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3. การประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯประกอบธุรกิจออกแบบผลติและติดต้ังอุปกรณจับยดึเพื่อประกอบรถยนต (Car Assembly Jig) ออกแบบและ
ผลติแมพมิพ (Stamping Die) และผลิตชิน้สวนรถยนต (OEM Autoparts) มีโรงงานต้ังอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพืน้ที่
ทั้งหมดประมาณ 40,000 ตารางเมตร แบงเปนพืน้ที่สวนงานผลิตอุปกรณจับยึดประมาณ 2,700 ตารางเมตร สวนงานผลิต
แมพมิพประมาณ 2,700 ตารางเมตร และสวนงานผลติช้ินสวนรถยนตประมาณ 5,400 ตารางเมตร และมีบริษัทรวมคือ ASICO 
และ ASANIT อยูในพื้นที่เดียวกนัแตแยกโฉนดชัดเจน (บริษัทฯ เปนเจาของ 15 ไร และ ASICO เปนเจาของ 10 ไร) โดย 
ASICO มีพื้นที่ประมาณ 2,250 ตารางเมตรและ ASANIT มีพืน้ทีป่ระมาณ 750 ตารางเมตร แตเปนอาคารแยกตางหากจาก
บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทยอย NESC บริษัทรวม NESSB และ TSRSB ยังเปนตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอฟอรดและฮอนดาทั้ง
ในและตางประเทศดวย 

3.1 ออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึด (Jig) 

บริษัทที่ประกอบรถยนตใชอุปกรณจับยดึในการจับยึดชิน้สวนรถยนต เชน ฝากระโปรงรถ สวนโครงใตรถ ประตู เพื่อ
เช่ือมชิ้นสวนดังกลาวเขาดวยกันเปนโครงรถ อุปกรณจับยดึในอดตีออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุน 
เนื่องจากเปนการออกแบบที่คอนขางยากและผูออกแบบอุปกรณจับยดึตองมีความรูในเกีย่วกับตําแหนงในการเชื่อม วิธีการเช่ือม 
และรูปทรงของปนทีใ่ชในการเชื่อมเปนอยางดี และเมื่อออกแบบเสร็จ แบบที่ออกก็จะสงไปเพื่อทําการผลิต อยางไรกด็ีใน 10 ปที่
ผานมา เนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลย ี อุปกรณจับยดึบางสวนไดถูกผลิตในประเทศไทยดวยการออกแบบทั้งจาก
ตางประเทศและในประเทศ บริษทัฯเปนบริษัทแรกในประเทศไทยทีอ่อกแบบอุปกรณจับยดึครบชุดโดยมีรายละเอยีดกําหนดโดย
ผูประกอบรถยนตรายใหญของโลก บริษัทฯมคีวามเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการผลิตอุปกรณจับยึดช้ินสวนรถยนตประเภท low 
volume ซึ่งสามารถประกอบรถยนตไดนอยกวา 20,000 คนัตอป ดังนัน้ลกัษณะของ low volume jig เปนอุปกรณจับยึดที่ใช
สําหรับประกอบรถยนตจํานวนนอยคนั โดยมลีักษณะการใชงานที่ใชคนเปนสวนใหญในการประกอบช้ินสวนรถยนต ในขณะที ่
high volume jig จะใชสําหรับประกอบรถยนตจํานวนมากคนั โดยมลีักษณะการใชงานแบบอัตโนมัตมิากขึน้โดยมีระบบความเร็ว
หรือหุนยนตมาชวยในการประกอบใหเร็วขึน้ 

ขัน้ตอนแรกและเปนขั้นตอนที่สําคญัที่สุดในการผลิตอุปกรณจับยดึ คือ การออกแบบ วิศวกรผูออกแบบจะ
ทําการศึกษาขอมลูของชิน้สวนรถยนตที่ตองการจะประกอบเพื่อทําการออกแบบอุปกรณจับยึด อุปกรณทีใ่ชในการเชื่อม รวมถึง
การออกแบบในการจัดวางอุปกรณจับยึดและอุปกรณการเชื่อมในโรงงานประกอบรถยนตซึ่งกําหนดรายละเอียดโดยลูกคา โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) ที่ทันสมยัในการออกแบบ 
และผลิตดวยเครื่องกัดเหล็กที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร (Computer Numerical Control หรือ CNC Machining Center) หลงัจาก
ผลิตอุปกรณจับยดึแลว วิศวกรจะทําการตรวจสอบความถูกตองแนนอนตามขนาดที่กําหนด และทําการประกอบตัวอยางชิ้นสวน
รถยนตเปนโครงรถยนต (Body in White) หรือตามทีลู่กคากําหนด เพื่อตรวจสอบดูวาอุปกรณจับยึดสามารถใชงานไดตาม
รายละเอยีดท่ีกําหนดโดยลกูคา นอกจากนี้บริษัทฯยังมีบริการการติดตั้งอุปกรณจับยึดทีผ่ลิตเสร็จแลวที่โรงงานของลูกคาและมี
การชวยลกูคาในการประกอบช้ินสวนรถยนตตอเนือ่งดวย การผลิตอุปกรณจับยดึนี้เปนการผลิตตามคําสั่งของลกูคา (made to 
order) กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบรถหรือมีรูปแบบรถใหม บริษัทฯ ก็จะตองทําการออกแบบอุปกรณจับยึดใหมเสมอ 
บริษัทฯจึงจําเปนตองมผีูออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งทางบริษัทฯไดมีการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อมาพัฒนา
วิศวกรผูออกแบบของบรษิัทฯอยางสม่ําเสมอ 

 บริษัทฯยังไดมีทําการวิจัยพัฒนาเพื่อลดตนทุนการผลิตอุปกรณจับยดึ ในขณะที่รักษาคุณภาพของอุปกรณจับยดึใหอยู
ในระดับที่สามารถเปนทีย่อมรับเชื่อถือจากผูผลิตรถยนตรายใหญทั่วโลก โดยเนนวาอุปกรณจับยึดทีผ่ลิตจากบริษัทฯจะมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ในการใชงานในการประกอบรถยนต  
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แผนภาพขางลางนี้แสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณจับยดึ                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณจับยึดหลกั (Main Jig) ที่บริษัทออกแบบ ผลิตและติดตั้งให Daimler Chrysler สําหรับ Mercedes Benz E-Class 

3.1.1 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

ปจจุบันบริษัทฯเปนผูออกแบบและผลติ Jig แบบ low volume รายใหญที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซยี
ตะวันออกเฉียงใต กลยุทธการทําตลาดเชิงรุกทีใ่ชอยูในปจจุบันประกอบดวย Quality, Cost and Delivery (QCD) กลาวคอื 
บริษทัฯมกีารพัฒนาคณุภาพของสินคา (Quality) และบริการใหไดมาตราฐานแบบ QS9000/ISO9002 อีกทั้งพฒันาทางดาน
ตนทนุ (Cost) ใหต่ําลงโดยใชเทคโนโลยีทีท่ันสมยัใหเปนประโยชน นอกจากนีบ้ริษัทฯสรางความพงึพอใจใหกบัลกูคาโดยการสง
มอบ (Delivery) สินคาใหตรงเวลา  

