
NEW ZEALAND PINE EXPORTING COMPANIES - PROFILE 

 
โปรไฟล ์- บริษทัส่งออกตน้สนของประเทศนิวซีแลนด ์
 
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 
 

บริษทัส่งออกตน้สนนิวซีแลนด ์(NZPEC) รวมเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (รวมทั$ง 

โรงเลื&อย ผูด้าํเนินการ และองคก์รประกอบการคา้)จดัตั$งขึ$นในปี 2000 

เพื&ออาํนวยความสะดวกเพื&อขยายและร่วมส่งเสริมการขายและริเริ&มการพฒันาตลาดใน

เอเชีย สาํหรับตน้สนแปรรูปของนิวซีแลนด ์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. 
 

สมาชิกทุกทานเป็นผูเ้ขา้ร่วมอุตสาหกรรมที&กระตือรือร้นและมีประสบการณ์สพอสมค
วรและการลงทุนในภาคป่าไมข้องนิวซีแลนดซึ์&งถือเป็นขอ้บวกและร่วมกนัเป็นตวัแท
น การส่งออกผลิตภณัฑไ์มแ้ปรรูปของนิวซีแลนดเ์ป็นปริมาณสาํคญั 

 
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. 
 

ผลิตภณัฑที์&ผลิตจากบริษทัเหล่านี$ มีตั$งแต่  ไมส้ดเลื&อยแลว้ ไมเ้ลื&อยแลว้อบแหง้ ไมอ้ดั 

ไมบ้อร์ดกดทบัเพื&อใหแ้ขง็แรง  ไมเ้ปียก  (ระดบั, ACQ ถึง H3.2, H4, H5, H6)  ไมแ้หง้ 

LOSP, Tru-Core, Vascol Azure) จนถึง H1.2, H3.1 ขอ้ต่อไม ้และไมที้&ตกสะเกด็ 

 



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.  

เกรดการผลิตจากบริษทัแต่ละกลุ่มค่อนขา้งมีหลายประเภทและแตกต่างกนัเนื&องจากตาํ

แหน่งของป่าในนิวซีแลนดอ์ยูใ่นหลายสถานที&ซึ& งมีผลต่อการซื$อไมแ้ต่ละเกรด 

 
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  

มีความสามารถในการจดัหาโซลูชั&นใหก้บัลูกคา้รวมทั$งไมส้าํหรับบรรจุภณัฑ/์เสื&อ 

เฟอร์นิเจอร์ เครื&องไมใ้ชก้บัประตูหนา้ต่าง การก่อสร้าง การปฎิบติักลางแจง้ 

และผลิตภณัฑอื์&นๆ 

กลุ่มบริษทันี$ มีความสามารถในการสร้างโอกาสและมีความยดืหยุน่เพียงพอเพื&อเปลี&ยน

ผลิตภณัฑไ์ปตามความตอ้งการของลูกคา้หรือความตอ้งการของตลาด 

  
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. 
 

กลุ่มบริษทันี$ มีส่วนร่วมในงานแสดงสินคา้และนิทรรศการและยงัดาํเนินการชมตลาดใ
นเชิงลึกและมีทวัร์การศึกษาเพื&อ ตรวจสอบโอกาสทางการตลาด 
โดยเฉพาะในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้มูลค่าเพิ&ม 
 
For enquiries regarding supply of NZ Pine sawn lumber please refer to 
www.nzpec.com or info@nzpec.com 
 

สอบถามเพิ&มเติมเกี&ยวกบัไมแ้ปรรูป ตน้สนของนิวซีแลนด ์โปรดเขา้สู่เวบ็  

www.nzpec.com หรือ 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 
 
 

กลุ่มบริษทันี$ มีการสนบัสนุนเป็บอยางดีและยนิดีขยายฐานของสมาชิกใหม้ากขึ$น เพื&อ 
ทั$งปรับปรุงและขยายการริเริ&มตลาดและฐานขอ้มูล   
สอบถามสาํหรับการเขา้ร่วมสมาชิก โปรดติดต่อ  info@nzpec.com 


