งรอการแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนชุดใหม (ซึ่งไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557) เพื่ออนุมัติโครงการที่คางการ
พิจารณาตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 และความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองในประเทศ สอดคลองกับดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่อยูในระดับต่ํากวาระดับ 50 ตอเนื่องเปนไตรมาสที่สาม จากระดับ 47.8 และ 46.4 ในไตรมาสที่
สาม และไตรมาสที่สี่ของปที่แลว มาอยูที่ระดับ 47.1 ในไตรมาสนี้

สาขาอุตสาหกรรม ลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสที่สี่ตามการลดลงของการลงทุน การสงออก และการบริโภคใน
ประเทศ ในไตรมาสแรก การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว รอยละ 2.7 ตอเนื่องจากการหดตัว รอยละ 1.1 รอยละ 0.5 และ
รอยละ 2.8 ในไตรมาสที่สอง สาม และสี่ของป 2556 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสําคัญจาก (1) การบริโภคในประเทศชะลอ
ตัว แมวาการสงออกจะฟนตัวแตไมสามารถชดเชยการบริโภคในประเทศที่หดตัวได (2) การผลิตรถยนตกลับเขาสูภาวะ
ปกติ ภ ายหลั ง มาตรการคื น ภาษี ส รรพสามิ ต รถยนต คั น แรกสิ้ น สุ ด ลง (3) การป ด ซ อ มบํ า รุ ง โรงกลั่ น โรงยาสู บ และ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑชั่วคราว และ (4) การผลิตฮารดดิสกไดรฟลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความ
ตองการในตลาดโลก อุตสาหกรรมการผลิตที่หดตัวมาก ไดแก อัญมณี (รอยละ 20.1) ยานยนต (รอยละ 26.0) ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม (รอยละ 6.7) เครื่องหนัง (รอยละ 10.5) และฮารดดิสกไดรฟ (รอยละ 7.8) อุตสาหกรรมการผลิตที่ขยายตัว
ไดแก เครื่องแตงกาย (รอยละ 7.5) ยางและผลิตภัณฑพลาสติก (รอยละ 3.7) เครื่องอุปกรณไฟฟา (รอยละ 7.5) และ
หลอดอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 5.0) อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยต่ําสุดในรอบ 9 ไตรมาส ที่รอยละ 61.8 ลดลงเล็กนอย
จากรอยละ 62.1 ในไตรมาสกอนหนา และรอยละ 67.4 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน
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สาขากอสราง ลดลงทั้งการกอสรางภาครัฐและเอกชน ในไตรมาสแรก การผลิตสาขากอสรางลดลงรอยละ 12.4
ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 8.5 ในไตรมาสกอนหนา โดยการกอสรางภาครัฐและภาคเอกชนหดตัว รอยละ 7.8 และ
รอยละ 11.8 ตามลําดับ สอดคลองกับการลดลงของพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในชวงสามไตรมาสที่ผานมา ที่ลดลงรอยละ
4.6 รอยละ 6.6 และรอยละ 17.6 ตามลําดับ แมวาพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 ก็ตาม
ในขณะที่ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตชะลอตัวตอเนื่องติดตอกันเปนไตรมาสที่หาที่รอยละ 0.4 อยางไรก็ตาม ปริมาณ
การจําหนายผลิตภัณฑเหล็กขยายตัวรอยละ 12.4 สําหรับราคาวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 ตามการเพิ่มขึ้นของตนทุน
วัตถุดิบและคาแรง
การจางงาน ไตรมาสแรก ป 2557
ลดลงตามการชะลอตัวและหดตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่การวางงานเพิ่มขึ้น แตยังอยูในระดับต่ํา ในไตรมาส
แรก ป 2557 มีการจางงาน 37.81 ลานคน ลดลงรอยละ 0.5 ตามการจางงานนอกภาคเกษตรซึ่งลดลง 277,650 คน
(ลดลงรอยละ 1.1) ประกอบดวย (1) สาขากอสราง จางงานลดลง 176,800 คน (ลดลงรอยละ 6.8) ตามการหดตัวของการ
กอสรางภาครัฐและเอกชนซึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และการลดลงของความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
(2) สาขาคาสงคาปลีก จางงานลดลง 102,127 คน (ลดลงรอยละ 1.6) สอดคลองกับการหดตัวของดัชนีคาสํงและคาปลีก
ที่ลดลงรอยละ 16.3 และรอยละ 9.2 ตามลําดับ และ (3) สาขาอุตสาหกรรม จางงานลดลง 88,333 คน (ลดลงรอยละ 1.3)
สอดคลองกับการหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การจางงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 88,343 คน (เพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.7) ตามการขยายพื้นที่เพาะปลูกและการเพิ่มขึ้นของผลผลิตพืชผลสําคัญ รวมทั้งการฟนตัวของผลผลิตกุง
สําหรับผูวางงานเฉลี่ยในไตรมาสนี้มีจํานวน 344,430 คน เพิ่มขึ้น 75,703 คน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 0.9
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ภาวะการแขงขัน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท ไดแก บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท ไทยไวร
โปรดักส จํากัด (มหาชน) บริษัท บางกอกสตีลไวร จํากัด และบริษัท สยามไวร อินดัสทรี จํากัด โดยมีบริษัท สยามลวด
เหล็กอุตสาหกรรม จํากัด เปนผูนําในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต PCW และ PCS โดยบริษัทถือไดวาเปน 1 ใน 5 รายแรก
ที่เปนผูนําดานสวนแบงทางการตลาดของกลุมอุตสาหกรรม