บริษัทฯ มกีารสรรหาโครงการผลติรถยนตรุนใหม ๆ ของบริษทัผลติรถยนตรายใหญทั่วโลก โดยเฉพาะโครงการผลิต
รถยนตแบบ low volume อีกทั้งยังมีการทําการตลาดกับลูกคาปจจุบันของบริษัทฯเพื่อไดงานเพิ่มเติมและเนื่องจากความตองการ
ของ low volume jig ในประเทศไทยยงัมีนอยอยู ดังนัน้ถาบริษัทฯ เนนการขายอุปกรณจับยึดภายในประเทศเพยีงอยางเดียว 
บริษัทอาจจะไมสามารถเพิ่มยอดขายได บริษัทฯ จึงมุงเนนการขายอปุกรณจับยดึในตางประเทศดวย เชน อเมริกาใต และเอเซยี 
เปนหลกั  

ประกอบ 

เตรียมงาน 

ผลิต 

ตรวจสอบ ปรับเขากับช้ินงานตัวอยาง ทดลองประกอบช้ินสวน 

บรรจุหบีหอ       ขนสง        ติดตัง้และประกอบช้ินสวนทีโ่รงงานลูกคา สงมอบสินคา 

ขอมูลของช้ินงานจากลูกคา ออกแบบ        จัดเตรียมวัสดุ 

ทําการกัดขึ้นรูป 
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 บริษัทที่ถือวาเปนคูแขงของบริษัทฯ ไดแก Auto CS ซึง่ผลติอุปกรณจับยดึสวนใหญใหโตโยตา สวนบริษทั ไทยรุงยู
เนี่ยนคาร จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยซมัมิท เอน็จิเนยีริ่ง จํากัด และบริษัทสามมิตร มอเตอร จํากดั เปนผูผลิตอุปกรณจับยึด
เชนกนัแตไมถือวาเปนคูแขงของบริษัทฯ เพราะไมไดเปนผูผลิตอุปกรณจับยึดรายใหญและไมคอยจะมาแขงขันกับบริษัทในการ
ประมูลราคากับลูกคารายใหญ ๆ 

3.1.2 กลุมลูกคาของอุปกรณจับยึด (Jig) 

 ลูกคาของอุปกรณจับยึด คือ ผูผลิตรถยนตหรือบริษัทที่เปนเจาของยี่หอรถยนตตาง ๆ เชน ฟอรดหรือ Daimler 
Chrysler และบริษัทผูผลิตรถยนตเหลานี้สวนใหญจะสั่งซื้ออุปกรณจับยึดในระยะเวลาเริ่มตนของการออกแบบรถยนต  

 ในป 2544 บริษัทฯมลีกูคาตางประเทศและลกูคาในประเทศคิดเปนรอยละ 35 และรอยละ 65 ของลกูคาอุปกรณจับยดึ
ทั้งหมด ตามลาํดับ โดยมลีูกคาตางประเทศที่สําคัญคอืฟอรดและมาสดา คิดเปนรอยละ 28.8 และ 3.7 ของลกูคาอุปกรณจับยึด
ทั้งหมด และมลีูกคาในประเทศที่สาํคัญคือ Thai Swedish Assembly (Volvo), Toyota Motor, Honda, United Autosale 
(Hyundai) และ Auto Alliance (Ford) คิดเปนรอยละ 21.8, 10.9, 10.1, 9.7, และ 6.8 ของลกูคาอุปกรณจับยึดทั้งหมดตามลําดับ 
และในครึ่งแรกป 2545 บริษัทฯมลีกูคาตางประเทศและลกูคาในประเทศคดิเปนรอยละ 94 และรอยละ 6 ของลกูคาอุปกรณจับยึด
ทั้งหมด ตามลําดับ โดยมลีูกคาตางประเทศที่สําคัญคอืฟอรดและวอลโว คิดเปนรอยละ 59.5 และ 33.7 ของลูกคาอุปกรณจับยดึ
ทั้งหมด โดยมีฮอนดาเปนลูกคาในประเทศที่สําคัญคดิเปนรอยละ 6.0 ของลกูคาอุปกรณจับยึดทั้งหมด 

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทฯผลิตและออกแบบอุปกรณจับยดึใหกับลกูคาดังตอไปนี้ 

รายชื่อ ประเทศ รุนที่ผลิต รุนท่ีออกแบบ 

มาเลเซีย 
Laser,Telstar,Econovan,Trader, 
Transit 

Transit 

ไทย Laser,Telstar,Courier Pickup - 
ไตหวัน - Festiva, Robot station-5 models 
อินเดีย Escort - 
อินโดนีเซีย Laser - 
ฟลิปปนส Laser,Ranger C206 
เวียดนาม Transit, Laser Transit, C206 

FORD 

นิวซีแลนด Falcon - 
ไทย R19 - 
มาเลเซีย R19,Trafic Trafic 
โคลัมเบีย R19,Megane Megane 
จีน Trafic Trafic 

RENAULT 

โมรอคโค Kangoo Kangoo 
มาเลเซีย Cherokee Jeep Cherokee Jeep 
อินโดนีเซีย Cherokee Jeep Cherokee Jeep 

ไทย Cherokee Jeep 
Cherokee Jeep, Grand 
Cherokee 

CHRYSLER 

บราซิล Dakota Pickup 
ไทย 5 Series - 
มาเลเซีย 3,5 and 7 Series - 

BMW 

อียิปส 5 Series - 
VOLVO TRUCK มาเลเซีย FM, FH, Truck FM, FH, Truck 
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รายชื่อ ประเทศ รุนที่ผลิต รุนท่ีออกแบบ 
Thai Swedish 
Assembly 

ไทย 
940,850,740,P23,P24,P26 

- 

ISUZU ไทย 1 Ton Pick up Chassis Drill Gate 
อียิปส Vectra - GENERAL 

MOTORS อินโดนีเซีย Astra - 
PROTON มาเลเซีย WIRA WIRA 
TOYOTA ไทย Corona,Asean Car-508, Hilux Corona, Hilux-97 model 
LAND ROVER มาเลเซีย Discovery - 

มาเลเซีย Sunny - 
NISSAN ไทย Cefiro, Asean Car-NV Wagon Truck 
HONDA ไทย Civic, Accord. Asean Car-EK Accord, Civic 
SUZUKI ไทย Vitara Vitara 

ไทย C-Class, S-Class, E-Class C-Class, Floor Assembly 
มาเลเซีย C-Class, S-Class, E-Class, Truck - 
ซาอุดิอาระเบีย Small Truck,Truck Truck 

