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3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค โดย
หลักการทํางานของเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคจะทํางานโดยอาศัยของเหลว ไดแกน้ํามันไฮดรอลิคซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลาง
ในการถายทอดแรงไปขับเคลื่อนกระบอกสูบไฮดรอลิคเพื่อไปทําใหเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคเคลื่อนไหว ซึ่งของเหลวจะถูก
ควบคุมโดยตรงหรือโดยอัตโนมัติโดยวาลวควบคุมและจัดสงผานทอและสายไฮดรอลิค ปจจุบัน บริษัทสามารถผลิต
เครื่องจักรระบบไฮดรอลิคไดตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ซึ่งถูกนําไปใชในหลายกลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม
ยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา งานกอสราง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมทําแมพิมพ เปนตน สินคา
ของบริษัทสามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภทหลักดังนี้
1. ผลิตภัณฑเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค
2. ผลิตภัณฑเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิค
3. ผลิตภัณฑเครนระบบไฮดรอลิค
4. บริการแปรรูปโลหะดวยเครื่องจักรและการซอมบํารุงเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค
1. ผลิตภัณฑเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Press)
เครื่องเพรสแบบไฮดรอลิค (Hydraulic press) เปนเครื่องจักรที่ใชของเหลว (น้ํามันไฮดรอลิค) สงถายแรง
เพื่อไปขับเคลื่อนกระบอกไฮดรอลิค เพื่อสรางแรงอัดลงบนชิ้นงานในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
ตามแต การออกแบบเครื่องจักร โดยทางบริษัท มีทีมออกแบบวิศวกรรม ซึ่งสามารถออกแบบเครื่องเพรสไฮดรอลิคที่
สามารถสรางแรงกดได ถึง 3,500 ตัน ซึ่งสามารถแบงเครื่องเพรสตามลักษณะการนําไปใชงานไดดังนี้

ถังน้ํามันไฮดรอลิค

มอเตอรขับ
ปมไฮดรอลิค

กระบอกไฮดรอลิค

แผงควบคุม

หนาโตะบนสําหรับจับยึด
แมพิมพฝงบน สามารถ
เคลื่อนที่ในแนว ขึ้น-ลง

หนาโตะลาง สําหรับ
ยึดแมพิมพผั่งลาง

ภาพแสดงสวนประกอบของเครื่องเพรสแบบไฮดรอลิค
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1.1 เครื่องตรวจเช็คผิวหนาแมพิมพ

Hydraulic clapper die spotting press (HCD)

Hydraulic die spotting press (HDS)

เครื่องตรวจเช็คผิวหนาแมพิมพ (Hydraulic die spotting press : HDS) เปนเครื่องสําหรับใชตรวจสอบความ
ถูกตองของผิวหนาแมพิมพวามีจุดใดที่ตองทําการตกแตง ซอมแซมหรือไม โดยทําการทาสีที่หนาแมพิมพแลวใชเครื่อง
เพรสระบบไฮดรอลิคกดแมพิมพเพื่อหาตําแหนงที่ตองตกแตง ซึ่งเหมาะสําหรับการตรวจสอบแมพิมพครั้งสุดทายกอน
นําไปใชในการผลิตเพื่อใหแมพิมพมีความเที่ยงตรงและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทําใหคุณภาพของสินคาที่ผลิต
จากแมพิมพมีคุณภาพดี เครื่องตรวจเช็คผิวหนาแมพิมพของบริษัทสามารถปรับคาความละเอียดในการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได
ถึง 0.5 มิลลิเมตรทําใหสามารถตรวจสอบผิวหนาไดอยางแมนยํา หนาโตะลางสามารถเคลื่อนที่เขาออกเพื่อความสะดวก
ในการใสแมพิมพเขาเครื่อง หนาโตะบนสามารถผลิตใหพลิกหงายจนนอนบนพื้นเพื่อความสะดวกในการตกแตงแมพิมพ
บน ซึ่งมีขนาดหนากดมีตั้งแต 1,000 มิลลิเมตร x 800 มิลลิเมตร ถึง 4,600 มิลลิเมตร x 2,300 มิลลิเมตร โดยมีแรงกด
ตั้งแต 15 ตัน ไปจนถึง 300 ตัน และเครื่องตรวจเช็คผิวหนาแมพิมพของบริษัทมีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย
ทุกขั้นตอน ตัวอยางแมพิมพที่ใชเครื่องชนิดนี้เชน แมพิมพฉีดพลาสติกและแมพิมพฉีดอลูมิเนียม เปนตน