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
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 นโยบายในการจัดหาวัตถุดิบ ที่มีราคาที่เหมาะสมประกอบกับคุณภาพที่ไดรับมาตรฐาน เพื่อใหสินคาได
มาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจากการใชเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถลดความสูญเสีย
จากกระบวนการในการผลิต
 ความหลากหลายของผลิตภัณฑทั้งชนิดและขนาดของบริษัทที่ถูกควบคุมดวยคุณภาพที่เชื่อถือได เพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความหลากหลายและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีระบบควบคุมสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถจัดสงผลิตภัณฑ
ไดอยางรวดเร็วและตรงเวลา อาทิ สินคาลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดเสนเดี่ยว ตามมาตรฐาน
ประกอบดวย 2 ประเภท ดังนี้ 1)ประเภทลวดความผอนคลายธรรมดา (normal relaxation) 2)ประเภท
ความผอนคลายต่ํา (low relaxation) ซึ่งบริษัทสามารถผลิตลวดไดทั้ง 2 ประเภท โดยใชเครื่องจักรคนละชุด
ซึ่งผูผลิตทั้งหมด 12 ราย มีเพียง 1-2 ราย ที่สามารถผลิตทั้ง 2 ประเภทโดยใชเครื่องจักรตางชุดกัน ดังนั้น
RWI จึงสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดมากกวาคูแขงขันรายอื่นโดยลูกคาบางรายสามารถใชลวด
ประเภท ลวดความผอนคลายธรรมดา (normal relaxation) ไดดีกวา เนื่องจาก สินคาของลูกคาถานําลวด
ประเภทความผอนคลายธรรมดา (normal relaxation) ไปผลิตสินคาจะกอใหเกิดความเสียของสินคานอย
กวาการนําลวดประเภทความผอนคลายต่ํา (low relaxation) มาผลิต อีกทั้ง การนําลวดประเภทความผอน
คลายธรรมดา (normal relaxation) ไปผลิตสินคาจะสามารถลดตนทุนการผลิตไดมากกวาทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเกี่ยวกับการประหยัดตนทุนการดําเนินงาน สงผลใหบริษัทมีกลุมลูกคา
ในปริมาณที่มากกวาคูแขงขันรายอื่น
 ผลิตภัณฑของบริษัทสวนใหญจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองคุณภาพ
ของผลิตภัณฑในการสรางความนาเชื่อถือในตัวสินคาของบริษัท
 ความรวดเร็วและความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคาทางบริษัทไดติดตอและคัดเลือกบริษัทรับเหมาขนสง
ไวร วม 11 รายเพื่อ รองรั บการสง สินคา ทั่ว ประเทศในจํา นวนและระยะเวลาที่กําหนดเพื่อ บริการลูกคา
โดยตรงทําใหลูกคาไมตองเสียเวลาในการติดตอวาจางขนสงอีกทอดหนึ่งโดยมีขั้นตอนคือ เมื่อมีใบอนุมัติ
การจายสินคา พนักงานฝายจัดสงสินคาจะทําการเรียกรถ ในหลักการจะเรียกรถขนสงที่มีราคาคาขนสง
ต่ําสุดมาเปนอันดับแรก
 บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาที่ใกลเคียงกับคูแขงขัน เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและสวนแบงตลาด
 มีบริการหลังการขายที่ดี โดยสอบถามไปยังลูกคาเพื่อติดตามและรับผิดชอบผลิตภัณฑที่จําหนายไป พรอม
ทั้งใหบริการในการสอบเทียบเครื่องมือวัดตางๆ ตลอดจนการสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการใชผลิตภัณฑ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงการทํางานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและ
บริการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น
 บริษัทยังเนนการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในการ
บริหารงานและการทํางาน สงผลใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนลดการสูญเสียจากการ
ผลิตผลิตภัณฑ
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จากภาวะการแขงขันในตลาดอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนในเรื่องของการแขงขันทางดานราคา จํานวน
คูแขงที่เพิ่มมากขึ้นจากการเขามาของคูแขงรายใหม การบริหารตนทุนในการผลิตใหลดลง บริษัทก็ยังคงมีแนวโนมของผล
การดําเนินงานที่ดีในอนาคต เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในดานอุตสาหกรรมเหล็กมาเกือบ 20 ป สงผลใหบริษัทมีฐาน
ลูกคาอยูทั่วประเทศกวา 500 รายซึ่งในลูกคาแตละรายที่เปนลูกคาประจําของบริษัทนั้น บริษัทก็สามารถใหคําแนะนําใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑของบริษัทใหเหมาะสมกับลักษณะในการนําไปใชงานของลูกคา โดยบริษัทมีสัดสวนลูกคาตามภาค
ตางๆ ของประเทศมากถึงรอยละ 70 และจากการที่บริษัทมีฐานลูกคาในทั่วภูมิภาคของประเทศ ทําใหบริษัทไดรับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของความตองการใชผลิตภัณฑของภาคใดภาคหนึ่งนอยกวาคูแขงขันรายอื่น อีกทั้ง บริษัทยังมี
การใหบริการหลังการขายในการจัดสงพนักงานฝายขายและฝายตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
ในการเขาพบเพื่อดูแล
ลูกคาเปนประจํา ทําใหบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคามาโดยตลอด ลูกคาจึงมีความภักดีและมั่นใจในคุณภาพ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ประกอบกับความชํานาญในการบริหารของผูบริหาร และความชํานาญในการทํางานของ
พนักงาน สงผลใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่สามารถแขงขันกับคูแขงรายอื่นได
3.2.3

