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3.

การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นสวนพลาสติก
สําหรับยานยนตที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบความตองการใชงานของลูกคาซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีตราสินคา
(Brand) เปนที่รูจักในแตละอุตสาหกรรมและผูบริโภคโดยทั่วไป การผลิตสินคาของบริษัทจะมาจาก
กระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทไดแก การเปา (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding)ไดแก
บรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงตางๆ ฝาขวดและชิ้นสวนพลาสติกสําหรับ
รถยนตและรถจักรยานยนต ทั้งนี้ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติกที่บริษัทผลิตมีหลากหลายประเภทเพื่อใช
บรรจุสินคาตางๆไดแก น้ํามันหลอลื่น นมและนมเปรี้ยว สินคาอุปโภคบริโภค สารเคมีสําหรับใชใน
การเกษตร และ ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต เปนตน โดยวัตถุดิบสวนใหญที่ใช
ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติก ประเภทโพลีเ อทธิ ลีน (Polyethylene)และเม็ ด พลาสติกโพลี โ พรพิลี น
(Polypropylene)
ทั้ง นี้ บ รรจุ ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก และชิ้ นส ว นพลาสติ ก ที่ ผ ลิ ต ให แ ก ลู ก คา แต ล ะรายจะมี ร ายละเอี ย ด
ปลีกยอยที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาที่จะนําไปใชงาน ซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ
พลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกที่บริษัทผลิตมีลักษณะตางๆ กัน เชน รูปราง ขนาด สี ลักษณะของวัตถุดิบ
คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ รวมทั้งฉลากที่ติดกับบรรจุภัณฑพลาสติก เปนตน
บรรจุภัณฑพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกที่บริษัทผลิตนั้น แบงไดตามประเภทของการนําไปใช
งานของลูกคาไดดังนี้
ก) บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติก
ประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงตางๆ เพื่อใชเปนบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับ
บรรจุน้ํามันหลอลื่นหลากหลายตราสินคา เชน ปตท, คาลเท็กซ, เอสโซ.โมบิล, ปโตรนาส,อินนิออส,
โตโยตา, คูโบตา เปนตน บริษัทสามารถผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น
ประเภทขวด แกลลอนและถัง ในขนาดและรูปทรงตางๆไดตามความตองการของลูกคา ตั้งแตขนาด
เล็กที่มีขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญที่มีขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20
ลิตร
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ข) บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวในขนาดและรูปทรงตางๆ หลากหลายตราสินคา เชน โฟร
โมสต, ซีพีเมจิ, ดัชมิลล เปนตน เนื่องจากบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใชบรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลิต
จะตองสัมผัสกับอาหารโดยตรง ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว โดยบริษัทไดแยกสวนของกระบวนการผลิตและการ
ทํางานออกมาตางหาก โดยจะแยกเปนหองระบบปด(Clean Room) และแยกเครื่องจักรที่ใชในการ
ผลิตและพนักงานตางๆที่เกี่ยวของในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเปนการปองกันการ
ปนเปอนของฝุนละอองและแบคทีเรียและสามารถควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานของ
GMP(Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP(Hazard Analysis and Critical Control
Point) โดยบรรจุภัณฑที่บริษัทสามารถผลิตไดมีขนาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450
มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร
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ค) บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุสินคาอุปโภคและบริโภค บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุ
ภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุสินคาอุปโภคและบริโภค เชน บรรจุภัณฑสําหรับบรรจุน้ํายาทําความ
สะอาด ไดแกน้ํายาลางหองน้ําและสุขภัณฑน้ํายาทําความสะอาดพื้น น้ํายาลางจาน เปนตน บรรจุ
ภัณฑสําหรับบรรจุน้ํายาปรับผานุม บรรจุภัณฑสําหรับบรรจุแปงทาตัว เปนตน
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ค) บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุสารเคมีสําหรับการเกษตร บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุ
ภัณฑพลาสติกสําหรับบรรุจสารเคมีที่ใชในการเกษตร เชน ยากําจัดศัตรูพืช ยาฆาหญา เปนตน

จ) ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกใหแกลูกคาของ
บริษัทซึ่งเปนผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต (Product Maker) และ ผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1
(1st Tier Supplier) ไดแก มิตซูบิชิ, ฮอนดา, นิสสัน, จีเอ็ม, ทาทา, ฮีโน, ยามาฮา, คาวาซากิ เปนตน โดย
ผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตจะนําผลิตภัณฑของบริษัทไปเปนสวนประกอบในชิ้นสวนของ
รถยนตและรถจักรยานยนต ไดแก ถังบรรจุน้ําสําหรับทําความสะอาดกระจกหนา ถังบรรจุน้ําระบาย
ความรอนสําหรับหมอน้ํา ทอแอร (“Duct”) ฝาครอบทายรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร ฝาพลาสติก
ครอบเกียร เปนตน
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โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบเสมือนงบการเงินรวมแยกตามประเภทของลูกคา สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551 – 2553 และงบการเงินรวมงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เปนดังนี้
2551
มูลคา
ลานบาท
รายไดจากการขาย
บรรจุภัณฑสําหรับ
น้ํามันหลอลืน่
บรรจุภัณฑสําหรับนมและ
นมเปรี้ยว
บรรจุภัณฑสําหรับสินคา
อุปโภคและบริโภค
บรรจุภัณฑสําหรับสารเคมี
สําหรับการเกษตร
ชิ้นสวนยานยนต
อื่นๆ
รายไดจากการขาย
รายไดอนื่
รายไดรวม

2552

2553

งวด 6 เดือนป 2554
(ม.ค. – มิ.ย.)
มูลคา
รอยละ
(ลานบาท)

รอยละ

มูลคา
(ลานบาท)

รอยละ

มูลคา
(ลานบาท)

รอยละ

579.25

64.86

685.70

64.79

861.50

62.19

555.63

64.81

76.16

8.53

129.99

12.28

189.40

13.67

102.81

11.99

88.58

9.92

84.35

7.97

100.57

7.26

54.72

6.38

55.60

6.23

52.89

5.00

56.76

4.10

44.10

5.14

88.22
4.61
892.42
0.721/
893.14

9.88
0.52
99.92
0.08
100.00

77.25
21.03
1,051.21
7.07
1,058.28

7.30
1.99
99.33
0.67
100.00

141.25
21.85
1,371.33
13.88
1,385.21

10.20
1.58
99.00
1.00
100.00

86.20
12.17
855.63
1.64
857.27

10.06
1.42
99.81
0.19
100.00

1/ ในป 2551 รายไดอื่นไมรวมกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 63.45 ลานบาท