ภาพตัวอยางแมพิมพที่นํามาตรวจสอบ

สวนที่ 2 หนาที่ 14

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

1.2 เครื่องทดสอบแมพิมพ

Hydraulic try out press (HRP)

เครื่องทดสอบแมพิมพ (Hydraulic try out press : HRP) เปนเครื่องจักรที่ใชสําหรับการทดสอบแมพิมพที่ผาน
การตกแตงผิวแมพิมพแลว เนื่องจากแมพิมพจําเปนที่จะตองถูกนําไปทดสอบกอนการผลิตชิ้นงานจริง วาชิ้นงานที่ได
ถูกตองตามที่ตองการหรือไม ซึ่งหากนําแมพิมพไปผลิตชิ้นงานจริงแลวแมพิมพไมอยูในสภาพที่สมบูรณจะทําใหเสียเวลา
ในการผลิตและทําใหสูญเสียวัสดุ เครื่องทดสอบแมพิมพจึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทดสอบนี้ โดยหนาโตะลาง
สามารถเลื่อนออกมาเพื่อความสะดวกในการซอมแซมแมพิมพ โดยเครื่องทดสอบแมพิมพจะถูกใชทดสอบประสิทธิภาพ
ในหลายๆ ขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การดัดโคงงอ และ การเจาะรู เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตได
1.3 เครื่องเพรสลากขึ้นรูป

Hydraulic deep drawing press (HDP)

เครื่องเพรสลากขึ้นรูป (Hydraulic deep drawing press : HDP) เปนเครื่องขึ้นรูปโลหะโดยการใชไฮดรอลิคกด
แผนโลหะเพื่อใหโลหะเปลี่ยนรูปไปตามแบบของแมพิมพ เครื่องเพรสลากขึ้นรูปนี้มีระบบคุชชั่น(Cushion) ชะลอการยืดตัว
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ของโลหะทําใหชิ้นงานออกมาโคงมนไปตามรูปแบบที่ตองการอยางสวยงามและปราณีตกวาเครื่องเพรสขึ้นรูปโลหะทั่วไป
บริษัทสามารถผลิตเครื่องเพรสที่มีขนาดหนากดมีตั้งแต 1,000 มิลลเมตร x 800 มิลลิเมตร ไปจนถึง 5,000 มิลลิเมตร x
2,500 มิลลิเมตร โดยมีแรงกดตั้งแต 100 ตันไปจนถึง 3,000 ตัน และตัวเครื่องจักรมีการออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัยทุกขั้นตอน ตัวอยางผลิตภัณฑที่ผลิตจากเครื่องชนิดนี้ เชน ชิ้นสวนรถยนต อางลางจาน เปนตน

ภาพขณะเครื่องทํางานและตัวอยางผลิตภัณฑ

1.4 เครื่องเพรสกดขึ้นรูปตามแมพิมพแบบใชความรอน

Hydraulic molding for hot press (HMP)

เครื่องเพรสกดขึ้นรูปตามแมพิมพแบบใชความรอน (Hydraulic molding for hot press : HMP) ใชสําหรับการ
ขึ้นรูปวัสดุบางประเภทที่ตองใชความรอนชวยในการขึ้นรูป เพื่อใหชิ้นงานสามารถคงรูปทรงที่ตองการหลังการขึ้นรูปได
เครื่องเพรสกดขึ้นรูปตามแบบแมพิมพใชความรอนจึงถูกออกแบบมาสําหรับรองรับการขึ้นรูปวัสดุเหลานี้ โดยตัวเครื่อง
สามารถใชความรอนไดสูงถึง 250 องศาเซลเซียส ซึ่งความรอนที่ใชอาจจะอยูที่ตัวแมพิมพเองหรืออยูที่หนาโตะของเครื่อง
และออกแบบใหมีระบบกดย้ําแทนระบบคุชชั่น ในการทํางานสามารถปรับตั้งใหทํางานทีละครั้งหรือปรับตั้งใหทํางาน
ติดตอกันเปนแบบอัตโนมัติก็ได นอกจากนี้ระบบควบคุมสามารถกดปุมสั่งงานไดที่แผงควบคุมหรือใชกลองควบคุม
ระยะไกลก็ได บริษัทสามารถผลิตเครื่องเพรสประเภทนี้ที่มีขนาดหนากดตั้งแต 2,400 มิลลิเมตร x 1,700 มิลลิเมตร ไป
จนถึง 3,500 มิลลิเมตร x 2,000 มิลลิเมตร โดยใชแรงกดตั้งแต 100 ตันไปจนถึง 500 ตัน ซึ่งเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมไม
เชน งานไมอัดแผน (Veneer Hard Board) อุตสาหกรรมยาง เชน การผลิตลูกกลิ้งยาง หรืออัดความรอนแผนยางตางๆ
และงานชิ้นสวนภายในรถยนตเชน วัสดุดานในประตูรถยนต เปนตน
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1.5 เครื่องพับขอบชิ้นงาน

