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3.

การประกอบธุรกิจของแตละผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ไดแก แลคเกอร ทินเนอร และสารเติมแตงตางๆ
ตามความตองการของลูกคา โดยบริษัทจะรวมออกแบบ ปรับแตง และผลิตสีตามรูปแบบการนําไปใชงานของลูกคาแตละราย ทั้งนี้
ทุกผลิตภัณฑจะตองผานเกณฑมาตรฐานการใชงาน รวมถึงเกณฑการทดสอบตามมาตรฐานของกลุมอุตสาหกรรมหรือตาม
ขอกําหนดของลูกคาดวย คุณสมบัติหลักของสีโดยทั่วไป คือ ความสวยงามของสี (Decoration) ไดแก คุณสมบัติดานความสวยงาม
สะดุดตา ความเงา ความดาน ความเปนประกาย เปนตน และการคุมครองชิ้นงาน (Protection) ไดแก คุณสมบัติดานความทนทาน
ทนแรงขีดขวน ทนตอความรอน ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี สีไมหลุดลอกงาย เปนตน ผลิตภัณฑหลักของบริษัทสามารถแบง
ออกเปน 5 กลุม ดังนี้

3.1.1 สีพนรถจักรยานยนต
สีพนรถจักรยานยนต (Motorcycle Coatings) เปนสีที่ใชสําหรับพนตัวถังและชิ้นสวนรถจักรยานยนต มีคุณสมบัติสวยงาม
สะดุดตา ทนทานตอแสงแดด ทนตอแรงกระแทก การขูดขีด การลางดวยน้ํายาทําความสะอาด รวมถึงทนตอการกัดกรอนของ
น้ํามันเชื้อเพลิง ในการผลิตสีประเภทนี้ บริษัทเปนผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในการผลิตสีรถจักรยานยนต และไดรับเทคโนโลยีการ
ผลิต จากบริษัท BASF Coatings Japan ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์สีพนรถจักรยานยนต และเปนผูผลิตและจําหนายสีพน
รถจักรยานยนตรายใหญในประเทศญี่ปุน โดยสามารถจําแนกได 3 กลุม ดังนี้
1)

สีพนรถจักรยานยนตกลุม Hi-Urethane เปนสีชนิด Two Components Polyurethane ใชสําหรับพนชิ้นสวนตัวถัง
รถจักรยานยนตที่ผลิตจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ไดแก ชิ้นสวนตัวถังรถจักรยานยนต
นอกจากนี้ยังสามารถใชกับชิ้นสวนพลาสติก ABS อื่นๆ ไดอีกดวย เชน หมวกกันน็อค เปนตน

2)

สีพนรถจักรยานยนตกลุม BELCOAT เปนสีชนิด Thermosetting Acrylic Melamine ใชสําหรับพนชิ้นสวนตัวถัง
รถจักรยานยนตที่ทําดวยโลหะ (Phosphated Steel) ไดแก ชิ้นสวนถังน้ํามันรถจักรยานยนต เปนตน

3)

สีพนรถจักรยานยนตพิเศษอื่นๆ เชน สีพนรองพื้นเพื่อชวยในการนําไฟฟา (Electro Conductive Primer) ซึ่งมีลักษณะ
พิเศษ คือ มีตัวประจุไฟฟาในสีซึ่งเปนประจุไฟฟาขั้วตรงขามกับชิ้นงานที่เปนโลหะ ทําใหไมเกิดการฟุงกระจายเวลาพนสี
ซึ่งจะชวยลดอัตราการสูญเสียขณะที่พน เปนตน

นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับเทคโนโลยีการผลิตสีพนเรือจากบริษัท BASF Coatings Japan ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนสี
สําหรับพนเรือขนาดเล็กที่ผลิตจากผลิตภัณฑพลาสติก เชน เจ็ตสกี (Jet Ski) เรือเร็ว (Speed Boat) เปนตน โดยปจจุบันบริษัทจะ
ผลิตและจําหนายใหกับลูกคาที่เปนผูผลิตเรือเพื่อการสงออก

รูปตัวอยางผลิตภัณฑที่ใชสีพนรถจักรยานยนต
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3.1.2 สีพนพลาสติก
สีพนพลาสติก (Plastic Coatings) เปนสีที่ใชพนชิ้นงานที่ผลิตจากพลาสติกชนิดตางๆ เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
สื่อสาร เครื่องใชไฟฟา เครื่องเสียง รวมถึงสีพนชิ้นสวนรถยนตที่เปนพลาสติก โดยคุณสมบัติของสีพนพลาสติกจะมีคุณสมบัติเดน
ตามสภาพการใชงานหรือตามมาตรฐานเดียวกับแมแบบในประเทศที่ผลิตเปนตนแบบ เพิ่มมูลคาใหกับชิ้นงาน ในการผลิตสี
ประเภทนี้ บริษัทเปนผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิการผลิตสีพนพลาสติก และไดรับเทคโนโลยีการผลิต จาก Origin ซึ่งเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์สีพนพลาสติก โดยบริษัทจะผลิตและจําหนายสีทั้งหมดผาน OMT ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทกับ Origin และ Miki
(Thailand) ซึ่ง OMT จะจําหนายสีทั้งหมดไปยัง Miki (Thailand) ไปสูกลุมลูกคาผูใชสีอุตสาหกรรมตอไป สีพนพลาสติกที่บริษัท
ผลิตสามารถจําแนกได 2 กลุม ดังนี้
1)

สีพนชิ้นสวนพลาสติกของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา (Coatings for Electrical Appliance) เปนสีที่ใช
สําหรับพนชิ้นสวนพลาสติกของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา ในกลุมสินคา High End เชน หนากาก
คอมพิวเตอรมือถือ (PDA) โทรทัศน จอ LCD และหนากากเครื่องเลน DVD เปนตน

2)

สีที่ใชสําหรับพนชิ้นสวนรถยนตที่ทําจากพลาสติก (Coatings for Automotive Parts) เปนสีที่ใชสําหรับพนชิ้นสวนรถยนตที่
ทําจากพลาสติก เชน โคมไฟหนารถยนต แผงคอนโซลภายในรถยนต กระทะลอ แผนตราผลิตภัณฑ เปนตน

รูปตัวอยางผลิตภัณฑทใี่ ชสีพนพลาสติก

3.1.3 สีเคลือบบรรจุภัณฑ
สีเคลือบบรรจุภัณฑ (Packaging Coatings) เปนสีที่ใชสําหรับพน/เคลือบบรรจุภัณฑที่ผลิตจากเหล็กที่ไมเคลือบดีบุก (Tin
Free Steel) เหล็กเคลือบดีบุก (Tin Plated Steel) และอลูมิเนียม เชน สีเคลือบกระปอง สีเคลือบหลอดอลูมิเนียม และสีเคลือบฝา
จีบ เปนตน สีเคลือบบรรจุภัณฑจะตองมีคุณสมบัติทนตอการกัดกรอนของสินคาที่บรรจุอยูในบรรจุภัณฑ เชน สารเคมี ความรอน
จากสินคา เปนตน องคประกอบของสีเคลือบบรรจุภัณฑนี้ ประกอบไปดวย แลกเกอรสําหรับเคลือบภายในและภายนอก สีรองพื้น
(Sizing) สีขาว (White Coatings) และน้ํายาอาบเงา (Overprint Varnish) บริษัทผลิตและจําหนายสีประเภทนี้ใหแกผูผลิตกระปอง
(Can Maker) ภายในประเทศ และสงออกไปยังผูผลิตกระปองและฝาบรรจุภัณฑในตางประเทศ สีเคลือบบรรจุภัณฑที่บริษัทผลิต
สามารถจําแนกได 3 แบบ ดังนี้
1)

สีเคลือบบรรจุภัณฑทั่วไป (General Can Coatings) ใชสําหรับพน/เคลือบบรรจุภัณฑที่ไมใชอาหาร เชน สีเคลือบอาบขาว
สําหรับงานกระปองทั่วไป (White Coatings for General Can) สีเคลือบอาบขาวและอาบเงา สําหรับงานกระปองสเปรย
(White Coatings and Varnish for Cone & Dome - Aerosol Cans) สีเคลือบอาบขาวและอาบเงา สําหรับหลอดอลูมิเนียม
(Coatings for Collapsible Tubes) และ สีเคลือบอาบเงาสําหรับงานกระปองทั่วไป (Lacquer for General Line Can) เปน
ตน โดยคุณสมบัติของสีชนิดนี้จะทนตอการขึ้นรูปบรรจุภัณฑในการกระบวนการผลิตของลูกคา ทนตอสารเคมีที่อยูในตัว
สินคา และมีสีสันสวยงามสะดุดตา

2)

สีเคลือบบรรจุภัณฑอาหาร (Food Can Coatings) ใชสําหรับพน/เคลือบบรรจุภัณฑอาหาร เชน ฝาจีบ (Crown Coatings)
Coatings for 2 piece and 3 piece Processed Food Can & Soft Drink และ Coatings for Easy Open Ends (E.O.E)
เปนตน โดยคุณสมบัติของสีชนิดนี้ นอกจากจะตองทนตอการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ และทนตอสารเคมีที่อยูในตัวสินคาแลว สี
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เคลือบบรรจุภัณฑอาหาร จะตองผานขอกําหนดของ FDA (Food and Drug Administration) และมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑอาหาร
3)

อื่นๆ เชน Air-dry side stripe lacquer ใชสําหรับพน/เคลือบเพื่อซอมตะเข็บกระปองดานนอกที่ขึ้นรูปเรียบรอยแลว ในกรณี
ที่เกิดรอยถลอกหรือรอยขีดขวนระหวางกระบวนการผลิต