MERCEDES 
BENZ 

ฟลิปปนส Van, MB 100 - 
มาเลเซีย 323,626 - 

ไทย 323,626,1 Ton & 3/4 Ton Pickup 
1Ton Pickup, B2500 and 1/2 
Ton Pickup 

ฟลิปปนส - Van,MB100 
ญี่ปุน 323,626 - 

MAZDA 

แซมเบีย 323 - 
ROVER อังกฤษ - Tempest 

 

3.2 ออกแบบและผลิตแมพิมพ (Stamping Die) 

บริษัทฯ เปนผูออกแบบและผลิตแมพิมพ ขั้นตอนแรกของการผลิตเร่ิมจากวิศวกรผูออกแบบทําการออกแบบแมพิมพ
โดยใชระบบ CAD/CAM ที่ทันสมัย ซึง่สามารถรับขอมูลจากผูผลติรถยนตไดโดยตรง จากนั้นขอมลูที่ทําการออกแบบจะถูกสง
ตรงไปยงัเคร่ือง CNC Machining Center เพื่อทําการกัดเหล็กแมพิมพ บริษัทฯมีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแมพิมพ
อยางละเอียดทุกครั้งกอนที่จะนําไปผลิตชิ้นสวนและกอนที่จะสงมอบใหกับลูกคา บริษัทฯยังมีการบริการติดตั้งแมพิมพที่โรงงาน
ของลกูคาทั้งในและตางประเทศ ทัง้นี้การบริการติดต้ังแมพิมพยังมีปริมาณที่ไมมากเนือ่งจากลูกคาสวนใหญจะสั่งใหบริษัทฯผลิต
แมพมิพเพือ่ใชในการผลติช้ินสวนรถยนตของลกูคา ซึ่งบริษัทจะนําสงแมพิมพนัน้ใหกับสวนโรงงานของบริษัททีผ่ลิตชิน้สวน
รถยนตตอไป 
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แผนภาพขางลางนี้แสดงถึงวิธีการผลิตแมพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ินสวนรถยนตโตโยตา (Camry)    แมพมิพทีใ่ชในการผลิตชิน้สวนรถยนต 

3.2.1 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทไมมุงเนนการตลาดของแมพิมพ เนื่องจากแมพิมพสวนมากทีบ่ริษัทฯผลิตถูกนํามาใชในการผลติชิ้นสวนรถยนต
ของลกูคาที่บริษัทฯเอง โดยบริษัทฯเนนการผลิตแมพิมพขนาดกลาง บริษัทอื่นทีผ่ลิตแมพมิพ ไดแก บริษัท ไทยรุงยูเนีย่นคาร 
จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมทิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั, บริษัทสามมิตร มอเตอร จํากัด, บริษัท โอกฮิารา จํากัด, และ บริษทั 
TID จํากัด 

3.2.2 กลุมลูกคาของแมพิมพ (Stamping Die) 

กลุมลูกคาของแมพิมพสวนใหญจะเปนกลุมเดยีวกนักับกลุมลูกคาของช้ินสวนรถยนต เนื่องจากบริษทัฯผลิตแมพิมพ
สวนใหญเพือ่ใชในการผลิตชิ้นสวนรถยนตใหกับลูกคานัน้ ๆ ซึง่บริษทัฯผลิตแมพิมพเพือ่ใชในการผลติช้ินสวนรถยนตเองใน
อัตราประมาณรอยละ 70 และผลิตเพือ่ขายในอัตราประมาณรอยละ 30 ลกูคาทีใ่หบริษทัฯผลิตมีทั้งลกูคาที่ซื้อแมพิมพอยางเดียว 
ลูกคาท่ีสัง่ซือ้ช้ินสวนรถยนตและซือ้แมพิมพ และลกูคาสัง่ซือ้ช้ินสวนรถยนตแตไมซือ้แมพิมพ ซึ่งบริษัทฯจะคิดมลูคาของแมพิมพ
รวมกับราคาของชิน้สวนรถยนต  

เตรียมงาน ขอมูลของช้ินงานจากลูกคา ออกแบบ       ทําแบบหลอ

ผลิต หลอเหล็ก      ทําการกัดข้ึนรูปโดยใชเคร่ืองจักร 
CNC

       ปรับแตงผิวสําเร็จ 

ตรวจสอบ ทดลองปมชิ้นงาน

สงมอบสินคา สงมอบสินคา        ทดลองปมชิ้นงานท่ีโรงงาน/โรงงานลูกคา
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ในป 2544 บริษัทฯ มลีูกคาในประเทศและลกูคาตางประเทศคิดเปนรอยละ 80 และรอยละ 20 ของลกูคาแมพิมพ
ทั้งหมด โดยมลีกูคาที่สําคัญคือ โตโยตา มอเตอร ฮอนดา และ NHK คิดเปนรอยละ 40.4, 21.5 และ 10.4 ของยอดขายทั้งหมด
ตามลําดับ และในครึ่งแรกป 2545 บริษัทฯมลีูกคาอยูในประเทศทั้งหมด โดยมโีตโยตา ออโต อัลไลแอนซ (ฟอรดและมาสดา) 
และ NHK คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.9  41.6 และ 12.5 ของยอดขายทั้งหมดตามลําดับ 

3.3 ผลิตชิ้นสวนรถยนต (OEM AutoParts) 

 บริษัทฯผลิตช้ินสวนตัวถังรถยนตคณุภาพสูง เชน พืน้รถ คานขวาง โครงเสารถยนต ช้ินสวนปมขึน้รูป ตัวหนีบ และ
อ่ืน ๆ รวมถึงการประกอบช้ินสวนยอย ชิน้สวนปมขึน้รูป เพื่อสงใหกบัตลาดผูผลิตรถยนต (Original Equipment Manufacturer 
หรือ OEM) โดยช้ินสวนรถยนตสําคัญทีบ่ริษัทฯผลติ ไดแก ถังน้ํามนั (Fuel Tank) และอุปกรณวัดระดบัน้ํามัน (Tank Sender) 
โดยผลิตอยางละประมาณ 100,000 ชิ้นตอปใหกับบริษัท ออโต อัลลยัแอนซ จํากดัซึง่เปนผูผลิตรถยนตฟอรดและมาสดา โดย
ออรเดอรดังกลาวจะขึ้นอยูกับวาทางบริษัท ออโต อลัลยัแอนซ จํากดัจะจัดสรรใหบริษัทฯ ผลิตจํานวนเทาใด และ ตัวยดึร้ังประตู 
(Door Check Link) โดยผลิตประมาณ 700,000 ชิ้นตอปใหกับอซีซู ุสวนใหญแลวบริษัทฯจะนําแมพิมพที่บริษัทฯผลิตไปใชตอใน
การผลิตชิน้สวนรถยนตตามคําสัง่ซือ้ของลกูคา โดยการผลติชิน้สวนตองนําแมพิมพช้ินสวนบนประกบกับช้ินสวนลางวางลงใน
เครื่องปม (Press) ซึง่มีหลายขนาดขึน้อยูกับแรงดนัท่ีใช ซึง่สามารถปมแผนเหลก็ออกมาเปนช้ินสวนรถยนตหลายขนาด  

