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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1
ลักษณะของผลิตภัณฑ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑยางในและยางนอกสําหรับใชกับ
จักรยาน เชน
- รถจักรยานทั่วไป จักรยานเสือภูเขา รถเข็นสําหรับคนพิการ เปนตน
- รถจักรยานยนต เชน จักรยานยนตทั่วไป รถจักรยานยนตความเร็วสูง สกูดเตอร เปนตน
- รถที่ใชในอุตสาหกรรม เชน รถเข็น รถลาก รถยก รถแทรคเตอร รถที่ใชในการเกษตร รถกอลฟ เปนตน
ผลิตภัณฑยางนอก ยางนอกเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาการจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศสูงที่สุดของบริษัทฯ ครึ่งปแรกป
2546 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายยางนอกคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 67.70 ของยอดขายทั้งหมด
ผลิตภัณฑยางใน มีหลายขนาดและชนิดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลายกลุม ครึ่งปแรกป 2546
บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายยางในคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.82 ของยอดขายทั้งหมด
อื่นๆ ครึ่งปแรกป 2546 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.48 ของยอดขายทั้งหมด โดยแบงเปนการขาย
ยางธรรมชาติประมาณ 2.85% สินคากึ่งสําเร็จรูป 7.54%
สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
ทางบริษัทฯ มีการทําสัญญาการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคตอกันกับบริษัทแมและบริษัทตาง ๆ ซึ่งสาระสําคัญสวนใหญจะ
เนนในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ ขั้นตอนการผลิต และเครื่องจักร สัญญารวมมือทางเทคนิคที่สําคัญ ๆ ไดแก
1.
Trademark License Agreement เปนสัญญาที่บริษัทแมคือ HFR ทํากับบริษัทฯ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม
2545 ระยะเวลา 3 ปเมื่อหมดสัญญาหากไมมีการบอกเลิกจากฝายใดฝายหนึ่งก็จะถือวาเปนการตอสัญญาโดยอัตโนมัติในแบบครั้ง
ละ 3 ป ใจความสําคัญของสัญญาจะกลาวถึงสิทธิที่บริษัทฯ สามารถใชเครื่องหมายการคา “DURO” เพื่อจําหนายทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ โดยที่บริษัทฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 0.5 ของยอดขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา
“DURO” ในการใชเครื่องหมายการคาดังกลาวตามสัญญานี้ใหกับบริษัทแม
2.
Technical Cooperation Agreement เปนสัญญาความรวมมือทางดานเทคนิคระหวางบริษัทแมคือ HFR กับบริษัทฯ มี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ระยะเวลา 3 ปเมื่อหมดสัญญาหากไมมีการบอกเลิกฝายใดฝายหนึ่งก็จะถือวาเปนการตอ
สัญญาโดยอัตโนมัติในแบบครั้งละ 3 ป ใจความสําคัญของสัญญาจะกลาวถึงสิทธิที่บริษัทฯ จะไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตจากผลการวิจัยของบริษัทแม ไดแก การออกแบบโรงงาน การใชเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต ขั้นตอนการผลิต
สูตรผสมวัตถุดิบ การฝกอบรมบุคลากรการพัฒนาผลิตภัณฑและการใชเครื่องหมายการคาเพื่อจําหนายทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ โดยที่บริษัทฯ จะตองจายคาธรรมเนียมใหกับบริษัทแมเปนรายป ปละ 50,000 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา
3.
Technical Aid Agreement เปนสัญญาความรวมมือทางดานเทคนิคระหวาง บริษัท Sumitomo Rubber Industries Ltd.
กับ บริษัทแม ซึ่งมีผลครอบคลุมไปถึงบริษัทในกลุมดวย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2546 ระยะเวลา 3 ป เมื่อหมด
สัญญาหากไมมีการบอกเลิกจากฝายใดฝายหนึ่งก็จะถือวาเปนการตอสัญญาโดยอัตโนมัติ ในแบบครั้งละ 3 ป ใจความสําคัญของ
สัญญาจะกลาวถึงการถายถอดเทคโนโลยีการผลิตจากกับบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุนในเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณที่
ใชในการผลิต ขั้นตอนการผลิต สูตรผสมวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต และ การฝกอบรมบุคลากรสําหรับผลิตภัณฑที่ระบุไวใน
สัญญา* โดยที่ Sumitomo Rubber อนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา ซึ่งปจจุบันใชเครื่องหมายการคา “DUNLOP” เพื่อการผลิต
และจําหนายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทฯจะตองจายคาธรรมเนียมใหกับบริษัท Sumitomo Rubber รอยละ 0.40
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ของยอดขายของผลิตภัณฑที่ระบุไวในสัญญา*ตอป และ คาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคารอยละ 1.5 –3 ของยอดขายของ
ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา “DUNLOP”
หมายเหตุ *ผลิตภัณฑที่ระบุไวในสัญญา หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทรถยก, ยางรถจักรยานยนต, ยางสกูตเตอร, ยางรถจักรยาน
ยนตความเร็วสูง รถจักรยานยนตวิบากที่ผลิตภายใตเทคโนโลยีจาก Sumitomo Rubber)
3.2
การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ

แผนภาพแสดงโครง สรา งทางการตลาด
Origin Equipment Manufacturer
OEM

Replacement Equipment Market
REP
ตลาดภายในประเทศ

HFT
ตลาดตางประเทศ

ลูก คาที่ไมซํ้ า ซอนกับบริษัท แม และ
บริษัทใน เครือ

ลูกคา OEM และ REP ในยุโรป
เอเชีย เปนตน
ฃา

ตลาดในประเทศ
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ มี 2 กลุมคือ
1. กลุมผูผลิต (Original Equipment Manufacturer) หรือที่เรียกวา “OEM” รถจักรยานและรถจักรยานยนตรายใหญในประเทศ โดย
ขายตรงใหกับผูผลิตรถจักรยานชั้นนํา ไดแก LA BICYCLE และ Coppi BICYCLE เปนตนและรถจักรยานยนตชั้นนําไดแก ฮอน
ดา ยามาฮา คาวาซากิ เปนตน ซึ่งโดยรวมแลวผลิตภัณฑภายใต DUNLOPที่จําหนายใหฮอนดา ยามาฮา และคาวาซากิ มีสวนแบง
การตลาดประมาณ 40%
2. กลุมตลาดทดแทนยางที่สึกหรอ (Replacement Equipment Market) หรือที่เรียกวา “REP” เพื่อเปลี่ยนยางเสนตอไปโดยขายผาน
ตัวแทนจําหนาย
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บริษัทฯ จะเปนผูทําตลาดภายในประเทศเองโดยใชกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ คือ การเนนดานคุณภาพของสินคา โดยผลิต
ภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตราฐานสากล ISO 9001: 2000 และการใชเครื่องหมายการคาซึ่งเปนที่ยอมรับ
ไดแก “DURO” และ “DUNLOP” และการใชความสัมพันธกับผูผลิตรถจักรยานยนตญี่ปุนในประเทศผานบริษัท Sumitomo
Rubber ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทแมดวย บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนความสัมพันธของ Sumitomo Rubber กับบริษัทผูผลิตรถ
จักรยานยนตซึ่งเปนชาวญี่ปุนดวยกัน ทําใหมีโอกาสที่จะไดรับงานมีความเปนไปไดสูง เปนการเพิ่มความมั่นใจในการขยายตลาด
ยางรถจักรยานยนตในประเทศใหสูงขึ้นได
บริษัทฯ ทําการกําหนดราคาขายภายในประเทศเอง ไมไดมีการแทรกแซงจากบริษัทแมแตอยางไร ซึ่งบริษัทฯ ก็จะกําหนดจากตน
ทุนการผลิต และสภาพการแขงขันและการตลาดภายในประเทศเปนปจจัยหลักในการพิจารณา
ตลาดตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุมตางก็ผลิตผลิตภัณฑยางนอกและยางในเหมือนกัน เพื่อไมใหเกิดการทับซอนและความขัดแยง
ทางผลประโยชนระหวางบริษัทในกลุมบริษัทแมจึงไดมีนโยบายการแบงประเภทผลิตภัณฑและตลาดของบริษัทในกลุมขึ้น โดย
เปนนโยบายที่ไดผานมติคณะกรรมการของบริษัทแมเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
Product Categories/Segmentation
HFR
ยางจักรยาน ประเภท ระดับสูง
ชนิด

skin wall tire
คุณภาพสูง

Market

HFT
HFC
ระดับกลาง-ลาง ระดับกลาง-ลาง
ยางดํา
ยางสี

HFR
ไตหวัน

ยางดํา
ยางสี

HFT
HFC
ประเทศไทย ประเทศจีน,
ยุโรป,
อเมริกา
อาเซียนและ
ทั่วโลก

ยางรถจักร
ยานยนต

ระดับสูง-กลาง ระดับกลาง-ลาง
ประเภท ระดับสูง
ชนิด ความเร็วมากกวา ความเร็วนอยกวา ความเร็วนอยกวา
180 กม/ชม
180 กม/ชม
180 กม/ชม

ไตหวัน-ยุโรป ประเทศไทย ประเทศจีน,
, เอเชีย
แอฟริกา,
ตะวันออก
กลาง

ยางอุตสาห
กรรม

ประเภท ระดับสูง

ไตหวัน,ทั่ว
โลก,
ตะวันออก
กลาง
อเมริกาเหนือ

ชนิด

ระดับลาง

รถบรรทุกขนาด รถเข็น
ใหญ

ระดับสูง
รถบรรทุกขนาดใหญ

ประเภท ระดับกลาง (CL) ระดับกลาง (CD) ระดับกลาง (CL)
ชนิด

ประเทศไทย ประเทศจีน
, ทั่วโลก
(อเมริกา
และยุโรป)