รูปตัวอยางผลิตภัณฑที่ใชสีเคลือบบรรจุภัณฑ

3.1.4 หมึกพิมพออฟเซท
หมึกพิมพออฟเซท (Offset Ink) สวนใหญเปนหมึกที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทเอง โดยบริษัทสามารถผลิต
ไดทั้งหมึกชุดสี่สี และหมึกสีพิเศษ ที่ใชในอุตสาหกรรมการพิมพ นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบและปรับแตงคุณสมบัติตางๆ ของ
สีหมึกพิมพ เพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคา และความเหมาะสมตอการใชงานได หมึกพิมพออฟเซทที่บริษัทผลิตสามารถ
จําแนกได 3 กลุม ดังนี้
1)

หมึกพิมพออฟเซทสําหรับงานพิมพบนกระดาษ (Paper Offset Ink) เปนหมึกที่ใชสําหรับงานสิ่งพิมพตางๆ เชน
หนังสือพิมพ นิตยสาร โปสเตอร เปนตน โดยผลิตและจําหนายหมึกพิมพออฟเซททั้งสําหรับงานกระดาษยาวตอเนื่อง
(Web Offset) เชน กระดาษหนังสือพิมพ เปนตน และงานกระดาษแผน (Sheet Offset) เชน กระดาษปอนด เปนตน

2)

หมึกพิมพออฟเซทสําหรับงานพิมพบนโลหะ (Metal Offset Ink) เปนหมึกที่ใชสําหรับงานพิมพบนโลหะภายนอก ซึ่งใชกับ
งานพิมพทั่วไป เชน กระปองบรรจุภัณฑ และงานกระปองอาหาร (Processed Food Can) ทั้งที่เปนชิ้นงานที่มีสวนผสม
ของดีบุก (Tin Plated Steel), ชิ้นงานที่ไมมีสวนผสมของดีบุก (Tin Free Steel) และอลูมิเนียม เปนตน โดยคุณสมบัติของ
หมึกพิมพออฟเซทชนิดนี้จะยึดติดแนนกับชิ้นงาน ทนการขึ้นรูปของชิ้นงาน ทนความรอน และทนตอสารเคมีตางๆ ใน
กระบวนการใชงานของลูกคา

3)

หมึกพิมพออฟเซทพิเศษ เชน


หมึกพิมพ Dry Offset ที่ใชพิมพบนชิ้นงานกระปองและบรรจุภัณฑโลหะอลูมิเนียม สามารถพิมพบนบรรจุภัณฑ
หลังการขึ้นรูปแลว



หมึกพิมพยูวี เปนหมึกพิมพที่ตองผานคลื่นแสงอัลตราไวโอเล็ต (Ultra Violet) ในกระบวนการใชงานสวนใหญใช
สําหรับพิมพบนบรรจุภัณฑอาหาร และเหมาะกับงานที่มีปริมาณมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติแหงเร็ว มีสีผิวเรียบ
สม่ําเสมอเพราะมีการไหลของเนื้อสีดี มีความทนทานตอสารเคมี มีกลิ่นออน รวมถึงไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ปจจุบัน บริษัทมีการรวมมือทางเทคนิคเพื่อทําธุรกิจรวมกับบริษัท INX International Co.,Ltd. (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) เพื่อเปนผูจัดจําหนายเพียงผูเดียวสําหรับหมึกพิมพยูวี (UV Ink) ที่ใชในงานพิมพบนกระปองและ
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บรรจุภัณฑโลหะ รวมถึงหมึกพิมพพิเศษอื่นๆ เชน หมึกสําหรับใชกับบัตรเครดิต เปนตน ซึ่งเริ่มจําหนายตั้งแตไตร
มาสที่ 2 ป 2548

รูปตัวอยางผลิตภัณฑทไี่ ดจากหมึกพิมพออฟเซท

3.1.5 สีอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ
เปนผลิตภัณฑสีและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ที่บริษัทไดรับอนุญาตใหใชสิทธิการผลิตจากเจาของสูตรลิขสิทธิ์ และผลิตภัณฑ
ที่เปน Know-How ของบริษัทเอง (รายละเอียดสรุปผลิตภัณฑและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่บริษัทมี ในสวนที่ 2 ขอ 2) ซึ่งจําหนายใหแก
ลูกคาทั่วไปนอกเหนือจากผลิตภัณฑหลักของบริษัท เชน
1)

สีรถไฟ คือ สีสําหรับพนภายนอกตูขบวนรถไฟ และชิ้นสวนตางๆ ของรถไฟ เปนสีที่บริษัทมีการพัฒนา Know-How ขึ้น
เอง ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทไมมีการผลิตและจําหนายสีรถไฟ แตหากมีคําสั่งซื้อจากลูกคา บริษัทยังสามารถผลิตและ
จําหนายได โดยใช Know-How ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง และจําหนายใหแกลูกคาโดยใชตราสินคาของบริษัท

2)

สีทาอาคาร เปนสีสําหรับทาอาคาร บานเรือนตางๆ ซึ่งเปนสีที่ใช Know-How ของบริษัทในการผลิต และจําหนายใหแก
ลูกคาโดยใชตราสินคาของบริษัทเองและเคยจําหนายในอดีต ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทไมมีการผลิตและจําหนายสีทาอาคาร
แตหากมีคําสั่งซื้อจากลูกคา บริษัทยังสามารถผลิตและจําหนายได

3)

สีฝุน เปนสีที่ใชสําหรับอุปกรณหรือชิ้นงานที่ทํามาจากโลหะและเหล็ก เชน เครื่องใชไฟฟา ตูนิรภัย เฟอรนิเจอรเหล็ก เปน
ตน การพนสีชนิดนี้ใชหลักการของประจุไฟฟาระหวางตัวชิ้นงานที่เปนโลหะกับสี จึงไมมีเศษสีเหลือจากการพนเพราะสีที่
เหลือจากการพนสามารถนํากลับมาใชใหมได และสีฝุนเปนสีประเภทไมมีทินเนอร จึงเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย
บริษัทซื้อ Know-How สีฝุนมาจากบริษัท Kawakami Paint Mfg. (ประเทศญี่ปุน) ซึ่งบริษัทยังไมมีการผลิตสีฝุน อยางไรก็
ตาม บริษัทสามารถที่จะพิจารณาตอสัญญากับเจาของ Know-How ดังกลาวหากเห็นวาความตองการสีฝุนในอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น

4)

ผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก เรซิ่น แลคเกอร ทินเนอร น้ํามันชักเงา และสารเติมแตงตางๆ เปนตน ปจจุบันบริษัทจะผลิตและ
จําหนายเมื่อไดรับคําสั่งซื้อ (Order) จากลูกคา โดยใชตราสินคาของบริษัทเอง
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การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1 ลักษณะเฉพาะของตลาดสีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสีสามารถจําแนกตามลักษณะการใชงานไดเปนสองประเภท คือ สีทาอาคารและสีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสี
ทาอาคารนั้นจะมีผูผลิตในตลาดเปนจํานวนมาก มีการใชเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพระดับทั่วไปและไมซับซอน ขยายตัวตาม
ภาวะการกอสราง และมีการแขงขันสูงดานราคา สวนสีอุตสาหกรรมนั้น มีจํานวนผูผลิตและขนาดตลาดของสีแตละชนิดขึ้นอยูกับ
ฐานลูกคาความยากงายของเทคโนโลยีและสูตรการผลิต และไมใชกลยุทธการแขงขันดานราคาเปนปจจัยสําคัญ ดังนั้นตลาดสี
อุตสาหกรรมจะมีความแตกตางจากตลาดสีทาอาคาร ลักษณะสําคัญของวิถีการตลาดของสีอุตสาหกรรมไดแก
1)

ลูกคาผูใชสีจะคํานึงถึงตราสินคา และเจาของหรือผูคิดคน Know-How เปนสําคัญ โดยพฤติกรรมของลูกคาผูใชสีจะมีความ
ภักดีตอตราผลิตภัณฑ (Brand Royalty) ที่มีระดับคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา เพราะในการเลือกใชสี ลูกคาจะ
เลือกสีที่ใช และพิจารณาผูผลิตที่ตรงกับความตองการและขอกําหนดของลูกคา ตั้งแตการเริ่มวางสายการผลิตของลูกคา
ดังนั้น หากลูกคาตองการเปลี่ยนมาใชสีของผูผลิตที่แตกตางกัน จึงอาจตองมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตสินคาของลูกคา
หรือหยุดสายการผลิต จึงทําใหลูกคามีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงคอนขางสูง (Switching Cost) อยางไรก็ตาม ตนทุนสีเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนทุนของสินคา (Total Product Cost) จะมีสัดสวนที่นอยมาก เชน ตนทุนสีที่ใชเทียบกับตนทุนการผลิต
รถยนตทั้งคัน ลูกคาจึงมีความภักดีตอตรายี่หอของสีที่ตนใช (รายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปผลิตภัณฑและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่
บริษัท ในสวนที่ 2 ขอ 2) ทั้งนี้ ผูผลิตสีตองสามารถผลิตสีใหตรงตามเฉดสีและตรงตามคุณสมบัติที่ลูกคาตองการ รวมถึงมี
การสงมอบสินคาตรงเวลา เนื่องจากสีอุตสาหกรรมเปนสวนประกอบหนึ่งของชิ้นงานที่ลูกคาจะนําไปผลิต หากมีการสงมอบ
สีลาชา อาจทําใหลูกคาเกิดอุปสรรคตอเนื่องในการผลิตสินคาไดจากการที่กระบวนการผลิตชะลอหรือหยุดลง ดังนั้น ลูกคา
จึงมีความตองการสีที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง ซึ่งการที่ผูผลิตสีใชตราสินคาหรือผลิตสีโดยใช Know-How ที่เปนที่
ยอมรับของลูกคาจึงแสดงไดวาผูผลิตมีมาตรฐานและคุณภาพที่เชื่อถือได

