บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and
Components) ที่ทําจากโลหะ เชน เหล็กกลา, เหล็กหลอ, เหล็กทุบขึ้นรูป, สแตนเลส และอลูมิเนียม เปน
ตน โดยรูปราง ลักษณะและคุณสมบัติของชิ้นงานจะเปนไปตามการออกแบบของลูกคา
ทั้งนี้ชิ้นสวนที่ผลิตใหแกลูกคาแตละรายจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความ
ตองการของลูกคาที่จะนําไปใชงาน ซึ่งลักษณะของชิ้นสวนที่บริษัทผลิตมีลักษณะตางๆ กัน เชน รูปราง
ขนาดมิติ ลักษณะของวัตถุดิบ คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ ความเรียบผิว เปนตน
ทั้ ง นี้ แ ม ว า ชิ้ น ส ว นของบริ ษั ท สามารถนํ า ไปใช ง านได ใ นอุ ต สาหกรรมหลายประเภท และ
หลากหลายประเภทของผลิตภัณฑ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการนําไปใชงานและการออกแบบชิ้นงานของ
ลู ก ค า แต ป จ จุ บั น ลู ก ค า ของบริ ษั ท ส ว นใหญ จ ะเป น กลุ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต , อุ ต สาหกรรม
คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล โดย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ทที่ นํ าไปใช เ ป น ส ว นประกอบในชิ้ น สว นและอุ ป กรณ ต า งๆ ของลู ก ค า ในแต ล ะ
อุตสาหกรรมมีตัวอยางดังนี้
ก) อุตสาหกรรมยานยนต บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงใหแกลูกคา
ของบริษัทซึ่งเปนผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต (Product Maker) และผูผลิตและจัดหาอุปกรณ
ขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1 จะนําผลิตภัณฑของบริษัทไปเปน
สวนประกอบในชิ้นสวนของรถยนต ไดแก ชิ้นสวนในเครื่องยนต ระบบควบคุมการขับเคลื่อน
ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอรปดน้ําฝน และสตารตเตอร เปนตน สวนผูผลิตชิ้นสวนขั้นที่ 1 ของ
รถจักรยานยนตจะนําชิ้นสวนของบริษัทไปใชเปนชิ้นสวนเครื่องยนตและระบบคลัชท เปนตน โดย
ลูกคาของบริษัท ไดแก บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย), บจ. อีซูซุ มอเตอร (โปแลนด), บจ. วาลีโอ
สยาม เทอรมอลซิสเต็มส, บจ. ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง, บจ. เจเทคโตะ ออโต
โมทีฟ (ประเทศไทย), บจ. เอฟซีซี (ประเทศไทย), บจ. ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง, บจ. เอ็น เอช เค
พรีซิชั่น (ประเทศไทย), บจ. เด็นโซ (ประเทศไทย) เปนตน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ตัวอยางผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยานยนตที่ใชชิ้นสวนของบริษัทเปนสวนประกอบ

ข) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น บริษัทเปนผูผลิตและจําหนาย
ชิ้นสวนใหแกผูผลิตคอมเพรสเซอรสําหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น (Product Maker)
โดยตรง โดยลูกคาของบริษัท ไดแก บจ. อิเมอรสัน อิเลคทริค (ประเทศไทย), บริษัท อิเมอรสัน ไคล
เมท เทคโนโลยี เปนตน
ตัวอยางผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นที่ใชชิ้นสวน
ของบริษัทเปนสวนประกอบ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ค) อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนใหแกผูผลิตกลองถายภาพ
ดิจิตอล (Product Maker) โดยตรง โดยชิ้นสวนที่บริษัทจําหนาย ไดแก ชิ้นสวนในชุดซูมของกลอง
ถายภาพ โดยลูกคาของบริษัท ไดแก บจ. นิคอน (ประเทศไทย)
ตัวอยางผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลที่ใชชิ้นสวนของบริษัทเปนสวนประกอบ

โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามประเภทของลูกคาในป 2551 – 2553 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2551
ป 2552
ป 2553
งวด 6 เดือนแรก งวด 6 เดือนแรก
ป 2553
ป 2554
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
1. อุตสาหกรรมยานยนต
430.50 59.39 375.31 61.50 559.50 61.49 268.56 61.67 292.65 60.67
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร 228.31 31.50 130.77 21.43 125.28 13.77
59.38 13.63 77.86 16.14
เครื่อง ปรับอากาศและเครื่อง
ทําความเย็น
3. อุตสาหกรรมกลองถายภาพ
42.67 5.89 84.33 13.82 198.73 21.84
95.51 21.93 99.10 20.54
ดิจิตอล
4. อื่น ๆ
22.38 3.09 18.81 3.08 24.17 2.66
11.09 2.55
8.74 1.81
รวมรายไดจากการขาย
723.86 99.88 609.22 99.84 907.67 99.76 434.53 99.78 478.34 99.16
รายไดอนื่ *
0.90 0.12
1.00 0.16
2.21 0.24
0.98 0.22
4.05 0.84
รายไดรวม
724.76 100.00 610.23 100.00 909.88 100.00 435.51 100.00 482.39 100.00
ในป 2552 และ 2553 บริษัทไดจัดประเภทรายไดอื่น โดยนํารายไดอื่นจากการขายเศษชิ้นสวนไปหักออกจากตนทุนขาย ดังนั้น ใน
ป 2551 จึงไดจัดประเภทรายไดอื่นใหเปนฐานเดียวกันเพื่อประโยชนในการวิเคราะหและเปรียบเทียบ (งบการเงินที่ผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตในป 2551 แสดงรายไดอื่นเทากับ 22.53 ลานบาท นํารายไดอื่นจากการขายเศษชิ้นสวน
จํานวน 21.63 ลานบาท ไปหักออกจากตนทุนขาย ทําใหจํานวนที่แสดงในตารางงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขางตนเทากับ 0.90 ลาน
บาท)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยแยกตามประเภทของลูกคาในป 2553 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2554

1. อุตสาหกรรมยานยนต
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่อง ปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
3. อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล
4. อื่น ๆ
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอนื่
รายไดรวม

งบการเงินรวม
ป 2553
งวด 6 เดือนแรก
ป 2554
ลานบาท
รอยละ ลานบาท รอยละ
559.50
61.59
292.65
60.70
125.28
13.79
77.86
16.15
198.73
21.88
99.10
20.55
24.17
2.66
8.74
1.81
907.67
99.92
478.34
99.21
0.71
0.08
3.80
0.79
908.38 100.00
482.14 100.00

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑที่สําคัญ
กลยุทธการแขงขัน
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining &
Cold Forging) ที่ไดรับการยอมรับจากลูกคาในดานคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการใหบริการ
โดยบริษัทใหความสําคัญและใสใจในการผลิตตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ, การออกแบบกระบวนการผลิต,
การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบรอยของชิ้นสวน และการสงมอบ
ใหแกลูกคาไดตรงเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวาชิ้นสวนที่บริษัทผลิตตรงตามความตองการและการออกแบบ
ของลูกคา ดังจะเห็นไดจากการเติบโตอยางตอเนื่องของรายไดของบริษัท ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย
ตอป (CAGR) ประมาณรอยละ 37 ระหวางป 2538 – 2553
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
การเติบโตของรายไดของบริษัท
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หมายเหตุ: ป 2543 – 2547 รวมรายไดของบริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทในขณะนั้น
ที่มา: บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทไดเพิ่มปริมาณจํานวนและประเภทของสินคาอยางตอเนื่อง ทั้งจากลูกคาปจจุบัน
และลูกคารายใหมเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคงของรายไดของบริษัท ซึ่งในป 2553 บริษัทได
เพิ่มรายการผลิตชิ้นสวนใหมประมาณรอยละ 31 จากป 2552
สัดสวนการผลิตชิ้นสวนเดิมและชิ้นสวนใหมเพิ่มเติมในป 2553
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คอมเพรสเซอร

