
บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)                                                                                   
 

                 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 ความเปนมาของบริษัท 
พ.ศ. 2532 บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (ตอไปเรียกโดยยอวา “บริษัทฯ” ) จด 
  ทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2530 โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ชําระ 
  เต็มจํานวน ถือหุนใหญโดยบริษัทแมคือ ฮ้ัวฟง รับเบอร อินดัสทรี จํากัด (ตอไปเรียก 
  โดยยอวา “HFR”) ที่ไตหวัน โดยถือหุนอยูรอยละ 99.99 ในระยะแรกบริษัทฯ  
  ทําการผลิตยางนอกและยางในสําหรับรถจักรยานภายใตเครื่องหมายการ 

คา “DURO” และ สําหรับรถจักรยานยนตภายใตเครื่องหมายการคา “DUNLOP” 
พ.ศ. 2539  บริษัทฯ ไดรับมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 
พ.ศ. 2541    บริษัทฯ ขยายการผลิตยางในและยางนอกสําหรับใชกับรถจักรยานยนต 
พ.ศ.2542                บริษัทฯ  เริ่มจําหนายยางนอกและยางในสําหรับรถจักรยานยนตใหกับบริษัทรถ   
  จักรยานยนตฮอนดาในรูปแบบของ OEM 
พ.ศ.2545  บริษัทฯ ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 
พ.ศ.2545                บริษัทฯ  แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเตรียมตัวเขาจดทะเบียนใน 
                                ตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2546 เริ่มลงทุนในโรงงานแหงที่ 2 ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันแถบนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
 
บริษัทฯ ไดมีการกอต้ังและมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการผลิตยางนอกและยางในมาเปนเวลานานกวา 14 ป โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก HFR ซึ่งเปนบริษัทแมที่ประเทศไตหวัน ทั้งนี้ HFR ก็มีประวัติการกอต้ังมายาวนาน กวา 56 ป มีความชํานาญใน
ดานการผลิตยางนอกยางในที่ไดรับมาตราฐานสากลหลายอยาง เชน เครื่องหมายมาตรฐาน ”CNS” (Chinese National 
Standard)ในป พ.ศ. 2530, เครื่องหมายมาตรฐาน “JIS” (Japan Industry Standard) ในป พ.ศ. 2532, เครื่องหมายมาตรฐาน QS-
9000 ในป พ.ศ. 2541, เครื่องหมายมาตรฐาน ISO 14001 ในป พ.ศ. 2542 และเครื่องหมายมาตรฐานกลุมประเทศยุโรป (E-
MARK) ในป พ.ศ. 2541 
 
2.2 โครงสรางกลุมบริษัทฯ 
ปจจุบันบริษัทฯ มีผูถือหุนใหญคือบริษัท HFR ซึ่งเปนบริษัทแมต้ังอยูที่ประเทศไตหวัน โดยมีโครงสรางของกลุมบริษัทดังนี้ (ณ 
เดือน กันยายน 2546) 
 
 บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร อินดัสทรี จํ ากัดบริษัท ฮั้วฟง รับเบอรอิน ดัสทรี จํ ากัด

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร�
(ไทยแลนด�) จํ ากัดมหาชน

(HFT)

บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร
(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

(HFT)

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร� (ยู.เอส.เอ) จํ ากัด
(HFA)

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ยู..เอส...เอ) จํากัด
(HFA)

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร� (ฮ�องกง) จํ ากัด
(HFH)

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ฮองกง) จํากัด
(HFK)

100%** 100% 100%

หมายเหตุ ** HFR จะถือหุนจาก 100% เปน 70% ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้แลว

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร� (สิงคโปร�) จํ ากัด
(HFS)

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (สิงคโปร) จํากัด
(HFS)

100%

100%

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร� (ประเทศจีน) จํ ากัด
(HFC)

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ประเทศจีน) จํากัด
(HFC)