รายไดท่ีสําคัญจากช้ินสวนรถยนตคือถังน้าํมัน บริษัทฯเปนผูผลิตเพยีงรายเดยีวที่
สามารถผลิตถังน้ํามันไดเองเกือบรอยเปอรเซ็นต ดวยความรวมมือทางเทคนคิจาก คูรา
ตะ คอรปอเรชั่น (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนคีเล็กส Keylex) ประเทศญี่ปุนเปนระยะเวลา 5 ป
นับตัง้แตวันท่ีเร่ิมผลติ ทั้งนีคู้สัญญาสามารถตออายุสัญญาไดโดยการตกลงกนัลวงหนา 6 
เดือนกอนวันหมดอายุสัญญา และจากมาเนสแมน วีดีโอ ประเทศเยอรมันและวีดีโอ อนิ
สตรูเมนท ประเทศมาเลเซยีทางดานอุปกรณวัดระดับน้ํามนั ทําใหถงัน้ํามันของบริษัทฯมี
คุณภาพระดับโลกใชประกอบในรถปกอับของฟอรด มาสดา ซึง่ไดสงออกไปท่ัวโลก  

 

บริษัทฯยังไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนคิจาก บริษัท EDSCHA AG ประเทศ
เยอรมันนใีนการผลติชิน้สวนยึดร้ังประตู (Door Check Link) และไดรับ sub-contract จาก 
EDSCHA สําหรับรถกระบะ รุน D-MAX ของ อีซซูุ ที่ไดทําการเปดตัวไปแลวเมื่อ 
พฤษภาคม 2545 โดยบรษิัทฯคาดวาจะไดรับคําสั่งใหผลิตชิน้สวนยึดรั้งประตูจาก 
EDSCHA จํานวนมากที่สุดประมาณ 700,000 ช้ินตอป เปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป เพื่อ 
สงอีซซู ุทั้งนี้ขึน้อยูกับวา EDSCHA จะจัดสรรการผลิตใหบรษิัทฯเทาใด 

3.3.1 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

ทางดานชิน้สวนรถยนต บริษัทฯจะวิเคราะหวามีรถยนตของบริษัทผลิตรถยนตรุนใดที่จะเริ่มผลิตหรือเปดตัวภายใน 3-
5 ป ขางหนา เพือ่บริษัทฯจะไดเขาไปเสนองานลวงหนากับบริษทันัน้ ๆ และบริษัทฯ ทําการตลาดกบัลูกคาปจจุบันเพื่อไดงาน
ตอเนือ่ง อีกทั้งยังสรรหาบริษัท OEM Supplier รายใหญของโลกที่มสีัญญาการผลิตทั่วโลก (Global Supply Contract) อยางเชน 
EDSCHA เปนตน เพื่อบรษัิทฯ จะไดเปนคูสัญญาในประเทศ (local contractor) ของบริษัทนั้น ๆ ดวย 

ในประเทศไทยบริษัทที่เปนผูผลิตช้ินสวนเพื่อปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM Autoparts) มีเปนจํานวนมาก 
บริษัทฯเปนหนึ่งในบริษัทที่ปอนชิน้สวนรถยนตใหโรงงานประกอบรถยนตทีม่ีความโดดเดนมากที่สุด โดยบริษัทผลิตชิน้สวน
รถยนตไทยรายอ่ืน ไดแก บรษิัท ไทยรุงยูเนีย่นคาร จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยมารุจุน จํากัด, และบริษัท ทาคาโอะ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนตน  
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3.3.2 กลุมลูกคาของชิ้นสวนรถยนต  

อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตแบงเปน 2 ประเภท คือ ชิน้สวนท่ีสงโรงงานประกอบรถยนต (OEM) และชิน้สวนเพื่อไปใช
ทดแทนชิน้สวนเดิม (REM) ความตองการของประเภทแรกจะขึน้อยูกับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต ถามปีริมาณการผลิตรถยนต
มาก คําสั่งซือ้ในสวนชิน้สวนที่ตองใชประกอบรถยนตก็จะมากขึน้ตาม สวนความตองการของชิน้สวนรถยนตประเภท REM จะ
ขึน้อยูกับคุณภาพชิน้สวน และความตองการของอะไหลรถยนต  

บริษทัฯเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนตเพือ่ปอนโรงงานประกอบรถยนต (OEM) โดยลูกคาเกือบทั้งหมดของบริษัทเปน
บริษัทประกอบรถยนตในประเทศเพื่อสงออกและขายในประเทศ รายช่ือลูกคาที่สําคัญในป 2544 และ ครึ่งแรกป 2545 
ประกอบดวย  

รายชื่อ รุนที่ผลิตเพื่อไปประกอบ ป 2544 
มูลคา (รอยละ) 

ครึ่งแรกป 2545 
มูลคา (รอยละ) 

1. Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.  Ford Ranger, Mazda Fighter  68.5 50.8 
2. Toyota Motor Thailand Co., Ltd. Hilux, Corona, Corolla, Camry, 

Soluna 
9.2 17.5 

3. Honda Automobile (Thailand) Co., 
Ltd. 

Accord, Civic, CRV  2.5 9.3 

4. Thai Marujun Co., Ltd. Honda CRV  5.3 7.1 
5. NHK Spring Co., Ltd. Hilux, Corolla, Corolla, Camry, 

Soluna 
3.9 3.3 

 

3.4 ตัวแทนจําหนายรถยนต (Dealer) 