ความเร็วมากกวา ความเร็วต่ํากวา ความเร็วมากกวา 60 กม/
60 กม/ชม
60 กม/ชม
ชม

หมายเหตุ - HFR หมายถึงบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร อินดัสทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทแมตั้งอยูที่ประเทศไตหวัน
- HFT หมายถึงบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน )
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- HFC หมายถึงบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ประเทศจีน) จํากัด
- ตลาดระดับสูง (High-end) หมายถึง ตลาดยางรถยนตและยางอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต
เชน ยาง Skin wall ที่มีน้ําหนักเบา ทนทานตอแรงกระแทก เหมาะสําหรับจักรยานแขงขัน ราคาเปนตัวแบงคุณภาพของ
สินคาดวย
- ตลาดระดับกลาง-ลาง (Mid-Low end) หมายถึง ตลาดยางจักรยาน และจักรยานยนต (รวมทั้งยางอุตสาหกรรม)
ของผูบริโภคทั่วไป เชน รถจักรยานยนตบาน ที่ไมไดมีการใชความเร็วมาก, ราคาไมแพง, รวมทั้งไมตองคํานึงถึง
น้ําหนักเพื่อการแขงขัน อยางไรก็ตาม การผลิตไดถูกควบคุม มาตรฐานโลกดังที่กลาวมา ประเภทของผลิตภัณฑมี
หลากหลายชนิด รวมทั้งแบบการ Design ความเร็วของยานพาหนะ และราคาจึงเปนตัวแบงกลุมตลาดที่ชัดเจน
บริษัทในเครือแตละบริษัทมีกลุมเปาหมายการตลาดที่ชัดเจน ซึ่งมาจากการกําหนดนโยบายจากบริษัทแมเพื่อปองกันของการแยง
ลูกคากันเองของบริษัทในเครือ อยางไรก็ตามถึงแมดูเหมือนวาจะมีการคาบเกี่ยวของบริษัทในเครือ เชน บริษัท HFT และบริษัท
HFC ซึ่งผลิตยางรถจักรยานยนต ในระดับกลางถึงลาง เหมือนกัน แตมีฐานลูกคาที่ตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ บริษัท HFT มีฐาน
ลูกคาใหญจากประเทศไทย และทวีปยุโรป ในขณะที่ HFC มีกลุมลูกคาจาก จีนและสหรัฐอเมริกาเปนฐาน
ในขณะเดียวกันบริษัทแม จะเชี่ยวชาญการผลิตยางรถจักรยาน ยางรถจักรยานยนต และยางสําหรับใชในอุตสาหกรรม ในระดับที่
ตองใชเทคโนโลยีสูง ซึ่งก็ทําใหสินคามีคุณภาพสูงขึ้น และราคาก็แตกตางออกไป กลุมเปาหมายของบริษัทแมจึงแตกตางจาก
บริษัท HFT และ HFC อยางสิ้นเชิง
กลาวโดยสรุป บริษัทแม (HFR) มีนโยบายในการกําหนดกลุมลูกคาของแตละสาขา ตลอดจนราคาของสินคาที่จะเสนอขายไปยัง
ประเทศตาง ๆ โดยมีบริษัท HFA เปนศูนยกลางในการจัดจําหนายสินคาใหแกฐานลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทฯ มีการสงออกใหกลุมลูกคา 2 กลุมใหญดังนี้
1. กลุมลูกคาซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทแม บริษัทแมจะเปนผูสงรายชื่อลูกคามาใหตามประเภทของผลิตภัณฑที่บริษัทฯ
ผลิตได และกลุมตลาดที่ไดกําหนดไวตามตารางที่กลาวไวขางตน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปนผูสงสินคาและเรียกเก็บเงินโดยตรงจากลูก
คา ซึ่งลูกคากลุมนี้จะครอบคลุมทั้งยุโรป อเมริกา และแอฟริกา เปนตน ลูกคาที่สําคัญไดแกบริษัท Ralf Bohle ซึ่งเปนบริษัท
Trading Company ตั้งอยูในประเทศเยอรมัน โดยมีการรวมกันออกแบบผลิตภัณฑกับบริษัทฯ และใหบริษัทฯ เปนผูผลิต และ
บริษัท Ralf Bohle จะเปนผูออกคาใชจายสําหรับคาแบบพิมพ (Mould) และมีสัญญาระหวางกันโดยสัญญาฉบับลาสุดมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2545 ระยะเวลา 3 ป ในครึ่งปแรกป 2546 บริษัทฯ มียอดขายกับ บริษัท Ralf Bohle คิดเปนรอยละ 12
ของยอดขายทั้งหมด
2. กลุมลูกคาตางประเทศที่บริษัทฯ สามารถหาไดเอง บริษัทฯ สามารถทําตลาดตางประเทศเองไดในกรณีทีผลิตภัณฑที่
สงไปจําหนายและตลาดไมทับซอนกับบริษัทในกลุม ไดแก กลุมอินโดไชนา เปนตน
บริษัทแมจะเปนผูกําหนดราคาใหในกรณีที่เปนตลาดตางประเทศที่บริษัทแมเปนผูจัดหา แตไมมีการคิดคาธรรมเนียมการจัดหา ทั้ง
นี้ เพื่อเปนการควบคุมไมใหมีการแขงขันในเรื่องราคาระหวางบริษัทในกลุม และเพื่อใหราคาผลิตภัณฑสอดคลองกับสภาวะการ
แขงขันกับตลาดโลกดวยโดยปจจัยสําคัญที่ใชในการกําหนดราคา ไดแก ตนทุนของวัตถุดิบ ลักษณะผลิตภัณฑและระดับราคาของ
ผลิตภัณฑแบบเดียวกันกับคูแขง ราคาตลาดและสภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ เปนตน
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3.5
-