เพ่ือการคาเพ่ือการลงทุน

�
(HFR)(HFR)
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บริษัทฮ้ัวฟงรับเบอรอินดัสทรี จํากัด - HFR เปนบริษัทแมของกลุมบริษัทฮ้ัวฟงฯ ซึ่งประกอบดวย บริษัท HFT, HFA, HFS, HFK 
และ HFC บริษัท HFR ต้ังอยูที่ประเทศไตหวัน ในขณะที่บริษัทลูกกระจายตามประเทศตาง ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ 
บริษัทแมเปนทั้งผูกําหนดนโยบายทั้งดานการผลิตและการตลาดใหกับบริษัททั้งกลุม ซึ่งนโยบายตาง ๆ มาจากขอตกลงที่ไดรับ
จากมติที่ประชุมผูบริหาร ซึ่งบริษัทลูกจะตองดําเนินตามนโยบายดังกลาว นอกจากนี้ความรับผิดชอบของบริษัทแม ไมเพียงแตดู
แลผลการดําเนินงานของบริษัทลูกอยางใกลชิด แตยังเปนผูผลิตยางนอก และยางในสําหรับขายในประเทศไตหวัน และตลาดทั่ว
โลกไมวาจะเปน ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือโดยเนนการผลิตยางที่มีคุณภาพตั้งแตระดับกลางถึงสูง และยางสําหรับ
รถจักรยานยนต และยางที่ใชในอุตสาหกรรมที่มีความเร็วสูงซึ่งวิธีการขายสินคาที่ผลิตจากบริษัท HFR จะเนนขายที่ประเทศ
ไตหวัน เปนหลักโดยเฉพาะยางรถจักรยาน สวนยางรถจักรยานยนต มีตลาดยุโรปมารองรับ และตลาดทั่วโลกสําหรับยางที่ใช
สําหรับรถอุตสาหกรรมอื่น ๆ สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ บริษัทแมปนผูใหการสนับสนุนทางดานการวิจัยและเทคโนโลยีให
กับบริษัทในกลุม ซึ่งเทคโนโลยียังไดรับความรวมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ ไดแก บริษัท Sumitomo Rubber ของญี่ปุนอีกดวย  
 
บริษัทฮ้ัวฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) - HFT  เปนบริษัทผูผลิตและสงออก โดยบริษัทฯ จะเปนผูบริหารและกําหนด
นโยบายการตลาดในประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต สําหรับตลาดตางประเทศแถบยุโรป และอเมริกาเหนือ บริษัทฯ จะ
ไดรับการสนับสนุนจากทางบริษัทแม บริษัทฯ ผลิตทั้งยางนอก และยางในสําหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถที่ใชในอุต
สาหกรรมตาง ๆ แตสินคาที่ผลิตจะเนนคุณภาพกลางถึงลาง และยางสําหรับพาหนะที่มีความเร็วตํ่า ซึ่งแตกตางจากตลาดของ
บริษัทแม ดังนั้นบริษัท HFT จึงมีตลาดที่แตกตางจากบริษัทแมและบริษัทในกลุม (รายละเอียดของโครงสรางการตลาดและผลิต
ภัณฑของบริษัทในกลุมสามารถดูไดในสวนที่ 2 หนา 13 เรื่องกลยุทธทางการตลาดและการแขงขัน) เพื่อเปนการเติมเต็มใหกับ
บริษัทในกลุมและปองกันการขัดแยงเรื่องผลประโยชน 
 
บริษัทฮ้ัวฟงรับเบอร (ยูเอสเอ) จํากัด – HFA เปนบริษัทที่ไมมีศูนยการผลิตเปนของตัวเอง เปนเพียงศูนยการจําหนายในตลาด
อเมริกาเหนือ และเปนศูนยบริการหลังการขาย ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทคือจะรับสินคาจากบริษัทในเครือ เพื่อนํามา
จําหนายในสหรัฐอเมริกา 
 
บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ประเทศจีน) จํากัด – HFC เปนบริษัทผูผลิตและจําหนายสินคาโดยเนนตลาดภายในประเทศจีนเปนหลัก
เนื่องจากจีนเปนประเทศที่มีตลาดใหญมาก ลักษณะสินคาที่จําหนายจะมุงเนนไปที่ตลาดระดับกลางถึงลาง และยางสําหรับ
พาหนะที่มีความเร็วตํ่า เชนเดียวกับบริษัท HFT แตบริษัท HFC มีตลาดที่แตกตางอยางชัดเจน โดยนอกจากการจําหนายภายใน
ประเทศจีนแลว ยังสงออกสินคาเพื่อจําหนายในอเมริกา โดยผานบริษัท HFA ซึ่งดูแลตลาดแถบอเมริกา นอกจากนี้ยังจําหนายไป
ยังประเทศแอฟริกา และกลุมประเทศในตะวันออกกลาง  
 
บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ฮองกง) จํากัด – HFK เปนบริษัทที่กอต้ังขึ้นเพื่อการคา  บริษัทจัดตั้งขึ้นเนื่องดวยขอจํากัดทางกฎหมายของ
ประเทศไตหวัน ซึ่งหามบริษัทในไตหวันลงทุนโดยตรงในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตป 2537 จึ่งเปนสาเหตุ
ทําใหตองจัดตั้งบริษัท HFK ซึ่งเปนตัวกลางในการลงทุนในประเทศจีนอีกทอดหนึ่ง บริษัทไมมีฐานการผลิตแตอยางใด 
 
บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (สิงคโปร) จํากัด – HFS เปนบริษัท Holding ที่เขาไปถือหุนในบริษัท HFC ในนามของบริษัทแม (HFR) 
โดยไมมีการผลิตหรือดําเนินธุรกิจแตอยางใด บริษัทจัดตั้งขึ้นเนื่องดวยหลังจากฮองกงรวมประเทศกับจีนในป 2540 ทําใหบริษัท
แม HFR ตองจัดตั้งบริษัทใหมเพื่อเปนบริษัทเพื่อการคากับบริษัท HFC 
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2.3 โครงสรางรายได  
มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ แยกตามสายผลิตภัณฑป 2543-ครึ่งปแรกป 2546 (ลานบาท) 
 

ผลิตภัณฑ ป 2543 
 

ป 2544 
 

ป 2545 
 

คร่ึงปแรก 
ป 2546 

 (ลบ.) % (ลบ.) % (ลบ.) % (ลบ.) % 
จําหนายภายในประเทศ         
1.  ยางนอก-ในรถจักรยาน 68.14 6.70 69.11 5.98 78.25 5.44 47.73 6.18 
2.  ยางนอก-ในรถจักรยาน
ยนต 

73.45 7.22 114.75 9.92 217.96 15.15 142.30 18.43 

3. ยางนอก-ในใชในอุตสาห
กรรม 

1.03 0.10 1.27 0.11 1.82 0.13 0.47 0.06 

4.อื่นๆ (วัตถุดิบและสินคากึ่ง
สําเร็จรูป) 

0.00 0.00 3.72 0.32 8.87 0.62 2.12 0.27 

รวมมูลคาการขายภายใน
ประเทศ 

142.62 14.02 188.85 16.33 306.90 21.34 192.62 24.94 

จําหนายตางประเทศ         
1.  ยางนอก-ในรถจักรยาน 441.16 43.35 465.95 40.28 517.08 35.95 247.38 32.04 
2.  ยางนอก-ในรถจักรยาน
ยนต 

59.22 5.82 54.19 4.69 34.32 2.39 47.97 6.21 

3. ยางนอก-ในใชในอุตสาห
กรรม 

374.54 36.81 427.51 36.97 479.02 33.30 203.41 26.34 

7.  อื่น ๆ (วัตถุดิบ และสินคา
ก่ึงสําเร็จรูป) 

0.00 0.00 20.02 1.73 100.98 7.02 80.83 10.47 

รวมมูลคาการสงออก 874.92 85.98 967.67 83.67 1131.40 78.66 579.59 75.06 
รวมรายไดจากการขายทั้งสิ้น 1,017.54 100.00 1,156.52 100.00 1438.30 100.00 772.21 100.00 

 
จากมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ป 2543-2544 จะเห็นวาโครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ 
จะมาจากการสงออกมากถึงรอยละ 80 โดยเฉพาะยางนอกที่ใชในอุตสาหกรรมและยางนอกรถจักรยาน สําหรับภายในประเทศราย
ไดหลักสวนใหญมาจากยางนอกรถจักรยานยนต ต้ังแตป 2545 ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนตลาดภายในประเทศให
มากขึ้น โดยก็ยังคงใหความสําคัญกับรายไดจากการสงออกเปนหลัก โดยมูลคาจากการสงออกในป 2545 และครึ่งปแรกป 2546 
เปนสัดสวนเทากับรอยละ 78.66 และ 75.06 เมื่อเทียบกับมูลคาการขายทั้งหมด ลดลงจากสัดสวน 85.98% ต้ังแตป 2543-2544 
เปนตนมา 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  
1. เพื่อขยายตลาดไปสูตลาดเกิดใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพความตองการที่สูง เชน ฟลิปปนส  

เวียดนาม พมา ลาว และกัมพูชา 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา ความมีประสิทธิภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง 
3. รักษาความเปนผูนําในตลาดหลัก ๆ โดยไดรับความสนับสนุนจากบริษัทแมภายใตเครื่องหมายการคา DURO และ 

DUNLOP จาก บริษัท Sumitomo Rubber ของประเทศญี่ปุนตอไป 
4. เนนขายสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงโดยไดรับการสนับสนุนการขายสินคาระยะยาว จากบริษัท Sumitomo Rubber  

 