กลุมลูกคาเปาหมาย

ลู ก ค า ของบริ ษั ท ส ว นใหญ เ ป น กลุ ม ลู ก ค า ที่ มี ก ารซื้ อ ขายสิ น ค า ระหว า งกั น มาเป น ระยะเวลานาน และมี
ความสัมพันธที่ดีมาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทยังมีเปาหมายในการที่จะเจาะกลุมลูกคารายใหม โดยเนนไปยังกลุมลูกคาที่มี
ความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันความเสี่ยงในการไมไดรับชําระเงินจากลูกคา
บริษัทจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดใหแกลูกคาภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบงกลุมลูกคาไดเปน 3 กลุมหลัก
โดยสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทตอยอดขายรวมใหกับลูกคาในแตละกลุมระหวางป 2554 – 2556 และ
งวด 3 เดือนป 2557 สามารถสรุปไดดังนี้

1. กลุมบริษัทผูผลิตเสาเข็ม
เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป
และคานสะพาน รวมถึงกลุม
ผูรับเหมาที่ประมูลงาน
ราชการ
2. หนวยงานภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟา
นครหลวง และการไฟฟา
สวนภูมิภาค
3. ผูแทนจําหนายอุตสาหกรรม
ลวดเชื่อมโลหะตางๆ
รวม