ภาวะอุตสาหกรรม
การแขงขัน
ภาวะการแขงขันในประเทศ เปนการแขงขันระหวางผูประกอบการหลัก 4-5 ราย โดยเนนการแขงขันในเรื่องราคา
ประเภทและคุณภาพของผลิตภัณฑ เครื่องหมายการคา ปจจุบันบริษัทที่เปนคูแขงและมีผลิตภัณฑที่คลายคลึงกับบริษัทฯ ไดแก
บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน บริษัท วีรับเบอร จํากัด บริษัทสยามมิชลีน จํากัด บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ
จํากัด เปนตน รายชื่อเครื่องหมายการคายางในยางนอกสําหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนตภายในประเทศหลัก ๆ ไดแก
ยางใน / ยางนอกรถจักรยาน
เครื่องหมายการคา
บริษัทผูผลิต
บมจ. ฮั้วฟง (ไทยแลนด)
DURO
VEE RUBBER
บ. วีรับเบอร จํากัด
CAMEL
บ.อุตสาหกรรมตราอูฐ
จํากัด
DEESTONE
บ. ดีสโตน จํากัด
THAI SHIN
บ.ไทยชิน รับเบอร จํากัด

ยางใน / ยางนอกรถจักรยานยนต
เครื่องหมายการคา
บริษัทผูผลิต
บมจ. ฮั้วฟง (ไทยแลนด)
DUNLOP
VEE RUBBER
บ. วีรับเบอร จํากัด
CAMEL
บ.อุตสาหกรรมตราอูฐ จํากัด
MICHELIN
IRC

สยามมิชลีน จํากัด
บมจ. อีโนเว รับเบอร (ประเทศ
ไทย)

เพื่อใหเห็นภาพของสวนแบงการตลาดของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดยางรถจักรยานยนต (OEM) ซึ่ง บริษัทไดรับการ
สนับสนุนทางการคาภายใตเครื่องหมายการคา DUNLOP ซึ่งเปนหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ตารางตอไปนี้ แสดงถึงสวน
แบงการตลาดของ DUNLOP ตั้งแต ม.ค.46 – ส.ค.46 ภายใตการจําหนายแตเพียงผูเดียวของบริษัท
ยี่หอ

ฮอนดา
ซูซูกิ
ยามาฮา
ไทเกอร
คาวาซากิ
อื่นๆ
รวม

Unit (คัน)

835,542
149,229
115,346
31,338
19,843
2,635
1,153,933

สวนแบง
การ
ตลาด
72.4%
12.9%
10.0%
2.7%
1.7%
0.2%
100.00%

จํานวนยาง
นอก
(ชิ้น)
1,671,084
298,458
230,692
62,676
39,686
5,270
2,307,866

DUNLOP
(ชิ้น)
831,238
82,227
11,722
925,187

สวนแบง
การตลาด
49.7%
35.6%
29.5%
40.1%

ภาวะการแขงขันตางประเทศ บริษัทฯ มีการสงออกครอบคลุมไปทั่วโลกทั้งเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยมีคูแขงที่
สําคัญคือไดแก Kenda, Chen-Shin จากประเทศไตหวัน Vee Rubber ประเทศไทย บริษัทฯ มียอดการสงออกเพิ่มขึ้นทุกปนับตั้ง
แตป 2543 โดยมีปจจัยที่สนับสนุนใหการสงออกของบริษัทฯ เปนไปดวยดีหลายประการ เชน
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- อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งรวมถึง เงินดอลลารสหรัฐ และ เงินสกุล ยูโร ที่มีตอเงินบาท
- การมีเครื่องหมายการคาเปนที่ยอมรับไปทั่วโลก
- การสนับสนุนทางการตลาดจากบริษัทแมและบริษัทในกลุมซึ่งมีความเชี่ยวชาญและดําเนินงานในธุรกิจนี้มาเปน
เวลานาน
แนวโนมของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ปริมาณการใชยางนอกและยางในรถจักรยานยนตและรถจักรยานก็ขึ้นอยูกับภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตรถ
จักรยานยนตและรถจักรยาน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดวย สําหรับโครงสรางฐานการลงทุนและการผลิตของอุตสาหกรรม
จักรยานยนตของไทยในปจจุบันยังคงเปนกลุมผูผลิตคายใหญจากญี่ปุน ที่บริษัทแมมีอิทธิพลในการกําหนดบทบาทและทิศทางทั้ง
ดานกลยุทธในการออกแบบสินคาและกลยุทธการแขงขัน
สภาวะการผลิตและจําหนายจักรยานยนตในประเทศไทยและการสงออกในป 2539-ครึ่งปแรก2546
ยอดจําหนาย (คัน)
ป
ปริมาณการผลิต (คัน)
ในประเทศ
สงออก
2539
1,437,794
1,233,588
177,635
2540
1,081,044
911,195
137,055
2541
600,497
520,648
44,546
2542
846,426
598,541
32,288
2543
1,125,723
783,678
267,248
2544
1,209,995
907,100
272,301
2545
1,961,809
เดือน 1-9 ป 2546
1,185,981
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