2)

แมวาวิธีการผลิตสีจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ไมซับซอน แตผูผลิตที่ไดมาตรฐานสวนใหญตองพึ่งพาสูตรและวัตถุดิบเฉพาะ
ในการผลิตสี ซึ่งเปนความลับทางการคา ทําใหผูผลิตสีตองรวมทุนกับเจาของลิขสิทธิ์ ซึ่งมักจะถูกกําหนดโดยผูใชสินคา
(End User) เพื่อใหไดรับสูตรการผลิตและคุณภาพที่ลูกคายอมรับ (Supply Chain Value)

3)

การที่ผูผลิตสีสามารถใช Know-How ของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีชื่อเสียง จะเปนสิ่งแสดงถึงระดับมาตรฐานและคุณภาพของ
ผูผลิตดวย เชน กลุมผูผลิตรถยนตรายใหญในประเทศญี่ปุนจะใชสีของ Origin ในการผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ทําดวยพลาสติก
เปนตน

4)

ชองทางการจําหนายของสีอุตสาหกรรมนั้น ผูผลิตสีสวนใหญจะสงสินคาของตนผานผูจัดจําหนาย ซึ่งแตละบริษัทจะมีผูจัด
จําหนายของตนเพื่อไปจําหนายอีกทอดหนึ่ง แตในบางกรณีผูผลิตสีสามารถจัดจําหนายโดยตรงไดดวย

วิถีการตลาดของสีอุตสาหกรรม สามารถแสดงไดดังภาพตอไปนี้
ผูนําเขาวัตถุดิบ
ผูผลิตวัตถุดิบ

ผูนําเขาสี

โรงงานผลิตสี

ตัวแทนจําหนาย

สงออก
อุตสาหกรรมตอเนื่อง

รูปแสดงวิถีการตลาดของสีอุตสาหกรรม
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3.2.2 กลยุทธการตลาด
บริษัทดําเนินธุรกิจการผลิตสีอุตสาหกรรมมานานกวา 40 ป มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากลูกคาดวยดีมาตลอด โดยบริษัทมี
กลยุทธที่สําคัญ ไดแก
1)

นโยบายดานการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ เนื่องจากลูกคาผูใชสี (End User) จะใหความสําคัญในมาตรฐานคุณภาพ
ระดับสูงและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม เพราะพฤติกรรมของลูกคามีความภักดีตอตราผลิตภัณฑที่มีระดับคุณภาพ
ตรงตามความตองการของลูกคา

2)

การเพิ่มสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑสีที่สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมตอเนื่องที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยเฉพาะ
ผูผลิตสินคากลุม OEM ที่สําคัญ ไดแก กลุมยานยนต และชิ้นสวนยานยนต เปนตน นอกจากนี้ ยังเนนการวิจัยเพี่อพัฒนา
และเพิ่มสายการผลิตสีชนิดอื่นๆ ภายใตตรายี่หอของตนใหเปนที่ยอมรับของลูกคามากขึ้น

3)

การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี อ ย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า เพื่ อ สร า งความแตกต า ง และ
ความสามารถในการแขงขัน โดยบริษัทจะเนนดานการวิจัยสูตรการผลิตสี การพัฒนาเทคโนโลยี การทดสอบผลิตภัณฑ
และมีความยืดหยุนในการผลิตสามารถใหบริการดานเทคนิคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับลูกคาได

4)

การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Sustainable
ดังตอไปนี้

Development) คือ การใหบริการที่ดีตอลูกคาโดยใชกลยุทธทางการตลาด



พัฒนาความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง (Customer Relationship Management: CRM) เปนกลยุทธการ
บริหารจัดการที่ชวยใหบริษัทสามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจของลูกคาสูงสุด นํามาซึ่ง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยการพัฒนาสินคารวมกัน การจัดอบรมวิธีการใชสินคา และการจัดเก็บสินคาอยาง
ถูกตองตามหลักการรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รวมถึงนโยบายดานพัฒนาบุคคลากรของบริษัท เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคา และสามารถติดตอกับบริษัทไดตลอดเวลา ตลอดจนการกําหนดใหมีบริการจัดสง
สินคาแมกระทั่งในวันหยุดหากลูกคาตองการไดอีกดวย



สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับคูคา (Alliance Strategy) บริษัทเนนขยายฐานลูกคาผานการรวมมือทางการคากับผูรวม
ทุนที่มีเครือขายลูกคาขนาดใหญ สงผลใหบริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจไปยังอุตสาหกรรม
ตอเนื่องที่แตกตางกัน กลาวคือ เมื่อบริษัทมีฐานลูกคาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่มีวัฏจักรทางธุรกิจแตกตางกัน จะทํา
ให บ ริ ษั ท สามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ไม ผั น แปรตามลู ก ค า หรื อ อุ ต สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาโดยตรงในระยะยาว ดวยวิธีการสรางความมั่นใจใหกับ
ลูกคาวาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกคาตองการ รวมถึงการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัด
จําหนายวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจวาบริษัทจะสามารถรักษาการผลิตที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง



การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยการเขารวมเปนสมาชิกกลุม Responsible Care ในประเทศ
ไทย ของกลุมเคมีภัณฑสภาอุตสาหกรรม เพื่อใหบริษัทเปนที่ยอมรับตอลูกคาในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย

3.2.3 กลุมลูกคาเปาหมาย
ลักษณะของกลุมลูกคาสามารถจําแนกตามอุตสาหกรรมดังนี้
1)

ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เปนลูกคากลุมผูใชสีในการผลิตชิ้นสวนรถยนต ชิ้นสวนรถจักรยานยนต

2)

ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนลูกคาผูใชสีในการผลิตชิ้นสวนภายนอกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
เครื่องใชไฟฟาระดับสูง (High-end Products) เชน เครื่องเสียง (Audio / Video) และคอมพิวเตอรมือถือ (PDA) เปนตน

3)

ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เปนลูกคาผูใชหมึกพิมพในสิ่งพิมพตางๆ เชน หมึกหนังสือพิมพ หมึกพิมพบรรจุภัณฑ
โลหะ เปนตน
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ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เปนลูกคาผูใชสีในการเคลือบบรรจุภัณฑ เชน อาหารกระปอง กระปองน้ําอัดลม ฝา
จีบ หลอดยาสีฟน เปนตน

บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานกลุมลูกคาไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีอัตราขยายตัวอยางตอเนื่อง กลาวคือ ไมเนน
การจําหนายใหอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเทานั้น นโยบายนี้จะทําใหบริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงของรายไดไปตามวัฎ
จักรของอุตสาหกรรมที่แตกตางกันได กลุมลูกคาเปาหมายหลัก กลุมลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีอัตราขยายตัวอยางตอเนื่อง
ไดแก กลุมลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมยานยนต กลุมลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา กลุมลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ เปนตน

3.2.4 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ชองทางการจําหนายของบริษัทสามารถแบงไดเปน 2 ชองทางหลัก ไดแก การจําหนายโดยตรง และการจําหนายผานผูจัด
ซึ่งในป 2547 สัดสวนมูลคาการจําหนายใหลูกคาโดยตรงคิดเปนรอยละ 18.78 และการขายใหกับกลุมผูผลิตสินคา OEM ผานผูจัด
จําหนายรอยละ 81.22 ของรายไดจากการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

การจําหนายใหลูกคาโดยตรง ไดแก การจําหนายสีเคลือบบรรจุภัณฑ หมึกพิมพ และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1) สีเคลือบบรรจุภัณฑ จําหนายใหลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และหมึกพิมพออฟเซท ใหลูกคาผูใชหมึก
พิมพ บริษัทจะใหความสําคัญกับกลุมลูกคาผูใชสีเคลือบบรรจุภัณฑ เนื่องจากขอกําหนดหรือมาตรฐานของสีเคลือบ
บรรจุภัณฑจะมีความเขมงวดมากกวาสีประเภทอื่น โดยเฉพาะสีเคลือบบรรจุภัณฑอาหาร ดังนั้น บริษัทจะเขาไปมี
สวนรวมในการวางแผนการผลิตของลูกคา มีทีมงานขายสีเคลือบบรรจุภัณฑที่รับผิดชอบดูแลการขายและใหบริการ
อยางทั่วถึง รวมถึงบริการหลังการขายดวย
1.2) หมึกพิมพ ไดแก หมึกพิมพกระดาษ และหมึกพิมพโลหะ เปนผลิตภัณฑที่ไมมีความยุงยากซับซอนในการใชงาน
และลูกคามีทักษะในการใชงานหมึกพิมพอยูแลว บริษัทใชกลยุทธโดยการตั้งทีมงานขายและใหบริการผลิตภัณฑ
หมึกพิมพไปยังกลุมผูใชหมึกพิมพโดยตรงและทั่วถึง

2)