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑที่สําคัญ
กลยุทธการแขงขัน
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นสวนพลาสติกสําหรับ
ยานยนตที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบความตองการใชงานของลูกคา ที่ไดรับการยอมรับจากลูกคาในดาน
คุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการใหบริการ โดยบริษัทใหความสําคัญและใสใจในการผลิตตั้งแต
การออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ, การจัดหาวัตถุดิบ, การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบ
คุณภาพและความเรียบรอยของชิ้นงานที่ผลิต และการสงมอบใหแกลูกคาไดตรงเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวา
ชิ้นงานที่บริษัทผลิตตรงตามความตองการและการออกแบบของลูกคา
ทั้งนี้กลยุทธที่บริษัทใชในการแขงขัน เปนดังนี้
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทใหความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑที่บริษัทผลิต
เพื่อใหผลิตภัณฑดังกลาวมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของลูกคา โดยบริษัทจะใหความสําคัญ
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ตั้งแตการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกคากําหนด
การกํากับดูแลกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่
ผลิตเสร็จแลว โดยบริษัทจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จแลว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขั้นสุดทายกอนสงมอบใหแกลูกคา ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่บริษัทผลิต
และสงมอบใหแกลูกคามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกคากําหนด
(2) ความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน บริษัทใหความสําคัญในการควบคุมและจัดสงผลิตภัณฑ
ใหแกลูกคาไดตรงตามเวลาและสามารถสงมอบงานไดอยางสม่ําเสมอและเปนการสรางความ
เชื่อมั่นในการทํางานของบริษัท
(3) ความมั่นคงในการผลิต บริษัทสามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑไดตรงตามรูปแบบความตองการ
ของลูกคา และในปริมาณและเวลาที่กําหนด เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาวาจะไดรับมอบสินคา
ในปริมาณและเวลาที่ทันกับความตองการ โดยเฉพาะชิ้นสวนยานยนตที่บริษัทผลิตจะตองจัดสง
ใหแกลูกคาเพื่อใหสามารถนําไปใชแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)
(4) ความสามารถในการเพิ่มหรือขยายกําลังการผลิต บริ ษั ท สามารถเพิ่ ม หรื อ ขยายกํ า ลั ง การผลิ ต
ผลิตภัณฑเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกคา โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑได
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นหากมีความตองการจากลูกคา
(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
ทั้งนี้บริษัทไดพัฒนาและนํากระบวนการรวมถึงระบบการดําเนินงานมาประยุกตใชในกระบวนการ
ผลิ ต ของบริ ษั ท เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การต น ทุ น โดยเริ่ ม ทยอยนํ า ระบบ
TPM(Total Productive Maintenance) เขามาใชในป 2543 ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนใน
การผลิต อันนํามาซึ่งการรักษาความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยบริษัทอยูระหวางการ
เตรียมการเพื่อขอรับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ที่ประเทศญี่ปุนในป 2555
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธที่ดีตอลูกคา
• ความสามารถในการปรับเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ในบางกรณี
ลูกคาอาจมีความตองการผลิตภัณฑของบริษัทเพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งอยางกระทันหัน
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บริษัทก็มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาไดภายในระยะเวลาอันสั้น
• การรักษาความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธกับลูกคาใน
ระยะยาว โดยการจัดเตรียมและรักษากําลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกคา รวมถึงขยายกําลังการ
ผลิตและเพิ่มกระบวนการใหมๆ เพื่อใหบริการครบวงจร
• การรักษาความลับของลูกคา บริษัทใหความสําคัญกับการรักษาความลับของลูกคา โดยบริษัทจะ
ควบคุมดูแลไมใหมีการนําขอมูลทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ลูกคาวาจางบริษัทผลิต
หรือขอมูลอื่นใดที่เปนความลับการคาของลูกคา รวมถึงขอมูลอื่นใดที่จะสงผลตอความสามารถ
ในการแขงขันและการทําธุรกิจของบริษัท นํามาเปดเผยตอบุคคลภายนอกหรือนําขอมูลดังกลาว
ไปหาประโยชนเพื่อการสวนตัว
ลักษณะลูกคาและกลุม ลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนเจาของผลิตภัณฑที่มีตราสินคาเปนที่รูจักในแตละอุตสาหกรรม
และผูบริโภคทั่วไปที่ตองการบรรจุภัณฑพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดย
สามารถแบงกลุมลูกคาไดดังนี้
ตัวอยางกลุมลูกคาของบริษัท
1.

2.
3.

4.

5.

ประเภทลูกคา
กลุมลูกคาในปจุบันของบริษัท
บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับรรจุ ผูผลิตน้ํามันหลอลื่นไดแก บมจ. ปตท, บจ. เชลล (ประเทศ
น้ํามันหลอลื่น
ไทย), บจ.น้ํามันคาลเท็กส, บจ.เอ็กซอน-โมบิล (ประเทศไทย),
บจ. ป โ ตรนาส รี เ ทล (ประเทศไทย) , บจ.โททาล ออยล
(ประเทศไทย), บจ. นิปปอน ออยล (ประเทศไทย), บจ.น้ํามันอ
พอลโล (ไทย), บจ.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด, บจ.
โตโยตา(ประเทศไทย) เปนตน
บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับรรจุ ผู ผ ลิ ต นมและนมเปรี้ ย วได แ ก บจ.โฟร โ มสต อาหารนม
นมและนมเปรี้ยว
(กรุงเทพฯ), บจ.ซีพี-เมจิ, บจ.ดัชมิลล เปนตน
บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับรรจุ ผูผลิตสินคาอุปโภคและบริโภคไดแก บจ.ไอพี แมนูแฟคเจอริ่ง
สินคาอุปโภคและบริโภค
, บจ.อุตสหกรรมมิตรมงคล, บจ.นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง , บจ.
นารัก-เทียรา เปนตน
บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับรรจุ ผูผลิตเคมีสําหรับการเกษตรไดแก บจ.เอราวัณเคมีเกษตร, บจ.
สารเคมีสําหรับการเกษตร
ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น, บจ.อโกร เคมีอุตสาหกรรม, บจ.
เจียไต เปนตน
ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยาน
ผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต หรือ ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
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ประเภทลูกคา
ยนต

กลุมลูกคาในปจุบันของบริษัท
ไดแก บจ.ฮอนดา ออโตโมบิล(ประเทศไทย), บจ. มิตซูบิชิ
มอเตอรส (ประเทศไทย), บจ.เจนเนรัลมอเตอรส (ประเทศ
ไทย), บจ.สยามนิสสันออโตโมบิล, บจ.ฮีโนมอเตอรส แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย), บจ.ไทยยามาฮามอเตอร, บจ.คาวา
ซากิ ม อเตอร เอ็ น เตอร ไ พรส (ประเทศไทย), บจ.เอเชี่ ย น
ฮอนดา มอเตอร, บจ.ซัมมิท ออโตซีท อินดัสตรี เปนตน

ชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑใหลูกคาในประเทศทั้งหมด โดยผานชองทางการจัดจําหนายหลาย
ชองทางเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท ดังนี้
- การจําหนายผานทีมงานฝายการตลาด บริษัทดําเนินการติดตอลูกคาโดยตรงผานทีมงานฝาย
การตลาดของบริษัทที่มีประสบการณ ความรู และสามารถเขาถึงความตองการของลูกคาไดเปน
อยางดี โดยทีมงานฝายการตลาดของบริษัทจะไปพบกับลูกคาและนําเสนอผลิตภัณฑ ขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคาและทําใหทราบถึงความตองการ
ใหมๆ ของลูกคา รวมถึงในบางครั้งอาจมีการประสานงานรวมกันกับหลายๆ ฝายภายในบริษัท
เชน ฝายผลิต และฝายวางแผน เปนตน เพื่อรวมกันจัดทําและนําเสนอขอมูลเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของลูกคาในแตละราย
- การจําหนายโดยเขารวมประมูลงาน เปนอีกหนึ่งชองทางในการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท
ซึ่งสวนใหญจะเปนวิธีที่ลูกคาในกลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต และกลุมบรรจุภัณฑ
น้ํามันหลอลื่นใชในการคัดเลือกผูผลิต โดยมีทีมงานฝายการตลาดของบริษัทจะติดตามขาวสาร
ในการเปดประมูลงานของกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อยื่นเสนอราคาแขงขันกับผูผลิตรายอื่น โดย
ลักษณะการประมูลจะเปนการประมูลเฉพาะผูผลิตที่เคยผลิตใหแกเจาของสินคาอยูในปจจุบัน
(การประมูลแบบปด) เพื่อใหไดรับคัดเลือกและคําสั่งซื้อจากลูกคา
-