ก) ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด 

บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด (“NESC”) (บริษัทยอย) ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดซึ่งเปนรถยนตที่
ปจจุบันมียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา NESC มี 2 สาขาในประเทศไทยต้ังอยูที่บริเวณถนนลาดพราว และบริเวณ
ถนนรามอินทรา มีโชวรูมและศนูยบริการที่มีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยโดยนําระบบเซอรวิส 2000 ของฟอรด ผาน Interactive 
Bay ที่ชวยประหยัดเวลา ใหความแมนยําสูงและตรงจุดอยางมีคณุภาพ โดยทนัทีทีลู่กคานํารถเขาศนูยบริการ ผูเชีย่วชาญของ
ศูนยฯ จะทําการตรวจสภาพเบื้องตน ประมาณงานลกัษณะการซอม ประเมินราคาและระยะเวลาการซอม จากนัน้ก็จะทําการนัด
หมายกําหนดการแลวเสร็จซึ่งชวยใหลกูคาวางแผนซอมบํารุงไดงายและสะดวก อีกทั้งยังมีรถบริการเคลื่อนที่ Mobile Service 
พรอมออกไปใหบริการเบื้องตน อาท ิ การพวงแบตเตอรี่ เปลีย่นยาง การซอมแซมเลก็นอย และการเปลีย่นอะไหล ใหแกลูกคา
เปนตน ศูนยบรกิารสามารถรองรับลูกคาไดถึง 50 คันตอวัน และมีคลังอะไหลสาํรองเปนของตนเองท้ังยังสามารถเชือ่มโยง
โดยตรงกับคลังอะไหลสวนกลางของฟอรดเซลส จึงสามารถสั่งซื้อและจัดหาชิ้นสวนอะไหลไดอยางรวดเร็วพรอมสําหรับการ
บริการ ปจจุบันสามารถจําหนายรถยนตฟอรดไดมากที่สุดจากตัวแทนในประเทศไทยทั้งหมด โดยจําหนายไดประมาณ 120 คัน
ตอเดือน ทั้งนี้ NESC ไดรับรางวัล “President Circle” ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับตัวแทนจําหนายที่มยีอดขายอนัดับหนึ่งและจะมี
เพียงประเทศละ 1 บริษัทเทานั้น นอกจากนี ้ NESC ยังเปนตัวแทนแหงแรกทีค่าดวาจะไดรับ “Blue Oval Certified” ซึ่งเปน
มาตราฐานในการขายและบริการทีก่ําหนดโดยฟอรด ซึ่งถาไดรับจะทําใหบริษัทไดคอมมิชช่ันจากฟอรดมากขึ้นประมาณรอยละ 
1.5 ของยอดขายรถทั้งหมด 
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 บริษัทฯยังมีตัวแทนการจําหนายรถยนตฟอรดในประเทศมาเลเซยี ผานบริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด (“NESSB”) ซึ่ง
เปนแหงแรกในประเทศมาเลเซยีทีม่ีโชวรูมรถยนตฟอรดอยูในพืน้ที่เดียวกนักับศนูยบริการ โดย NESSB มุงเนนไปยังความ
พอใจของลกูคาเปนสําคัญและดวยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั บริษัทฯคาดวา NESSB สามารถประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว 

 ข) ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา 

 บริษัท เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส จํากัด (“TSRSB”) (บริษัทรวม) เร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือนสิงหาคม ป 2545 เปน
ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดาในประเทศมาเลเซยี ต้ังอยูในเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย และมแีผนการที่จะเพิ่มโชวรูมอีก
หนึ่งแหงที่เมอืง Petaling Jaya ในประเทศมาเลเซยีประมาณตนป 2546  

3.4.1 กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

บริษัทฯเปนผูแทนจําหนายรถยนตอันดับหนึ่งของฟอรดในประเทศไทย มศีนูยบริการท่ีสะอาด เรียบรอยและทันสมัย 
เนื่องจากธุรกิจของบริษทัเปนการใหบริการ บริษัทจึงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก โดยมกีารทําวิจัยการตลาดซึ่งใช
แบบสอบถาม  อีกทั้งเก็บขอมลูสําคัญของลูกคาเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพ บริษัทฯยังคํานึงถึงพนักงานเปนอยางมาก โดยจดั
ใหมกีารอบรมอยางสม่ําเสมอ อีกทัง้ใหผลตอบแทนที่ดกีับพนักงานขาย 

บริษัทฯมขีอตกลงพืน้ที่จําหนายกบัฟอรด ดังนั้นตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรดรายอื่นไมสามารถเปนคูแขงในเขต
เดียวกนัได คูแขงของบริษัทฯสวนใหญเปนรถยนตเพื่อการพาณิชย (pickup)  จากคายอืน่ เชน อีซซูุ โตโยตา และมิตซูบิช ิและ
คูแขงรถยนตสวนบุคคลทุกยี่หอ 

3.4.2 กลุมลูกคาตัวแทนจําหนายรถยนต 

กลุมลูกคาเปาหมายทีซ่ื้อรถยนตคอื ลกูคาทั่วไปที่ติดตอกับบริษัทโดยตรงและผานพนักงานขายของบริษัท และกลุม
ลูกคาเปาหมายของศนูยบริการ คอื ลกูคาทั่วไปที่ซื้อรถยนตจากบรษิัท และลกูคาทั่วไปที่ซื้อจากตัวแทนอืน่ 

3.5 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

ธุรกจิอปุกรณจับยึด แมพิมพ และช้ินสวนรถยนต 

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตอุปกรณจับยดึ แมพิมพ และช้ินสวนรถยนต ไดแก เหลก็ เหลก็หลอ และแผนเหลก็ โดย
ลูกคา (บริษทัประกอบรถยนต) จะเปนคนกําหนดลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กที่ตองการ ซึ่งบริษัทฯจะตองสั่งซือ้เหล็ก
ตามลักษณะทีลู่กคากําหนดและจาก supplier ที่ลกูคากําหนดเชนกัน บริษัทฯสั่งซื้อเหล็กจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 
ไดแก บริษัท สยามสตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด บริษัท ไทย สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด บริษัท โตโยตา ทูโช (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัท เพิ่ม สหาย สตลี จํากัด ซึ่งรวมกันคิดเปนรอยละ 39 ของมลูคาเหลก็ที่สั่งซื้อทั้งหมด เมื่อราคาเหลก็ใน
ตลาดโลกเพิ่มขึ้น บริษทัฯ สามารถคิดราคาสวนเพิ่มจากลกูคาได เนือ่งจากบริษัทฯใชวิธี Cost Plus ในการกําหนดราคาสินคา 

นอกจากเหลก็ทีเ่ปนวัตถุดบิสําคญัในการผลิตแลว วิศวกรผูออกแบบก็มีสวนสําคัญเชนเดยีวกัน เนื่องจากในขัน้ตอน
แรกของการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพตองอาศัยการออกแบบจากวิศวกร โดยวิศวกรผูออกแบบตองมีความเขาใจใน
กระบวนการผลิตอุปกรณจับยดึและแมพิมพทั้งหมด อกีทั้งยังตองมคีวามเขาใจดานเทคโนโลยีเครื่องมอืกล และตองมีความรูใน
โปรแกรมออกแบบ (drawing) ในระบบของประเทศญ่ีปุนและระบบของมาตราฐานทั่วโลก ISO บริษัทฯมีที่ปรึกษาชาวญี่ปุนและ
ออสเตรเลียทีม่ีความเขาใจในกระบวนการการออกแบบและการผลิตทั้งหมดเปนผูแนะนําวิศวกรผูออกแบบ โดยผูออกแบบจะ
เรียนรูการทํางานจากงานที่เกิดขึน้จริง (on the job training) เปนระยะเวลาประมาณ 2-3 ป กอนที่ทํางานเองได  
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บริษัทฯใชคอมพิวเตอร CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) ในการออกแบบ
อุปกรณจับยึดและแมพิมพ โดยมผีูออกแบบอุปกรณจับยึดจํานวน 23 คนและมผีูออกแบบแมพิมพจาํนวน 5 คน จากนั้นใช
เครื่องกัดเหลก็ CNC Machining Center 5 เคร่ือง เพื่อผลิตอุปกรณจับยดึและแมพมิพ โดยมผีูผลติอุปกรณจับยึดจํานวน 103 
คนและผลิตแมพิมพจํานวน 63 คน และวิศวกรอกี 20 คนสําหรับอุปกรณจับยดึและ 18 คน สําหรับแมพิมพ  