การจําหนายผานผูจัดจําหนาย บริษัทมีการจําหนายสีพนรถจักรยานยนต และสีพนพลาสติกผานผูจัดจําหนาย ถึงแมวา
บริษั ทจะมีการจํ าหน ายสี ทั้ง สองประเภทผานผูจั ดจํ าหน าย แตบ ริษั ทมีรั กษาความสั มพัน ธที่ ดีกับ ลูกค า โดยเนน การ
ใหบริการตั้งแตกอนการผลิต ไดแก การที่บริษัทเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนการผลิตของลูกคาเพื่อทราบปริมาณความ
ตองการของลูกคา จนถึงบริการหลังการขายดวย รายละเอียดการจําหนายผานผูจัดจําหนายมีดังตอไปนี้
2.1) สีพนรถจักรยานยนต บริษัทจําหนายสีพนรถจักรยานยนตทั้งหมด ผาน NTL ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยขั้นตอนการ
จําหนายผานผูจัดจําหนายเริ่มจาก NTL มีคําสั่งซื้อสีพนรถจักรยานยนตตามความตองการของลูกคาใหบริษัทผลิต
โดยใช Know-How การผลิตของ BASF Coatings Japan ซึ่งเปนผูจําหนายสีพนรถจักรยานยนตรายใหญรายหนึ่ง
ในญี่ปุน และมีฐานลูกคาผูใชสีในประเทศญี่ปุนเปนจํานวนมาก ซึ่งบริษัทจะตองจายคาลิขสิทธิ์จากการใช KnowHow การผลิตใหแก BASF Coatings Japan ตามสัญญาซื้อ Know-How จากนั้น NTL จะทําหนาที่เปนผูจัด
จําหนายสีพนรถจักรยานยนตทั้งหมดไปยังลูกคาผูใชสี อยางไรก็ตามในกําหนดราคาขายสีนั้น บริษัทจะเปนผู
กําหนดราคาขายโดยใชวิธีตนทุนบวกกําไร
2.2) สีพนพลาสติก บริษัทจําหนายสีพนพลาสติกทั้งหมด ผาน OMT ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทกับ Origin ที่มี
จุดแข็งในเรื่องของการคิดคนและพัฒนาสูตรการผลิตสีพนพลาสติก และ Miki Thailand ซึ่งอยูในธุรกิจเคมีภัณฑมา
เปนเวลานาน จะมีจุดแข็งในดานการจัดซื้อวัตถุดิบ เคมีภัณฑ รวมถึงวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ และยัง
ไดเงื่อนไขในการจัดซื้อที่ดี รวมทั้งดานการตลาดโดยมีเครือขายลูกคามากมายทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุน
ดังนั้น บริษัทจึงไดรับความเชื่อถือจากฐานลูกคาของบริษัทที่เกี่ยวของ และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกคาดวย
นอกจากนี้การซื้อวัตถุดิบ และจําหนายผลิตภัณฑสีผานบริษัทที่เกี่ยวของทุนดังกลาว จะทําใหบริษัทมีตนทุนที่
สามารถแขงขันได ขั้นตอนการจําหนายผานผูจัดจําหนายเริ่มจาก OMT สั่งใหบริษัทผลิตสีพนพลาสติกตามคําสั่ง
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ซื้อ โดยใช Know-How การผลิตของ Origin ในการนี้ OMT จะทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหตามแตละคําสั่ง
ซื้อดวย จากนั้น OMT จะจําหนายสีใหแก Miki (Thailand) ซึ่งมีฐานลูกคาผูใชสีเปนจํานวนมาก เพื่อนําสงสินคาให
ลูกคาผูใชสีตอไป
ชองทางการจําหนายของบริษัท สามารถแสดงไดดังภาพตอไปนี้

ลูกคาสีพน
พลาสติก
สั่งซื้อสี

สงสินคา

Miki (Thailand)
สั่งสินคา
ได Know-How

Origin

ลูกคาสีพน
รถจักรยานยนต

สงสินคา
สั่งสินคา

สงสินคา

OMT

1 3
1.สั่งสินคา / 3.สงวัตถุดิบเฉพาะ
สงสินคา

2

4

2. สั่งซื้อวัตถุดิบ / 4. สงสินคา

EASON

NTL

สั่งสินคา
ได Know-How
ธิ์
ิขสิท สั่งสินคา
คาล

BASF Coatings Japan

สงสินคา
สั่งสินคา

ลูกคาสีเคลือบ
บรรจุภัณฑ

สงสินคา

ลูกคาหมึกพิมพ
ออฟเซท

3.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ในป 2547 อุตสาหกรรมสีโดยรวมมีผูประกอบการผลิตสีภายในประเทศมากกวา 120 ราย โดยสามารถจําแนกประเภทสี
ตามลัก ษณะการใช งานหลัก คื อ สีท าอาคาร ซึ่ง ได แก สี น้ําพลาสติก สี น้ํา มัน หรือ สีเ คลือ บเงา และสีอี กประเภทหนึ่ง คื อ สี
อุตสาหกรรม ไดแก สียานยนต สีทาเรือ สีผงที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟา สีเคลือบบรรจุภัณฑอาหาร
จากขอมูลการใชสีและผลิตภัณฑรวมของประเทศไทยในป 2546-2547 พบวามีการปริมาณการจําหนายสีและผลิตภัณฑ
รวมภายในประเทศประมาณ 304,000 ตัน และ 375,000 ตันตามลําดับ (ทั้งนี้ ยังไมรวมสีอุตสาหกรรมประเภทสีทาไม หรือ Wood
Coatings) โดยสีทาอาคารมีสัดสวนปริมาณความตองการใช ตอสีอุตสาหกรรม ในสัดสวนใกลเคียงกัน
มูลคาตลาดสีโดยรวมตั้งแตป 2546-2547 มีมูลคาการจําหนายรวมประมาณ 21,000 ลานบาท และ 28,000 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 32 ทั้งนี้ คาดวาประมาณการมูลคาตลาดสีโดยรวมในป 2548 และ 2549 จะมี
การขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต และ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (ที่มา: สมาคมผูผลิตสีไทย) โดยในป 2547 สีทาอาคารมีสัดสวนมูลคาการจําหนาย
ต อ สี อุ ต สาหกรรม เท า กั บ 42.98: 57.02 เนื่ อ งจากสี ท าอาคารมี ก ารแข ง ขั น ด า นราคาสู ง ทํ า ให ร าคาต อ หน ว ยมี มู ล ค า ต่ํ า ลง
รายละเอียดดังตารางแสดงความตองการใชสีและกลุมผลิตภัณฑรวมจําแนกประเภทสีโดยละเอียด ไดดังนี้
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หนวย : ตัน
ประเภทสี*
สีทาอาคาร
สีอุตสาหกรรม
รวม

ปริมาณ (ตัน)
2546
%
2547
%
151,000.00 49.74%
186,000.00 49.55%
152,600.00 50.26%
189,400.00 50.45%
303,600.00 100.00%
375,400.00 100.00%

มูลคา (ลานบาท)
2546
%
2547
%
9,741.94 46.31%
12,000.00 42.98%
11,295.11 53.69%
15,920.00 57.02%
21,037.05 100.00%
27,920.00 100.00%

ที่มา : สมาคมผูผลิตสีไทย
หมายเหตุ : ไมรวมสีทาไม (Wood Coatings)
การแขงขัน
สี อุ ต สาหกรรมเป น อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ ขั้ น ปลายที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ดั ง นั้ น การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมสีจึง ขึ้นอยูกับ อุตสาหกรรมตอ เนื่อ งผูใ ชสี (End
User) ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมกอ สรา ง
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เปนตน การแขงขันในตลาดสีอุตสาหกรรมไมใชกล
ยุทธดานราคาเหมือนกับตลาดสีทาอาคารที่มีการแขงขันดานราคาสูง ความสามารถในการแขงขันในตลาดสีอุตสาหกรรมและปจจัย
สําคัญที่ทําใหผูประกอบการผลิตสีอุตสาหกรรมจะประสบความสําเร็จไดนั้น จะขึ้นอยูกับ การยอมรับและเปนที่รูจักจากลูกคา
ผูผลิตสีอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานสวนใหญตองพึ่งพาสูตรและวัตถุดิบเฉพาะในการผลิตสี ซึ่งเปนความลับทางการคาทําใหผูผลิตสี
ตองรวมทุนกับตางประเทศและสงผลใหผูผลิตสีเปนที่ยอมรับของลูกคา สวนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูผลิตสามารถรักษาสวนถือครอง
ตลาดได คือ ชื่อเสียงในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสี การสงมอบงานตรงเวลา ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีให
สามารถรองรับความตองการของลูกคาได รวมถึงการรวมมือทางการคากับคูคา อันไดแก การรวมมือทางการคากับผูคิดคน KnowHow ในการผลิตสี เพื่อรวมกับผูผลิตในการพัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถรองรับการผลิตตาม Know-How ใหมๆ ได การรวมมือทาง
การคากับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ เพื่อใหผูผลิตสามารถจัดซื้อวัตถุดิบเฉพาะ ตามสูตรการผลิตที่เปนความลับทางการคาได และการ
รวมมือทางการคากับผูจัดจําหนายสี เพื่อขยายฐานลูกคาผูใชสีโดยใชเครือขายลูกคาของผูรวมทุน เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมีความ
ไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรม เนื่องจาก
1)

บริ ษัท ประกอบธุ รกิ จการผลิ ต สีอุ ตสาหกรรมมายาวนาน มี ประสบการณ แ ละความเชี่ย วชาญเปน อย างดี แ ละบริษั ท มี
ผลิตภัณฑที่คลอบคลุมสีอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท (Integrated Industrial Paints) ทําใหชวยลดความเสี่ยงในการ
พึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หากภาวะอุตสาหกรรมนั้นๆ มีความผันผวน

2)

บริษัทมีความรวมมือกับผูคิดคนและเจาของ Know-How ที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศญี่ปุน และประเทศเยอรมัน บริษัทจึง
เปนที่ยอมรับของลูกคาในฐานะที่เปนผูผลิตสีโดยใช Know-How ที่ไดมาตรฐาน เชื่อถือไดและเปนที่รูจักในระดับสากล จึง
ทําใหบริษัทสามารถแขงขันได เนื่องจากพฤติกรรมของผูใชสีอุตสาหกรรมจะคํานึงถึงตราสินคาและเจาของหรือผูคิดคน
Know-How เปนสําคัญ