ชิ้นสวนที่ผ ลิตเดิม

กลองถายภาพดิจิตอล

ชิ้นสวนใหมท ี่ผ ลิตเพิ่มเติม

ที่มา: บริษัท

ทั้งนี้ผูผลิตที่นําชิ้นสวนของบริษัทไปเปนสวนประกอบมีทั้งผูผลิตสินคา (Product Maker) และ
ผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยกลยุทธที่บริษัทใช
ในการแขงขัน เปนดังนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
(1) คุณภาพของชิ้นสวน บริษัทใหความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพของชิ้นสวนที่บริษัทผลิต เพื่อให
ชิ้นสวนดังกลาวมีคุณสมบัติตรงตามความตองการและการออกแบบของลูกคา โดยบริษัทจะจัดหา
วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกคากําหนด, ออกแบบกระบวนการผลิตบนคอมพิวเตอร, การกํากับ
ดูแลกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวนที่ผลิตเสร็จแลว
โดยบริษัทจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวนที่ผลิตเสร็จแลว 2 ระดับ คือ (1) การตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ (2) การตรวจสอบขั้นสุดทายกอนสงมอบใหแกลูกคา
ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาชิ้นสวนที่บริษัทผลิตและสงมอบใหแกลูกคามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกคากําหนด
และออกแบบ
(2) ความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน บริษัทใหความสําคัญในการควบคุมและจัดสงชิ้นสวนใหแก
ลูกคาไดตรงตามเวลาและสามารถสงมอบงานไดอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหกระบวนการผลิตของลูกคา
เปนไปอยางตอเนื่อง และเปนการสรางความเชื่อมั่นในการทํางานของบริษัท
(3) ความมั่นคงในการผลิต บริษัทสามารถผลิตและจัดหาชิ้นสวนไดตรงตามรูปแบบความตองการของ
ลูกคา และในปริมาณที่กําหนด อันสงผลใหลูกคาสามารถบริหารกระบวนการผลิตเพื่อขจัดความสูญ
เปลาของปจจัยการผลิตตางๆ ใหถูกนํามาใชแบบทันเวลาพอดี (Just-in-time)
(4) ความสามารถในการเพิ่มหรือขยายกําลังการผลิต บริ ษั ท สามารถเพิ่ ม หรื อ ขยายกํ า ลั ง การผลิ ต
ชิ้นสวนเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกคา โดยสามารถผลิตชิ้นสวนไดใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นหากมีความตองการจากลูกคา
(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนทุน บริษัทมุงมั่นที่จะ
พัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการตนทุนอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข ง ขั น และจู ง ใจลู ก ค า เนื่ อ งจากโครงสร า งการกํ า หนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท และใน
อุตสาหกรรมมีลักษณะเปนแบบตนทุนบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) ดังนั้นการที่บริษัท
สามารถบริหารจัดการใหตนทุนลดลงจะทําใหตนทุนของลูกคาลดลงดวยเชนกัน ซึ่งจะชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของลูกคา
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได พั ฒ นาและนํ า กระบวนการรวมถึ ง ระบบการดํ า เนิ น งานมาประยุ ก ต ใ ช ใ น
กระบวนการผลิตของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนทุน ไดแก
• การขยายขอบเขตในการดํ า เนิ น งาน บริ ษั ท ได เ พิ่ ม สายการผลิ ต ที่ มี ค วามต อ เนื่ อ งซึ่ ง เป น
กระบวนการตอเนื่องจากสายการผลิตหลักของบริษัทเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ เชน การชุบ
เคลือบผิว ซึ่งเริ่มใชงานครั้งแรกในไตรมาสที่ 2 ป 2554 และการปรับคุณสมบัติดวยความรอน
(Heat Treatment) จะอยูในสายการผลิตในโรงงานใหมที่บริษัทกําลังดําเนินการกอสราง เปนตน
ในอดีตบริษัทตองวาจางบุคคลภายนอกในการทํากระบวนการดังกลาว ซึ่งทําใหมีคาใชจาย
ในการขนสงและประสานงาน คาใชจายการวาจางบุคคลภายนอก รวมถึงคาใชจายบุคลากรใน
การตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้การวาจางบุคคลภายนอกยังทําใหบริษัทใชเวลาในการผลิต
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ชิ้นงานยาวนานขึ้น เนื่องจากมีระยะเวลาในการขนสงชิ้นงานไป-กลับ และระยะเวลาในการ
ดําเนินการของบุคคลภายนอก ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท
การที่บริษัทขยายขอบเขตในการดําเนินงานใหครอบคลุมกระบวนการดังกลาวจะทําให
สามารถบริหารตนทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และระยะเวลาในการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• การพั ฒนากระบวนการผลิตและการจัด การเพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพ บริษั ทมุงมั่ นที่จะพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการตนทุนอยางตอเนื่อง โดยในเบื้องตนบริษัทไดเริ่มนํา
ระบบ TOYOTA Production System (TPS) มาประยุกตใชในป 2551 และมีเปาหมายวาจะนํา
ระบบ TPS มาประยุกต ใชในทุก ระบบและทุก ระดั บให ไดภ ายในป 2554 รวมถึ งการนํ า
กระบวนการขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Forging) และกระบวนการชุบโลหะ (Anodizing) มาใชใน
กระบวนการผลิตของบริษัทในป 2552 และป 2554 ตามลําดับ ซึ่งทําใหบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุนในการผลิต อันนํามาซึ่งการรักษาความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ดังแผนภาพ
ตอไปนี้
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
Cold
Forging

35%
29.70%
30%

อัตราทํากําไรปรับตัว เพิ่มขึ้นจากการ
บริหารการจัดการและการบริหาร
ตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ

27.34%
23.60%

25%

25.51%
22.68%

20%

25.51%

23.73%

15.91%

15.93%

13.36%

15%

26.60%

Anodizing

10.80%
10%
5%
0%
2550

อัตรากําไรขั้น ตน

2551

2552

อัตรากําไรสุท ธิ

2553

2554

อัตรากําไรกอนหั กดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา

ที่มา: บริษัท

นอกจากนี้ บริ ษั ท มี เ ป า หมายที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของแรงงาน (Labor
Productivity) โดยการนําระบบปอนชิ้นงานอัตโนมัติมาประยุกตใชในสายการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชเครื่องจักร ชวยใหผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งเปนโอกาสใหพนักงาน
ไดพัฒนาความสามารถเพื่อทํางานที่ใชทักษะสูงขึ้น
(6) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ (Product Shift) โดยบริษัทมีการกระจายผลิตภัณฑใน
หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะมุงเนนการผลิตสินคาในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต รวมถึงบริษัทยัง
สวนที่ 2 หนาที่ 31

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่มีอัตราผลกําไรต่ําไปสูผลิตภัณฑที่มีอัตราผลกําไรที่
สูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากในอดีตที่บริษัทไดปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑจากการผลิตชิ้นสวนเครื่องพิมพที่มี
การแขงขันสูง ไปสูการผลิตและจําหนายชิ้นสวนเพื่อใชในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรและเครื่องทํา
ความเย็น รวมถึงชิ้นสวนเพื่อใชในอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลในปจจุบัน ดังจะเห็นไดจาก
แผนภาพดังตอไปนี้
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑของบริษัท
โครงสรางรายได
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หมายเหตุ: ป 2543 – 2547 รวมรายไดของบริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทในขณะนั้น
ที่มา: บริษัท

(7) ความรับผิดชอบและความสัมพันธที่ดีตอลูกคา
• ความสามารถในการปรับเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ในบางกรณี
ลูกคาอาจมีความตองการชิ้นสวนของบริษัทเพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งอยางกระทันหัน บริษัท
ก็มี ค วามสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ย นสายการผลิ ตเพื่ อ เพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต ให ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของลูกคาไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหการผลิตและการทํางานของลูกคาสามารถ
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
• การรักษาความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธกับลูกคาใน
ระยะยาว โดยการจัดเตรียมและรักษากําลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกคาอยางตอเนื่องจนกวา
จะหมดรุน รวมถึงขยายกําลังการผลิตและเพิ่มกระบวนการใหมๆ เพื่อใหบริการครบวงจร
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• การรักษาความลับของลูกคา บริษัทใหความสําคัญกับการรักษาความลับของลูกคา โดยบริษัทจะ
ควบคุมดูแลไมใหมีการนําขอมูลทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนที่ลูกคาวาจางบริษัทผลิต
หรือขอมูลอื่นใดที่เปนความลับการคาของลูกคา รวมถึงขอมูลอื่นใดที่จะสงผลตอความสามารถ
ในการแขงขันและการทําธุรกิจของบริษัท นํามาเปดเผยตอบุคคลภายนอกหรือนําขอมูลดังกลาว
ไปหาประโยชนเพื่อการสวนตัว
ลักษณะลูกคาและกลุม ลูกคาเปาหมาย
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งมีผลิตภัณฑหลายประเภทโดย
สามารถนําไปใชงานไดในอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการ
นําไปใชงานของลูกคา โดยปจจุบันลูกคาของบริษัทสวนใหญ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต, อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล
ตัวอยางกลุมลูกคาของบริษัท
1.

2.

3.
4.

ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต

กลุมลูกคาในปจุบันของบริษัท
ผู ผ ลิ ต รถยนต , ผู ผ ลิ ต รถจั ก รยานยนต , ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นใน
เครื่ อ งยนต ระบบควบคุ ม การขั บ เคลื่ อ น ระบบปรั บ อากาศ
ระบบมอเตอรปดน้ําฝน และสตารตเตอร ชิ้นสวนเครื่องยนต
และระบบคลัชทในรถจักรยานยนต เปนตน
อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร ผูผลิตคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทํา
ความเย็น
อุ ต สาหกรรมกล อ งถ า ยภาพ ผูผลิตกลองถายภาพดิจิตอล
ดิจิตอล
อุตสาหกรรมอื่น
ผูผลิตเครื่องพิมพ และผูผลิตแกนเครื่องพิมพ ผูผลิตอุปกรณ
ทางการแพทย เครื่องจักรไฮโดรลิค

ชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทจําหนายชิ้นสวนสวนใหญใหแกผูผลิตชิ้นสวนขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) และผูผลิตสินคา
(Product Maker) ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยในป 2551 – 2553 และสําหรับงวด 6 เดือนแรก
ของป 2554 บริษัทจําหนายชิ้นสวนใหแกลูกคาภายในประเทศในสัดสวนประมาณรอยละ 90 ของรายได
จากการขายทั้งหมด และจําหนายใหแกลูกคาตางประเทศในสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของรายไดจาก
การขายทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
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โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามชองทางการจัดจําหนาย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2553

งบการเงินรวม
2551
งวด 6 เดือนแรก
2553
งวด 6 เดือนแรก
ป 2554
ป 2554
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา
รอยละ มูลคา รอยละ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
รายไดจากการขาย
ลูกคาภายในประเทศ
ลูกคาตางประเทศ
รายไดจากการขาย