บริษัทฯใชเครื่องจักรหลายช้ินในการผลิตชิน้สวนรถยนตอาทิเชน 

1. บริษัทฯมีเครื่องปม (Press) รุน Erfurt 600 ตัน 1 เคร่ือง 500 ตัน 2 เคร่ือง และ 315 ตัน 2 เครื่อง กําลังการผลิตรวม 
40,000 stroke ตอวัน ปจจุบันผลิตที่ 30,000 stroke ตอวันหรือคิดเปนประมาณรอยละ 75 ของกําลังการผลิตรวม 

2. บริษัทฯมีเครื่องปม (Press) รุน Komatsu 400 ตัน 5 เครื่อง กําลังการผลิตรวม 40,000 stroke ตอวัน ปจจุบันผลิตที ่
30,000 stroke ตอวันหรือคดิเปนประมาณรอยละ 75 ของกาํลังการผลติรวม 

3. บริษัทฯมีเครื่องเชื่อม (Welding) รุน Kawasaki robot 2 เคร่ือง กําลงัการผลิตรวม 600 ชิน้ตอวัน ปจจุบันผลิตที่ 400     
ชิ้นตอวันหรือคิดเปนประมาณรอยละ 67 ของกาํลังการผลติรวม 

บริษทัฯและบริษัทยอยสามารถผลติอุปกรณจับยึดไดปละประมาณ 26 ชุด ตามขอมลูที่ไดยืน่ไวกับคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยอุปกรณจับยึดแตละชุด ประกอบดวยอุปกรณจับยึดช้ินใหญและชิ้นเล็กหลายชิน้รวมกันตั้งแต 10 ช้ินจนถึง 
100 ช้ิน เชน ในการผลิต jig ลาสดุของบริษัทสําหรับรถยนตเมอซีเดส เบนซ อีคลาส 3 ชุด แตละชุดประกอบดวยอุปกรณจับยึด
ช้ินใหญประมาณ 11 ช้ิน และ อุปกรณจับยดึชิน้เลก็ประมาณ 50 ชิ้น  

ในสวนของแมพิมพซึ่งเปนการยากที่จะวัดปริมาณการผลิตเนื่องจากแมพิมพมหีลายขนาด อยางไรก็ดีบรษิัทฯ สามารถ
ผลติแมพมิพไดประมาณ 400 ชุดตอป หรือ 1,122 ตัน ตามขอมลูที่ไดยืน่ไวกับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

บริษทัฯมีกาํลังการผลติช้ินสวนกระบะรถยนต ปละประมาณ 3,672,000 ชิ้น ช้ินสวนประกอบทอไอเสียรถยนต ปละ
ประมาณ 9,288,000 ชิ้น ช้ินสวนโลหะขึน้รูปสําหรับรถยนต ปละประมาณ 648,000 ช้ิน ชิ้นสวนเชื่อมยึดรั้งประตูปละประมาณ 
700,000 ช้ิน ถังน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต ปละประมาณ 216,000 ใบ และลกูลอยวัดระดับน้ํามนั ปละประมาณ 89,600 ชุด ตาม
ขอมลูที่ไดยืน่ไวกับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต 

บริษัทยอยจําหนายรถยนตยี่หอฟอรดและบริษัทรวมจําหนายรถยนตยี่หอฟอรดและฮอนดา ซึ่งปกติแลวบริษัทมี
รถยนตโชวที่ศนูยจําหนายและพรอมจําหนายไดทนัท ีบริษัทมีนโยบายรักษาระดับสนิคาคงคลังประมาณ 100 คันในแตละโชวรูม
ซึ่งเพยีงพอสําหรับการขายในหนึ่งเดือนโดยประมาณ ถารถยนตของบริษทัมีไมเพยีงพอ บริษัทกจ็ะแลกโควตาการขายจาก
ผูแทนจําหนายรายอ่ืน หรือสั่งจากผูผลิตรถฟอรดโดยตรง ซึ่งทางฟอรดจะใหเครดิตโดยไมคิดดอกเบีย้เปนระยะเวลา 30 วัน   

3.6 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม 

อุตสาหกรรมรถยนตของไทยเปนอตุสาหกรรมขนาดใหญทีม่ีความสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจไทยทั้งในดานการจางแรงงาน 
การสรางรายไดเงินตราตางประเทศจากการสงออก และเปนอุตสาหกรรมที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิด
การเชื่อมโยงที่สําคญักับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตในประเทศจํานวนมาก 

ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540-2541 อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมเดยีวที่มีการฟนตวัอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน เนื่องจากมกีารผลติรถยนตทั้งเพื่อขายในประเทศและเพื่อสงออกสูงขึน้ อีกทั้งรัฐบาลไทยไดสนับสนนุใหประเทศ
ไทยเปน “Detroit of Asia” ภายใตเปาหมายของการเปนศนูยกลางการผลิตรถยนตในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
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ผลผลติอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
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ท่ีมา:  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย 
 ประมาณการป 2545 โดยกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหรรมแหงประเทศไทย 

การผลิตรถยนตโดยรวมของไทยเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะรถยนตนัง่ ปจจัยสําคัญที่ทําใหการผลิตรถยนต
ขยายตัว ไดแก การจับจายใชสอยของภาคเอกชนที่เพิ่มขึน้และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูในเกณฑต่ํา และการท่ีบริษัทผูผลติ
เองมีการสงเสริมการขายในประเทศเพิ่มขึน้เชนการใหผอนชําระดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 การยืดอายุการรับประกันรถยนต 
และการปรับเปลีย่นรูปแบบรถยนตใหทันสมยั ปจจัยดังกลาวทําใหปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศไทยเพิ่มขึน้ตั้งแตป 
2542 ถึงป 2544 และคาดวาจะมียอดจําหนายเพิ่มขึ้นในป 2545 เนื่องจากการแขงขนัเปดตัวรถยนตรุนใหมเพื่อแยงชิงสวนแบง
ตลาด และการจัดงานแสดงรถยนตของคายรถตางๆ มีสวนกระตุนแรงซื้อภายในประเทศไดเปนอยางมาก รถยนตทีข่ายดีที่สุดใน
ประเทศไทย ไดแก โตโยตาทีข่ายประมาณ 80,000 คนัและอีซูซุประมาณ 70,000 คันในป 2544 สวนฟอรดนัน้ขายไดเปนอันดบั
ที่ 5 ประมาณ 17,000 คันในป 2544 