1,188,638
901,207

585,220
268,262

ป 2540-2541 ปริมาณการผลิตและยอดจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทยชะลอตัว ซึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงัน
และเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นตั้งแตป 2542 อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟนตัว ทั้งนี้โครงสรางการผลิตในภาพรวม
ของผูผลิตในประเทศยังคงเนนการผลิตเพื่อขายในประเทศเปนสวนใหญ สําหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานนั้นในปจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมใหประชาชนหันมานิยมใชรถจักรยานมากขึ้นเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน และยังถือเปนการออกกําลังกายทาง
หนึ่ง โดยทางสํานักการจราจรขนสง (ส.จ.ส.) ไดจัดงบประมาณเพื่อทําการปรับปรุงและทําทางจักรยานใหม 7 สายในยานถนน
ประดิษฐมนูธรรม นอกจากนี้ ก.ท.ม.ยังมีโครงการที่จะทําทางจักรยานทั่วกรุงเทพฯ ทั้งหมด 25 โครงการ สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะชวย
กระตุนใหมีความตองการใชรถจักรยานมากขึ้น
ตางประเทศ ตารางแสดงปริมาณการผลิต ยอดจําหนายในประเทศ และสงออกยางนอกและยางในของประเทศไทยป 2543-2546
(มกราคม-กรกฎาคม)
(ลานบาท)
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ยางนอกรถจักรยานยนต

ยางในรถจักรยานยนต

ยางนอกรถจักรยาน

ยางในรถจักรยาน

- จํานวนผลิต (พันหนวย)
- ยอดขายในปท.(พันหนวย)
- ยอดสงออก (พันหนวย)
- จํานวนผลิต (พันหนวย)
- ยอดขายในปท. (พันหนวย)
- ยอดสงออก (พันหนวย)
- จํานวนผลิต (พันหนวย)
- ยอดขายในปท. (พันหนวย)
- ยอดสงออก (พันหนวย)
- จํานวนผลิต (พันหนวย)
- ยอดขายในปท. (พันหนวย)
- ยอดสงออก (พันหนวย)

2543
10,185
7,663
2,376
13,965
11,075
2,830
25,956
4,625
21,182
27,741
7,829
19,515

2544
12,337
9,228
3,044
18,787
14,290
4,355
20,912
3,925
17,300
23,684
5,813
18,109

2545
13,709
9,933
3,431
22,254
16,242
4,405
21,685
4,048
17,145
21,640
5,561
15,806

7M2546
8,788
5,963
2,470
14,406
11,447
2,330
11,255
2,685
8,910
14,405
11,447
2,690

ตั้งแตป 2543 เปนตนมาจํานวนหนวยสงออกยางนอกและยางในรถจักรยานยนตเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หลังจากที่มี
การชะลอตัวในป 2542 เนื่องจากการผลิตยางนอกและยางในนั้นตองใชเงินลงทุนที่สูง และปริมาณการผลิตของผูผลิตรายเดิมก็
เพียงพอกับความตองการของตลาด จึงไมคอยมีปจจัยดึงดูดใหผูผลิตรายใหมเขามาในอุตสาหกรรมนี้มากนัก ในขณะที่ยอดสงออก
ของยางนอกและยางในรถจักรยาน มีอัตราที่ลดลง รวมทั้งในแงการผลิต และยอดขายในประเทศ เนื่องจากความนิยมในการใชรถ
จักรยานยนต ซึ่งถือเปนสินคาทดแทนของรถจักรยานมีมากขึ้น และอัตราดอกเบี้ยในการกูยืมที่ต่ํา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดย
รวมที่ฟนตัว ทําใหประชาชนมีกําลังซื้อมากขึ้นดวยสําหรับเรื่องสินคาทดแทนของยางนอก และยางในนั้น แมวาผลิตภัณฑที่ทํา
จากยางนอกและยางในนั้นอาจจะมีสินคาทดแทนได เชน พลาสติก พีวีซี แตก็ยังไมเปนที่นิยมมาก ดังนั้น ความจําเปนในการใช
ยางก็ยังมีมากอยู นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใชในการผลิตก็หาไดไมยากทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ผูผลิตตางก็พยายามปรับกล
ยุทธในการพัฒนาธุรกิจ เชน พัฒนาผลิตภัณฑ แสวงหาตลาดใหม ๆ ควบคุมตนทุนในการผลิต และเพิ่มการบริหารใหมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การผลิต
บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่ 317 ซอย 6ซี ต.แพรกษา อ.เมืองฯ จ. สมุทรปราการ ประกอบไปดวย
อาคารที่ทําการสํานักงานใหญ สํานักงานโรงงาน โรงเก็บสินคาและวัตถุดิบ โรงผสมสารเคมีกับยาง โรงงานผลิตยางใน โรงงาน
ผลิตยางนอก
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัทฯ ป 2543-ครึ่งปแรก ป2546
2543
2544
2545
ครึ่งป 2546
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : เสน/ ป)
14,453,000 14,602,000 15,347,000 8,214,000
- ยางนอก
15,347,000 15,496,000 16,092,000 8,584,000
- ยางใน
ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : เสน / ป)
12,165,181 13,022,658 15,419,220 7,456,315
- ยางนอก
12,637,411 14,413,099 16,203,822 8,016,300
- ยางใน
% การใชกําลังการผลิต
90.78%
100.47%
89.18%
84.17%
- ยางนอก
93.39%
100.69%
93.01%
82.34%
- ยางใน
หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มที่ของยางในของบริษัทในชวงป 2543-2544 คอนขางคงที่ เนื่องจากความตองการใชยางในในบาง
ผลิตภัณฑลดลงอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทําใหยางนอกบางประเภทไมจําเปนตองใชยางในอีก สําหรับกําลังการ
ผลิตยางนอกของบริษัทฯ ซึ่งเกือบจะเต็มกําลังการผลิตแลวนั้น บริษัทฯ ก็ไดทําการขยายพื้นที่จนเต็มในบริเวณโรงงานเพิ่มกําลัง
การผลิตยางนอกโดยปจจุบันไดทําเสร็จเรียบรอยแลวและเรี่มทําการผลิตได นอกจากนี้ยังจะขยายออกไปยังบริเวณโรงงานใหมซึ่ง
บริษัทฯ กํา ลังอยูระหวางดําเนินการกอสราง
วัตถุดิบ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับระบบควบคุมคุณภาพของสินคา โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุ
ดิบกอนจะตัดสินใจซื้อและกอนจะนํามาเขาสูกระบวนการผลิต มีนโยบายเก็บสํารองวัตถุดิบไวอยางนอยประมาณ 3 สัปดาห
สําหรับวัตถุดิบหลักในการผลิตมีประมาณ 10 ชนิด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด สัดสวนการนําเขา และการซื้อจากภายใน
ประเทศ ผูจําหนายสําหรับป 2545 ดังตอไปนี้
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ประเภท
1. ไนลอน (Nylon Cord)