ป 2554
ป 2555
ป 2556
งวด 3 เดือนป 2557
มูลคางาน รอยละ มูลคางาน รอยละ มูลคางาน รอยละ มูลคางาน รอยละ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
840.26
93.30
912.79
93.20
918.96 95.11
199.88
97.56

31.36

3.50

46.80

4.80

42.39

4.39

4.88

2.38

29.45

3.20

19.54

2.00

4.84

0.50

0.13

0.06

901.07

100.00

979.13

100.00

966.19 100.00

204.89

100.00

หนาที่ 2.3 - 40

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ

บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กลวดจากทั้งในประเทศและตางประเทศ คิดเปนสัดสวนของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากในประเทศและตางประเทศในสัดสวนประมาณรอยละ 10 ตอ 90 โดยบริษัทจะดําเนินการติดตอไปยังผูแทนจําหนาย
ตางประเทศแตละราย เพื่อใหบริษัทตัวแทนจําหนายสงใบเสนอราคาวัตถุดิบมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากราคา
และคุณภาพของวัตถุดิบเปนหลัก โดยบริษัทในประเทศที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท ไดแก บริษัท เอ็น.ที.เอส
สตีล กรุป จํากัด (มหาชน) (กลุมบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 99.66) และบริษัท
ตางประเทศที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท ไดแก Novo Commodities Pte Ltd., China Goodwin Investment
Trading Ltd. และ Shougang concord steel ซึ่งบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบโดยจะจัดสงเอกสารใบสั่งซื้อไปใหทางฝายจัดซื้อ
เพื่อทําการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่กําหนด และจะชําระเงินคาวัตถุดิบโดยบริษัทจะมีการเปด L/C กับสถาบันการเงิน
ตางๆ เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบเปนลักษณะ L/C at sight โดยเมื่อธนาคารที่บริษัทเปด L/C ไดรับใบเรียกเก็บชําระเงิน ธนาคารจะ
ดําเนินการจายเงินใหกับผูจัดจําหนายทันที โดยในชวงเวลาดังกลาวหากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น บริษัทจะทําการแปลงภาระ
หนี้ดังกลาวเปนสกุลเงินบาทและชําระหนี้ทันที แตสวนมากบริษัทจะเปลี่ยนเปนวงเงิน T/R ที่เปนสกุลเงินดอลลาร ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทมีระยะเวลาในการชําระเงินคืนกับธนาคารเปนเวลา 180 วัน โดยในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะคอย
ติดตามและพิจารณาแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิด หากคาเงินบาทมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจะทําการ
แปลงภาระหนี้ดังกลาวเปนสกุลเงินบาทในระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทยอมรับได และทําการชําระหนี้ในระยะเวลาที่
กําหนด แตเมื่อใดก็ตามหากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น บริษัทจะทําการแปลงภาระหนี้ดังกลาวเปนสกุลเงินบาทและทําการ
ชําระหนี้ทันที
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ปจจุบันบริษัทมีโรงงานและสํานักงานที่ใชเปนฐานการผลิตผลิตภัณฑทั้ง 6 ประเภท จํานวน 1 แหง ตั้งอยูที่เลขที่
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
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. และ 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.
- เวลาทํางานจะแบงออกเปน 2 กะ โดยมีชั่วโมงการทํางานครั้งละ 12 ชั่วโมง โดยมีการคิด Overtime 4 ชั่วโมง
ตอกะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กะที่ 1 ตั้งแตเวลา 08.00 – 20.00 น. (OT 16.00 – 20.00)
กะที่ 2 ตั้งแตเวลา 20.00 – 08.00 น. (OT 20.00 – 00.00)
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3.3.1

กําลังการผลิตผลิตภัณฑของบริษัท
PC-Wire

PC-Strand

Wire Mesh

3,900
2,682

1,200
395

240
3
หรือ ผลิตตาม
คําสั่งซื้อจาก
ลูกคา
รอยละ 1.3

กําลังการผลิตเต็มที่
กําลังการผลิตจริงในปจจุบัน

อัตราการใชกําลังการผลิต
รอยละ 68 รอยละ 33
ในปจจุบัน
หมายเหตุ: อางอิงการคํานวณจากกําลังการผลิตจากหนวยงานผลิตขั้นตน