Hydraulic hemming press (HHP)
เครื่องที่ใชพับขอบชิ้นงาน (Hydraulic hemming press : HHP) เปนเครื่องจักรที่ใชพับขอบชิ้นงานสองชิ้นให
ติดกัน เชน ประตูชิ้นในกับชิ้นนอกของรถยนต ฝากระโปรงตัวในกับตัวนอก เปนตน โดยการกดขอบครั้งเดียวพรอมกัน
รอบตัว เครื่องพับขอบชิ้นงาน นี้สามารถใชกับแมพิมพสําหรับพับขอบ ไดถึงขนาดกวาง 2,600 มิลลิเมตร ยาว 2,400
มิลลิเมตร และสูง 2,050 มิลลิเมตร โดยแรงกดมีตั้งแต 120 ตัน ถึง 180 ตัน และมีระบบล็อคจับยึดแมพิมพที่แนนหนา
ทํางานดวยระบบอัตโนมัติ และการเคลื่อนยายแมพิมพเขาออกจากเครื่องโดยการชักลากซึ่งขับเคลื่อนดวยระบบไฮดรอลิค
และมีชุดเก็บแมพิมพ (Die Storage) ซึ่งเก็บแมพิมพไวสับเปลี่ยนของแตละชิ้นงานไดถึง 12 ชุด การสับเปลี่ยนหรือการ
เคลื่อนยายแมพิมพเขาออกจากที่เก็บ (Die Storage) นั้นจะมีรถเคลื่อนยาย (Die Truck) ขับเคลื่อนดวยระบบไฮดรอลิคซึ่ง
สามารถรองรับแมพิมพที่มีน้ําหนักถึง 10 ตัน ทําใหเคลื่อนยายแมพิมพไดอยางสะดวก โดยระบบการทํางานของเครื่องเปน
ระบบออโตเมติกแบบตอเนื่องอยางสมบูรณ

ภาพตัวอยางการทํางานและชิ้นงานที่ผานการพับใหติดกัน
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1.6 เครื่องเพรสสําหรับการพับขอบ ตัดขอบและเจาะรูชิ้นงาน

Hydraulic trimming and bending press (HTP)

เครื่องเพรสสําหรับการพับขอบ ตัดขอบและเจาะรูชิ้นงาน (Hydraulic trimming and bending press : HTP)
เปนเครื่องที่ใชกับแมพิมพตัดขอบชิ้นงาน เชน ประตูรถยนต ฝากระโปรงหรือชิ้นสวนตางๆ ที่ตองการที่จะทําการตัดขอบ
ชิ้นงาน เครื่อง Trimming Press เปนเครื่องเพรสที่ใชสําหรับการพับ ตัดขอบ และเจาะรู ชิ้นงานในเวลาเดียวกัน โดยเครื่อง
จะถูกออกแบบใหพิมพบนลงมากดพิมพลางจากนั้นกดแชไวชั่วขณะ และภายในพิมพจะมีอุปกรณสําหรับการเจาะรูพรอม
กด หรือจะมีอุปกรณเสริมพิเศษทํางานโดยอาศัยสัญญาณจากเครื่องวาตอนนี้เครื่องกดชิ้นงานไดสนิท และสามารถเจาะ
หรือทําขบวนการอื่นๆ ได บริษัทสามารถผลิตเครื่องจักรประเภทนี้ที่มีขนาดหนากดมีตั้งแต 2,400 มิลลิเมตร x 1,500
มิลลิเมตร ไปจนถึง 5,000 มิลลิเมตร x 1,500 มิลลิเมตร แรงกดมีตั้งแต 50 ตันไปจนถึง 600 ตันเครื่องเพรสประเภทนี้
เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เชน โครงพลาสติกตูเย็น แผงดานหลังของตูเย็น หรือเหมาะกับงานที่ชิ้นงานมี
ความหนาไมมากและใชแรงกดไมสูง