3)

บริษัทมีความรวมมือทางการคา และมีการทําสัญญาจางผลิตระหวางบริษัทและผูจัดจําหนาย เพื่อใหผูจัดจําหนายสามารถ
จัดหาวัตถุดิบไดตรงตามสูตรลิขสิทธิ์การผลิตสี ซึ่งสูตรลิขสิทธิ์การผลิตสีนี้เปนสวนสําคัญที่สุดในธุรกิจสีอุตสาหกรรมและ
เปนความลับทางการคา ดังนั้น บริษัทจึงสามารถมีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอยางเพียงพอและตอเนื่อง

4)

บริษัทมีจุดเดนในดานความยืดหยุนของการผลิตตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกคาที่สามารถผลิต Batch Size ที่มีปริมาณ
นอย ซึ่งสวนใหญเปนคําสั่งซื้อจากลูกคาประจํา โดยบริษัทจะมีอัตราการใชกําลังการผลิตรวมอยูที่ประมาณรอยละ 70-80
ของกําลังการผลิตสูงสุด และยังสามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดต่ําใกลเคียงกับการผลิตในปริมาณมาก

5)

บริษัทมีก ารจําหน ายสีพนมอเตอรไ ซดและสี พนพลาสติกผานผู จัดจําหน าย ซึ่งเปนบริษัท ยอย และบริษัทร วมทุนที่ มี
เครือขายลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศมากมาย ทําใหบริษัทมีโอกาสในการขยายฐานลูกคามากขึ้น นอกจากนี้บริษัท
ยังมีการจําหนายสีเคลือบบรรจุภัณฑ และหมึกพิมพออฟเซท โดยตรงผานทีมงานขายตรงของบริษัทเอง
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บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยเนนการใหบริการตั้งแตกอนการผลิต ไดแก การที่บริษัทเขาไปมีสวนรวมในการวาง
แผนการผลิตของลูกคาเพื่อทราบปริมาณความตองการของลูกคา จนถึงบริการหลังการขายดวย

การแข ง ขั น ในตลาดสี อุ ต สาหกรรม จะแตกต า งกั น ไปตามแต ล ะประเภทของสี ซึ่ ง มี ผู ผ ลิ ต รายใหญ ใ นแต ล ะตลาดสี
อุตสาหกรรมมีดังตอไปนี้
ประเภทสี
สีพนรถยนต
สีพนรถจักรยานยนต
สีเคลือบบรรจุภัณฑ
สีพนพลาสติก
หมึกพิมพ

ผูผลิต/ ผูจัดจําหนาย
ผูผลิตในประเทศ
Nippon (ตราผึ้ง), Thai Kansai (ตราพัด), Thai DNT
Eason Paint (ตรา NOF-จําหนายผาน NTL), Nippon, Thai
Kansai (ตราพัด), Thai DNT
Eason Paint (ตรา Eason-จําหนายโดยตรง),
WR Grace, ICI, PPG
Eason Paint (ตรา "Origin, Eason"-จําหนายผาน OMT),
Thai DNT, จินดาบราเดอร

ผูนําเขาจากตางประเทศ
BASF Coatings (ตรานกแกว), Dupont

Eason Paint(ตรา Eason-จําหนายโดยตรง), TOYO, DIC

TOYO, DIC, SICPA

Valspar, TOYO, WR Grace
OMT (นําเขาสวนที่บริษัทไมไดผลิต)

ที่มา : จากการสัมภาษณผูบริหาร
ทั้งนี้ บริษัทเปนผูผลิตสีอุตสาหกรรมประเภทสีรถยนต สีพนรถจักรยานยนต และสีพนพลาสติก รายใหญรายหนึ่งใน
ประเทศ โดยบริษัทมีสวนแบงตลาดโดยประมาณดังนี้
ประเภทสี
สีพนรถจักรยานยนต
สีพนพลาสติก

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
ชิ้นสวนและตัวถังรถจักรยานยนต
ชิ้นสวนภายในรถยนต อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา

สวนแบงตลาด
ของบริษัท *
37.00%
15.00%

หมายเหตุ : * สวนแบงตลาดของบริษัท (โดยประมาณ) จากปริมาณการจําหนาย
ที่มา : จากการสัมภาษณผูบริหาร
ความยากงายในการเขา-ออกธุรกิจสีอุตสาหกรรม ขึ้นอยูกับการเปนที่ยอมรับของลูกคา โดยผูผลิตในกลุมสีอุตสาหกรรม
เดียวกับบริษัท จะตองมีมาตรฐานการผลิตในระดับสูง สามารถผลิตสีไดตามเฉดที่ลูกคาตองการ มีบริการทางเทคนิคที่รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังตองมีความรวมมือระหวางผูผลิตสีอุตสาหกรรม และผูผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมถึงผูจัด
จําหนาย เนื่องจากสิ่งสําคัญของการผลิตสีอุตสาหกรรม คือ สูตรการผลิต แมวาเทคโนโลยีการผสมสีจะไมซับซอน แตผูผลิตที่ได
มาตรฐานตองพึ่งพาสูตรในการผสม ซึ่งเปนความลับทางการคาทําใหสวนใหญผูผลิตตองรวมทุนกับตางประเทศ หรือผูผลิตอาจ
พัฒนาสูตรการผลิตขึ้นเอง แตสีจะตองไดมาตรฐานของกลุมอุตสากรรมตอเนื่องหรือตามขอกําหนดของลูกคาผูใชสี (End User)
เปนหลัก ดังนั้น โดยสวนใหญแลวลูกคาผูใชสีจะมีสวนสําคัญในการคัดเลือกและกําหนดผูผลิต
ตลาดสีอุตสาหกรรมจะมีความแตกตางกันตามสูตร สวนผสม รูปแบบภาชนะที่บรรจุ ชื่อยี่หอ ทําใหผูผลิตมีอํานาจตลาดใน
สีของตนในระดับหนึ่ง ตัวอยางเชน สีเคลือบบรรจุภัณฑอาหาร ซึ่งตองมีความปลอดภัย และคุณภาพสูง สีที่จะสงออกไปยัง
สหภาพยุโรป ตองผานการรับรองดานสิ่งแวดลอมและมีเครื่องหมายรับรอง เปนตน ดังนั้น การประกอบธุรกิจสีอุตสาหกรรม จึงตอง
ใชทั้งเงินทุน การวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ประสบการณ และการเปนที่ยอมรับของลูกคา ปจจัยดังกลาวจึงเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการเขามาประกอบธุรกิจสําหรับผูผลิตรายใหม

3.2.6 แนวโนมการเจริญเติบโตของบริษัท
จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในป 2547 พบวารายไดหลักมากกวารอยละ 70 มาจากสีรถจักรยานยนต และสี
พนพลาสติกสําหรับชิ้นสวนรถยนตและอุปกรณไฟฟาและเครื่องเสียงภายในรถยนต นอกจากนี้ บริษัทไดมีแผนการขยายกําลังการ
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ผลิตสีพลาสติกที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนยานยนต และสีพนภายนอกรถยนต (รายละเอียดโครงการในอนาคตเพิ่มเติมในสวน
ที่ 2 ขอ 6) ดังนั้น แนวโนมการเจริญเติบโตของบริษัทจะขึ้นอยูกับสภาวะและแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตและจักรยานยนต
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542-2547 เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและการเพิ่มขึ้นของกําลังซื้อ มีสวนสําคัญที่ทําใหยอดขายรถจักรยานยนตภายในประเทศเพิ่มขึ้น จาก 0.60 ลานคัน
ในป 2542 มาเปน 2.02 ลานคัน ในป 2547 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตั้งแตป 2542 – 2547 ประมาณรอยละ 27.93 ตอป และ
มียอดการผลิตรถจักรยานยนตที่เพิ่มขึ้นจาก 0.85 ลานคันในป 2542 มาเปน 2.87 ลานคันในป 2547 ทั้งนี้ ในป 2548 ตั้งแตเดือน
มกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2548 มียอดการผลิตรถจักรยานยนตจํานวน 1.33 ลานคัน และประมาณการยอดผลิตทั้งป 2548
โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ 3.00 ลานคัน
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ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย
หมายเหตุ : ป 2548 F เปนประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต
อุตสาหกรรมรถยนตมีการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542-2547 เชนเดียวกันกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต โดยมี
ยอดขายรถยนตภายในประเทศเพิ่มขึ้น จาก 0.22 ลานคัน ในป 2542 มาเปน 0.63 ลานคัน ในป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ตั้งแตป 2542 – 2547 ประมาณรอยละ 23.77 ตอป และมียอดการผลิตรถยนตที่เพิ่มขึ้นจาก 0.33 ลานคันในป 2542 มาเปน 0.93
ลานคันในป 2547 โดยในป 2548 ตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2548 มียอดการผลิตรถยนตจํานวน 0.61 ลานคัน
และประมาณการยอดผลิตทั้งปโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณ 1.10 ลานคัน ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศซึ่งมีอุตสาหกรรมยานยนตเปนหนึ่งในแรงผลักดันเศรษฐกิจ โดยมีการวางเปาหมายใหไทยเปน Detroit of Asia ซึ่ง
เปดโอกาสที่บริษัทขามชาติขนาดใหญใหเขามาลงทุนในประเทศไทย และมีประมาณการวาประเทศไทยจะมีการผลิตรถยนต
เพิ่มขึ้นเปน 1.80 ลานคันในป 2553 ดังนั้น การขยายตัวของการผลิตรถยนตตั้งแตป 2548 เปนตนไป จะขึ้นอยูกับการสงออกเปน
สําคัญ เนื่องจากตลาดภายในประเทศเริ่มขยายตัวลดลงในป 2547 หลังจากมียอดขายเพิ่มขึ้นเปนอยางมากตั้งแตป 2545-2546
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ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย
หมายเหตุ : ป 2548 F เปนประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ

3.3.1 การผลิต และนโยบายการผลิต
ปจจุบันบริษัทมีโรงงานตั้งอยูที่ 7/1-2 หมู 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 32-2-4 ไร เพื่อ
ดําเนินการผลิตสีอุตสาหกรรมรวมถึงหมึกพิมพเพื่อใชสําหรับงานโลหะ และพลาสติก เปนโรงงานที่มีกําลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ
4,800 ตันตอป โดยบริษัทมีกําลังการผลิตจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ ดังนี้

กําลังการผลิตเฉลี่ย (หนวย: ตัน)*

ป 2546

ป 2547

งวด 6 เดือนแรก
ป 2548

(ตอป)

(ตอป)

(เฉพาะ 6 เดือนแรก)



สีพนรถจักรยานยนต

1,800

2,400

1,250



สีพนพลาสติก

500

600

300



สีเคลือบบรรจุภัณฑ

900

900

450



หมึกพิมพออฟเซท
รวมกําลังการผลิตเฉลี่ย

800
4,000

900
4,800

450
2,450

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย: ตัน)


สีพนรถจักรยานยนต

1,525

1,882

966



สีพนพลาสติก

452

459

228



สีเคลือบบรรจุภัณฑ

441

534

231



หมึกพิมพออฟเซท
รวมปริมาณการผลิตจริง

508
2,926

597
3,472

298
1,723

สวนที่ 2 หนาที่ 24

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ป 2546

ป 2547

งวด 6 เดือนแรก
ป 2548

อัตราการใชกําลังการผลิต (เปอรเซ็นต)


สีพนรถจักรยานยนต

84.72%

78.42 %

77.28%**



สีพนพลาสติก

90.40%

76.50%

76.00%**



สีเคลือบบรรจุภัณฑ

49.00%

59.33%

51.33%**



หมึกพิมพออฟเซท

63.50%

66.33%

66.22%**

73.15%

72.33%

70.33%

อัตราการใชกําลังการผลิต

ที่มา: ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ:
* กําลังการผลิตเฉลี่ยตอป คํานวณจากคาเฉลี่ยของปริมาณการผลิต (Average Batch Size) คูณดวย จํานวนครั้งของ
การผลิต (Number of Batch)
** อัตราการใชกําลังการผลิตในงวด 6 เดือนแรก ป 2548 มีอัตราลดลงจากป 2547 เนื่องจากโดยปกติบริษัทมียอดขาย
สูงสุดในชวงไตรมาสที่ 4 ของทุกป ดังนั้น อัตราการกําลังการผลิตงวด 6 เดือนแรก ป 2548 จึงมีอัตราต่ํากวาเมื่อเทียบกับกําลัง
การผลิตทั้งป ของป 2547 ที่รวมการผลิตในชวงที่มียอดขายสูงสุด (High Season) ของปดวย
ขั้นตอนการผลิต
ติดตอประสานงานกับลูกคา

รับคําสั่งซื้อจากลูกคา

สั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier

วางแผนการผลิต

ดําเนินการผลิต

สงมอบสินคาแกลูกคา

จัดเตรียมวัตถุดิบ
¾ ผงสี (Pigments)
¾ เรซิน (Resins)
¾ ตัวทําละลาย (Solvents)
¾ สารเติมแตง (Additives)

การผสมสีขั้นตน

การปนผสม
(High Speed Mixing)
และ
การบดสี

การผสมสีขั้นปลาย
ตัวทําละลาย

ปรับแตง
No

ตรวจสอบคุณภาพ
(Q.C.)

Yes

การเติมแตงคุณภาพ

การผสมสี

การปรับเฉดสี
จัดเตรียมวัตถุดิบ

การผสมสี
ปรับแตง

¾ เรซิน (Resins)
¾ ตัวทําละลาย (Solvents)
¾ สารเติมแตง (Additives)

No

Q.C.
Yes

การกรอง
และ
การบรรจุสี
ผลิผลิตตภัภัณณฑฑ
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ในการผลิ ต สิ น ค า แต ล ะรายการ บริ ษั ท จะมี ขั้ น ตอนการผลิ ต หลั ก ดั ง แผนภาพดั ง กล า ว โดยจะเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารติ ด ต อ
ประสานงานกับลูกคาและรับคําสั่งซื้อ (Order) จากลูกคา โดยที่ลูกคาจะมีคําสั่งซื้อลวงหนาประมาณ 1-3 เดือน เพื่อใหบริษัทมีเวลา
เตรียมการวางแผนการผลิตสินคาและสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ใหเพียงพอตอความตองการและเกิดประสิทธิภาพในการผลิต
ทั้งนี้ ในการผลิตสินคาบริษัทจะใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาเปนหลัก ดวยการตรวจสอบคุณภาพโดยใชอุปกรณตรวจวัดที่
ไดมาตรฐานทั้งในระหวางการดําเนินการผลิตและกอนการสงมอบใหกับลูกคาตอไป
การดําเนินการผลิตสีของบริษัทประกอบดวย 7 ขั้นตอนหลัก ไดแก การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผสมสีขั้นตน การบด การ
ผสมสี การปรับเฉดสี การตรวจสอบคุณภาพ และการกรองและการบรรจุสี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

การจัดเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation) เปนการนําวัตถุดิบที่ผานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาชั่ง
น้ําหนักตามสูตรผสม เพื่อเตรียมสําหรับการผลิต

2)

การผสมสีขั้นตน (Pre-mixing) เปนการควบคุมอัตราสวนผสมของผงสีหรือแมสี และนําสีไปผสมกับตัวทําละลาย และ
สารเติมแตงบางสวน ใหเปนไปตามสวนประกอบที่ตองการ จากนั้นกวนจนเขากัน

3)

การบด (Grinding) เปนขั้นตอนการบดสีเพื่อใหไดสีที่มีความละเอียดมากขึ้นตามมาตรฐานที่กําหนด ดวยเครื่องบดที่
ควบคุมความเร็วรอบ เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของสี ซึ่งจะมีทั้งแบบเครื่องปนผสมชนิดที่มีความเร็วรอบสูง (High Speed
Mixing) และเครื่องปนผสมสีชนิดตางๆ และทําการทดสอบความละเอียดของสีที่ได

4)

การผสมสี (Letting Down) เปนการผสมวัตถุดิบที่เปนองคประกอบในการผลิตสีสวนที่เหลือซึ่งเปนของเหลว ไดแก สารยึด
จําพวกกาวลาเท็กซหรือเรซิ่น สารเติมแตง ตัวทําละลายตางๆ เชน น้ํา ทินเนอร และน้ํามันกาด เปนตน

5)

การปรับเฉดสี (Tinting) เปนขั้นตอนของการแตงสีโดยใชแมสี เพื่อใหไดเฉดสีตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุด

6)

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control: Q.C.) เปนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สวนผสมขั้นกลางและ
ผลิตภัณฑ โดยการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพ เชน ความหนืด ความหนาแนน ความละเอียด และการเทียบสี เปน
ตน ดวยเครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อใหแนใจวาสีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่ตกลงกับลูกคาไว

7)

การกรองและการบรรจุสี (Filtering and Filling) เปนการกรองและบรรจุสีลงในภาชนะบรรจุที่ผานการตรวจสอบแลว และ
เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการผลิตสี ไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปพรอมสงจําหนายตอไป

ทั้งนี้ ในการผลิตสีแตละประเภทโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนคลายกัน แตจะมีความแตกตางกันในสวนของสวนผสมเพิ่มเติมบาง
ชนิด เพื่อใหไดคุณสมบัติพิเศษและประโยชนตามการใชงาน และตามสูตรเฉพาะของผูผลิตสี

3.3.2 วัตถุดิบและผูจําหนาย (Supplier)
รายละเอียดของวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสีของบริษัท มีดังนี้
รายการ
ผูจัดจําหนาย/
ประเทศทีผ่ ลิต
วัตถุดบิ หลัก
นําเขา (ราย)
1. ผงสี (Pigments)
31
เกาหลี, ฮองกง, ญี่ปุน, อเมริกา, อังกฤษ, อินเดีย,
มาเลเซีย, แคนาดา, เนเธอรแลนด, เยอรมัน, ฝรั่งเศส
, สวิสเซอรแลนด, ออสเตรเลีย, จีน
2. เรซิ่น (Resins)
26
เกาหลี, เนเธอรแลนด, ญี่ปุน, สวีเดน, อเมริกา, จีน,
นิวซีแลนด, มาเลเซีย, เยอรมัน, ออสเตรเลีย, ไทย
3. ตัวทําละลาย
16
เกาหลี, อินโดนีเซีย, ญี่ปุน, อเมริกา, อังกฤษ,
(Solvents)
มาเลเซีย, สิงคโปร, อิตาลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ไทย
4. สารเติมแตง
26
เบลเยียม, ไตหวัน, อเมริกา, เยอรมัน, ออสเตรเลีย,
(Additives)
สิงคโปร,ญี่ปุน, สวิสเซอรแลนด, ไทย
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การควบคุมราคา
ตนทุน
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ต อ เนื่ อ ง จากนั้ น จึ ง ทํ า
การแจ ง ปริ ม าณความ
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หรือผูนําเขา และเจรจา
ตกลงราคากั น ล ว งหน า
ประมาณ 1-3 เดือน
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รายละเอียดวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากผูจัดจําหนายหลัก (Supplier) ในแตละราย มีดังนี้
รายชือ่ ผูจ ัดจําหนายวัตถุดิบ
1. คลาเรียนท เคมิคอล
2. เคมโคท
3. เชลลแหงประเทศไทย
4. ซีบา สเปเชียลตี้เคมิคอล ประเทศไทย
5. ไทยมิตซุย สเปเชียลตี้ เคมีคอล
6. ไบเออรไทย
7. พีเจนเนอรัลกรุป
8. เมกาเคม (ประเทศไทย)
9. สยามเคมีคอลอินดัสตรี
10. ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย)