การจําหนายโดยลูกคาเขามาติดตอบริษัทโดยตรง ลูกคาของบริษัทบางรายมีการติดตอสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑจากบริษัทโดยตรง เนื่องจากไดรับคําแนะนําจากลูกคาเดิมของบริษัท

นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกจากราคาตนทุน
ของผลิตภัณฑบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) ทั้งนี้ในการกําหนดราคานั้นมีทั้งแบบที่กําหนดรวมกัน
ระหวางบริษัทและลูกคา โดยเจรจากําหนดราคาจําหนายรวมกันตั้งแตกอนเริ่มกระบวนการผลิต และ
แบบที่บริษัทตองเสนอราคาจําหนายเพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น
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เนื่องจากตนทุนสวนใหญของผลิตภัณฑของบริษัทมาจากราคาวัตถุดิบ คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิ
ลีนและเม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีน ซึ่งบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบสวนใหญจากภายในประเทศ อยางไรก็
ตามเนื่องจากวัตถุดิบดังกลาวเปนสินคาที่มีลักษณะเปน Commodity ราคาของวัตถุดิบดังกลาวจึงถูก
กําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบแตละประเภทในตลาดโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นราคาจําหนายของผลิตภัณฑของบริษัทจึงมีการกําหนดใหสามารถ
ปรับราคาไดสําหรับลูกคาที่มีเงื่อนไขกําหนดไวใหปรับราคาได โดยจะมีการกําหนดไวใหสามารถปรับ
ราคาจําหนายไดทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทให
อยูในระดับที่ยอมรับได
แมวาจะมีลูกคาบางประเภทที่ไมมีเงื่อนไขการปรับราคากําหนดไวก็ตาม แตบริษัทก็สามารถเจรจา
ปรับราคาจําหนายไดตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก
บรรจุ ภั ณ ฑ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ทุ ก ภาคธุ ร กิ จ ไม ว า จะเป น ในภาคอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม
เกษตรกรรม หรือการใหบริการที่ลวนตองใชบรรจุภัณฑทั้งสิ้น บรรจุภัณฑสามารถแบงตามวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตได 4 ประเภทหลักๆ ไดแกบรรจุภัณฑกระดาษ บรรจุภัณฑโลหะ บรรจุภัณฑแกว และบรรจุ
ภัณฑพลาสติก
สัดสวนประเภทบรรจุภัณฑ

แกว, 15%
กระดาษ,
40%

โลหะ,
20%
พลาสติก,
25%

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

บรรจุภัณฑพลาสติกมีสัดสวนการผลิตเปนอันดับสองที่ประมาณรอยละ 25 ของบรรจุภัณฑทั้งหมด
ในประเทศ แต มี มู ล ค า ตลาดในสั ด ส ว นสู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ ป ระเภทอื่ น โดยมี สั ด ส ว น
ประมาณรอยละ 30 – 40 ของมูลคารวมของบรรจุภัณฑทั้งหมด รวมถึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวา
บรรจุ ภั ณ ฑ ป ระเภทอื่ น ๆ มี ก ารพั ฒ นาเคลื่ อ นไหวมากที่ สุ ด และมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น
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อุตสาหกรรมหลักอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค รวมถึงมีการ
นําไปใชทดแทนบรรจุภัณฑประเภทอื่นได เชนขวดแกวและกระปองโลหะเปนตน เนื่องจากบรรจุภัณฑ
พลาสติกมีขอดีหลายประการ คือสามารถปองกันการซึมผานของอากาศไดระดับหนึ่ง ทนตอความรอน
หรือเย็น ทนตอกรดหรือดาง มีความแข็ง เหนียว และมีความยืดหยุนสูง มีน้ําหนักเบา ไมนําความรอน ไม
นําไฟฟา ขึ้นรูปไดงายหลากหลายรูปแบบและขนาด และสามารถปรับใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ใชงานไดอยางกวางขวาง
ตลาดของบรรจุภัณฑพลาสติกมีลักษณะแบบตลาดผูขายมากรายทั้งจากในและตางประเทศ โดย
ผูผลิตในประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 1,542 โรงงาน1 จึงมีการแขงขันทั้งในดานราคา คุณภาพ และรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตถุงและกระสอบพลาสติกซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดเกินครึ่งหนึ่งของ
บรรจุภัณฑพลาสติกทั้งหมด มาตรฐานของสินคาและความนาเชื่อถือของผูผลิตจึงถือเปนปจจัยสําคัญตอ
ลูกคาเชนกัน เนื่องจากปจจุบันบรรจุภัณฑถือเปนสวนประกอบที่สําคัญของสินคา ผูผลิตสินคาจึงตองการ
บรรจุภัณฑที่มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑดานอาหารและเครื่องดื่มที่ตองการความ
สะอาดปราศจากสิ่งปนเปอน นอกจากนี้ โรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กซึ่งใชเงินลงทุนต่ํา
โรงงานพลาสติกขนาดใหญที่สามารถผลิตสินคาปอนใหแกภาคธุรกิจตางๆ ไดมีเพียงไมกี่โรงงาน เพราะ
ตองใชเงินลงทุนสูง มีการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวดและตองมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกไดแกเม็ดพลาสติกตางๆ อาทิ เม็ด Polyethylene
(PE), Polyethylene Terephthalate (PET), Polyvinylchloride (PVC), Polystyrene (PS), Polypropylene
(PP) เปนตน ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 50 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้น ปจจัยหลักที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาบรรจุภัณฑพลาสติก คือราคาเม็ดพลาสติกซึ่งจะผันแปรไปตามราคาน้ํามันและคาเงิน
บาท เนื่องจากเม็ดพลาสติกเปนผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเคมีซึ่งตองมีการนําเขา ซึ่งราคาซื้อขายจะกําหนด
เปนดอลลารสหรัฐจึงทําใหอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนเงินบาทเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดราคาเม็ดพลาสติก
และอีกปจจัยหนึ่งไดแกความตองการซื้อจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งถือเปนตลาดใหญ
อาจสงผลใหวัตถุดิบและสินคาในประเทศขาดแคลนได

1

ที่มา: ขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ราคาเม็ดพลาสติก HDPE และ LDPE
บาท/กก.
70
65
60
55
50
45
40
35
ม.ค.52
ก.พ.52
มี. ค.52
เม.ย.52
พ.ค.52
มิ. ย.52
ก.ค.52
ส.ค.52
ก.ย.52
ต.ค.52
พ.ย.52
ธ.ค.52
ม.ค.53
ก.พ.53
มี. ค.53
เม.ย.53
พ.ค.53
มิ. ย.53
ก.ค.53
ส.ค.53
ก.ย.53
ต.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค.53
ม.ค.54
ก.พ.54
มี. ค.54
เม.ย.54