643.76 88.93
80.10 11.07
723.86 100.00

566.33 92.96
42.89
7.04
609.22 100.00

841.13 92.67
66.54
7.33
907.67 100.00

428.42 89.56
49.91 10.44
478.34 100.00

841.13 92.67
66.54
7.33
907.67 100.00

428.42
49.91
478.34

นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาจําหนายชิ้นสวนจากราคาตนทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรากําไร (Cost
plus pricing) โดยบริษัทและลูกคาจะเจรจากําหนดราคาจําหนายชิ้นสวนโลหะรวมกันตั้งแตกอนเริ่ม
กระบวนการผลิต
เนื่ อ งจากต น ทุ น ส ว นใหญ ข องชิ้ น ส ว นของบริ ษั ท มาจากราคาวั ต ถุ ดิ บ เช น เหล็ ก แสตนเลส
อลูมิเนียม เปนตน ซึ่งวัตถุดิบดังกลาวเปนสินคาที่มีลักษณะเปน Commodity ราคาของวัตถุดิบดังกลาว
จึงถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบแตละประเภทในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกลาว
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมแลว ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทจะ
ดําเนินการเจรจากับลูกคาเพื่อขอปรับราคาจําหนายชิ้นสวนของบริษัทเพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นตน (Profit
Margin) ของบริษัทใหอยูในระดับที่ยอมรับได กลาวคือ หากราคาตลาดของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
เกินกวารอยละ 10 จากราคาที่ร ะบุไวในสัญญา บริษัทจะมีการเจรจาตอรองกับลูกคาเพื่อทําการ
ปรับเปลี่ยนราคาขายใหสอดคลองกับราคาตนทุนวัตถุดิบที่แทจริง ในทางตรงขามหากราคาวัตถุดิบ
ปรับตัวลดลง ลูกคาก็จะขอเจรจากับบริษัทเพื่อขอปรับลดราคาจําหนายชิ้นสวนเชนกัน ทั้งนี้ สัดสวนราคา
ที่ปรับขึ้นหรือลงโดยสวนใหญจะไมมีการกําหนดตายตัว แตจะขึ้นอยูกับผลการเจรจาในแตละครั้งซึ่งโดย
ปกติจะมีการรับภาระตนทุนรวมกัน โดยลูกคาจะรับภาระเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามในการเจรจา
ดังกลาวจะมีความลาชา (lag time) เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุดิบยังคงอยูภายใตความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทจึงยังคงมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู ในทางตรงกันขามหากวัตถุดิบมีราคา
ลดลง ลูกคาก็จะขอเจรจากับบริษัทเพื่อขอปรับลดราคาจําหนายเชนเดียวกัน จึงอาจทําใหบริษัทมีอัตรา
กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญจากระดับปกติในชวงระยะเวลาหนึ่ง
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายใหแกลูกคาที่มีพื้นฐานการทําธุรกรรมที่เปนอิสระตอ
กัน(Arm’s Length)และอยางเทาเทียมกัน โดยไมคําถึงความสัมพันธอื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธ
ทางการคาปกติ แมวาสินคาที่ลูกคาแตละรายสั่งผลิตจะมีขนาด รูปราง ขั้นตอนการผลิตและประเภทของ
วัตถุดิบที่ใชแตกตางกัน แตบริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาบนพื้นฐานเดียวกันคือจะกําหนดราคา
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10.44
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ขายโดยพิจารณาจากตนทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรากําไร(Cost Plus Pricing) ซึ่งบริษัทใชหลักเกณฑใน
การกําหนดราคาขายเปนมาตรฐานเดียวกันและเปนเงื่อนไขการคาปกติ ทั้งนี้อัตรากําไรและเงื่อนไข
ทางการคาของลู กคาแตละราย อาจแตกตางกันไดขึ้น อยูกับสภาวะการแขงขันของแตละอุ ตสาหกรรมและ
ปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ (ทั้ ง นี้ อั ต รากํ า ไรขั้ น ต น ของบริ ษั ท ในงวด 6 เดื อ นแรกป 2554 ของลู ก ค า ในกลุ ม

อุตสาหกรรมยานยนตเฉลี่ยเทากับรอยละ 21.16 กลุมอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและ
เครื่องทําความเย็นเฉลี่ยเทากับรอยละ 27.68 และกลุมอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลเฉลี่ยเทากับรอย
ละ 30.76)โดยบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต
อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย โดยปริมาณการผลิตรถยนตของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามภาวะการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศจากปริมาณการผลิตรถยนต 928,081 คันในป 2547 เพิ่มขึ้นเปน 1,394,029 คันในป 2551 และ
ปรั บ ตั ว ลดลงเหลื อ 999,378 คั น ในป 2552 เนื่ อ งจากภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศในสหภาพยุโรปที่สงผลใหภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวตามไปดวย แต
อยางไรก็ตามในป 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกเริ่มฟนตัว สงผลใหภาวะอุตสาหกรรม
รถยนตฟนตัวตามไปดวย โดยปริมาณการผลิตรถยนตในป 2553 มีจํานวน 1,645,304 คัน เพิ่มขึ้นจากป
2552 ที่มีปริมาณการผลิตเพียง 999,378 คัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 64.631
ในป 2553 ยอดขายรถยนตในประเทศมีจํานวนสูงสุดในรอบ 18 ปที่ผานมา โดยมีจํานวน 800,357
คัน อันเนื่องมาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ อยางไรก็ตาม ในชวงป 2548 – 2552 ยอดขาย
รถยนตภายในประเทศไทยมีแนวโนมที่ทรงตัวและโนมเอียงไปในทิศทางที่จะลดลง ซึ่งเกิดจากการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและปญหาความขัดแยงทางการเมืองในชวงกอนหนานี้ โดยยอดขายรถยนต
ภายในประเทศลดลงจาก 703,432 คันในป 2548 เหลือ 548,871 คันในป 2552 แตจากการที่ผูผลิตรถยนต
รายใหญของโลกหลายรายไดตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการ
สงออกไปจําหนายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคใกลเคียง จึงสงผลใหปริมาณการสงออก
รถยนตไปตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 332,053 ในป 2547 เพิ่มขึ้นเปน 775,652 คันในป 2551
แมวายอดการสงออกจะลดลงเหลือ 535,596 คันในป 2552 ก็ตาม ซึ่งการลดลงดังกลาวเปนผลมาจากการ
ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก อยางไรก็ตาม ในป 2553 ยอดขายรถยนตภายในประเทศและยอด
การสงออกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 โดยยอดขายรถยนตภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก
548,871 คันในป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 800,357 คันในป 2553 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 45.82 และยอดการสงออก
รถยนตเพิ่มขึ้นจาก 535,596 คันในป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 896,065 คันในป 2553 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67.30

1

ที่มา: สถาบันยานยนต
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ซึ่งเปนผลมาจากการที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัว สงผลใหภาวะอุตสาหกรรม
รถยนตฟนตัวตามไปดวย รายละเอียดเปนดังนี้
2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

การผลิตรถยนต
ปริมาณ (คัน)

928,081 1,125,316 1,188,044 1,287,346 1,394,029

อัตราการขยายตัว (%)
ยอดขายรถยนต
ปริมาณ (คัน)

626,026

อัตราการขยายตัว (%)

999,378 1,645,304

21.25%

5.57%

8.36%

8.29% (28.31)%

64.63%

703,432

682,161

631,251

615,269

548,871

800,357

12.36%

(3.02)%

(7.46)%

(2.53)% (10.79)%

45.82%

440,715

538,966

690,100

775,652

535,596

896,065

32.72%

22.29%

28.04%

12.40% (30.95)%

67.30%

การสงออก
ปริมาณ (คัน)
อัตราการขยายตัว (%)
ที่มา

:

332,053

สถาบันยานยนต (Thailand Automotive Institute)

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะขยายตัวตอไปในอนาคต โดยปจจัยสําคัญที่จะ
สนับสนุนการขยายตัวดังกลาว ไดแก การผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน (อีโคคาร) ซึ่งรัฐบาลไดใหการ
สนับสนุนผูผลิตรถยนตในการผลิตอีโคคารทั้งในดานของสิทธิประโยชนทางภาษีและการสนับสนุน
ทางดานสาธารณูปโภค โดยปจจุบันมีผูผลิตรถยนตไดยื่นขอรับสิทธิประโยชนและไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) รวมจํานวน 5 ราย มีกําลังการผลิตสูงสุด
รวมกันประมาณ 565,000 คันตอป
นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตอีกประการหนึ่ง คือ การทําขอตกลง
เขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) ของกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)
ผูผลิตรถยนตโดยเฉพาะผูสงออกรถยนตจะไดรับประโยชนจากการลดลงของภาษีศุลกากรภายใตกรอบ
ความตกลงการคาเสรีดังกลาว ที่จะทําใหผูสงออกมีความสามารถในการแขงขันในตลาดของประเทศคูคา
ในกลุมอาเซียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหปริมาณการสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มขึ้น และสงผลตอปริมาณการ
ผลิตรถยนตของประเทศไทยในที่สุด อยางไรก็ตามในทางตรงกันขามผูผลิตรถยนตก็อาจมีแผนจัดตั้ง
สายการผลิตรถยนตรุนใหมในประเทศอื่นในกลุมอาเซียนที่มีความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายใน
ปริมาณที่คุมคากับการลงทุนจัดตั้งสายการผลิต
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตในป 2554 กระทรวงอุตสาหกรรมคาดวาจะมีการขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา โดยการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกยังคงขยาย
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ตัวอยางตอเนื่อง สําหรับตลาดในประเทศ จะมีการแนะนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาดมากขึ้น ในขณะที่
ตลาดสงออกยังคงสามารถสงออกรถยนตไปในตลาดหลักของยานยนตแตละประเภทไดอยางตอเนื่อง2
นอกจากนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดคาดวาปริมาณการสงออกรถยนตของไทยในป 2554 จะอยูระหวาง
970,000 – 1,015,000 คัน หรือขยายตัวรอยละ 7 – 12 ซึ่งจากปริมาณรถยนตสงออกที่จะขยายตัวตอเนื่อง
เชนเดียวกับตลาดรถยนตในประเทศ และจะสงผลใหการผลิตรถยนตในประเทศขยายตัวรอยละ 7 – 12
หรือคิดเปนจํานวนรถยนต 1.78 – 1.86 ลานคัน ทิศทางการขยายตลาดสงออกที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจะทํา
ใหการผลิตรถยนตในประเทศมีโอกาสพุงขึ้นไปแตะระดับ 2 ลานคันในป 25553
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคมป 2554
คาดว าจะมี ผลกระทบตอ ผู ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ เนื่องจากโรงงานผลิ ต
ชิ้นสวนในญี่ปุนผลิตชิ้นสวนบางประเภทไดลดลง ทําใหตองชะลอปริมาณการผลิตรถยนตลงเพื่อให
สอดคลองกับปริมาณชิ้นสวนที่มีจํานวนจํากัด ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทคาดวาเหตุการณดังกลาวนาจะมี
ผลกระทบตอผูประกอบการในระยะสั้นเทานั้น เนื่องจากผูผลิตรถยนตตางจะตองเรงหาโรงงานผลิต
ชิ้นสวนใหมเพื่อทดแทนชิ้นสวนที่ขาดแคลนเพื่อปรับใหปริมาณการผลิตกลับสูสภาวะปกติและเพื่อผลิต
ใหทันยอดสั่งซื้อที่ตกคางในชวงกอนหนานี้ใหไดโดยเร็วที่สุดตอไป นอกจากนี้ เหตุการณภัยธรรมชาติ
ในญี่ปุนอาจเปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันการกระจายความเสี่ยงของบริษัทญี่ปุนใหออกไปตั้งฐานการ
ผลิตนอกประเทศเพิ่มเติมในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่บริษัทญี่ปุนใหความสนใจใน
การเขามาขยายการลงทุน ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจ Survey Report on Overseas Business
Operations by Japanese Manufacturing Companies ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดทําโดย Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) ในเดือนธันวาคม 2553 พบวา บริษัทญี่ปุนในอุตสาหกรรมยานยนตมีแผนการลงทุน
ในชวง 3 ปขางหนาในประเทศไทยเปนอันดับสามจากประเทศตางๆ ทั่วโลก รองจากประเทศอินเดียและ
ประเทศจีน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายๆ ดาน อาทิ ประสบการณที่ยาวนานในอุตสาหกรรมรถยนต
แรงงานฝมือ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการคมนาคมที่สะดวก อุตสาหกรรมชิ้นสวนในประเทศที่
รองรับอุตสาหกรรมรถยนต มาตรการสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ และการใชประเทศไทยเปนฐาน
การผลิตเพื่อสงออกไปยังประเทศที่สาม เชน อาเซียน จีน อินเดีย และออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งญี่ปุนยังไมมี
ความตกลง FTA ที่มีผลใชบังคับกับประเทศเหลานี4้