รายการวัตถุดิบที่สั่งซื้อ
ผงสี
ผงสี เรซิ่น สารเติมแตง
ผงสี
ผงสี
เรซิ่น
เรซิ่น
ผงสี
เรซิ่น ตัวทําละลาย
เรซิ่น
ผงสี เรซิ่น สารเติมแตง

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแบงไดเปนสองประเภท คือ วัตถุดิบเฉพาะตามสูตรลิขสิทธิ์ ที่เปนความลับทางการคาและบริษัท
ตองซื้อวัตถุดิบดังกลาวจากบริษัทที่เจาของ Know-How ยอมรับเทานั้น และวัตถุดิบทั่วไปที่บริษัทสามารถจัดซื้อไดเองจากผูจัด
จําหนายทั่วไป
กอนการจัดซื้อวัตถุดิบบริษัทจะมีการวางแผนการผลิตตามความตองการหรือแผนการผลิตสินคาของลูกคาผูใชสี เพื่อใหมี
วัตถุดิบใหพอเพียงสําหรับการผลิตสีในแตละคําสั่งซื้อจากลูกคาผูใชสี โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเปน P/O (Purchasing Order)
จากผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่บริษัทไดคัดเลือกแลววาสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามขอกําหนดของลูกคา
โดยจะสั่งซื้อลวงหนาประมาณ 1-3 เดือน และมีการสํารองวัตถุดิบนานประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทใชวัตถุดิบเคมีภัณฑ
ที่ตองนําเขาจากตางประเทศบริษัทจึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคา อุปสงคและอุปทานของเคมีภัณฑในตลาดโลกอยาง
ใกลชิด เพื่อเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการผลิต และเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
นโยบายเกี่ยวกับสินคาคงคลัง
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรมตามคําสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแตละราย อีกทั้งลักษณะของ
สินคาจะแตกตางกันตามสิทธิที่บริษัทไดรับอนุญาตใชในการผลิตสี ดังนั้น กอนการผลิตสินคาบริษัทจะมีการวางแผนโดยให
สอดคลองกับแผนการผลิตสินคาประจําปของลูกคา บริษัทจึงผลิตสีในปริมาณที่เทากับความตองการของลูกคาในการสั่งซื้อแตละ
คราวและอาจมีการผลิตสีสํารองเพียงบางสวนเทานั้น นอกจากนี้ สีสวนใหญที่บริษัทผลิตจะเปนสีที่บริษัทไดรับอนุญาตในการใช
สิทธิผลิตสี บริษัทจึงตองผลิตและจําหนายสีใหกับเจาของลิขสิทธิ์เทานั้น ไมสามารถนําสูตรและสีเดียวกันไปผลิตและขายใหลูกคา
รายอื่นที่ไมใชเจาของลิขสิทธิ์ได
การดําเนินการเกี่ยวกับสินคาคางสต็อก
หากบริษัทมีสีที่ผลิตตามสิทธิที่บริษัทไดรับอนุญาตคางสต็อก ซึ่งอาจเกิดจากการที่ลูกคาเปลี่ยนแปลงสายการผลิต หรือ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคาของลูกคา รายละเอียดความเปนไปไดในการเกิดสินคาคางสต็อก และวิธีการจัดการมีดังนี้
1.

สีพนรถจักรยานยนต โดยทั่วไปแลวบริษัทจะมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการใชของลูกคาผูใชสี จึงทํา
ใหเกิดสีคางสต็อกนอย ซึ่งในกรณีที่เกิดสีคางสต็อก ลูกคาผูใชสีจะรับซื้อคืนสีคางสต็อกทั้งหมด หรือในกรณีที่ลูกคาไมซื้อ
คืน บริษัทจะขายสีในราคาต่ําสําหรับงานอะไหล งานซอมแซม หรือนําไปผสมใหมเปนสีสําหรับหมวกกันน็อก เปนตน

2.

สีพนพลาสติก บริษัทผลิตสีพนพลาสติกตามคําสั่งซื้อจาก OMT ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน และบริษัทจะซื้อวัตถุดิบเฉพาะตาม
สูตรจาก OMT หากเกิดการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อทําใหมีสินคาคางสต็อกแลว OMT จะเปนผูรับผิดชอบวัตถุดิบเฉพาะที่ใช
ในการผลิต เพื่อเปนการรักษาความลับทางการคา
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3.

หมึกพิมพออฟเซท เปนผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของลูกคาโดยทั่วไป โดยเฉพาะหมึกพิมพออฟเซทสีดํา และไมมีลิขสิทธิ์
เฉพาะ ดังนั้น การคางสต็อกจึงมีความเปนไปไดต่ํา

4.

สีเคลือบบรรจุภัณฑ เปนสีที่บริษัทเปนผูคิดคน และพัฒนาสูตรเฉพาะขึ้นมา ในกรณีที่เกิดสีคางสต็อก บริษัทจะขายลดราคา
ไปยังผูเหมาซื้อสีในราคาถูก ซึ่งผูรับเหมาซื้อสีจะนําไปใชในการพน เคลือบสินคาตาง ๆ เชน นาฬิการติดผนัง ไสแฟม
บรรจุภัณฑอลูมิเนียมเกรดต่ํา เปนตน

ทั้งนี้ ในการขายสีคางสต็อกในราคาต่ําถึงแมบริษัทจะไดกําไรนอย หรือบางครั้งต่ํากวาตนทุนการผลิตจะเปนทางเลือกที่
ดีกวาที่บริษัทตองกําจัดสีคางสต็อกเอง ซึ่งจะทําใหบริษัทตองเสียคาใชจายในการทําลายสีที่เปนสารเคมี จึงตองมีกระบวนการใน
การกําจัดใหถูกตอง เนื่องจากบริษัทใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ไดแก ผงสี เรซิน ตัวทําละลาย สารเติมแตง และเคมีภัณฑอื่นๆ ที่มีความผันผวนดานราคาสูง
โดยราคาสวนใหญจะผันผวนตามราคาน้ํามัน ซึ่งปจจุบันราคาน้ํามันยังคงอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง เนื่องจากกองทุนเก็งกําไร
(Hedge Fund) ไดเทขายน้ํามันทําใหราคาเริ่มลดลง และเมื่อราคาถูกลงก็จะกลับเขามาซื้อใหมอีกครั้ง ประกอบกับอุปสงคน้ํามันใน
ภูมิภาคเอเชียมีจํานวนใกลเคียงกับอุปทานน้ํามัน จึงทําใหราคาน้ํามันมีราคาผันผวนและอยูในระดับสูง (ที่มา: ขอมูลจากสํานักขาว
กรมประชาสัมพันธ)

รูปแสดงความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามัน ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2548
ที่มา : http://omrpublic.iea.org/
วัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสวนใหญยังคงตองพึ่งพาวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเปนปกติของอุตสาหกรรมนี้ที่จะ
พึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศคอนขางสูงมากกวาวัตถุดิบในประเทศ รายละเอียดสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัด
จําหนายหรือผูนําเขา และการสั่งซื้อโดยบริษัทนําเขาเองมีดังนี้
รายการ
วัตถุดิบสั่งซื้อจากผูจัดจําหนาย / ผูนําเขา
วัตถุดิบนําเขาเองจากตางประเทศ
รวม

2545
2546
2547
6 เดือนแรก ป 2548
มูลคา
%
มูลคา
%
มูลคา
%
มูลคา
%
214,383,120.59 86.33% 286,402,087.16 89.40% 342,061,360.34 87.32% 163,579,485.96 84.30%
33,950,509.08 13.67%
33,950,509.08 10.60%
49,659,670.36 12.68%
30,468,167.63 15.70%
248,333,629.67 100.00% 320,352,596.24 100.00% 391,721,030.70 100.00% 194,047,653.59 100.00%