30

HDPE

LDPE

ที่มา: Plastic Intelligence Unit สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (http://plastic.oie.go.th)

แมวาบรรจุภัณฑพลาสติกจะสามารถผลิตไดเองภายในประเทศ แตยังมีบรรจุภัณฑพลาสติกบาง
ประเภทที่ยังตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมักจะเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี มีราคาคอนขางสูง และยังไม
มีการผลิตภายในประเทศหรือยังผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บรรจุภัณฑประเภทถุงและกระสอบพลาสติก ตลาดนําเขาที่สําคัญไดแก ประเทศญี่ปุน มาเลเซีย และ
สหรัฐอเมริกา สําหรับตลาดสงออกบรรจุภัณฑพลาสติกคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของการผลิต
ทั้งหมด ประเทศคูคาที่สําคัญไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
ในชวง 3 ปที่ผานมา แมวาปจจัยแวดลอมตางๆ จะมีความผันแปรเปนอยางมาก ทั้งดานเศรษฐกิจ
การเมือง ตลอดจนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอผูอุปโภคบริโภคสินคาโดยตรง
ดานผูประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกก็ไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันดิบที่เปนตัวแปร
สําคัญ ทําใหราคาเม็ดพลาสติกซึ่งปรับตัวตามราคาน้ํามันดิบโลกผันแปรทั้งดานราคาและปริมาณ แต
บริษัทก็ไดมีการเจรจาตอรองกับลูกคาหลายรายเพื่อปรับราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงได
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง ติดตามสภาวะการแขงขันอยางใกลชิด และพยายามที่จะขยายตัวไปใน
ธุรกิจใหมๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายฐานลูกคา รวมถึงการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ นอกจากนี้ยังได
เพิ่มเติมเครื่องจักรที่มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต ทําใหสามารถแขงขัน
กั บ ผู ผ ลิ ต รายอื่ น ได อี ก ทั้ ง ยั ง ได พั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพต า ง ๆที่ นํ า มาใช อ ย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
จากการที่ตลาดบรรจุภัณฑพลาสติกมีแนวโนมขยายตัวตามอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการใชบรรจุ
ภัณฑตางๆ ซึ่งมีการฟนตัวอยางตอเนื่องภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวในป 2552 จึงคาดวาความ
ตองการใชบรรจุภัณฑพลาสติกในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2554
จะขยายตัวไดตอเนื่องในเกณฑปกติที่รอยละ 3.5 – 4.0 เนื่องจากในครึ่งปหลังเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได
ดีกวาครึ่งปแรกเนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุน การขยายตัวตอเนื่องของตลาดเอเชีย และความ
มั่นใจของนักลงทุนหลังจากการเลือกตั้ง แตยังมีปจจัยความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง ไดแก เศรษฐกิจโลกยัง
มีความเสี่ยงจากปญหาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และกลุมประเทศยุโรป ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังอยูใน
ระดับสูงที่อาจสงผลตออัตราเงินเฟอในชวงตลาดแรงงานตึงตัว2 อยางไรก็ตามปจจัยความเสี่ยงดังกลาวจะ
ไมสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญ
แนวโนมการแขงขันของบรรจุภัณฑพลสติกสําหรับน้ํามันหลอลื่น
ตลาดน้ํามันหลอลื่นโดยรวมในป 2553 ที่ผานมามีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 6.94 โดยผูมีสวนแบง
ทางการตลาด 5 รายแรก ไดแก ปตท., เชลล, คาสตรอลบีพี, เชฟรอน และ เอสโซ/โมบิล มีมูลคาการ
จําหนายรวมกันเทากับรอยละ 68.87 ของมูลคาการจําหนายรวมในป 2553
ปริมาณการจําหนายน้ํามันหลอ ลื่น ป 2553 (รวมผูคามาตรา 7 และนอกมาตรา 7)
หนวย : ลานลิตร
ม.ค-ธ.ค 2552
ม.ค-ธ.ค 2553
สวนตาง
(1)
(2)
(3)=(2)-(1)
บริษัทผูคา
ลานลิตร
PTT

%

ลานลิตร

% การเติบโต

%

113.45

22.74%

125.61

23.54%

12.16

10.72%

SHELL

91.66

18.37%

102.34

19.18%

10.68

11.65%

CASTROL/8P

54.86

10.99%

69.00

12.93%

14.14

25.78%

CHEVRON

38.79

7.77%

32.23

6.04%

(6.56)

(16.91)%

ESSO/MOBIL

37.27

7.47%

38.33

7.18%

1.06

2.84%

TRANE

34.29

6.87%

21.00

3.94%

(13.29)

(38.75)%

IDEMITSU

27.43

5.50%

36.00

6.75%

8.57

31.25%

PENZOIL/STATE

24.00

4.81%

28.00

5.25%

4.00

16.67%

BANGCHAK

17.47

3.50%

20.90

3.92%

3.43

19.66%

PETRONAS

5.80

1.16%

7.07

1.32%

1.27

21.81%

VELOIL

3.96

0.79%

4.20

0.79%

0.24

6.06%

(1.07)
34.63

(2.14)%
6.94%

49.99
10.02%
48.92
9.17%
อื่นๆ
498.96 100.00%
533.59
100%
รวม
***จํานวนผูคาน้ํามันหลอลื่นที่ไดรับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน 167 ราย ***

ที่มา : บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)