2

ที่มา: รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2553 และแนวโนมป 2554 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
3
ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย อางอิงจากนิตยสาร Positioning มกราคม 2554
4
ที่มา: บทวิเคราะหเรื่องนโยบายดานอุตสาหกรรมรถยนตของญี่ปุน โดยสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ
กรุงโตเกียว ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
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ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต
ในป 2553 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในประเทศขยายตัวเมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยมีปริมาณ
การผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2,108,367 คันในป 2552 เปน 2,687,140 คัน ซึ่งสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และประเทศคูคาที่สําคัญของตลาดรถจักรยานยนต สําหรับการจําหนายรถจักรยานยนต
ภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,535,461 คันในป 2552 เปน 1,845,997 คันในป 2553 ซึ่งเปน
ผลจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สงผลใหผูบริโภคมีการใชจายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรายไดของเกษตรกรปรับตัวดีขึ้น
อันเนื่องจากราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้น สําหรับตลาดสงออกที่มีการขยายตัว สวนหนึ่งเนื่องมาจากมี
ผูประกอบการรายใหญสงออกรถจักรยานยนตรุนใหมไปยังทวีปยุโรปและญี่ปุน
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในป 2554 กระทรวงอุตสาหกรรมคาดวาจะมีการขยายตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง สําหรับตลาดภายในประเทศ จะมีการแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหมออกสู
ตลาดมากขึ้น ในขณะที่ตลาดสงออกยังสามารถสงออกไปในตลาดหลักของรถจักรยานยนตไดอยาง
ตอเนื่อง5
2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

การผลิตรถจักรยานยนต
ปริมาณ (คัน)
อัตราการขยายตัว (%)

2,867,295 3,548,132 3,547,659 3,341,498 3,025,753 2,108,367 2,687,140
23.74%

(0.01)%

(5.81)%

(9.45)% (30.32)%

27.45%

ยอดขายรถจักรยานยนตในประเทศ
ปริมาณ (คัน)
อัตราการขยายตัว (%)

2,026,841 2,112,426 2,054,588 1,598,613 1,703,376 1,535,461 1,845,997
4.22%

(2.74)% (22.19)%

6.55%

(9.86)%

20.22%

831,287 1,337,586 1,575,393 1,790,739 1,252,584

588,398

816,427

13.67% (30.05)% (53.03)%

38.75%

การสงออก
ปริมาณ (คัน)
อัตราการขยายตัว (%)
ที่มา :

60.91%

17.78%

สถาบันยานยนต (Thailand Automotive Institute)

อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศอินโดนีเซีย
จํานวนประชากรตอจํานวนรถยนต
อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตและยังไมอยูในภาวะอิ่มตัว ทั้งนี้ จากขอมูลของ
The Motor Industry of Japan 2010 ระบุวาสําหรับประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย กลุมประเทศพัฒนาแลว
5

ที่มา: รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2553 และแนวโนมป 2554 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
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และโดยเฉลี่ยทั่วโลก จํานวนประชากรตอจํานวนรถยนต เทากับ 16.1 คนตอคัน 50 คนตอคัน 1.6-2.2 คนตอคัน
และ 9.5 คนตอคัน ตามลําดับ
นั่นคือในประเทศไทย ประชากรจํานวน 1,000 คน เปนเจาของรถยนตประมาณ 62 คัน เทียบกับกลุม
ประเทศพัฒนาแลวที่โดยเฉลี่ยประชากรจํานวน 1,000 คน เปนเจาของรถยนตประมาณ 450-600 คัน และโดย
เฉลี่ยทั่วโลก ประชากรจํานวน 1,000 คน เปนเจาของรถยนตประมาณ 105 คัน
สําหรับประเทศอินโดนีเซียนั้น จํานวนประชากร 1,000 คน เปนเจาของรถยนตประมาณ 20 คัน แสดง
ถึงโอกาสการเติบโตที่สูงของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศอินโดนีเซีย

60.0

50.0

50.0

34.9

40.0
30.0

16.1

20.0
10.0

1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2

เฉลี่ย 9.5
อินโดนีเซีย

จีน

ประเทศไทย

ญี่ปุน

สหรัฐอเมริกา

เบลเยี่ยม

สเปน

เยอรมัน

สหราชอาณาจักร

ฝรั่งเศส

ออสเตรีย

สวิตเซอรแลนด

ออสเตรเลี ย

แคนาดา

0.0
อิตาลี

จํานวนประชากรตอรถยนตโดยสาร

จํานวนประชากรตอจํานวนรถยนต (ขอมูลป 2551)

ที่มา: The Motor Industry of Japan 2010
นอกจากนี้ สถาบันยานยนตแหงประเทศไทยคาดการณวา ในป 2554 ยอดการผลิตรถยนตในประเทศ
ไทยจะเทากับประมาณ 1.8 ลานคัน และคาดวาจะเพิ่มเปน 2.5 ลานคันในป 2558
อุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในประเทศอินโดนีเซียมีการเติบโตที่สูง โดย
อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของยอดการผลิตรถยนตในประเทศอินโดนีเซียตั้งแตป 2549 ถึงป 2553 เทากับ
ประมาณรอยละ 24.1 และ อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของยอดการผลิตรถจักรยานยนตในประเทศอินโดนีเซีย
ตั้งแตป 2543 ถึงป 2553 เทากับประมาณรอยละ 22.4
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ที่มา: The Association of Indonesia Automotive Industries

ที่มา: Indonesian Motorcycles Industry Association
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ GDP per capita ของประเทศอินโดนีเซียจากประมาณ 3,000 ลานเหรียญ
สหรัฐในป 2553 เปนประมาณ 4,000 ลานเหรียญสหรัฐในป 2557 (ที่มา: ขอมูลจาก PT Bahana Securities )
รวมถึ ง การพั ฒ นาด า นโครงสร า งพื้ น ฐานของประเทศ คาดว า จะส ง ผลให ต ลาดอุ ต สาหกรรมยานยนต ใ น
อินโดนีเซียยังมีโอกาสการเติบโตที่สูงในอนาคต
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ประมาณการตลาดยานยนตในประเทศอินโดนีเซีย
('000 หนวย)

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

อัตราการเติบโตเฉลี่ย 2553-2561

244

= รอยละ 10.5

197
192
123
95
327
106
2553
รถยนตโดยสาร

504
261
2558
รถ MPV/Minivan

254
620
330
2561
รถ SUV
รถ LCV

ที่มา: Frost & Sullivan
ประเทศอินโดนีเซียมีโอกาสเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมยานยนต (auto hub) แหงใหมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในอนาคต โดยประมาณการสวนแบงการตลาดของยอดการผลิตรถยนตสําหรับป 2554
ของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียสูงเปนอันดับหนึ่งและอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ซึ่งเทากับประมาณรอยละ 54 และรอยละ 24 ตามลําดับ โดยหากรวมประมาณการสวนแบงการตลาดของทั้งสอง
ประเทศแลวจะมีสัดสวนที่สูงถึงประมาณรอยละ 78 นอกจากนี้ สําหรับรถจักรยานยนต ประมาณการสวนแบง
การตลาดของยอดการผลิตสําหรับป 2554 ของประเทศอินโดนีเซียเปนอันดับหนึ่งของภูมิภาค ซึ่งสูงถึงประมาณ
รอยละ 64 ทั้งนี้หากรวมประมาณการสวนแบงการตลาดของยอดการผลิตรถจักรยานยนตสําหรับป 2554 ของ
ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียแลวจะมีสัดสวนที่สูงถึงประมาณรอยละ 84

(ที่มา: ขอมูลจาก ASEAN Automotive Federation)
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ภาวะอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตจัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งไทยเปนฐานการผลิต
ขนาดใหญที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในสวนที่
กอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก และกอใหเกิดการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตางๆ
ปจจุบันโรงงานชิ้นสวนยานยนตในประเทศมีประมาณ 1,809 ราย6 แบงไดดังนี้
1. ผูผลิตชิ้นสวน Tier 1 ที่เปน Direct OEM Supplier ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนปอนใหแกโรงงาน
ประกอบรถยนตโ ดยตรง ป จจุ บัน มีผู ประกอบการทั้งสิ้ น 709 ราย แบง เป นผูผ ลิต ชิ้น สว น
รถยนต 386 ราย ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นรถจั ก รยานยนต 201 ราย และผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นรถยนต แ ละ
จักรยานยนต 122 ราย
2. ผูผลิตชิ้นสวน Tier 2 และ Tier 3 ปจจุบันมีผูประกอบการทั้งสิ้น 1,100 ราย สวนใหญเปน
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ลักษณะการแขงขันจะไมใช Head-on Competition แตเปน
อุตสาหกรรมที่มีการกระจายตัวมาก โดยสวนใหญแลวแตละบริษัทจะมีความชํานาญเฉพาะดาน และ
ตามปกติแลวลูกคาจะมีขนาดใหญกวาผูประกอบการมาก ทําใหลูกคาเลือกใชผูประกอบการหลายราย
สําหรับชิ้นสวนแตละอยาง และความสัมพันธระหวางผูประกอบการและลูกคาโดยปกติจะเปนไปในรูป
ของการพยายามพัฒนา Supplier เพื่อใหสามารถสงชิ้นสวนใหแกลูกคารายนั้นๆ ไดในระยะยาวเนื่องจาก
การพัฒนา Supplier แตละรายใหมีคุณภาพตามความตองการของลูกคาไดนั้นไมใชเรื่องงาย และหาก
ชิ้นสวนใดชิ้นสวนหนึ่งมีปญหาเกิดขึ้น จะมีผลกระทบตอลูกคารายนั้นทําใหไมสามารถสงมอบงานได
ตามระยะเวลาที่ กํ า หนด อย า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากในอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นยานยนต เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นา
Supplier ขึ้นมาแลวจะมีการดูแล Supplier ใหเติบโตไปพรอมกับลูกคารายนั้นๆ ในสวนของบริษัทนั้น มี
ลักษณะเดนเพิ่มเติม คือไมไดมุงเนนเฉพาะผลิตภัณฑที่ใชเฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
หากแตผลิตชิ้นสวนที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยฉพาะ ทําใหบริษัทมีลูกคาอยูในหลากหลายอุตสาหกรรมจึง
ไมมีคูแขงที่ชัดเจน
ในป 2553 อุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนตของประเทศไทยสามารถกลับมาฟนตัวอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะยอดผลิตรถยนตสามารถทําลายสถิติจากทุกปที่ผานมาซึ่งมียอดการผลิตรถยนตสูงถึง 1.6 ลาน
คันในขณะที่รถจักรยานยนตมียอดการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 27 จากป 2552 เปน 2.7 ลานคันในป 2553 ทํา
ใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเติบโตตามไปดวย อีกทั้งยังเปนผลจากการลงทุนเพิ่มเติมจากผูผลิตของ
ญี่ปุนเนื่องจากคาเงินเยนที่แข็งตัวขึ้น เปนการเปดโอกาสใหผูผลิตไทยในระดับ SME ไดมีโอกาสมากขึ้น