บริษัทจะซื้อวัตถุดิบหลักรวมถึงวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศผานบริษัทรวมทุน คือ OMT เปนสวนใหญ (เพิ่มเติม
รายละเอียดรายการระหวางกันกับ OMT ในสวนที่ 2 ขอ 11) ซึ่ง OMT เปนการรวมทุนระหวาง Origin ที่มีจุดแข็งในเรื่องของการ
คิดคนและพัฒนาสูตรการผลิตสีพนพลาสติก สวน Miki (Thailand) ซึ่งอยูในธุรกิจเคมีภัณฑมาเปนเวลานาน จะมีจุดแข็งในดานการ
จัดซื้อวัตถุดิบ เคมีภัณฑ รวมถึงวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ และยังไดเงื่อนไขในการจัดซื้อที่ดี เนื่องจากในการซึ้อวัตถุดิบ
ผาน OMT ที่สั่งซื้อวัตถุดิบผานบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศญี่ปุน คือ Origin ที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากอยูแลว จึงทําให
บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบไดตามปริมาณที่บริษัทตองการใชโดยไมจําเปนตองซื้อในปริมาณที่เกินความจําเปน จึงไดประโยชนจาก
บริษัทรวมทุนดานการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ทําใหบริษัทมียอดสั่งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการ
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สั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศผาน OMT เปนสัดสวนมากกวาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเอง เปนผลใหบริษัทมีตนทุนที่
สามารถแขงขันได แตอยางไรก็ตามบริษัทสามารถจัดซื้อวัตถุดิบทั่วไปจากผูจัดจําหนายรายอื่นๆ ได หากไดรับเงื่อนไขดานราคา
และคุณภาพที่ดีกวา
เทคโนโลยีการผลิต
โดยทั่วไป เทคโนโลยีการผลิตสีของผูผลิตแตละรายจะใชเทคโนโลยีที่ไมแตกตางกันมากนัก มีกระบวนการผลิตที่ไม
ซับซอน สวนใหญจะนําวัตถุดิบจากตางประเทศ มาผสมและบรรจุภายในประเทศ แตผูผลิตที่ไดมาตรฐานตองพึ่งพาสูตรในการ
ผสม ซึ่งเปนความลับทางการคา ทําใหตองมีการรวมทุนกับตางประเทศ หรือผูผลิตอาจพัฒนาสูตรการผลิตขึ้นเอง แตสีจะตองได
มาตรฐานของกลุมอุตสาหกรรมตอเนื่องหรือตามขอกําหนดของลูกคาเปนหลัก นอกจากนี้ มีการแขงขันกันในสวนของคุณสมบัติ
พิเศษของสี ประโยชนที่จะไดรับจากการนําสีไปใช และลักษณะเดนของสีเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา โดยจะขึ้นอยูกับสูตรการ
ผลิตเฉพาะ และสวนผสมที่ใชในการผลิตของผูผลิตแตละราย
ทั้งนี้ บริษัทมีขอไดเปรียบผูผลิตสีรายอื่นในดานสูตรการผลิตที่มีลักษณะพิเศษ และเปนที่ยอมรับจากลูกคาโดยทั่วไป
เนื่องจากบริษัทไดรับเทคโนโลยีการผลิตจากการซื้อลิขสิทธิ์สูตรผลิตสีจากผูผลิตสีชั้นนํา สวนของผลิตภัณฑสีที่ใชสูตรการผลิต
ของบริษัทเอง บริษัทไดมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนที่ยอมรับของลูกคามาโดยตลอด

3.4

มาตรฐานสากล

บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกและไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกของกลุม Responsible Care (RC) ของกลุมเคมีภัณฑ
อุตสาหกรรม (International Council of Chemicals Association: ICCA) ในป 2542 เนื่องจากบริษัทตองการเสริมสรางความ
มุงมั่นเกี่ยวกับหลักการดูแลดวยความรับผิดชอบทั้งสวนของบริษัทและสังคม ซึ่งหลักการของ Responsible Care นี้ครอบคลุม
ตั้งแตเรื่องการปกปองสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในโรงงานและการปองกันอันตราย ความ
ปลอดภัยในการขนสง การดูแลผลิตภัณฑ และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับชุมชน
นอกจากนี้ บริษัทอยูในระหวางการดําเนินการขอใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 เพื่อเปนการพัฒนาและ
ยกระดั บ การบริ หารการดํา เนิน งานของบริ ษั ท รวมทั้ งเป น การสรา งความมั่ น ใจใหแ ก อ งค กรวา บริษั ท จะสามารถสรา งสรรค
ผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวของใหเปนไปตามความตองการของลูกคา มีคุณภาพสม่ําเสมอ และมีความปลอดภัย โดยคาดวาจะ
ทราบผลภายในป 2548
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการผลิตสี จึงไดดําเนินการผลิตและมีการบําบัดของเสียที่เกิดจากการผลิตตางๆของบริษัทใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน และ
ตามกฎหมายที่กําหนดไว โดยมีการดําเนินการตรวจวัดผลและตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งลาสุดบริษัทไดทําการตรวจวัดในชวงเดือนสิงหาคม 2547 โดย
ความรวมมือของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อตรวจวัดและประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกลุม Responsible Care (RC) ในประเทศไทย ของ
กลุมเคมีภัณฑสภาอุตสาหกรรม (International Council of Chemicals Association: ICCA) ในป 2542 จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสื่อสารขอมูลที่มีประโยชนและเกี่ยวของกับสุขภาพ
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย อยางเปดเผยตอพนักงานและชุมชน
ตารางแสดงการตรวจวัดสภาพแวดลอมในโรงงาน การควบคุมและบําบัดสิ่งแวดลอมของบริษัท
กระบวนการผลิตทีก่ อใหเกิด
มลพิษ

ประเภทของมลพิษ

หนวย

คามาตรฐาน

คาที่วัดได

1. ขั้นตอนการกรองและการบรรจุสี การปนเปอนของสารเคมีอันตรายใน
อากาศ ไดแก

1. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตราย เชน หนากากนิรภัย ถุงมือปองกัน
สารเคมี เปนตน

1. Xylene

mg/m3

435

22.25

2. Toluene

mg/m3

752

4.65

3. Butyl acetate

mg/m3

713

9.09

4. Ethyl acetate

mg/m3

1,440

26.58

2. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่ การปนเปอนของสารเคมีอันตรายใน
ปฏิบัติในบริเวณหอง Lab ใน อากาศ ไดแก
โรงงาน ซึ่งเปนระบบปดทั้งหมด 1. Xylene
ทุกหอง
2. Toluene

แผนการควบคุมและบําบัด

3. จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป
4. ติดปายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสารเคมี ขอปฏิบัติ และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน ที่ชัดเจนและสะดวกตอการมองเห็น
5. ติดตามตรวจสอบวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีในอากาศ
ทุกๆ 6 เดือน

mg/m3

435

1.77 - 34.57

3

752

6.09 - 92.73

3. Butyl acetate

mg/m3

713

1.82 - 10.48

4. Ethyl acetate

mg/m3

1,440

25.05 - 36.71

mg/m

2. ติดตั้งระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และมีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบอยูเสมอ
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ปองกันแกพนักงาน

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

กระบวนการผลิตทีก่ อใหเกิด
มลพิษ

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประเภทของมลพิษ

หนวย

คามาตรฐาน

คาที่วัดได

mg/m3

435

12.67

mg/m3

752

31.81

3. Butyl acetate

mg/m3

713

8.66

4. Ethyl acetate

mg/m3

1,440

76.55

mg/m3

15

2.04

3. ขั้นตอนการผลิตสีตั้งแตการเริ่ม การปนเปอนของสารเคมีอันตรายใน
ผสมสีขั้นตน การบด การผสมสี อากาศ ไดแก
และการปรั บ เฉดสี (บริ เ วณ
1. Xylene
แผนกผลิตสีพนพลาสติก)
2. Toluene

4. ขั้ น ตอนการผสมสี (บริ เ วณ ปริมาณความเขมขนของฝุนในอากาศ
แผนกผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ)

แผนการควบคุมและบําบัด

1. จัดใหมีอุปกรณปองกันที่เหมาะสม เชน หนากากปองกันฝุน
2. สร า งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ ห แ ก พ นั ก งานในการปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ที่
ถูกตองในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสวนรวม
3. จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป

5. ขั้นตอนการบดสี (บริเวณแผนก ระดับความดังของเสียง
ผลิตหมึกพิมพออฟเซท)

dB(A)

6. ขั้ น ตอนการบรรจุ สี (บริ เ วณ ระดับความดังของเสียง
แผนกผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ)

dB(A)

7. ขั้ น ตอนการบรรจุ สี (บริ เ วณ ระดับความดังของเสียง
Office แผนกผลิตหมึกพิมพ
ออฟเซท)

dB(A)

88.1 - 92.4*

1. วางแผนการซอมบํารุงเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ

90

87.2 - 88.5

2. ในบริเวณที่มีระดับเสียงสูงเกินกวาคามาตรฐาน บริษัทจะออกกฎใน
การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน เชน การสวมใสที่
ครอบหู

90

77.0 - 77.8

90

3. สร า งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ ห แ ก พ นั ก งานในการปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ที่
ถูกตองในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสวนรวม
4. จัดใหมีการตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงานประจําป

สวนที่ 2 หนาที่ 31

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

กระบวนการผลิตทีก่ อใหเกิด
มลพิษ

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประเภทของมลพิษ

หนวย

คามาตรฐาน

คาที่วัดได

แผนการควบคุมและบําบัด
1. น้ําทิ้ งจากโรงงานมาจากน้ํา ที่ใ ชใ นขั้ น ตอนการทดสอบการพน สี
เทานั้น บริษัทจึงมีปริมาณน้ําทิ้งสูภายนอกนอยมาก นอกจากนี้ ใน
กระบวนการผลิตของบริษัทจะใชตัวทําละลายทั้งหมด จึงมีการใช
น้ําในกระบวนการตรวจสอบเทานั้น

8. ขั้ น ตอนการทํ า ความสะอาด น้ํ า มั น ล า งเครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ
อุปกรณ
ตางๆ

2. กาก และตัวทําละลายที่เหลือจากการใชแลว บริษัทจะขายตอไปยัง
บริษัทผูรับเหมาซื้อที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อนําไปใชรี
ไซเคิล (Recycle) เปนตัวทําละลายเกรดต่ําตอไป
หมายเหตุ : เปนการสุมตรวจในบริเวณตางๆของโรงงาน
* ในบริเวณแผนกผลิตหมึกพิมพออฟเซทที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานนั้น เนื่องจากในวันตรวจวัดบริษัทมีการซอมแซมและทดลองเดินเครื่องจักร ซึ่งทําใหบริเวณดังกลาวเกิดเสียงดัง

สวนที่ 2 หนาที่ 32

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

3.6
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งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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