 สวนการสงออกรถยนตของไทยมีมลูคาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ปจจัยสําคัญคอืรัฐบาลไทยไดสนบัสนนุบริษทัผลติรถยนต
รายใหญ เชน GM, ฟอรด, มาสดา และมซิูบิซ ิ ในการเลือกประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตเพื่อการสงออกที่สําคัญของ
เอเซีย โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และกลุมประเทศยุโรป สําหรับสวนแบงตลาดรถยนตสงออกใน
ป 2544 มิตซูบิชิเปนรถยนตทีม่กีารสงออกมากที่สุดที่ประมาณ 60,000 คันในป 2544 สวนรถยนตท่ีมสัีดสวนการสงออก
รองลงมา คือ เจนเนอรัล มอเตอร (ประเทศไทย) ซึง่ผลติรถยนตเชฟโรเลตและอีซซู ุ รวมกนัประมาณ 52,000 คันในป 2544 
สวน auto alliance ,มีสัดสวนการสงออกเปนอนัดับที่ 3 โดยสงออกรถยนตฟอรดและมาสดาจํานวนประมาณ 42,000 คันในป 
2544  
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ป มูลคารวม ช้ินสวน&อะไหล
(ลานบาท) ปรมิาณ มูลคา มูลคา ปรมิาณ มูลคา

2539 6,295.55           14,020           4,253.36         1,998.53                -                43.66             
2540 20,722.84         42,218           16,226.99       4,439.51                17                 56.34             
2541 34,110.33         67,857           28,125.55       5,921.08                6,013             63.70             
2542 60,105.53         125,702          50,187.21       9,776.97                177                141.35           
2543 83,245.46         152,835          63,349.15       19,776.35              -                119.96           
2544 107,110.60       175,299          83,894.70       23,074.71              5                   141.19           

ม.ค-มิ.ย 45 46,451.44         77,124           34,983.62       8,507.43                -                -                

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย, กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย

การสงออกรถยนตและช้ินสวน
(2539-2545)

รถยนตสําเร็จรูป อุปกรณจับยึด&แมพิมพ

 

แนวโนมและสภาพการแขงขนัในอนาคต ขึ้นกับสภาวะอุตสาหกรรมรถยนตและเศรษฐกิจโดยรวม ปจจุบันบริษัทผูผลิต
รถยนตมีการปรับเปลีย่นรูปลกัษณของรถยนตท้ังประเภทรถยนตนัง่และรถยนตเพือ่การพาณชิย เพื่อสนองตอความตองการของ
ผูบริโภค ปจจุบันภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมรถยนตทวีความรุนแรงมากขึ้น เพือ่แยงชิงสวนแบงตลาด ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 เนื่องจากในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยยังเติบโต ผูผลิตรถยนตตาง ๆ ไดสรางกําลังการผลิตไวเกินปริมาณความ
ตองการที่แทจริง ซึ่งมีรายงานวาประเทศไทยมีกําลังการผลิตประมาณ 1 ลานคันตอป ซึ่งในปจจุบันยงัไมผลิตเต็มกําลังการผลิต
ที่แทจริง ดังนัน้การผลติรถยนตสามารถเพิม่ปริมาณไดอีกโดยทีไ่มตองลงทุนสรางโรงงานเพ่ิมมากนกั เพื่อรับรองการขยายตัว
ของตลาดซึ่งบริษัทมองวายังเติบโตไดอีกมาก โดยบริษัททําการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอัตรา
จํานวนประชากรตอรถยนตหนึง่คนัเทากับ 2.1 ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราจํานวนประชากรตอรถยนตหนึ่งคันเทากับ 14.0 ซึ่ง
แสดงใหเหน็วายังมีโอกาสการเพิ่มตัวของตลาดรถยนตอีกมาก 

 ทางบริษัทฯ คาดวาแนวโนมอตุสาหกรรมการผลิตรถยนตนาจะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศทีก่ําลังฟนตัวประกอบกับรัฐบาลมแีผนการที่จะสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศนูยกลางในการผลิตรถยนตใน
ภูมิภาคเอเซยี (“Detroit of Asia”) ซึ่งจะทําใหผูผลิตรถยนตรายใหญมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อการสงออก นอกจากนี้
บริษัทฯยังเชื่อวาบริษัทผูผลิตรถยนตสวนใหญจะเพิ่มการใชชิ้นสวนภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากเปนการประหยดัตนทุนใน
การขนสง ตนทนุการจัดการ และตนทนุอ่ืน ๆ 

นโยบายภาครัฐในปจจุบันทีอ่าจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนตของไทย 

เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนตมคีวามสําคัญสูงทั้งในการหาเงินเขาประเทศและในการพัฒนาประเทศใหเปนศนูยกลาง
การผลิตรถยนตของทวีปเอเซีย ภาครัฐจึงไดมีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมผลติช้ินสวนยานยนต ประกอบดวยโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยยีานยนตจากประเทศญี่ปุน ผานสถาบันยานยนต ซึ่งไดรับการสนับสนนุจากรัฐบาลญี่ปุนผาน 4 องคการใหญ
คือ Japan External Trade Organization (JETRO), Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Overseas 
Development Corporation (JODC), และ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)โค
รงการพฒันาผูผลิตช้ินสวน (Supplier Development Program, SDP) ซึ่งเปนโครงการภายใตแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 
ดวยความรวมมือระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยสํานกัพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันยานยนต โครงการ
พัฒนาขดีความสามารถในการออกแบบและผลติชิน้สวนยานยนต ภายใตแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ของ
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กระทรวงอุตสาหกรรม และ โครงการจัดทําขอมลูอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขัน 
(Competitive Benchmarking) ของอตุสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมชิน้สวนยานยนต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารการจัดการ  

ในเร่ืองของการคาตางประเทศ รัฐบาลไทยไดมีการตกลงกับประเทศใน ASEAN เกี่ยวกับการเปดเสรีของอุตสาหกรรม
รถยนตภายใตสนธิสัญญาการเปดเสรีทางการคา AFTA และยกเลกิขอบังคับในการใชชิน้สวนภายในประเทศ ภายใตขอตกลง
สิทธิพิเศษทางภาษีปกติ (CEPT) ซึ่งจะมีการลดภาษศีลุกากรในระหวางประเทศใน ASEAN 6 เปน 0%-5% ภายในป 2546 
สําหรับประเทศไทย ฟลลปิปนส อนิโดนีเซยี สิงคโปร และบรูไน (ยกเวนมาเลเซยีซึ่งลดภาษแีคบางรายการเทานัน้) และยกเลิก
ขอบังคับในการใชชิน้สวนภายในประเทศใน ASEAN ในวันที่ 1 มกราคม 2543 (ยกเวนมาเลเซยีซึ่งขอยืดเวลา) นโยบายนี้จะทํา
ใหบริษัทผลิตรถยนตตางประเทศที่มาประกอบรถยนตภายใน ASEAN มีแนวโนมที่จะใชชิน้สวนทีผ่ลติใน ASEAN เนื่องจาก
ภาษีที่ต่ํากวาการใชชิน้สวนทีผ่ลิตนอก ASEAN ซึ่งจะทําใหผูผลิตใน ASEAN มีสมรรถภาพในการแขงขนัสงูขึน้ 