2

ที่มา: รายงานเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 และแนวโนมป 2554 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงสวนแบงการตลาดบรรจุภัณฑพลาสิกสําหรับน้ํามันหลอลื่นของบริษัท
ปริมาณขายรวมของ
ปริมาณขายบรรจุ ยอดขายของบริษัท สวนแบงการตลาด
น้ํามันหลอลื่นในประเทศไทย ภัณฑพลาสติก
ของบริษัท
(ลานลิตร)
(ลานลิตร)
(ลานลิตร)
(รอยละ)
ป 2552
498.96
274.43
133.71
48.72
ป 2553
533.59
293.48
138.85
47.31
ที่มา : บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ในป 2553 บริษัทมีมูลคาการจําหนายบรรจุภัณทสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่นในสัดสวนรอยละ
62.19 ของรายได ร วมของบริ ษั ท โดยคิ ด เป น ส ว นแบ ง ตลาดในกลุ ม บรรจุ ภั ณ ท สํ า หรั บ บรรจุ
น้ํามันหลอลื่นรอยละ 47.31 จึงถือวาบริษัทเปนผูนําตลาด ทั้งนี้เนื่องจากกลุมลูกคาหลักของบริษัท เชน
ปตท. เชฟรอน อินิออส เพ็นซอยล ปโตรนาส เวลลอยล เปนตน มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งตลาด
ในและตางประเทศ โดยปจจุบันมีลูกคาหลายรายไดยายฐานการผลิตมาในประเทศไทย เพื่อเปนฐานการ
ผลิตในการสงออกไปยังประเทศตางๆ ไดแก จีน พมา เวียดนาม อินเดีย ไตหวัน และเกาหลี เปนตน
ปจจุบันผูผลิตภายในประเทศที่มีศักยภาพที่ผลิตสินคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก
บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จํากัด บริษัท คงศักดิ์ ควอลีแพค จํากัด บริษัท โพลิเมอรเอ็นจิเนียริ่งแอนดเทรดดิ้ง
จํากัด บริษัท อิมโกแพ็ค คอรปอรเรชั่น จํากัด บริษัท ภาชนะพลาสติก จํากัด และบริษัท คอนิเมก จํากัด
แนวโนมการแขงขันของบรรจุภัณฑพลาสิกสําหรับนมและนมเปรี้ยว
ในป 2553 มูลคาการจําหนายของนมและนมเปรี้ยวโดยรวมมีมูลคาประมาณ 38,000 ลานบาท โดย
สามารถแบงตามประเภทไดดังนี้
ประเภท
มูลคาการจําหนายในป 2553
สวนแบง
(ลานบาท)
(รอยละ)
นมวัว
16,000
42%
นมถั่วเหลือง
12,000
32%
นมเปรี้ยว
7,000
18%
เครื่องดื่มธัญญาพืช
3,000
8%
รวม
38,000
100%
ที่มา : บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
หากพิจารณาจากผลิตภัณฑดังกลาว 4 ประเภทขางตน มีผลิตภัณฑ 2 ประเภทที่ใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกประเภทเดียวกับผลิตภัณฑของบริษัทไดแก นมวัวและนมเปรี้ยว มีมูลคาการจําหนายรวมกัน
เทากับ 23,000 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 60 ของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑนมโดยรวมในป 2553
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
มูลคาและสวนแบงการตลาดของบรรจุภัณฑแตละประเภทที่ใชบรรจุนม
ประเภทผลิตภัณฑ มูลคาการ สวนแบงการตลาด บรรจุภัณฑที่ใช
มูลคาตลาดของ
(รอยละ)
จําหนาย
บรรจุภัณฑ
(ลานบาท)
นมยูเอชที
11,000
69
กลองกระดาษ
พาสเจอรไรซ
4,000
25
ขวดพลาสติก
4001/
สเตอริไลซ
1,000
6
กระปองเหล็ก
รวม
16,000
100
หมายเหตุ : 1. ที่มา : บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด(มหาชน)
2. ประมาณการใหมูลคาของบรรจุภัณฑพลาสติกมีสัดสวนรอยละ 10 ของมูลคาการจําหนาย
มูลคาและสวนแบงการตลาดของบรรจุภัณฑแตละประเภทที่ใชบรรจุนมแปรี้ยว
ประเภทบรรจุภัณฑ มูลคาตลาด
สวนแบง
สัดสวนตนทุน
มูลคาตลาดของ
การตลาด
ของบรรจุภัณฑตอ
บรรจุภัณฑ
(ลานบาท)
(รอยละ)
(ลานบาท)
ราคาขาย
ขวดพลาสติก
6,300
90
ขวดพลาสติก
6001/
กลองกระดาษ
700
10
กลองกระดาษ
รวม
7,000
100
หมายเหตุ : 1. ที่มา : บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด(มหาชน)
2. ประมาณการใหมูลคาของบรรจุภัณฑพลาสติกมีสัดสวนรอยละ 10 ของมูลคาการจําหนาย
ตารางแสดงสวนแบงการตลาดบรรจุภัณฑพลาสิกสําหรับนมและนมเปรี้ยวของบริษัท
มูลคาตลาดของบรรจุ รายไดของบริษัท
สวนแบงการตลาด
ภัณฑพลาสติก
ของบริษัท
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(รอยละ)
นม
400
105
26
นมเปรี้ยว
600
85
14
รวม
1,000
190
19
ในป 2553 บริษัทมีมูลคาการจําหนายบรรจุภัณทสําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวเทากับ 189.40
ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.72 ของรายไดรวมของบริษัท โดยคิดเปนสวนแบงการตลาดสําหรับ
บรรจุภัณฑสําหรับนมและนมเปรี้ยวเทากับรอยละ 19 ของมูลคาตลาดรวม
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ปจจุบันผูผลิตภายในประเทศที่มีผลิตสินคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑของบริษัทไดแก บริษัท พลาสติก
และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท คัสตอมแพค จํากัด บริษัท เบอรลี่ไดนาพลาส จํากัด บริษัท วัชร
บรรจุภัณฑ จํากัด บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จํากัด และ บริษัท ภาชนะพลาสติก จํากัด เปนตน
ภาวะอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตจัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งไทยเปนฐานการผลิต
ขนาดใหญที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในสวนที่
กอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก และกอใหเกิดการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตางๆ
ปจจุบันโรงงานชิ้นสวนยานยนตในประเทศมีประมาณ 1,809 ราย3 แบงไดดังนี้
1. ผูผลิตชิ้นสวน Tier 1 ที่เปน Direct OEM Supplier ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนปอนใหแกโรงงาน
ประกอบรถยนต โ ดยตรง ปจ จุบั นมี ผูป ระกอบการทั้ ง สิ้น 709 ราย แบ ง เปน ผู ผลิ ตชิ้ นส ว 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
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีการกระจายตัวมาก โดยสวนใหญแลวแตละ
บริษัทจะมีความชํานาญเฉพาะดาน และตามปกติแลวลูกคาจะมีขนาดใหญกวาผูประกอบการมาก ทําให
ลู ก ค า เลื อ กใช ผู ป ระกอบการหลายรายสํ า หรั บ ชิ้ น ส ว นแต ล ะอย า ง และความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ผูประกอบการและลูกคาโดยปกติจะเปนไปในรูปของการพยายามพัฒนา Supplier เพื่อใหสามารถสง
ชิ้นสวนใหแกลูกคารายนั้นๆ ไดในระยะยาวเนื่องจากการพัฒนา Supplier แตละรายใหมีคุณภาพตาม
ความตองการของลูกคาไดนั้นไมใชเรื่องงาย และหากชิ้นสวนใดชิ้นสวนหนึ่งมีปญหาเกิดขึ้น จะสงผลตอ
สายการผลิตทั้งหมดของลูกคาตามไปดวย
ในป 2553 อุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนตของประเทศไทยสามารถกลับมาฟนตัวอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะยอดผลิตรถยนตสามารถทําลายสถิติจากทุกปที่ผานมาซึ่งมียอดการผลิตรถยนตสูงถึง 1.6 ลาน
คันในขณะที่รถจักรยานยนตมียอดการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 27 จากป 2552 เปน 2.7 ลานคันในป 2553 ทํา
ใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเติบโตตามไปดวย อีกทั้งยังเปนผลจากการลงทุนเพิ่มเติมจากผูผลิตของ
ญี่ปุนเนื่องจากคาเงินเยนที่แข็งคาขึ้น เปนการเปดโอกาสใหผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดมี
โอกาสมากขึ้น สงผลใหมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตในปที่ผานมาเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 58 จากป
2552 และยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในอัตรารอยละ 9 ในชวง 4 เดือนแรกของป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับ

3

ที่มา: สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
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4 เดือนแรกของป 2553 ทั้งนี้ ตลาดสงออกที่สําคัญไดแก ประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย
มูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนต
หนวย: ลานบาท

2548

2549

2550

2551

2552

เครื่องยนต

7,903.79

8,357.93

10,504.24

18,029.29

13,266.37

21,610.40

5,665.29

8,887.68

ชิ้นสวนอะไหล

4,100.47

5,453.40

7,651.20

11,007.04

12,531.85

14,451.09

4,207.01

4,997.02

683.42

690.37

662.29

2,121.94

994.10

1,304.38

291.02

760.49

86,225.42 141,422.74

40,528.17

40,528.17

561.64

128.79

256.92

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

50,820.28

55,430.28

แมพิมพและอุปกรณยึดจับชิ้นงาน
ชิ้นสวนประกอบและอุปกรณ
ชิ้นสวนอื่นๆ
รวม
อัตราการขยายตัว (%)