2.ยางสังเคราะห (Butyl Rubber)

3.ยางสังเคราะห (Synthetic
Rubber )
4. ยางพารา (Natural Rubber)

5. ผงคารบอน (Carbon Black)
6. แคลเซียมคารบอเนต
(Calcium Carbonate)
7. เสนลวด (Bead Wire)

8. สารเคมี (Zinc Oxide)

9. ยางรีเคลม
(Reclaimed Rubber)
10. ดิน (Clay)

สัดสวนการนําเขา(%) /
ซื้อจากประเทศ
71.38% จากประเทศไตหวัน
23.79% จากประเทศจีน
2.61% จากประเทศจีน
2.22% จากประเทศจีน
45.32%จากประเทศเยอรมัน
22.22 %จากประเทศฝรั่งเศส
20.67 % จากประเทศรัสเซีย
9.02% จากประเทศรัสเซีย
2.78% จากประเทศรัสเซีย
57.72% จากประเทศไทย
42.28 % จากประเทศเกาหลี
31.82 % จากประเทศไทย
29.18 % จากประเทศไทย
20.32 % จากประเทศไทย
18.68 % จากประเทศไทย

ผูจําหนายวัตถุดิบ
(Supplier)
บริษัท ฟอรมูซา
บริษัท จินหลุน
บริษัท ไชนา วูซี
บริษัท เอ็น ซี ไอ
บริษัท ไบเออร
บริษัท เอ็กซซอน
บริษัทตัวแทนจําหนาย
บริษัทตัวแทนจําหนาย
บริษัทตัวแทนจําหนาย
บริษัทบีเอสทีอี (BSTE)
บริษัทคุมโฮ (KUMHO)
บริษัท ไทฮั้ว
บริษัท ศรีตรัง
บริษัท ฮวยชวน
บริษัท วงศบัณทิต

59.09 % จากประเทศไทย
40.91 % จากประเทศไทย
100 % จากประเทศไทย

บริษัท ไทยคารบอนแบลค
บริษัท ล็อกเลย
บริษัทแคลเซียมโปรดักส

77.01% จากประเทศไทย
15.89 % จากประเทศอินเดีย
7.1 % จากประเทศเกาหลี

บริษัท ระยองไวร
บริษัทราชา
ฐาน(RAJRATAN)
บริษัทกิส ไวร

50.25 % จากประเทศไตหวัน
33.5 % จากประเทศไทย
16.25 % จากประเทศจีน
53.47 % จากประเทศจีน
46.53% จากประเทศไทย
100% จากประเทศจีน

บริษัท ซันบีม
บริษัท เจนตา
บริษัทยูเยาว (YUYAO)
บริษัท ยูเยาว (YUYAO)
บริษัท ยูเนียนพัฒนกิจ
บริษัท ยูเยาว (YUYAO)
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สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด สัดสวนการนําเขา และการซื้อจากภายในประเทศ ผูจําหนายสิ้นสุดครึ่งป 2546 ดังตอไปนี้
ประเภท
1. ไนลอน (Nylon Cord)

2.ยางสังเคราะห (Butyl Rubber)

3.ยางสังเคราะห (Synthetic
Rubber )
4. ยางพารา (Natural Rubber)

5. ผงคารบอน
6. แคลเซียมคารบอเนต
(Calcium Carbornate)
7. เสนลวด (Bead Wire)