ภาพตัวอยางการทํางานและตัวอยางผลิตภัณฑ

2. ผลิตภัณฑเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Handling Equipment)
เครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิคเปนผลิตภัณฑที่เปนเครื่องทุนแรงในการยกหรือเคลื่อนยายสิ่งของ บริษัท มี
ผลิตภัณฑเครื่องทุนแรงหลากหลายประเภทเพื่อรองรับงานลักษณะตางๆ โดยสามารถแบงได 2 ประเภทหลักๆดังนี้
1) เครื่องทุนแรงการยกเคลื่อนยาย
2) เครื่องทุนแรงในศูนยบริการยานยนต
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2.1 เครื่องทุนแรงในการยกเคลื่อนยาย เปนเครื่องทุนแรงสําหรับชวยยกหรือเคลื่อนยายสิ่งของ ผลิตภัณฑใน
กลุมนี้มีดังตอไปนี้
ชื่อผลิตภัณฑ
รูปภาพ
ลักษณะงาน
ความสามารถ
ในการยก
Drum carrier trucks
ใชสําหรับเคลื่อนยายถัง
350 กิโลกรัม
น้ํามัน 200 ลิตร ไปตามจุด
ตาง ๆ ตามที่ตองการ

Hydraulic drum lift

ใชสําหรับยกถังน้ํามัน 200
ลิตร ขึ้นแลวปรับเทได หมุน
360 องศา สามารถยกเรียง
กันได 3 ลูก และยกขึ้นทาย
รถ 6 ลอ รถกระบะ

350 กิโลกรัม

Table lift

ใชสําหรับยกชิ้นงาน
เคลื่อนยายไปตามที่ตางๆ
เชน ยกแมพิมพชิ้นเล็กๆ
เพื่อเขาเครื่องจักร และเพื่อ
รองรับชิ้นงานจาก
สายการผลิต

350 – 500
กิโลกรัม

Hydraulic hand lift

ใชสําหรับเคลื่อนยาย
วัตถุดิบหรือชิ้นงาน จากจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

2,500 กิโลกรัม
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ชื่อผลิตภัณฑ

รูปภาพ

X-lift

ลักษณะงาน

ความสามารถใน
การยก

ใชสําหรับยกชิ้นงานหรือ
สิ่งของขึ้นตามตําแหนงที่สูง
หรือที่ตองการ เชน ใช
สําหรับโหลดของขึ้นทายรถ
, โหลดวัตถุดิบขึ้นตามชั้นที่
สูง ๆ, ใชสําหรับยกรถขึ้น
โชวรูมชั้นที่สูง ๆ, ใชเปน
ลิฟทขึ้นลงสําหรับคนพิการ

1 – 20 ตัน

2.2 เครื่องทุนแรงในศูนยบริการยานยนต เปนผลิตภัณฑสําหรับใชงานในศูนยบริการรถยนตและมอเตอรไซด
ผลิตภัณฑในกลุมนี้มีดังตอไปนี้
ชื่อผลิตภัณฑ
รูปภาพ
ลักษณะงาน
ความสามารถ
Two post lifts
ใชสําหรับยกรถยนตและ
2,500 - 3,600
ซอมชวงลางตางๆ ตาม
กิโลกรัม
ศูนยบริการ หรืออูซอม
รถยนต

Hydraulic press

เปนการใชงานประจําชอรพ
ซอมบํารุงและใชอัดชิ้นงาน
ตามที่ลูกคาใชงาน เชน
อัดบูช อัดลูกปน อัด
ลูกหมาก ดันชิ้นงาน เปนตน

10-150ตัน

Hydraulic floor cranes

ใชสําหรับยกเครื่องยนต และ
ยกสิ่งของตาง ๆ ไปยังจุด
ตาง ๆ ตามที่ตองการ

1-2 ตัน
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ชื่อผลิตภัณฑ
Motorcycle lifter