76,790.69
1,742.90

87,170.91 112,341.88 132,813.68
729.30
12.26%

1,356.96
29.41%

957.44
24.46%

390.65
-31.24%

2553 ม.ค.-เม.ย.53 ม.ค.-เม.ย.54

58.15%

ที่มา: ศูนยสารสนเทศยานยนต (Automotive Intelligence Unit) สถาบันยานยนต

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
จากตัวเลขในอดีตขางตนจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมีการเติบโตมาโดยตลอดยกเวน
ในป 2552 เนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งตอมาในป 2553 ผูประกอบการก็กลับมาฟน
ตัวไดอีกครั้ง โดยมีอัตราการเติบโตสูงสุดในชวง 5 ปที่ผานมา และมีแนวโนมในทิศทางที่ดีในอนาคต
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคมป 2554 คาด
วาจะมีผลกระทบตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในประเทศ เนื่องจากโรงงานผลิต
ชิ้นสวนในญี่ปุนผลิตชิ้นสวนบางประเภทไดลดลง ทําใหตองชะลอปริมาณการผลิตรถยนตลงเพื่อให
สอดคล อ งกั บปริ ม าณชิ้ น สว นที่ มี จํ า นวนจํ า กั ด ทั้ ง นี้ คาดว า เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วน า จะมีผ ลกระทบต อ
ผูประกอบการในระยะสั้นเทานั้น เนื่องจากผูผลิตรถยนตตางก็เรงหาโรงงานผลิตชิ้นสวนใหมเพื่อทดแทน
ชิ้นสวนที่ขาดแคลนเพื่อปรับใหปริมาณการผลิตกลับสูสภาวะปกติและเพื่อผลิตใหทันยอดสั่งซื้อที่ตกคาง
ในชวงกอนหนานี้ใหไดโดยเร็วที่สุดตอไป
นอกจากนี้ เหตุการณภัยธรรมชาติในญี่ปุนอาจเปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันการกระจายความ
เสี่ยงของบริษัทญี่ปุนใหออกไปตั้งฐานการผลิตนอกประเทศเพิ่มเติมในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่ง
ในประเทศที่บริษัทญี่ปุนใหความสนใจในการเขามาขยายการลงทุน ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจ
Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies ครั้งที่ 22 ซึ่ง
จัดทําโดย Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ในเดือนธันวาคม 2553 พบวา บริษัทญี่ปุน
ในอุตสาหกรรมยานยนตมีแผนการลงทุนในชวง 3 ปขางหนาในประเทศไทยเปนอันดับสามจากประเทศ
ตางๆ ทั่ว โลก รองจากประเทศอิน เดียและประเทศจีน ทั้ง นี้ ประเทศไทยมีจุ ดแข็ง หลายๆ ดาน อาทิ
ประสบการณที่ยาวนานในอุตสาหกรรมรถยนต แรงงานฝมือ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการคมนาคม
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9.07%
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ที่สะดวก อุตสาหกรรมชิ้นสวนในประเทศที่รองรับอุตสาหกรรมรถยนต มาตรการสงเสริมการลงทุน
ภายในประเทศ และการใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังประเทศที่สาม เชน อาเซียน จีน
อินเดีย และออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งญี่ปุนยังไมมีความตกลง FTA ที่มีผลใชบังคับกับประเทศเหลานี4้
ผูผ ลิต ชิ้ นส ว นพลาสติก สํ าหรั บยานยนต ในประเทศไทยที่ ผลิ ตชิ้ น สว นพลาสติ ก ใกลเ คี ย งกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ได แ ก บริ ษั ท ไทยซั ม มิ ท แหลมฉบั ง ออโต พ าร ท จํ า กั ด บริ ษั ท ที ก รุ ง ไทย
อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) บริษัท ไทเกอรโพลี่(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โตโยดะ โกไซ จํากัด
บริษัท สุภาวุฒิอินดัสทรี จํากัด เปนตน
3.3 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริษัทมุงเนนที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อใหเปนโรงงานที่มีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับของลูกคา โดยบริษัทไดรับประกาศนียบัตรที่เปนมาตรฐานสากลในดานตางๆ ดังนี้
มาตรฐาน
1.

ISO 9001: 2008

2.

ISO/TS 16949

3.

ISO 14001: 2004

4

ระยะเวลาทีไ่ ดรับการ
รายละเอียด
รับรอง
11 พ.ค. 2553 – 10 พ.ค. บริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 9001: 2008 เปนมาตรฐานที่
2556
องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International
Standardization and Organization) กําหนดขึ้นโดยมุงสงเสริม
ให มี แ นวทางการจั ด การและการบริ ห ารงานด า นคุ ณ ภาพ
องคกรอยางเปนระบบ โดยบริษัทไดรับมาตรฐานดังกลาวทั้ง
องคกร
11 พ.ค. 2553 – 10 พ.ค. บริษัทไดรับมาตรฐาน ISO/TS 16949 สําหรับสายการผลิต
2556
ชิ้นสวนที่โรงงานชลบุรี มาตรฐานนี้จัดทําขึ้นโดยใชพื้นฐาน
ของขอกําหนดของ ISO 9001 โดยไดเพิ่มเติมขอกําหนด
เฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตตามมาตรฐาน TS 16949
ซึ่ ง เป น มาตรฐานข อ กํ า หนดเฉพาะทางเทคนิ ค (Technical
Specification: TS) ที่เปนแนวทางขอกําหนดระบบการบริหาร
คุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลก โดยบริษัทไดรับ
มาตรฐานดังกลาวทั้งองคกร
7 ก.ค. 2553 – 5 มี . ค. มาตรฐาน ISO 14001: 2004 เปนมาตรฐานที่องคกรระหวาง
2555
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Standardization
and Organization) กําหนดขึ้นโดยมุงสงเสริมใหมีแนว

ที่มา: บทวิเคราะหเรื่องนโยบายดานอุตสาหกรรมรถยนตของญี่ปุน โดยสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ
กรุงโตเกียว ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
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มาตรฐาน

4.

GMP

5.