สัดสวนการนําเขา(%) /
ซื้อจากประเทศ
58.35% จากประเทศไตหวัน
20.84% จากประเทศจีน
15.64% จากประเทศจีน
5.17% จากประเทศไทย
62.74% จากประเทศเยอรมัน
24.11 % จากประเทศรัสเซีย
9.00% จากประเทศเยอรมัน
3.99% จากประเทศฝรั่งเศส
0.16% จากประเทศรัสเซีย
66.53% จากประเทศไทย
26.41 % จากประเทศเกาหลี
7.06% จากประเทศสิงคโปร
33.53 % จากประเทศไทย
30.25 % จากประเทศไทย
25.61 % จากประเทศไทย
10.61 % จากประเทศไทย
69.64 % จากประเทศไทย
30.36 % จากประเทศไทย
100 % จากประเทศไทย
99.26% จากประเทศไทย
0.74 % จากประเทศอินเดีย

ผูจําหนายวัตถุดิบ
(Supplier)
บริษัท ฟอรมูซา
บริษัท เอ็น ซี ไอ
บริษัท ไชนา วูซี
บริษัทสยามไทร คอรด
บริษัท SYMTAKE
บริษัท JOSS
บริษัท BAYER
บริษัท EXXON
บริษัท METROMED
บริษัทบีเอสทีอี (BSTE)
บริษัทคุมโฮ (KUMHO)
บริษัท ZEON
บริษัท ศรีตรัง
บริษัท ฮวยชวน
บริษัท วงศบัณทิต
บริษัท ไทฮั้ว
บริษัท ไทยคารบอนแบลค
บริษัท ล็อกเลย
บริษัทแคลเซียมโปรดักส

บริษัท ระยองไวร
บริษัทราชาฐาน
(RAJRATAN)
8. สารเคมี (Zinc Oxide)
62.78 % จากประเทศไตหวัน บริษัท ซันบีม
บริษัท Every Product
26.41% จากประเทศไทย
บริษัท เจนตา
6.25 % จากประเทศไทย
บริษัท Longrey
4.06% จากประเทศไทย
บริษัทยูเยาว (YUYAO)
0.50 % จากประเทศจีน
9. ยางรีเคลม
55.65 % จากประเทศจีน
บริษัท ยูเยาว (YUYAO)
(Reclaimed Rubber)
44.35% จากประเทศไทย
บริษัท ยูเนียนพัฒนกิจ
10. ดิน (Clay)
100% จากประเทศจีน
บริษัท ยูเยาว (YUYAO)
ทั้งนี้มีสัดสวนมูลคาการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศประมาณ 60:40 สิ้นสุดครึ่งปแรก 2546 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาง
นอกนั้นจะใชทั้งยางพาราและยางสังเคราะห สวนยางในจะใชยางสังเคราะหในการผลิต เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเก็บลมไดดี
กวายางพาราธรรมชาติ แมวาบริษัทฯ จะไมมีการทําสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาวกับผูจําหนายรายใด บริษัทฯ ก็ยังไมเคยประสบ
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ปญหาขาดแคลนวัตถุดิบตั้งแตดําเนินกิจการมา เนื่องจากมีแหลงซื้อวัตถุดิบหลายแหลงทั้งในประเทศและตางประเทศ ปญหาที่
พบจะเปนเรื่องเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบบางชนิดที่อาจไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ไดแก ยาง
สังเคราะห และผงคารบอน สําหรับวัตถุดิบบางชนิดซึ่งบริษัทฯ ในกลุมจะตองมีการใชเหมือนกัน บริษัทแมจะเปนตัวแทนในการ
จัดหาและเจรจาตอรองในเรื่องราคาใหกับบริษัทในกลุมโดยไมคิดคาธรรมเนียมใด ๆ ทําใหบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบไดในราคาที่ถูก
กวา ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปนผูชําระเงินคาวัตถุดิบนั้นโดยตรงกับบริษัทผูจําหนาย
(หมายเหตุ : ผูจําหนายวัตถุดิบมิไดมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ ผูบริหารหรือผูถือหุนใหญของบริษัทฯ)
บริษัทฯ มีแหลงซื้อวัตถุดิบได 2 แหลงคือ
1. ซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากผูผลิตและจําหนาย (Supplier)
2. ซื้อผานคนกลาง (Broker)
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบแบงตามการซื้อโดยตรงและซื้อผานบริษัทคนกลาง (Broker) ป 2543-ครึ่งป 2546
2543
2544
2545
ครึ่งป 2546
แหลงที่มาของวัตถุดิบ ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ซื้อโดยตรง
468.55
90.54
570.58
90.87
811.80
93.43
493.13
92.14
48.94
9.46
57.33
9.13
57.10
6.57 42.05
7.86
ซื้อผาน Broker
รวม
517.49
100.00 627.91
100.00
868.90
100.00 535.18
100.00
บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงมากกวาการสั่งซื้อผานคนกลาง จึงสามารถควบคุมตนทุนคาใชจาย และยังสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบริษัทฯ กับผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบอีกดวย
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและตางประเทศในป 2543-ครึ่งป 2546
2543
2544
แหลงที่มาของวัตถุดิบ ลานบาท %
ลานบาท %
ในประเทศ
220.61
42.63
278.88
44.41
ตางประเทศ
298.88
57.37
349.03
55.59
รวม
517.49
100.00 627.91
100.00