 

3.7 สิทธิประโยชนและเงื่อนไขจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัทฯ (“AH”) ไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอุปกรณจับยึดและแมพิมพ ตาม
บัตรสงเสริมเลขที่ 1430/2539 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2539 และกิจการผลิตชิน้สวนกระบะรถยนต ช้ินสวนประกอบทอไอเสีย
รถยนต ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูปสําหรบัรถยนต และถังน้าํมันเชือ้เพลิงรถยนต ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1103/2540 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ 2540 นอกจากนี ้บรษัิท เอเบิล ซาโน อินดสัตรีส (1996) จํากัด (“ASICO”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ 
ผลติชิน้สวนยานยนตประเภท 4.25 คือ การผลิตช้ินสวนอืน่ ๆ ของยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1441/2539 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2539 และบริษัท เอเบิล ซานิท จํากัด (“ASANIT”) ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการชุบเคลอืบผิวดวยโลหะ 4.25 
คือ การผลิตช้ินสวนอืน่ ๆ ของยานพาหนะ ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1231/2540 ลงวันที่ 9 เมษายน 2540 

 

AH ASICO ASANIT สิทธิประโยชนที่ไดรับ 
Jig&Stamping 

Die 
Parts Parts Plating

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริม นับแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ 

8 ป 
(สิ้นสดุมีนาคม

2548) 

7 ป 
(ส้ินสดุ
มกราคม 
2549) 

7 ป 
(สิน้สุด
มกราคม 
2547) 

8 ป 
(สิน้สุด
สิงหาคม 
2548) 

ลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งเฉพาะเคร่ืองจักรที่ไมอยูในรายการปรับ
ลดอากรขาเขาตามประกาศกระทรวงการคลังที ่ศก. 13/2533 เวนแต
รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาตํ่ากวารอยละสิบจะไมไดรับการ
ลดหยอน 

���� ���� ���� ���� 

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจาก
ตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป 
นับตั้งแตวนันําเขาครั้งแรก 

���� � � � 

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อ
สงกลับออกไปเปนระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตวนันําเขาครั้งแรก 

���� � � � 

ใหหกัเงินไดพึงประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละหาของรายไดที่
เพิ่มขึน้จากปกอนจากการสงออกเปนระยะเวลา 10 ปนับแตวันทีม่ี
รายไดจากการประกอบกิจการนัน้ ทั้งนี้รายไดจากการสงออกของป

���� � � � 
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AH ASICO ASANIT สิทธิประโยชนที่ไดรับ 
Jig&Stamping 

Die 
Parts Parts Plating

นั้น ๆ จะตองไมต่ํากวารายไดจากการสงออกเฉลี่ยของ 3 ปยอนหลัง 
ยกเวน 2 ปแรก 
ยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงนิ
ไดนิติบุคคลนั้น 

���� ���� ���� ���� 

 
เง่ือนไขที่สําคัญ AH ASICO ASANIT 

 Jig&Stamping 
Die 

Parts Parts Plating 

เคร่ืองจักรซึง่ไดรับลดหยอนอากรขาเขา จะตองนําเขากอนวันทีด่ังนี ้ 13/6/2541 13/2/2542 18/6/2541 9/4/2542 
จัดใหมีระบบปองกันและควบคมุมใิหเกิดผลเสียหายตอคณุภาพ
สิ่งแวดลอม 

���� ���� ���� ���� 

หยดุการดําเนนิการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือน ตองไดรับ
อนญุาตเปนหนงัสือจากสํานกังาน 

���� ���� ���� ���� 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลวขัน้ต่ํา 75 ลบ. 50 ลบ. 20 ลบ. 10 ลบ. 
บุคคลสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ  51 51 35 35 
ตองสงผลิตภณัฑไปจําหนายตางประเทศในแตละปมีมลูคา FOB ไม
นอยกวารอยละ 30 ของมลูคายอดขายทั้งสิ้น 

���� � � � 

ขนาดการลงทนุไมรวมคาที่ดนิและทุนหมนุเวียนขั้นต่ํา 1 ลบ. 2 ลบ. 1 ลบ. 1 ลบ. 
 

3.8 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 ในการกระบวนการผลติอุปกรณจับยึด แมพมิพ และชิน้สวนรถยนต อาจทําใหเกิดอากาศเสยี น้าํเสียและกากของเสีย
จากการผลิต ซึ่งบริษัทมกีารกรองอากาศกอนปลอยสูขางนอก และวาจางใหนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเปนผูบริการบําบัดน้ําเสีย 
และขายเศษเหลก็ใหกับผูรับเหมา บริษัทฯ ควบคุมใหทุกกิจกรรมของบรษิัทฯสอดคลองกับขอกําหนดของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมบานหวาไฮเทค และขอกําหนดทางดานส่ิงแวดลอม (ISO 14001) พรอมทั้งสรางระบบ
การจัดการเพื่อปองกนัมลพษิที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยใชหลักการปรับปรุงอยางตอเนื่องภายใตการทํางานรวมกัน
เปนทีม เพื่อวัตถุประสงคและเปาหมายตอไปนี ้

1. สรางระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยึดถือปฏิบัต ิ
2. ปองกันมลพิษทางน้ํา, อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ที่อาจเกิดขึน้จากกิจกรรมภายในโรงงาน 
3. จัดใหมกีารคัดแยกขยะภายในโรงงาน 
4. ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 นโยบายฉบับนี้ไดประกาศ และทําความเขาใจกับพนักงานเพื่อตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมรวมกัน รวมทั้ง
ไดทําการเผยแพรในคูมอืปฐมนิเทศนพนกังานใหม เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป บริษัทมีคาใชจายในการรักษา



บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)                                                      สวนท่ี 2 รายละเอียดบรษัิทท่ีออกหลักทรัพย 

 

 

  สวนท่ี 2 หนา 21  
 

คุณภาพของอากาศประมาณ 340,000 บาท กําจัดของเสียประมาณ 220,000 บาท และบําบัดน้ําเสยีประมาณ 170,000 บาทใน
ครึ่งแรกป 2545 

3.9 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

เปนงานที่อยูระหวางการผลิตปกต ิไมมีงานที่ผดิสัญญาคางสง 

 