Ordinary
Low Carbon
200
20
หรือ ผลิตตาม
คําสั่งซื้อจาก
ลูกคา
รอยละ 10

(หนวย : ตัน/เดือน)
Hard Drawn
GMAW
Wire
200
350
0
0
หรือ ผลิตตาม
หรือ ผลิตตาม
คําสั่งซื้อจาก
คําสั่งซื้อจาก
ลูกคา
ลูกคา
-

รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต
กําลังการผลิต
(ตัน / เดือน)
4,000
4,000
200
1,200
1,200
200
200
3,900
350
200

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

3.3.2

ปริมาณการผลิตของบริษัท
(หนวย : ตัน/ป)
ประเภทสินคา

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

ป 2554
21,353
4,551
0
0
610
1,015
27,529
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ปริมาณการผลิต
ป 2555
ป 2556
22,943
5,722
0
0
490
1,652
30,807

23,903
5,590
22
240
52
33
29,840

งวด 3 เดือน
ป 2557
4,878
1,271
0
0
6
0
6,155

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

3.3.3

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ประกอบดวย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท

1) ลวดเหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon
PC-Strand

Steel

Wire)

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 9, 10, 11 และ 13 มิลลิเมตร เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลวด PC-Wire และ

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 ใชในการผลิตลวดเชื่อมไฟฟา เหล็กลวดดึงเย็นและเหล็กลวดตะแกรง
วัตถุดิบดังกลาวขางตนไมมีวัสดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทลวดเหล็กชนิดตางๆ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ
โดยบริษัทจะสั่งซื้อเหล็กลวดจากบริษัทผูผลิตในประเทศและผูผลิตตางประเทศ
สําหรับวัตถุดิบอื่นที่ใชในกระบวนการผลิต คือ วัสดุสิ้นเปลือง อาทิ ตะกั่ว ผงรีด กรดเกลือ กรดกํามะถัน ซิงคฟอสเฟส เปนตน โดยทําการสั่งซื้อจากผูผลิตในประเทศทั้งหมด และ
วัสดุโรงงาน อาทิ ยางลอรถยนตแบริ่งชนิดตางๆ น้ํามันหลอลื่นอุปกรณไฟฟา และอิเล็คโทรนิค เปนตน โดยมีรายละเอียดวัตถุดิบหลักที่นํามาใชในการผลิตสินคาของบริษัท ดังนี้
ป 2554
วัตถุดิบ
ที่ใชในการผลิต
1. เหล็กลวด
2. วัสดุสิ้นเปลือง
3. วัสดุโรงงาน

ในประเทศ
ปริมาณ รอยละ
(ลบ.)

ป 2555

ป 2556

ตางประเทศ
ในประเทศ
ตางประเทศ
ในประเทศ
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

339.00

52.00

308.00

48.00

12.20

100.00

0.00

7.10

100.00

0.00

107.00

งวด 3 เดือน ป 2557
ตางประเทศ
ในประเทศ
ตางประเทศ
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
(ลบ.)
(ลบ.)
(ลบ.)

37.00

180.00

63.00

4.12

0.67

610.42

99.33

0.00

14.50 100.00

0.00

0.00

13.41

100.00

0.00

0.00

10.30 100.00

0.00

0.00

5.29

100.00

0.00

0.00

0.00

128.85

100.00

0.00

3.25 100.00

0.00

0.00

0.00

1.74 100.00

0.00

0.00

รวม
363.7
53.80 308.00 46.20
131.80 42.30 180.00 57.70 22.82
3.60
610.42 96.40
4.99
3.73 128.85
96.27
หมายเหตุ: บริษัทจัดหาวัตถุดิบประเภทเหล็กลวดทั้งจากผูจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ โดยผูจําหนายภายในประเทศมี1 รายหลักสงผลใหมีวัตถุดิบรองรับไมเพียงพอตอปริมาณความตองการของผูใช
ภายในประเทศทั้งหมด บริษัทจึงตองมีการจัดหาแหลงวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย จีน เยอรมัน และญี่ปุน เปนตน ซึ่งคุณภาพของแตละประเทศจะมีลักษณะที่แตกตางกันไป