6

ที่มา: สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
สงผลใหมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตในปที่ผานมาเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 58 จากป 2552 ทั้งนี้ ตลาด
สงออกที่สําคัญไดแก ประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย
มูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนต
หนวย: ลานบาท

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

เครื่องยนต

4,316.07

7,903.79

8,357.93

10,504.24

18,029.29

13,266.37

21,610.40

ชิ้นสวนอะไหล

2,909.44

4,100.47

5,453.40

7,651.20

11,007.04

12,531.85

14,451.09

797.48

683.42

690.37

662.29

2,121.94

994.10

1,304.38

แมพิมพและอุปกรณยึดจับชิ้นงาน
ชิ้นสวนประกอบและอุปกรณ
ชิ้นสวนอื่นๆ
รวม

43,873.39 76,790.69
920.73

87,170.91 112,341.88 132,813.68

1,742.90

729.30

1,356.96

957.44

86,225.42 141,422.74
390.65

561.64

52,817.11 91,221.27 102,401.91 132,516.57 164,929.39 113,408.39 179,350.25

อัตราการขยายตัว (%)

72.71%

12.26%

29.41%

24.46%

(31.24)%

ที่มา: ศูนยสารสนเทศยานยนต (Automotive Intelligent Unit)

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
จากตัวเลขในอดีตขางตนจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมีการเติบโตมาโดยตลอดยกเวน
ในป 2552 เนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งในปตอมาผูประกอบการก็กลับมาฟนตัวได
อีกครั้งในป 2553 โดยมีอัตราการเติบโตสูงสุดในชวง 5 ปที่ผานมา และมีแนวโนมในทิศทางที่ดีใน
อนาคต อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคมป
2554 ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะมีผลกระทบตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใน
ประเทศ เนื่องจากโรงงานผลิตชิ้นสวนในญี่ปุนผลิตชิ้นสวนบางประเภทไดลดลง ทําใหตองชะลอปริมาณ
การผลิตรถยนตลงเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณชิ้นสวนที่มีจํานวนจํากัด ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทคาดวา
เหตุการณดังกลาวนาจะมีผลกระทบตอผูประกอบการในระยะสั้นเทานั้น เนื่องจากผูผลิตรถยนตตาง
จะตองเรงหาโรงงานผลิตชิ้นสวนใหมเพื่อทดแทนชิ้นสวนที่ขาดแคลนเพื่อปรับใหปริมาณการผลิตกลับสู
สภาวะปกติและเพื่อผลิตใหทันยอดสั่งซื้อที่ตกคางในชวงกอนหนานี้ใหไดโดยเร็วที่สุดตอไป นอกจากนี้
เหตุการณภัยธรรมชาติในญี่ปุนอาจเปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันการกระจายความเสี่ยงของบริษัท
ญี่ปุนใหออกไปตั้งฐานการผลิตนอกประเทศเพิ่มเติมในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่
บริษัทญี่ปุนใหความสนใจในการเขามาขยายการลงทุน ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจ Survey Report on
Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดทําโดย Japan
Bank for International Cooperation (JBIC) ในเดือนธันวาคม 2553 พบวา บริษัทญี่ปุนในอุตสาหกรรม
ยานยนตมีแผนการลงทุนในชวง 3 ปขางหนาในประเทศไทยเปนอันดับสามจากประเทศตางๆ ทั่วโลก
รองจากประเทศอินเดียและประเทศจีน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายๆ ดาน อาทิ ประสบการณท่ี
ยาวนานในอุตสาหกรรมรถยนต แรงงานฝมือ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการคมนาคมที่สะดวก
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58.15%

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นในประเทศที่ ร องรั บ อุ ต สาหกรรมรถยนต มาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น
ภายในประเทศ และการใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังประเทศที่สาม เชน อาเซียน จีน
อินเดีย และออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งญี่ปุนยังไมมีความตกลง FTA ที่มีผลใชบังคับกับประเทศเหลานี7้
ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเปนอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมีทิศทางการขยายตัวเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดย
ในชว งป 2548 – 2551 เศรษฐกิจ ของประเทศไทยมีการขยายตั วมาโดยตลอดสง ผลใหยอดการผลิ ต
คอมเพรสเซอรเพิ่มขึ้นจาก 10,538,020 เครื่องในป 2547 เพิ่มขึ้นเปน 11,997,991 เครื่องในป 2551
ในป 2552 เกิดภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศในสหภาพ
ยุ โ รปซึ่ ง ส ง ผลให ภ าวะเศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกรวมถึ ง ประเทศไทยชะลอตั ว ตามไปด ว ย ยอดการผลิ ต
คอมเพรสเซอรจึงลดลงเหลือ 11,836,478 เครื่องในป 2552
อยางไรก็ตามในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกเริ่มฟนตัว
สงผลใหยอดการผลิตคอมเพรสเซอรเพิ่มขึ้นเปน 10,517,901 เครื่องในชวง 9 เดือนแรกของป 2553
เพิ่มขึ้นจากในชวงเดียวกันของป 2552 ที่มียอดการผลิต 8,202,945 เครื่อง
2547

2552
2553
(ม.ค –ก.ย.) (ม.ค.–ก.ย.)
ยอดการผลิตคอมเพรสเซอร 10,538,020 10,686,114 11,015,208 11,916,407 11,997,991 11,836,478 8,202,945 10,517,901
(เครื่อง)
อัตรการขยายตัว (รอยละ)
1.41
3.08
8.18
0.68
(1.35)
28.22
ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (ลานบาท)
3,688,189 3,858,019 4,054,504 4,259,026 4,364,833 4,263,139
3,117,328 3,408,329
อัตรการขยายตัว (รอยละ)
4.60
5.09
5.04
2.48
(2.33)
9.33
ที่มา :

2548

2549

2550

2551

2552

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

นอกจากนี้ การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทั้งโครงการบานเดี่ยว ทาวเฮาส อาคารชุด หรือ
คอนโดมิเนียม ที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงที่ผานมา รวมถึงการขยายตัวของหางสรรพสินคา หางดิส
เคานทสโตร ที่มีแนวโนมขยายตัวออกไปสูตางจังหวัดมากขึ้น จะเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
ชวยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศใหขยายตัวตอไปในอนาคต

7

ที่มา: บทวิเคราะหเรื่องนโยบายดานอุตสาหกรรมรถยนตของญี่ปุน โดยสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ
กรุงโตเกียว ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและคอมเพรสเซอรในป
2554 จากแบบจําลองดัชนีชี้นําภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของสถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส พบวาเครื่องใชไฟฟาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.22 จากปกอน และคอมเพรสเซอรจะ
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 7.208
ภาวะอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลในตลาดโลก
ยอดขายกลองถายภาพในตลาดโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2547 ถึงป 2553 เทากับ
ประมาณรอยละ 12.7 โดยสําหรับกลองถายภาพ Digital single-lens reflex (DSLR) มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยตอปตั้งแตป 2547 ถึงป 2553 เทากับประมาณรอยละ 31.2 ความตองการอุตสาหกรรมกลองถายภาพ
มีการเติบโตที่สูง มีสาเหตุหลักมาจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม พฤติกรรมของผูบริโภคที่
นิยมกิจกรรมการถายรูปมากยิ่งขึ้น ตลอดจนราคาของกลองถายภาพที่ลดลงเรื่อยๆ
ยอดขายกลองถายภาพในตลาดโลก
ลานหนวย

140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

อัตราการเติบโตเฉลี่ย 2547-2553
= รอยละ 12.7

59.4

63.6

2547

2548

101.0

116.2

121.8
103.0

77.6

2549
2550
2551
ปริมาณการผลิตกลองถายรูป

2552

2553

ที่มา: Camera & Imaging Products Association

8

ที่มา: รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2553 และแนวโนมป 2554 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ยอดขายกลองถายภาพ DLSR