HACCP

ระยะเวลาทีไ่ ดรับการ
รับรอง

รายละเอียด

ทางการจัดการและการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม โดยบริษัท
ไดรับมาตรฐานดังกลาวทั้งองคกร
17 เม.ย. 2552 – 17 เม.ย. เปนระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจนจากกลุม
2555
นักวิชาการดานอาหารทั่วโลกแลววาสามารถทําใหอาหารเกิด
ความปลอดภัย เปนที่เชื่อถือยอมรับจากผูบริโภค หลักการ
ของ GMP
จึ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต ส ถานที่ ตั้ ง ของสถาน
ประกอบการ โครงสรางอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความ
ปลอดภัย และมีคุณภาพ ไดมาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต
เริ่มตนวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแตวัตถุดิบระหวาง
การผลิต ผลิตภัณฑสําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ
และการขนส ง จนถึ ง ผู บ ริ โ ภค
มี ร ะบบบั น ทึ ก ข อ มู ล
ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ รวมถึง ระบบ
การจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene)
ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ขั้ น สุ ด ท า ยมี คุ ภ าพและความ
ปลอดภัย เปนที่มั่นใจเมื่อถึงมือผูบริโภค และ GMP ยังเปน
ระบบประกั น คุ ณ ภาพพื้ น ฐานก อ นที่ จ ะพั ฒ นาไปสู ร ะบบ
ประกันคุณภาพอื่น ๆ ตอไป เชน HACCP (Hazards
Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกดวย
8 ก.ค. 2553 – 2 ต.ค. โรงงานของบริ ษั ท ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครได รั บ มาตราฐาน
2554
HACCP ซึ่งเปนระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม เปนเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง ประเมินและ
ควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑอาหาร ระบบ
นี้ ไ ด รั บ การยอมรั บ อย า งกว า งขวางจากนานาประเทศถึ ง
ประสิทธิภาพ การประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผูบริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เปนระบบที่
ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุดหรือขั้นตอนการผลิตที่
อันตรายเหลานั้นมีโอกาสเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอาหาร จึ งสามารถประกั นความปลอดภัย ของ
ผลิตภัณฑไดดีกวาการตรวจสอบผลิตภัณฑสุดทายหรือการ
ควบคุมคุณภาพที่ใชกันอยูเดิม
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3.4 สิทธิประโยชนและเงื่อนไขที่ไดรับการจาการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีสาระสําคัญดังนี้
บริษัท
1080(10)/2553
1 เมษายน 2553
31 มีนาคม 2560

บัตรสงเสริมการลงทุน
วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริมการลงทุน
วันครบอายุของบัตรสงเสริมการลงทุน

ปริมาณการผลิต (ชิ้นตอป) หรือน้ําหนักสูงสุด (ตันตอป) ที่ไดรับ - บรรจุภัณฑพลาสติกปละประมาณ
5,100 ตัน
ยกเวนภาษี
- ชิ้นสวนพลาสติกปละประมาณ
2,470 ตัน
สิทธิประโยชนที่ไดรับ
1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับ
ยกเวน 7 ป
จากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
2. ระยะเวลาที่สามารถนําผลขาดทุนในระยะเวลาที่ไดรับการ
5 ป
สงเสริมไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได
3. ไดรับยกเวน/ ลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
ไดรับยกเวน
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
(ตองนําเขาภายใน 27 ก.ค.2555)
4. ไดรับยกเวนภาษีหัก ณ ที่จายสําหรับเงินปนผลที่จายใหแกผู
ไดรับยกเวน
ถือหุน
นอกจากนี้ MPC ไดยื่นขอรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 และขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณาจากคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน
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3.5 การจัดหาผลิตภัณฑ
3.5.1 การผลิตและการใชกําลังการผลิต
ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีโรงงาน 4 แหง โดยมีสถานที่ตั้งใน กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดชลบุรี และเมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกําลังการผลิตสูงสุด อัตราการใช
กําลังการผลิตดังนี้
โรงงานที่เขตบางบอน กรุงเทพฯ
ป 2551

ป 2552

ป 2553

กําลังการผลิต(ตัน)1/
2,097
2,737
3,377
ผลิตจริง(ตัน)
986
1,585
1,949
อัตราการใชกําลังการผลิต
47.02%
57.91%
57.71%
1/ ดําเนินการผลิต 2 กะๆ ละ 12 ชั่วโมง (รวมการทํางานลวงเวลากะละ 4 ชั่วโมง)

ป 2554
งวด 6 เดือน
1,688
1,217
72.10%

โรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร
ป 2551

ป 2552

ป 2553

กําลังการผลิต(ตัน) 1/
12,040
12,447
13,146
ผลิตจริง(ตัน)
6,397
7,705
9,685
อัตราการใชกําลังการผลิต
53.13%
61.90%
73.67%
1/ ดําเนินการผลิต 2 กะๆ ละ 12 ชั่วโมง (รวมการทํางานลวงเวลากะละ 4 ชั่วโมง)

ป 2554
งวด 6 เดือน
6,639
5,031
75.78%

โรงงานที่จังหวัดชลบุรี
ป 2551

ป 2552

ป 2553

กําลังการผลิต(ตัน) 1/
3,044
ผลิตจริง(ตัน)
1,244
อัตราการใชกําลังการผลิต
40.87%
1/ ดําเนินการผลิต 2 กะๆ ละ 12 ชั่วโมง (รวมการทํางานลวงเวลากะละ 4 ชั่วโมง)
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โรงงานที่เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ป 2551
ป 2552

ป 2553

กําลังการผลิต(ตัน) 1/
ผลิตจริง(ตัน)
อัตราการใชกําลังการผลิต
1/ ดําเนินการผลิต 2 กะๆ ละ 12 ชั่วโมง (รวมการทํางานลวงเวลากะละ 4 ชั่วโมง)
2/ เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อเดือน เมษายน 2554

ป 2554
งวด 6 เดือน2/
373
284
76.14%

3.5.2 วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของบริษัทสวนใหญ ไดแก เม็ดพลาสติก และ สีผสมพลาสติก โดย
ลูกคาจะเปนผูกําหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดิบที่ตองการใหกับบริษัท ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทตางๆที่บริษัทใชไดแก
ก) โพลีเอททีลีน(Polyethylene,PE )
เปนพลาสติกที่มีความออนตัวยืดหยุนไดดี แบงเปน LDPE(Low Density) และ HDPE(High
Density) บรรจุภัณฑพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ไดแก บรรจุภัณฑพลาสติก
สําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น, บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว, บรรจุภัณฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุสินคาอุปโภคและบริโภค
ข) โพลีโพรพีลีน(Polypropylene, PP)
เปนพลาสติกที่มีความเหนียว และยืดหยุนไดดีกวาโพลีเอททีลีน ทนทานตอความรอน ความชื้น
ได ดี ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต จากพลาสติ ก ประเภทนี้ ไ ด แ ก ฝาป ด ขวด และ ชิ้ น ส ว นรถยนต แ ละ
รถจักรยานยนต เปนตน
2. สีผสมพลาสติก
ในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกนั้น ตองมีสีผสมพลาสติกเปนสวนประกอบที่สําคัญรวมกับเม็ดพลาสติก
ดวย โดยตองนําวัตถุดิบทั้งสองมาผสมกันตามสัดสวน เพื่อใหไดคุณสมบัติทางกายภาพและสีที่
ตองการ
เม็ดพลาสติกและสีผสมพลาสติกเกือบทั้งหมดบริษัทซื้อจากผูผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ มีเพียงเม็ด
พลาสติกบางประเภทซึ่งเปนสวนนอยที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ เนื่องจากราคาของเม็ดพลาสติกจะมี
การเปลี่ ย นแปลงตามราคาของน้ํ า มั น รวมถึ ง ความสมดุ ล ของอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานในตลาดโลกอยู
ตลอดเวลา บริษัทตระหนักถึงปจจัยดังกลาวเปนอยางดี ผูบริหารของบริษัทจึงคอยติดตามสถานการณ