หนาที่ 2.3 - 44

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทผูจําหนายวัตถุดิบใหแกบริษัท ป 2554 – 2556 และงวด 3 เดือน ป 2557
บริษัทในประเทศ
1. บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุป จํากัด (มหาชน)
(บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.4

บริษัทตางประเทศ
Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd (China)
Qingdao Co.,Ltd (China)
Shougang (China)
Usha Martin (India)
Kobe Steel (Japan)
Nippon Steel (Japan)
Diler Demir Celik Endustri Ve Ticaret A.S. (Turkey)
Zenith Steel Group Co., Ltd

วัตถุดิบที่จําหนาย
Wire Rod
วัตถุดิบที่จําหนาย
Wire Rod
Wire Rod
Wire Rod
Wire Rod
Wire Rod
Wire Rod
Wire Rod
Wire Rod

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท ประกอบดวยผลกระทบหลัก ดังตอไปนี้
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 และชุมชน อาทิ
ขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย อยางตอเนื่อง
3) มุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4) สรางเสริมและกระตุนจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน และบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานใหองคกร
อีกทั้ง บริษัทยังไดมีการจัดใหมีการวัดผลและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิตอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อลดผลกระทบและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในทํ า งาน พ.ศ. 2554 โดยได ว า จ า งบริ ษั ท
ที่ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพตางๆ ดังนี้
- บริษัท แปซิฟก แลบอราตอรี่ จํากัด
เพื่อตรวจวัดมลภาวะทางอากาศตามขอกําหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
หนาที่ 2.3 - 45

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

- บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งของโรงงานทุกๆเดือน ตามขอกําหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปในการระบายน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
- บริษัท เบตเตอรเวิลด กรีน จํากัด(มหาชน), หางหุนสวนจํากัด เอสเค อินเตอรเคมีคอล และเทศบาลมาบตาพุด
เพื่อกําจัดกากอุตสาหกรรมและกําจัดปฏิกูลมูลฝอยเพื่อใหไดมาตรฐานตามเกณฑของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
ผลการดําเนินการของบริษัท เพื่อปองกันปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มีดังตอไปนี้
1) มลภาวะทางอากาศ บริ ษั ท ได มี ก ารควบคุ ม โดยมี ร ะบบบํ า บั ด อากาศ (Scrubber) ทุ ก จุ ด ที่ เ กิ ด
มลภาวะทางอากาศ และทําการตรวจวัดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเคมีเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549, กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะ
แวดลอม (สารเคมี) และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 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

คามาตรฐาน
ไมเกิน 690

คาที่วัดได

Scrubber
Scrubber
Scrubber
Hood
Hood
Hood

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

ไมเกิน 200
ไมเกิน 60
ไมเกิน 200
ไมเกิน 5
ไมเกิน 10
ไมเกิน 0.2
ไมเกิน 90
ไมเกิน 32

2.33
1.6
0.34
0.098
N.D.
0.002
86.44
30.66

104.89

2) น้ําเสียจากการผลิต น้ําที่ใชในการผลิตจะนํามาบําบัดทางเคมีเพื่อใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตามประกาศการนิคมแหงประเทศไทยกําหนด กอนที่จะปลอยสูแหลงสาธารณะ ณ เดือนกรกฎาคม 2556 สรุปไดดังนี้
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

ผานระบบบําบัดทางเคมีของ
หนวยงานเคมีและน้ําเสีย

หนาที่ 2.3 - 46

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 ที่เกิดขึ้นที่โรงงาน จะถูก
นํามาคัดแยก และจัดเก็บอยางเปนสัดสวนกอนนําไปกําจัดอยางถูกตองตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยที่ 25/2547 เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในนิคมอุตสาหกรรม
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ
3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย

3.5

วิธีการกําจัด
นําคัดแยกและเผา
นํากลับไปหลอมใหม
ฝงกลบ

สินคาที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

หนาที่ 2.3 - 47

บริษัทที่กําจัด
เทศบาลมาบตาพุด
1. บจ.โกซิ่วรวมเศษ
2. คุณมณี จันทรังษี
Better World Green

หมายเหตุ
ปจจุบันอยูระหวางการอนุมัติ
จําหนายบางสวน
อางอิงตามใบอนุญาต
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