ลานหนวย

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

13.0

อัตราการเติบโตเฉลี่ย 2547-2553
= รอยละ 31.2

9.8

9.8

2551

2552

7.5
2.5

2547

5.2

3.9

2548

2549

2550

2553

กลอง SLR ที่สามารถเปลี่ยนเลนสได

ที่มา: Camera & Imaging Products Association
ภาวะอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลในประเทศไทย
อุตสาหกรรมกลองถายภาพมีแนวโนมที่จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตจากภาวะการแขงขันที่คอนขางรุนแรงของอุตสาหกรรมกลองถายภาพในตลาดประเทศไทย
เนื่องจากมีผูผลิตและจําหนายกลองถายภาพในตลาดประเทศไทยเปนจํานวนมาก ทั้งผูผลิตกลองจาก
ประเทศญี่ ปุ น ไต ห วั น เกาหลี ใ ต และจี น ผู ผ ลิ ต ฟ ล ม ที่ หั น มาผลิ ต กล อ งถ า ยภาพ รวมถึ ง ผู ผ ลิ ต
เครื่องใชไฟฟาและสินคาไอทีที่หันมาผลิตกลองถายภาพ สงผลใหมีการแขงขันมีทั้งทางดานราคาและการ
ใชสื่อโฆษณา ซึ่งการแขงขันทางดานราคาที่คอนขางรุนแรงสงผลใหราคากลองถายภาพมีแนวโนมที่จะมี
ราคาลดลงในขณะที่มีคุณภาพ ความละเอียดและประสิทธิภาพสูงขึ้น สําหรับการแขงขันโดยการใชสื่อ
โฆษณาเพื่อสรางภาพลักษณใหกลองถายภาพเปนสินคาแฟชั่นทําใหผูบริโภคโดยเฉพาะวัยรุนมีแนวโนม
ที่จะเปลี่ยนกลองถายภาพเร็วขึ้น
ปจจัยดังกลาวขางตนทําใหปริมาณการจําหนายกลองถายภาพในประเทศไทยขยายตัวอยางตอเนื่อง
แมในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม ทั้งนี้ กลองถายภาพดิจิตอลแบงออกเปน 3 ประเภทหลักดังนี้
- กลองคอมแพค หมายถึง กลองขนาดเล็กเหมาะสําหรับพกพาและใชงานงาย กลองประเภทนี้เปน
ผลิตภัณฑหลักของกลองถายภาพดิจิตอล
- กลอง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมายถึง กลองคุณภาพสูง ขนาดคอนขางใหญ ราคาสูง
สามารถถอดเปลี่ยนเลนส เหมาะสําหรับผูใชกลองมืออาชีพ และเนื่องจากกลองชนิดนี้มีราคา
คอนขางสูง จึงทําใหฐานลูกคาเล็กกวากลองแบบคอมแพค
- กลอง Mirrorless หมายถึง กลองคอมแพคที่สามารถเปลี่ยนเลนสได มีคุณภาพใกลเคียงกับกลอง
DSLR กลองประเภทนี้เพิ่งถูกพัฒนาและเริ่มออกวางจําหนายในประเทศไทยในชวง 2 ปที่ผานมา
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ปริมาณการจําหนายกลองถายภาพดิจิตอลในประเทศโดยรวมในป 2550 อยูที่ประมาณ 920,000
เครื่อง โดยประมาณวารอยละ 93.3 หรือประมาณ 858,000 เครื่องเปนกลองคอมแพค ที่เหลือรอยละ 6.7
หรือประมาณ 62,000 เครื่องเปนกลอง DSLR9 ทั้งนี้ บริษัทวิจัย GFK คาดวาในป 2553 ปริมาณการ
จําหนายกลองคอมแพค กลอง DSLR และกลอง Mirrorless จะอยูที่ประมาณ 1.2 ลานเครื่อง 73,000
เครื่อง และ 6,000 เครื่อง ตามลําดับ10
3.3 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริษัทมุงเนนที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อใหเปนโรงงานที่มีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับของลูกคา โดยบริษัทไดรับประกาศนียบัตรที่เปนมาตรฐานสากลในดานตางๆ ดังนี้
มาตรฐาน
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1.

ISO 9001: 2008

ระยะเวลาทีไ่ ดรับการ
รับรอง
22 มิ.ย. 53 – 21 มิ.ย. 56

รายละเอียด

2.

ISO/TS 16949

22 มิ.ย. 53 – 21 มิ.ย. 56

3.

ISO 14001: 2004

2 มิ.ย. 52 – 1 มิ.ย. 55

4.

MS-QWL

17 เม.ย. 52 – 17 เม.ย. 55 MS-QWL

มาตรฐาน ISO 9001: 2008 เปนมาตรฐานที่องคกรระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Standardization
and Organization) กําหนดขึ้นโดยมุงสงเสริมใหมีแนว
ทางการจัดการและการบริหารงานดานคุณภาพองคกรอยาง
เปนระบบ โดยบริษัทไดรับมาตรฐานดังกลาวทั้งองคกร
มาตรฐาน ISO/TS 16949 จัดทําขึ้นโดยใชพื้นฐานของ
ขอกําหนดของ ISO 9001 โดยไดเพิ่มเติมขอกําหนดเฉพาะ
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตตามมาตรฐาน TS 16949 ซึ่ง
เป น มาตรฐานข อ กํ า หนดเฉพาะทางเทคนิ ค (Technical
Specification: TS) ที่เปนแนวทางขอกําหนดระบบการบริหาร
คุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลก โดยบริษัทไดรับ
มาตรฐานดังกลาวทั้งองคกร
มาตรฐาน ISO 14001: 2004 เปนมาตรฐานที่องคกรระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Standardization
and Organization) กําหนดขึ้นโดยมุงสงเสริมใหมีแนว
ทางการจัดการและการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม โดยบริษัท
ไดรับมาตรฐานดังกลาวทั้งองคกร
เป น มาตรฐานที่ ส ถาบั น เสริ ม สร า งขี ด

ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย วันที่ 21 ธันวาคม 2550
ที่มา: นิตยสาร Positioning ฉบับเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งอางอิงจากบริษัทวิจัย GFK
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
มาตรฐาน

ระยะเวลาทีไ่ ดรับการ
รับรอง

(Management
System of Quality
of Work Life)

รายละเอียด
ความสามารถมนุ ษ ย กํ า หนดขึ้ น โดยมุ ง เน น มาตรฐานการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองคกร

นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับรางวัลจากองคกรและสถาบันตางๆ อาทิ
- รางวัล Happy Workplace โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในป 2548 – 2553
- รางวั ล ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานความรั บผิ ด ชอบของผูป ระกอบการอุ ต สาหกรรมตอ สั ง คม พ.ศ.2552
(Standard for Corporate Social Responsibility) (CSR) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประเภทอุตสาหกรรมดีเดนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในป 2547
- รางวัลแรงงานสัมพันธดีเดนและสวัสดิการแรงงานดีเดนโดยกระทรวงแรงงาน ในป 2548 – 2550
3.4 สิทธิประโยชนและเงื่อนไขที่ไดรับการจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยมีสาระสําคัญดังนี้
บริษัท
พีทู
7002/ย./2544 1207(2)/2547 1130/อ./2548 2133(2)/2549 1257(2)/2554
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน
1 มี.ค. 47
11 ก.พ. 48
1 ต.ค. 51
1 ก.ค. 2554
วัน ที่ เ ริ่ ม ใช สิ ท ธิ ต ามบั ต รส ง เสริ ม การ 9 ม.ค. 46
ลงทุน
28 ก.พ. 54
31 ต.ค. 53
30 ก.ย. 58
30 มิ.ย. 2561
วันครบอายุของบัตรสงเสริมการลงทุน 8 ม.ค. 53
ปริ ม าณการผลิ ต (ชิ้ น ต อ ป ) หรื อ 10,800,000
ชิ้น
น้ําหนักสูงสุด (ตันตอป) ที่ไดรับยกเวน
ภาษี
สิทธิประโยชนที่ไดรับ
1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ยกเวน 7 ป

18,122,400
ชิ้น (ประมาณ
5,000 ตัน)

12,000,000
ชิ้น

53,200,000
ชิ้น (ประมาณ
18,120 ตัน)

72,000,000
ชิ้น (15,000
ตัน)

ยกเวน 7 ป

ยกเวนจนถึง

ยกเวน 7 ป

ยกเวน 7 ป
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท
พีทู
7002/ย./2544 1207(2)/2547 1130/อ./2548 2133(2)/2549 1257(2)/2554
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการ
และไมเกิน
31 ต.ค. 53
และไมเกิน
และไมเกิน
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ที่ ไ ด รั บ ก า ร
174.87 ลาน
630.50 ลาน 493 ลานบาท1
สงเสริม
บาท
บาท2
2. ได รั บ อนุ ญ าตให หั ก เงิ น ได พึ ง ไดรับยกเวน
ไมไดรับ
ไดรับยกเวน
ไมไดรับ
ไมไดรับ
ประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละ
ยกเวน
ยกเวน
ยกเวน
5 ของรายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ น
จากการสงออก
3. ไดรับยกเวน/ ลดหยอนอากรขาเขา ไดรับยกเวน
ไดรับ
ไดรับยกเวน
ไดรับ
ไดรับยกเวน
สํ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต า ม ที่
ลดหยอนกึง่
ลดหยอนกึง่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
หนึ่ง โดยตอง
หนึ่ง โดยตอง
นําเขากอน 23
นําเขากอน 7
ก.ย. 50
มิ.ย. 52
4. ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า สํ า หรั บ ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน
วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ จํ า เป น ที่ ต อ ง จนถึง 17
1 ป
1 ป
1 ป
นํ า เข า จากต า งประเทศเพื่ อ ใช ใ น พ.ค. 52
การ ผลิตเพื่ อ การสง อ อ ก เ ปน
ระยะเวลา 1 ปนับตั้งแตวันนําเขา
วันแรก
5. ได รั บ ยกเว น ภาษี หั ก ณ ที่ จ า ย ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน
สําหรับเงินปนผลที่จายใหแกผูถือ
หุน
1

ภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนไมเกิน 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ โดยไมจํากัดจํานวนภาษีที่ไดรับยกเวน

3.5 การจัดหาผลิตภัณฑ
3.5.1 การผลิตและการใชกําลังการผลิต
ปจจุบันบริษัทมีโรงงาน 1 แหง ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมูที่ 6 ตําบล
ดอนหัวฬอ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีกําลังการผลิตสูงสุด ณ 30 มิถุนายน 2554 จํานวน 1,990,800
ชั่วโมงตอป โดยในป 2551 –2553 และ ณ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีการใชอัตราการใชกําลังการผลิต
ดังนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

เครื่องจักร
กําลังการผลิตสูงสุด
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใชกําลังการผลิต

(เครื่อง)
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
(รอยละ)

2550
2551
2552
115
197
231
724,500 1,241,100 1,455,300
600,000 1,000,000 900,000
82.8%
80.6%
61.8%