รูปภาพ

ลักษณะงาน
ใชสําหรับศูนยบริการ ในการ
ซอมรถมอเตอรไซค

ความสามารถ
500 กิโลกรัม

Gear lifter

ใชสําหรับถายน้ํามันเครื่อง
และเคลื่อนยายไปตามที่
ตางๆ สามารถยกเกียรได

500 กิโลกรัม

Hydraulic jack

ใชสําหรับในการยกรถยนต
รถบรรจุ 10 ลอ เพื่อเปลี่ยน
ยาง

60ตัน

3. ผลิตภัณฑเครนระบบไฮดรอลิค
เครนระบบไฮดรอลิคเปนอุปกรณที่ใชยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของเหลานั้นในลักษณะ
แขวนลอยไปตามแนวราบ บริษัท มีผลิตภัณฑเครน ทั้งแบบติดตั้งบนรถบรรทุกเพื่อใหสามารถเคลื่อนยายเครนไปยังพื้นที่
ที่ตองการใชงานไดโดยสะดวก และไมเสียเวลาในการติดตั้ง และแบบติดตั้งอยูกับที่ เพื่อใชในการยายสิ่งของภายใน
โรงงานหรือสถานที่ที่ทํางานอยูจุดเดิมเปนประจํา บริษัทไดจัดทําเครนระบบไฮดรอลิคหลากหลายชนิดเพื่อรองรับงาน
ประเภทตางๆ ดังนี้
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มือจับ

ฐานเครน
กระบอกไฮดรอลิค

ภาพแสดงโครงสรางของเครนระบบไฮดรอลิค

เครนแบบมาตรฐาน เปนเครนที่ทําตามคุณสมบัติที่ไดรับการออกแบบและผลิตเปนจํานวนมากเพื่อใหมีสินคา
สําหรับจัดสงลูกค าอยางรวดเร็ว โดยเครนแบบมาตรฐานนี้มีรุน ตางๆเพื่อรองรั บ ลักษณะงานและน้ําหนักยกที่ลูกคา
ตองการ
รุน

รูปภาพ

ลักษณะงาน

2000AA

ใชเกี่ยวกับงานราชการ
เปนสวนใหญ เชน งาน
ตัดตนไมงานติดตั้ง
กระเชาซอมไฟทาง
รวมถึงยกชิ้นงานตาง ๆ

065A-AA

ใชเกี่ยวกับงานราชการ
เปนสวนใหญ เชน งาน
ตัดตนไม งานติดตั้ง
กระเชา ซอมไฟทาง
รวมถึงยกชิ้นงานตาง ๆ
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รุน

รูปภาพ

ลักษณะงาน

ประสิทธิภาพ ระยะยืดดวย
การยก
ระบบ
(ตัน/เมตร)
ไฮดรอลิค
(เมตร)
11.2 - 11.3
8.4

แขนตอ
พิเศษ
(เมตร)

6000A/AA

ใชสําหรับงานพวกโรง
เหล็ก, งานกอสรางเปน
เครนที่ติดตั้งอยูกับที่
หรือติดตั้งกับรถบรรทุก
ติดตัวคีบเศษเหล็ก
สามารถเคลื่อนยายได

8000A/AA

เปนเครนขนาดใหญ
ติดตั้งกับรถบรรทุก 10
ลอสวนใหญจะใช
เกี่ยวกับงานกอสราง
ตาง ๆ เชน งานยก
เสาเข็ม

16

6.5 - 8.4

12.5

6000S

ใชสําหรับงานโรงไม
- เปนเครนเฉพาะรุน
สวนใหญจะใชสําหรับ
คีบเศษเหล็ก, คีบไม
และสามารถติดตั้งกับ
เรือเพื่อคีบผักตบชวา
- ติดตั้งอยูกับที่ หรือ
ติดตั้งกับรถบรรทุก
เคลื่อนยายได
ใชสําหรับงานเกี่ยวกับ
การขนยาย เชน เศษ
ขยะ เศษเหล็กตาม
โรงงานตาง ๆ

12

8.2

-

-

-

-

Container
lift
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รูปแบบการใชงานเครนประเภทอื่นๆ นอกจากการใชงานของเครนแบบมาตรฐานแลว ในการทํางานบาง
ประเภทตองการเครนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ บริษัทจึงมีหัวคีบชนิดตางๆ เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน เครน
แบบติดตั้งอยูกับที่สําหรับคีบกระดาษ หรือเครนที่ติดตั้งบนเรือเพื่อเก็บผักตบชวา เครนที่ใชในโรงงานน้ําตาล และเครนที่
ใชในงานคีบไม เปนตน

