NEW ZEALAND PINE EXPORTING COMPANIES - PROFILE

โปรไฟล์ - บริ ษทั ส่ งออกต้นสนของประเทศนิ วซี แลนด์
New Zealand Pine Exporting Companies (NZPEC) is an integrated Industry group (a
combination of sawmills, processors and trading organisations) formed in 2000 to
facilitate expanded and joint promotional and market development initiatives in Asia
for New Zealand Radiata Pine sawn lumber

บริ ษทั ส่ งออกต้นสนนิวซี แลนด์ (NZPEC) รวมเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม (รวมทั$ง
โรงเลื&อย ผูด้ าํ เนินการ และองค์กรประกอบการค้า)จัดตั$งขึ$นในปี 2000
เพื&ออํานวยความสะดวกเพื&อขยายและร่ วมส่งเสริ มการขายและริ เริ& มการพัฒนาตลาดใน
เอเชีย สําหรับต้นสนแปรรู ปของนิ วซี แลนด์ Radiata
Members are all active industry participants with considerable experience and
investment in New Zealand’s Forestry sector in the added value area and
together represent a very significant volume of New Zealand's exported timber
products.

สมาชิกทุกทานเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมอุตสาหกรรมที&กระตือรื อร้นและมีประสบการณ์สพอสมค
วรและการลงทุนในภาคป่ าไม้ของนิ วซี แลนด์ซ& ึ งถือเป็ นข้อบวกและร่ วมกันเป็ นตัวแท
น การส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้แปรรู ปของนิ วซี แลนด์เป็ นปริ มาณสําคัญ
Products produced from these companies range from Green Sawn, Kiln Dried Rough
Sawn, Kiln Dried Dressed, Machine Stress Graded (MSG), Treated Wet (CCA, ACQ)
to H3.2, H4, H5, H6 Levels, Treated Dry (LOSP, Tru-Core, Vascol Azure) to H1.2,
H3.1, Finger-jointed and Laminated.

ผลิตภัณฑ์ที&ผลิตจากบริ ษทั เหล่านี$ มีต$ งั แต่ ไม้สดเลื&อยแล้ว ไม้เลื&อยแล้วอบแห้ง ไม้อดั
ไม้บอร์ดกดทับเพื&อให้แข็งแรง ไม้เปี ยก (ระดับ, ACQ ถึง H3.2, H4, H5, H6) ไม้แห้ง
LOSP, Tru-Core, Vascol Azure

) จนถึง H1.2, H3.1 ข้อต่อไม้ และไม้ที&ตกสะเก็ด

Grades produced from the group of companies are wide and varied due to the
location of the sites in New Zealand and the log grades purchased from the various
forests.

เกรดการผลิตจากบริ ษทั แต่ละกลุ่มค่อนข้างมีหลายประเภทและแตกต่างกันเนื& องจากตํา
แหน่งของป่ าในนิ วซี แลนด์อยูใ่ นหลายสถานที&ซ& ึ งมีผลต่อการซื$ อไม้แต่ละเกรด
NZPEC's members have the ability to supply solutions to customers including timber
for packaging/pallets, furniture, joinery, construction, treated outdoor/landscape and
fit-out products. The group has the ability to create opportunities and are flexible
enough to change to meet market needs or requirements.

สมาชิกของ NZPEC
มีความสามารถในการจัดหาโซลูชน&ั ให้กบั ลูกค้ารวมทั$งไม้สาํ หรับบรรจุภณั ฑ์/เสื& อ
เฟอร์นิเจอร์ เครื& องไม้ใช้กบั ประตูหน้าต่าง การก่อสร้าง การปฎิบตั ิกลางแจ้ง
และผลิตภัณฑ์อื&นๆ
กลุ่มบริ ษทั นี$มีความสามารถในการสร้างโอกาสและมีความยืดหยุน่ เพียงพอเพื&อเปลี&ยน
ผลิตภัณฑ์ไปตามความต้องการของลูกค้าหรื อความต้องการของตลาด
The group has participated in tradeshows and exhibitions and also conducts in depth
market visits and study tours to examine market opportunities in particular the
development of value-added products.

กลุ่มบริ ษทั นี$มีส่วนร่ วมในงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการและยังดําเนิ นการชมตลาดใ
นเชิงลึกและมีทวั ร์การศึกษาเพื&อ ตรวจสอบโอกาสทางการตลาด
โดยเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ&ม
For enquiries regarding supply of NZ Pine sawn lumber please refer to
www.nzpec.com or info@nzpec.com

สอบถามเพิ&มเติมเกี&ยวกับไม้แปรรู ป ต้นสนของนิ วซี แลนด์ โปรดเข้าสู่เว็บ
www.nzpec.com

หรื อ info@nzpec.com

The group is well supported and happy to widen the membership base further to
both improve and expand our market initiatives and information base. For
membership enquiries please contact info@nzpec.com

กลุ่มบริ ษทั นี$มีการสนับสนุนเป็ บอยางดีและยินดีขยายฐานของสมาชิกให้มากขึ$น เพื&อ
ทั$งปรับปรุ งและขยายการริ เริ& มตลาดและฐานข้อมูล
สอบถามสําหรับการเข้าร่ วมสมาชิก โปรดติดต่อ info@nzpec.com