2553
30 มิ.ย. 2554
263
316
1,656,900
995,4001/
1,300,000
710,2151/
78.5%
71.4%

1/ กําลังการผลิตสูงสุด คํานวณมาจากจํานวนวันที่ใชในการผลิต 300 วันตอป * ผลิตวันละ 21 ชั่วโมง * จํานวน
เครื่องจักร

3.5.2 วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตชิ้นสวนของบริษัท ไดแก เหล็ก, อลูมิเนียม และแสตนเลส โดยลูกคาจะ
เป น ผู กํ า หนดลั ก ษณะเฉพาะและคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บที่ ต อ งการ จากนั้ น บริ ษั ท จะจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ โดย
คํานึงถึงราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท ซึ่งสวนใหญจะ
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เนื่องจาก เหล็ก, อลูมิเนียม และแสตนเลส ที่ผลิตภายในประเทศมีขนาด
และคุณสมบัติไมตรงตามที่ลูกคาของบริษัทกําหนด โดยบริษัทไมมีนโยบายที่จะจัดซื้อวัตถุดิบแตละ
ชนิดจากผูจัดจําหนายกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ แตจะกระจายไปในผูจัดจําหนายหลายๆ ราย เพื่อ
ความยืดหยุนในการเลือกวัตถุดิบ
ในป 2551 – 2553 และสําหรับงวด 6 เดือนแรก ป 2554 บริษัทนําเขาวัตถุดิบในสัดสวนประมาณ
รอยละ 10 – 20 ของมูลคาการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด โดยบริษัทนําเขาวัตถุดิบสวนใหญจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน วัตถุดิบสวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 80 – 90
ของมูลคาการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดบริษัทสั่งซื้อจากผูจําหนายในประเทศ โดยสําหรับงวด 6 เดือนแรกป
2554 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคาแตละรายไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาการจัดหาวัตถุดิบ
ทั้งหมด โดยบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคารายใหญที่สุดคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 18.2 ของมูลคา
การจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554
ทั้งนี้ในการซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายวัตถุดิบบนพื้นฐานการทําธุรกรรมที่เปนอิสระตอกัน(Arm’s
Length) บริ ษั ท มี น โยบายในการซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จากผู จํ า หน า ยทุ ก รายอย า งเท า เที ย มกั น โดยไม คํ า ถึ ง
ความสัมพันธอื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธทางการคาปกติ โดยคํานึงถึงราคา คุณภาพ และเงื่อนไข
ทางการคาที่เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดแกบริษัท ไมมีนโยบายที่จะจัดซื้อวัตถุดิบจากกลุมใด
กลุมหนึ่งเปนการเฉพาะแตจะกระจายไปยังผูจัดจําหนายหลายๆรายเพื่อความยืดหยุนในการเลือกวัตถุดิบ
ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนของการปองกันไมใหมีการซื้อวัตถุดิบที่นอกเหนือจากเงื่อนไขทางการคาปกติก็คือ
การเปรียบเทียบราคาของวัตถุดิบประเภทเดียวกันกับผูจําหนายหลายแหงและบริษัทจะตัดสินใจซื้อจากผู
จําหนายที่ใหเงื่อนไขที่เปนประโยชนตอบริษัทมากที่สุด
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
3.5.3 กระบวนการผลิต
การติดตอรับงานกับลูกคา
1. บริษัทดําเนินการสงขอมูล และผลงานของบริษัทในอดีตใหกับลูกคาเพื่อใหลูกคาพิจารณา
2. การเยี่ยมชมการดําเนินงานของบริษัท (Commercial Site Visit) เพื่อใหแนใจวาระบบการผลิตเปนไป
ตามมาตรฐานที่ลูกคายอมรับได
3. การประเมินทางดานเทคนิค (Technical Evaluation) ขั้นตอนการประเมินศักยภาพ ความสามารถ และ
คุณภาพในการผลิตของบริษัทฯในการผลิตชิ้นสวนใหไดตรงตามความตองการในรูปแบบที่กําหนด
4. ลูกคาจะจัดสงขอมูลของชิ้นงาน (Request For Quotation: RFQ) ใหแกบริษัทซึ่งขอมูลดังกลาวจะระบุ
ชนิดของวัตถุดิบที่ใช รูปราง มิติ และรายละเอียดของชิ้นงานโลหะ และปริมาณที่ตองการจะใหผลิต
ใหแกบริษัท เพื่อใหบริษัทศึกษารายละเอียดเตรียมการเสนอราคา จัดทําตัวอยาง และวางแผนการผลิต
5. บริษัทศึกษาขอมูลใน Request for Quotation (RFQ) แลว บริษัทจะทําการวิเคราะหตนทุนเพื่อจัดทําใบ
เสนอราคา (Quotation) เสนอกลับไปยังลูกคา
6. บริษัทและลูกคาหารือรวมกันเพื่อตกลงราคาและเงื่อนไขตางๆ ในรายละเอียด
7. เมื่อลูกคายอมรับราคา บริษัทจะจัดทําตัวอยางชิ้นงาน พรอมทั้งนําเสนอแผนการผลิตไปยังลูกคา
8. ลูกคาตรวจสอบความถูกตองของตัวอยางชิ้นงานและแผนการผลิตที่บริษัทเสนอ
9. หากลูก คายอมรับตัว อยางชิ้ นงานและแผนการผลิตดัง กลาวแล ว บริษั ทจะเริ่มผลิต ชิ้นงานในเชิ ง
พาณิชยใหแกลูกคา และสงมอบชิ้นงานใหแกลูกคาตามแผนการผลิตนั้นๆ
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กระบวนการในการผลิต
1. นําวัตถุดิบ เชน โลหะแผน, โลหะแทง และชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป เปนตน มาตัดใหมีขนาดและรูปราง
ใกลเคียงกับชิ้นงานที่ออกแบบ
2. ปรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องชิ้ น งาน โดยการการชุ บ เคลื อ บผิ ว , การปรั บคุ ณ สมบั ติ ด ว ยความร อ น (Heat
Treatment) เปนตน
3. นําชิ้นงานมาดําเนินการดังนี้
3.1 ขึ้นรูปชิ้นงานขั้นตนดวยการ Forging
3.2 ขึ้นรูปละเอียดโดยเครื่อง Computer Numerical Control (CNC) (อาจมีหลายขั้นตอนแลวแต
ประเภทของชิ้นงาน)
3.3 ปรับคุณสมบัติชิ้นงานดวยความรอน ชุบเคลือบผิวชิ้นงาน
3.4 ขึ้นรูปละเอียดขั้นสุดทายดวยเครื่อง CNC (อาจมีหลายขั้นตอนแลวแตประเภทของชิ้นงาน)
4. ประกอบชิ้นงานที่ขึ้นรูปใหเปนชิ้นงานตามที่ลูกคาตองการ (ในกรณีที่ชิ้นงานที่ลูกคาตองการตองนํา
ชิ้นสวนยอยมาประกอบ)
5. บรรจุชิ้นงานเพื่อเตรียมจัดสงใหแกลูกคา
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3.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในอดีตที่ผานมากระบวนการผลิตชิ้นสวนของบริษัทสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมเพียง
เล็ ก น อ ย ไม เกิ น มาตรฐานและเป น ไปตามหลัก เกณฑที่ ห น ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ งกํ า หนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• อากาศ สิ่งที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิตโดยตรง ไดแก ละอองน้ํามัน
จากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ในบริเวณโรงงาน ซึ่งบริษัทไดมีการติดตั้งเครื่องดักจับละออง
น้ํา มัน และฝุน ในสายการผลิ ตเพื่ อ เป นการป อ งกัน นอกจากนี้ ตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย บริษัทตองมีปริมาณการปลอยของเสียตางๆ ไมเกินมาตรฐาน
ที่กําหนดไว ซึ่งที่ผานมาผลที่ไดจากการตรวจวัดคาของบริษัทอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดย
สรุปผลการตรวจวัดเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยบริษัท เอ็ม อี ที จํากัด เปนผูใหบริการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมและขึ้นทะเบียนเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
- ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
ผลการตรวจวัด
มาตรฐาน
Nickel Acetate
< 0.0017
0.5
Sulfuric Acid
0.021
25
Nitric Acid
0.151 – 0.269
1,000
Acetic Acid
< 0.001
1

หนวย
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm

- คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทํางาน
ผลการตรวจวัด
Nickel Acetate
< 0.0017
Sulfuric Acid
0.217
Nitric Acid
0.866 – 0.915
Acetic Acid
0.818

หนวย
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm

มาตรฐาน
0.007
1
5
10

• น้ํา ในอดีตที่ผานมากระบวนการผลิตของบริษัทไมกอใหเกิดมลพิษทางน้ําโดยตรง เนื่องจากบริษัท
ไมไดใชน้ําในกระบวนการผลิต ดังนั้นสิ่งที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําจากกระบวนการผลิต
โดยตรง ไดแก น้ําที่ใชลางชิ้นงานโลหะในระหวางกระบวนการผลิต และน้ําที่ใชลางพื้นโรงงาน ซึ่ง
บริษัทไดจัดใหมีท่จี ัดเก็บเพื่อเตรียมใหบุคคลภายนอกนําไปกําจัด
อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการเพิ่มขอบเขตการดําเนินงานโดยเพิ่มกระบวนการชุบ
เคลื อ บผิ ว อลู มิ เ นี ย ม ซึ่ ง เป น กระบวนการที่ ต อ งใช น้ํ า เป น ส ว นประกอบในการดํ า เนิ น การ และ
กอใหเกิดมลพิษทางน้ําโดยตรง บริษัทจึงไดจัดใหมีบอบําบัดน้ําเสียที่มีความสามารถในการบําบัด
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น้ําเสียได 6 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (คาดการณวาน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการดังกลาวจะมีเพียง 4
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงเมื่อใชกําลังการผลิตเต็มที่)
นอกจากนี้ ตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร น้ําเสียที่จะระบายลงสูระบบกําจัดน้ํา
เสียสวนกลางตองมีคุณสมบัติผานเกณฑที่กําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการตรวจวัดคาน้ําเสียของบริษัทอยู
ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยสรุปผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 โดยบริษัท อีส
เทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด เปนบริษัทในเครือสหพัฒนฯ ซึ่งใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
ด า นสิ่ ง แวดล อ มต า งๆ และขึ้ น ทะเบี ย นเป น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห เ อกชนกั บ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
Aluminum
Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
Iron
pH
Suspended Solids
Total Dissolved Solids