งานคีบกระดาษ

งานตักผักตบชวา

งานโรงน้ําตาล
งานคีบไม
รูปแสดงตัวอยางการใชงานแบบตางๆโดยการเปลี่ยนอุปกรณการคีบ

4. บริการแปรรูปโลหะดวยเครื่องจักรและซอมบํารุงเครื่องจักร
นอกจากความพรอมทางดานเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตแลว บริษัทยังมีบริการตางๆเพื่อรองรับความ
ตองการของลูกคาดังตอไปนี้
4.1 บริการแปรรูปโลหะดวยเครื่องจักร
การแปรรูปโลหะคือการนํา เหล็กแผน เหล็กหลอ หรืองานโครงสรางตางๆมาทําการแปรรูปใหไดลักษณะ
ที่ตองการเชน การเจาะ การกลึง การกัด การปาด เปนตน
บริษัทไดมีการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญเพื่อใหบริษัทสามารถผลิตสวนประกอบของสินคาระบบไฮดรอ
ลิคภายในบริษัทเอง เนื่องจากมีเพียงไมกี่บริษัทในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรขนาดใหญเชนนี้และบริษัทเองก็มิไดเดิน
เครื่องจักรใหญเต็มกําลังการผลิตตลอดเวลาดังนั้นบริษัทจึงสามารถรับงานจากอุตสาหกรรมตางๆ เชนอุตสาหกรรมยาน
ยนต อุตสาหกรรมไฟฟา ฯลฯ ซึ่งตองการเครื่องจักรในการแปรรูปโลหะ โดยบริษัทรับจางงานดังตอไปนี้
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1) รับงานปาดโครงสรางโลหะขนาดใหญ
2) รับงานกลึงขนาดใหญ
3) รับงานกัดรอง งานเจาะ ฯลฯ

รูปภาพประกอบลักษณะงานแปรรูปโลหะ

ซึ่งทางบริษัทไดมีผูชํานาญการคอยใหคําปรึกษา และแนะนําวิธีการตางๆเพื่อ ใหงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
ทันตามความตองการของลูกคา โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และชํานาญการเฉพาะทาง มีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ใหมี
ความรูความชํานาญเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.2 บริการซอมบํารุงเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค
บริษัทมีทีมชางซอมบํารุงมีประสบการณ มีทีมชางผูชํานาญ ดานแมคคานิค, ไฮดรอลิค ไฟฟา อีเลคทรอ
นิคส และดานอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องจักรไวคอยบริการลูกคาอยางทันเวลาและทันสถานการณ ดวยจํานวนของทีมซอมบํารุง
ที่บริษัทเตรียมไวถึงกวา 20 คน จึงสามารถไปซอมไดภายใน 24-48 ชม.
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธการแขงขัน
1)

คุณภาพของสินคา

เนื่องจากบริษัทเคยเปนผูผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค ใหแกบริษัท Kawasaki hydromechanic corp.
ดังนั้นบริษัทจึงไดรับเทคโนโลยีการผลิต อีกทั้งการควบคุมคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานเทียบเทาผลิตภัณฑจากประเทศ
ญี่ปุน โดยผลิตภัณฑของบริษัทไดมาตรฐาน JIS Standard No.B6403 (Test Code for Performance and Accuracy of
Hydraulic Presses) นอกจากมาตรฐานของสินคาแลวบริษัทยังมุงมั่นที่จะรักษาคุณภาพในการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน
บริษัทจึงพัฒนาการทํางานจนไดรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2008
2)

ความหลากหลายและครบถวนของประเภทสินคา

บริษัทศึกษาความตองการของลูกคาแลว ทําการเพิ่มผลิตภัณฑเพื่อรองรับความตองการของลูกคา เชน
เครื่องจักรระบบไฮดรอลิค ซึ่งเริ่มจากการผลิตเครื่องเพรสขึ้นรูป ตอมาบริษัทมองเห็นตลาดดานการผลิตแมพิมพซึ่ง
จําเปนตองมีเครื่องทดสอบผิวเครื่องพิมพ และเครื่องทดสอบปมชิ้นงาน บริษัทจึงไดพัฒนาเครื่องทดสอบแมพิมพ รวมถึง
ทําเครื่องพับขอบชิ้นงาน เพื่อใหครอบคลุมการผลิต
ทดสอบผิวแมพิมพ