2545
ลานบาท %
450.43
51.84
418.47
48.16
868.90
100.00

ครึ่งป 2546
ลานบาท %
324.73
60.68
210.45
39.32
535.18
100.00

บริษัทฯ มีมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศมากกวาในประเทศในระหวางป 2543-2544 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็พยายามที่
จัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศใหมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงในเรื่องของราคาและอัตราแลกเปลี่ยน ปจจุบันบริษัทมีปริมาณ
การสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศตั้งแตป 2545 เปนตนมาและมีแนวโนมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไมไดมีการซื้อวัตถุ
ดิบจําเพาะรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาวัตถุดิบทั้งหมด และไมไดมีวัตถุดิบชนิดใดมีตนทุนเกินกวารอยละ 50 ของ
ตนทุนการผลิตรวม
3.7
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเกณฑการควบคุมมลพิษและของเสียจากโรงงานใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม ปจจุบันไมมีมลพิษจากการผลิตที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังจะยกตัวอยางไดคือ การ
กําจัดน้ําเสีย และการกําจัดสิ่งปฏิกูลของวัสดุที่ใชแลวดังนี้
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- การจัดการน้ําเสีย
น้ําเสียที่เกิดขึ้นสวนใหญมาจากน้ําหลอเย็นของเครื่องจักรกล จึงงายตอการจัดการ เพื่อประเมินติดตามระดับคุณภาพของน้ําที่
ปลอยทิ้ง ทางบริษัทฯ ไดวาจางบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอลเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด (Global Environmental Co., Ltd.) ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยทําการวิเคราะหน้ําเสียของเสียของบริษัท ซึ่งจากผลการสุมเก็บตัวอยางน้ํา
เสียเดือนละ 2 ครั้ง มีคา BOD และ COD อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยฉบับที่ 45/2541
มาโดยตลอด มากไปกวานั้น บริษัทไดลงทุน บอดักน้ํามัน จํานวน 2 บอ ในป 2542 ใชงบลงทุนทั้งสิ้น ประมาณ 700,000 บาท ทั้ง
นี้ บอดักน้ํามันที่ใชอยูจะชวยลดปริมาณน้ํามันกอนปลอยสูภายนอก ซึ่งพัฒนาของน้ําทิ้งไดดี อีกตัวอยางหนึ่งคือ บริษัทไดติดตั้ง
ระบบน้ําหลอเย็น (คูลลิ่งทาวเวอร) จํานวน 11 ชุด ตั้งเตป 2531 ใชงบลงทุน 730,000 บาท น้ําหลอเย็นที่ใชกับเครื่องจักร นํากลับ
มาใชงานใหมชวยประหยัดทรัพยากรน้ํา
- การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ใชแลว
บริษัทไดวาจางผูรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยซึ่งไดรับอนุญาตจากสํานักงานเทศบาลตําบลแพรกษา ใบอนุญาตเลข
ที่ 14/2545 เปนผูสะสางซึ่งผูไดรับใบอนุญาตจะตองปฎิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาล ตําบลแพรกษา รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งเทศบาลแพรกษา
- การจัดการดานมลภาวะทางอากาศ
ในขั้นตอนการผลิตบดและผลิตยางในของบริษัท มักเกิดการฟุงกระจายของสารเคมี บริษัทจึงเลือกใชระบบทอลําเลียงผงเคมีที่มิด
ชิด และติดตั้งเครื่องดูดฝุน ในการรวบรวมฝุนละอองปองกันการกระจายตัวสูภายนอก โดยมีถุงกรองกอนปลอยสูอากาศภายนอก
เพื่อปองกันปญหาและเพื่อประสิทธิภาพที่ดีเลิศ ใหสามารถควบคุมระดับคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด บริษัทไดติดตั้งเครื่องดูด
ฝุน จํานวน 4 ชุดในป 2544 งบลงทุน 200,000 บาท ทั้งนี้เพื่อความสะอาดในสถานที่ทํางาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้บริษัทมีแผนงานการลงทุนดานระบบรักษาสิ่งแวดลอม ในระยะเวลาอีก 3 ปขางหนานี้ ดังนี้
บริษัทจะติดตั้ง ระบบลําลียงคารบอนอัตโนมัติ B-101 ในป 2547 ซึ่งเปนระบบการลําเลียงคารบอนและสามารถปองกันการรั่ว
ไหลของคารบอน ปองกันสิ่งแวดลอม ไดเปนอยางดี โดยมีงบลงทุน 1,500,000 บาท
ป 2547 บริษัทจะจัดตั้งระบบดูดฝุน BANBURY ดํา เพื่อรวบรวมฝุนละออง ปองกันการกระจายตัวสู
อากาศภายนอก โดยจะมีถุงกรองอากาศกอนปลอยสูอากาศภายนอก โดยเครื่องดังกลาวมีงบประมาณลงทุน 1,000,000 บาท นอก
จากนั้นในป 2547 บริษัทจะจัดทําตลิ่งคอนกรีตคลองระบายน้ําหนาโรงงาน เพื่อปองกันตลิ่งพัง ดวยงบลงทุน 3,500,000 บาท
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