ผลการตรวจวัด
ND
95.0
154
1.29
6.7
16
2394

มาตรฐาน
≤ 500
≤ 750
≤ 10
5.5 – 9.0
≤ 200
≤ 3000

หนวย
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

หมายเหตุ: ND = Not Detected

• เศษวัตถุดิบ เศษวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง ไดแก เศษโลหะที่เกิดจากการกลึงและ/
หรือเจาะ โดยบริษัทมีการควบคุมจํานวนเศษขี้กลึงของทั้งโรงงานโดยการเก็บรวบรวมและวาจาง
บริษัทภายนอกใหเขามารับซื้อกากของเสียดังกลาว โดยผูซื้อตองเปนผูไดรับอนุญาตที่มีมาตรฐานใน
การบริหารจัดการของเสียดวย และจะมีตาชั่งเพื่อชั่งน้ําหนักรถของผูซื้อที่เขามาขนเศษขี้กลึงใน
โรงงานทั้งกอนและหลังการขน ซึ่งจะควบคุมโดยพนักงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมี
การบีบอัดเศษวัตถุดิบดังกลาวเพื่อใหใชพื้นที่นอยลงในการจัดเก็บระหวางที่รอบริษัทภายนอกมารับ
กากของเสียดังกลาว ซึ่งการบีบอัดดังกลาวกอใหเกิดผลพลอยไดเปนน้ํามันที่มากับเศษวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต ซึ่งสามารถนํากลับมาใชใหม
นอกจากนี้ เนื่องจากโรงงานของบริษัทตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จึงถูกกํากับดูแลโดย
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดังนั้นการปลอยของเสียออกจากโรงงานทั้งในดานของปริมาณ
และคุณภาพจึงถูกกําหนดและควบคุมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งในป 2550 – 2553
การปลอยของเสียของบริษัทอยูในเกณฑมาตรฐานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครกําหนดไวมาโดยตลอด
ทั้งนี้บริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ซึ่งเปนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการ
ปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม จึงเปนเครื่องรับประกันระบบการดูแลปองกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิต
ของบริษัทที่อาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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3.7 ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และพนักงาน
บริษัทใหความสําคัญตอสังคม สิ่งแวดลอมและพนักงานเปนอยางมาก โดยบริษัทจัดใหมีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร การรักษาสิ่งแวดลอม และการตอบแทนสังคมอยางสม่ําเสมอ สงผลให
บริษัทไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการและภาคเอกชนเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาว โดยแตละป
หนวยงานราชการและภาคเอกชนตางๆ จะขอเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในดานการพัฒนาองคกรและ
บุคลากรของบริษัทเปนจํานวนมาก
ในป 2549 บริษัทไดรับเลือกเปนบริษัทตัวอยางโรงงานสีขาวของจังหวัดชลบุรี และในป 2550 –
2553 มีผูเขาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทจํานวน 76, 72, 78 และ 54 คณะ ตามลําดับ รวมจํานวน 7,201 คน
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานพนักงานมีรายละเอียดดังนี้
• ดานสังคม
บริ ษั ท ได ริ เ ริ่ ม “โครงการจิ ต อาสา” เพื่ อ สนั บ สนุ น ให พ นั ก งานเข า ไปมี ส ว นร ว มในการ
ชวยเหลือสังคม หรือชวยชุมชนรอบๆ บริษัทเพื่อเปนการพัฒนาชุมชนในบริเวณใกลเคียง เชน การ
พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดชลบุรี ชวยซอมแซมบานผูประสบอัคคีภัย
เปนตน บริษัทไดกําหนดใหพนักงานรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคมภายใตโครงการ ‘รวมพลัง
สามัคคี ทําดีเพื่อพอ’ ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกป นอกจากนี้บริษัทยังมีการมอบทุนพัฒนาบาน
เกิดของพนักงาน การรณรงคใหพนักงานรวมปลูกปา การรณรงคใหพนักงานบริจาคโลหิต
• ดานสิ่งแวดลอม
บริษัทมีการบริหารจัดการการปลอยของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท โดยมุงเนน
ที่จะลดการปลอยของเสียใหไดมากที่สุด ประกอบกับการสงเสริมใหมีการนํากลับมาใชใหม (reuse)
และการรีไซเคิล (recycle) นอกจากนี้บริษัทยังสงเสริมใหมีแนวทางการจัดการและการปฏิบัติการ
ดานสิ่งแวดลอมจนไดรับมาตรฐาน ISO 14001 อีกดวย
• ดานพนักงาน
บริษัทสงเสริมและพัฒนาใหพนักงานมีความรูและทักษะในการทํางานควบคูไปกับการมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามปณิธานของบริษัทที่กําหนดวา “มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน” โดย
มุงเนนการเสริมสรางใหพนักงานใหมี “วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญู” ซึ่งเปนการ
วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสูวิถีแหงความสุข ประสิทธิภาพ และนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งที่รากฐานขององคกรอยางแทจริง โดยบริษัทจะสรางบุคลากรใหเปนคนเกงและคนดี
ผานกิจกรรมตางๆ ไดแก
ก. วินัย บริษัทไดเล็งเห็นวาบุคลากรสวนใหญของบริษัทไมไดมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอม
ทางดานอุตสาหกรรม ความมีวินัยจึงเปนจุดออนที่ตองมีการปรับพฤติกรรมและปลูกฝง โดย
บริษัทจะจัดใหมีการทํากิจกรรมฝกวินัยในคายทหารที่มีชื่อโครงการวา “โครงการภูมิใจไทยเต็ม
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รอย” ซึ่งกิจกรรมดังกลาวพนักงานทุกคนตองผานการฝกวินัยเปนเวลา 2 วัน 1 คืน ภายหลังจาก
การฝกวินัยแลวบริษัทยังมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในการเขาแถวเคารพธงชาติเปนประจําทุก
เชา, กอนเริ่มงานใหทําสมาธิ แผเมตตาประมาณ 5 นาที, รับฟงการอานพระบรมราโชวาท และ
กลาวคําปฏิญาณอยางหนักแนนและมีพลัง
ข. สามัคคี...เสียสละ บริษัทสนับสนุนใหพนักงานบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน สงเสริมให
พนักงานไดสัมผัสความสุขจากการเปนผูใหตอบแทนถิ่นฐานบานเกิด โดยทํากิจกรรมผาน
กิจกรรม 2 โครงการ คือ
• “โครงการเอเซีย...อาสา” บริษัทจะรณรงคใหพนักงานทุกคนมุงทําความดีถวายในหลวง
ดวยการละอบายมุข 3 อยาง ไดแก เหลา บุหรี่ การพนัน (หวย) และยาเสพติด โดยบริษัทจะ
จายเงินสมทบเขากองทุน “เอเซีย...ชวยเหลือสังคม” ทุกเดือนจํานวน 30 บาทตอทุกลายเซ็นต
ของพนักงานที่ลงชื่อละอบายมุขแตละประเภท เงินในกองทุนนี้จะนําไปใชในโครงการ
สาธารณประโยชนตางๆ ที่พนักงานรวมกันดําเนินการตอไป ตัวอยางเชน จากการรณรงคใน
เดือนมิถุนายน 2554 มีพนักงานที่แสดงตนวาสามารถลดละเลิกเหลาและบุหรี่ไดทั้งสิ้น 500
คน จากพนักงานทั้งหมด 686 คน
• “โครงการกองทุนพัฒนาบานเกิด” เปนโครงการที่บริษัทสงเสริมความเปนผูใหและความ
กตัญูตอถิ่นฐานบานเกิดของพนักงาน โครงการดังกลาวพนักงานสามารถเขียนโครงการ
ขอเงินทุนเพื่อไปทําสาธารณประโยชนใหกับบานเกิดของตนเองในโอกาสที่เดินทางกลับไป
เยี่ยมบานชวงวันหยุดปใหมและวันหยุดสงกรานต ทุนละ 3,000 บาท โดยบริษัทจะมอบทุน
ใหพรอมจดหมายขอบคุณทองถิ่นบานเกิดที่ไดบมเพาะบุคลากรที่ดีมารวมงานกับบริษัท
ค. คุณธรรม การจะทําใหคุณธรรมฝงแนนอยูในจิตใจและพัฒนาเปนพฤติกรรมดําเนินชีวิตปกติ
ตองอาศัยการปลูกฝงตอกย้ําขอคิดและแรงบันดาลใจดีๆอยูเสมอ บริษัทจึงสงเสริมใหพนักงาน
ทุกระดับ ตลอดจนถึงผูบริหารทุกคนไดมีโอกาสศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว” และพนักงานระดับปฏิบัติการตองเรียนรูเกี่ยวกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ซึ่งในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 บริษัทจัดใหมีการ
การฝกอบรมเรื่องพระบรมราโชวาทจํานวน 23 รุน
อีกกิจกรรมหนึ่งที่ปลูกฝงคุณธรรม คือ โครงการปฏิบัติธรรม บริษัทอนุญาตใหพนักงาน
เขาปฏิบัติธรรมกับยุวพุทธิกสมาคม หลักสูตร 8 วัน และ 3 วัน โดยไมนับเปนวันลาของพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทจัดใหพนักงานที่เกิดในแตละเดือนไดทําบุญใสบาตรรวมกันที่โรงงานทุกเดือน
และในโอกาสวันสําคัญทางศาสนาจะมีการนิมนตพระสงฆมาบรรยายธรรมะใหพนักงานฟง
ดวย
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ง. กตัญู บริษัทไดปลูกฝงใหพนักงานมีทั้งคุณธรรมความดีใหเกิดกับตนเองหลายรูปแบบ ไดแก
มีโครงการครอบครัวเปนสุข, ลูกรักพนักงาน (วันเด็ก), โครงการสงเสริมความกตัญูในวันพอ
และวันแม ที่มุงเนนกระตุนความกตัญู ความปรารถนาดีตอกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้บริษัทยังมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกันเปนประจํา ไดแก การบริจาค
โลหิต, การเลี้ ยงอาหารและจัดกิจกรรมใหความรักความอบอุนแกเด็กดอยโอกาสในสถาน
สงเคราะหตางๆ, การปลูกปา, การชวยซอมจักรยานใหกับนักเรียนโรงเรียนยากจน เปนตน
3.8 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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