สวนที่ 2 หนา 42

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ราคาและปริมาณความตองการเม็ดพลาสติกของตลาดโลกอยางสม่ําเสมอ เพื่อวางแผนการจัดซื้อให
สอดคลองกับแผนการผลิตของบริษัททั้งปริมาณที่ตองการและในระยะเวลาที่กําหนด
บริษัทไมมีนโยบายที่จะจัดซื้อวัตถุดิบแตละชนิดจากผูจัดจําหนายกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ
แตจะกระจายไปในผูจัดจําหนายหลายๆ ราย เพื่อความยืดหยุนในการเลือกวัตถุดิบ
ทั้งนี้บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคาแตละรายไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาการจัดหา
วัตถุดิบทั้งหมด โดยบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคารายใหญที่สุดคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 16.16 ของ
มูลคาการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดในงวด 6 เดือนของป 2554
3.5.3 กระบวนการผลิต
การติดตอรับงานกับลูกคา
1. บริษัทดําเนินการสงขอมูล และผลงานของบริษัทในอดีตใหกับลูกคาเพื่อใหลูกคาพิจารณา
2. การเยี่ยมชมการดําเนินงานของบริษัท (Commercial Site Visit) เพื่อใหแนใจวาระบบการผลิตเปนไป
ตามมาตรฐานที่ลูกคายอมรับได
3. การประเมินทางดานเทคนิค (Technical Evaluation) ขั้นตอนการประเมินศักยภาพ ความสามารถ และ
คุณภาพในการผลิตของบริษัทในการผลิตชิ้นสวนใหไดตรงตามความตองการในรูปแบบที่กําหนด
4. ลูกคาจะจัดสงขอมูลของชิ้นงาน (Request For Quotation: RFQ) ใหแกบริษัทซึ่งขอมูลดังกลาวจะระบุ
ชนิดของวัตถุดิบที่ใช รูปราง มิติ และรายละเอียดของชิ้นงาน และปริมาณที่ตองการใหแกบริษัท
เพื่อใหศึกษารายละเอียดเตรียมการเสนอราคา จัดทําตัวอยาง และวางแผนการผลิต
5. บริษัทศึกษาขอมูลใน Request for Quotation (RFQ) แลว บริษัทจะทําการวิเคราะหตนทุนเพื่อจัดทําใบ
เสนอราคา (Quotation) เสนอกลับไปยังลูกคา
6. บริษัทและลูกคาหารือรวมกันเพื่อตกลงราคาและเงื่อนไขตางๆ ในรายละเอียด
7. เมื่อลูกคายอมรับราคา บริษัทจะจัดทําตัวอยางชิ้นงานขั้นสุดทาย พรอมทั้งนําเสนอแผนการผลิตไปยัง
ลูกคา
8. ลูกคาตรวจสอบความถูกตองของตัวอยางชิ้นงานและแผนการผลิตที่บริษัทเสนอ
9. หากลู กคา ยอมรับตั วอย างชิ้ นงานและแผนการผลิต ดัง กลาวแลว บริษั ทจะเริ่ม ผลิต ชิ้นงานในเชิ ง
พาณิชยใหแกลูกคา และสงมอบชิ้นงานใหแกลูกคาตามแผนการผลิตนั้นๆ
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กระบวนการในการผลิต
กระบวนการผลิตแบบเปา (Blow Molding)
1. นําวัตถุดิบไดแก เม็ดพลาสติกและเม็ดสี (Pigment) มาชั่งน้ําหนักตามสัดสวนที่ตองการเพื่อนําเขา
เครื่องอบเม็ดพลาสติก (Hopper) เพื่อโมผสมเม็ดพลาสติกใหไดตามสีชิ้นงานที่ลูกคาตองการ
2. นําเม็ดพลาสติกที่ไดเขาเครื่องอัดรีด (Extruder Screw) โดยพลาสติกที่หลอมละลายจะถูกดันขึ้นรูป
เปนทอกลวง (Parison) ผาน Die Head เขาแมพิมพ
3. ทอกลวงพลาสติกถูกเปาใหขึ้นรูปตามแมพิมพ (Mold)
4. ถอดแมพิมพออกเมื่อพลาสติกแข็งขึ้นรูปตามแมพิมพแลว เพื่อใหไดตัวชิ้นงานออกมา
5. สุมตัวอยางชิ้นงานเพื่อตรวจสอบ
6. ติดฉลากสินคาบนชิ้นงานที่ผานการตรวจสอบแลว
7. สุมตัวอยางชิ้นงานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบรอยของฉลากสินคา
8. บรรจุชิ้นงานเพื่อเตรียมจัดสงใหแกลูกคา
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
กระบวนการผลิตแบบฉีด (Injection Molding)
1. นําวัตถุดิบไดแก เม็ดพลาสติกและเม็ดสี (Pigment) มาชั่งน้ําหนักตามสัดสวนที่ตองการเพื่อนําเขา
เครื่องอบเม็ดพลาสติก (Hopper) เพื่อโมผสมเม็ดพลาสติกใหไดตามสีชิ้นงานที่ลูกคาตองการ
2. นําเม็ดพลาสติกที่ไดเขาเครื่องอัดรีด (Extruder Screw) โดยพลาสติกที่หลอมละลายจะถูกฉีดเขา
แมพิมพจนเต็ม
3. พลาสติกจะถูกขึ้นรูปตามลักษณะแมพิมพ (Mold)
4. ถอดแมพิมพออกเมื่อพลาสติกแข็งขึ้นรูปตามแมพิมพแลว เพื่อใหไดตัวชิ้นงานออกมา
5. สุมตัวอยางชิ้นงานเพื่อตรวจสอบ
6. ติดฉลากสินคาบนชิ้นงานที่ผานการตรวจสอบแลว
7. สุมตัวอยางชิ้นงานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบรอยของฉลากสินคา
8. บรรจุชิ้นงานเพื่อเตรียมจัดสงใหแกลูกคา

สวนที่ 2 หนา 46
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3.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิต ชิ้ น ส ว นพลาสติ ก ของบริ ษั ทไม มี ม ลภาวะที่ สง ผลกระทบต อสิ่ ง แวดล อ ม แต
อยางไรก็ตามในการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทจะมีเศษพลาสติกสวนเกินที่ตัดออกจากชิ้นงานที่ผลิตสําเร็จ
ซึ่งโดยสวนใหญก็จะสามารถนําไปรีไซเคิลเพื่อใชประกอบเปนสวนหนึ่งของวัตถุดิบในการกระบวนการ
ผลิตใหมไดตามสัดสวนของสูตรการผลิตที่บริษัทไดกําหนด สําหรับถุงพลาสติกและกลองกระดาษ
สําหรับใชบรรจุสินคา ซึ่งสามารถนํามาใชหมุนเวียนไดหลายครั้งจนกวาจะชํารุดและไมสามารถนํามาใช
ไดอีกนั้น บริษัทก็จะจําหนายถุงพลาสติกและกลองกระดาษดังกลาวที่ชํารุดใหแกบุคคลภายนอกตอไป
แมวาบริษัทมีโรงงานของบริษัท 2 โรงงานที่ไมไดตั้งในนิคมอุตสาหกรรม แตก็ตองปฏิบัติตาม
ข อ กํ า หนดของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ส ว นโรงงานที่ ต อ งอยู ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมปนทอง 2 ในจังหวัดชลบุรี ก็ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ซึ่งการผลิตของบริษัทก็อยูในเกณฑมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ทั้งนี้บริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเปนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบัติการ
ดานสิ่งแวดลอม จึงเปนเครื่องรับประกันระบบการดูแลปองกันสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของ
บริษัท
3.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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