ทดสอบการปม

ปมขึ้นรูป

พับขอบชิ้นงาน

HCD
HDS

HRP

Deep drawing
HDP

Hemming
HHP

Hot press
HMP
Trimming and
Bending press
HTP

แผนภาพแสดงการใชเครื่องเพรสในงานประเภทตางๆของอุตสาหกรรมยานยนต
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3)

ความสามารถในการผลิตงานครบวงจร

บริษัทมีความสามารถในการผลิตงานครบวงจร เริ่มตั้งแตมีทีมงานวิศวกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑเอง
โดยใชโปรแกรม Autodesk inventor และ โปรแกรม Solid Edge ในการออกแบบ ซึ่งสามารถออกแบบในรูปทรงสามมิติ
เพื่อใหสามารถดูรูปรางกอนผลิตจริงและตรวจสอบการประกอบชิ้นงานของเครื่องจักรเขาดวยกันได อีกทั้งยังสามารถ
ทดสอบผลิตภัณฑในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Finite element เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของเครื่องจักรวาสามารถจะ
รับแรงที่เกิดระหวางการใชงานไดหรือไม หลังจากการออกแบบบริษัทมีโรงงานการผลิตของบริษัทเอง ซึ่งมีศักยภาพในการ
ผลิตชิ้นสวนตั้งแตชิ้นสวนขนาดเล็กไปจนถึงชิ้นสวนขนาดใหญ เนื่องจากบริษัทไดลงทุนในการซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ
โดยเฉพาะเครื่องกัด(Milling machine) เพื่อรองรับการผลิตซึ่งมีเพียงไมกี่บริษัทในประเทศไทยซึ่งมีเครื่องจักรขนาดใหญ
เชนนี้
ดวยความพรอมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรทําใหบริษัทสามารถสรางเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคที่มีแรงกดถึง
3,500 ตัน ขนาดใหญสุดยาว 4 เมตร กวาง 2.5 เมตร ซึ่งไมมีบริษัทในประเทศสามารถผลิตไดใหญถึงขนาดนี้ ในสวนของ
เครนไฮดรอลิค บริษัทสามารถยืดหยุนคุณสมบัติของเครนไดเนื่องจากบริษัทผลิตและออกแบบเอง จึงสามารถเปลี่ยน
คุณสมบัติตามความตองการของลูกคาได ผิดกับสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งผลิตตามคุณสมบัติมาตรฐานเทานั้น
4)

การบริการหลังการขาย

คูแขงที่สําคัญของเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคของบริษัท ทั้งเครื่องเพรส เครน และเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอ
ลิค คือผูผลิตจากตางประเทศ โดยเครื่องเพรสและเครื่องทุนแรง คูแขงสําคัญเปนผูผลิตในทวีปเอเชีย สําหรับเครนคูแขงที่
สําคัญไดแก ผูผลิตจากทวีปยุโรป ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบในดานบริการซอมบํารุงผลิตภัณฑที่สามารถทําไดรวดเร็ว
กวา เนื่องจากบริษัทผลิตสินคาดวยตัวเอง จึงมีอะไหลไวสําหรับบริการลูกคาอีกทั้งบุคลากรของบริษัทมีความรู ความ
เขาใจในตัวผลิตภัณฑเปนอยางดี จึงสามารถวิเคราะหอาการชํารุดและทําการซอมแซมไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ในขณะที่
บริษัทตางประเทศมีการเก็บสตอกอะไหลในประเทศไทยอยางจํากัด จึงจําเปนตองรออะไหลจากตางประเทศ ทําให
เครื่องจักรตองหยุดรอการนําเขาอะไหล นอกจากนี้บริษัทยังมีการทําสัญญาบริการหลังการขายใหแกลูกคาเพื่อเปนการ
บริการลูกคาและการสรางความสัมพันธอันดี เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑของบริษัท
5)

การกําหนดราคาสินคาที่เหมาะสม
บริษัทใชนโยบายการกําหนดราคาสินคาที่เหมาะสมตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ ดังนี้

เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค บริษัทกําหนดราคาเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคของบริษัทที่เหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขงจากตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีความไดเปรียบดานราคาจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงจาก
ประเทศญี่ปุนซึ่งมีอัตราคาแรงสูง อีกทั้งยังตองมีคาใชจายในการขนสง สําหรับคูแขงจากประเทศจีนซึ่งมีคาแรงต่ํากวา
หากเทียบที่คุณสมบัติของเครื่องขนาดเดียวกัน ราคาเครื่องเพรสของบริษัทก็ยังอยูในระดับที่สามารถแขงขันได

สวนที่ 2 หนาที่ 27

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

เครนระบบไฮดรอลิค เนื่องจากคูแขงของผลิตภัณฑเครนระบบไฮดรอลิคอยูในทวีปยุโรป ทําใหบริษัทมี
ความไดเปรียบดานราคา เพราะคาแรงของประเทศในทวีปยุโรปสูงมาก และยังตองเสียคาขนสง ทําใหตนสูงกวาของบริษัท
เปนอยางมากในขณะที่คุณภาพไมแตกตาง
6)

ความเชื่อมั่นของลูกคา

บริษัทมีการผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคใหกับลูกคามาเปนเวลากวา 30 ป บริษัทจึงไดรับความไววางใจ
จากลูกคาทั้งในดานคุณภาพของสินคาและบริการ ดังจะเห็นไดจากการที่ลูกคามีการสั่งสินคาของบริษัทเพื่อนําไปใชกับ
โรงงานของตนในตางประเทศ เชน โรงงานประกอบรถยนตในประเทศ อินเดีย อารเจนตินา ปากีสถาน บราซิล และ
อินโดนีเซีย เปนตน
3.2.2 ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทแบงกลุมลูกคาของบริษัทออกเปน 2 กลุม ไดแก
1. กลุมลูกคาในประเทศ
1.1 ลูกคาภาครัฐ ลูกคากลุมนี้สวนใหญจะซื้อผลิตภัณฑพวกเครนระบบไฮดรอลิค โดยการขาย
สินคาจะขายผานทางตัวแทนจําหนาย โดยลูกคากลุมนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.15 และ รอย
ละ 5.45ของรายไดรวมในป 2554 และไตรมาส 1 ป 2555 ตามลําดับ
1.2

ลูกคาภาคเอกชน ลูกคากลุมนี้ซื้อสินคาทุกประเภทของบริษัท โดยเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค
จะขายในกลุมยานยนตและกลุมเครื่องใชไฟฟา เปนหลัก สวน เครนไฮดรอลิคจะขายในโรงแปร
รูปไม โรงงานเหล็ก โรงงานน้ําตาล และงานกอสราง สวนเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิค ขาย
ใหแกศูนยบริการรถยนต (car service shop) และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยลูกคากลุมนี้
คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.88 และรอยละ 81.54 ของรายไดรวมในป 2554 และไตรมาส 1 ป
2555 ตามลําดับ

2. กลุมลูกคาตางประเทศ บริษัทสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศกวา 15 ประเทศ โดยทั้งเปนการ
ขายตรงหรือผานบริษัทเทรดเดอร โดยบริษัทสามารถผลิตสินคา หรือเลือกยี่หอชิ้นสวนตามแตที่ลูกคา
ตองการได จึงมีความไดเปรียบในการเจาะตลาด อีกทั้งบริษัทยังใหบริการติดตั้งเครื่องเพรสระบบไฮ
ดรอลิคยังสถานประกอบกิจการของลูกคาในตางประเทศ โดยลูกคากลุมนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.97
และรอยละ 13.01 ของรายไดรวมในป 2554 และไตรมาส 1 ป 2555 ตามลําดับ
3.2.3 การจัดจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทจําแนกชองทางการจัดจําหนายสินคาตามประเภทของสินคา ดังนี้
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เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค
ชองทางการจัดจําหนาย มี 2 ชองทางคือการขายตรงใหแกผูใชสินคาและผานบริษัทเทรดเดอร
1. ขายตรงใหแกผูใชสินคา (End User) เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค ไมมีการขายผานตัวแทนจําหนาย
การขายสินคาจะมีการแบงพื้นที่การขายใหพนักงานขายรับผิดชอบ มีทั้งหมด 5 พื้นที่ และมีการกําหนด
แผนการเยี่ยมลูกคาใหพนักงานขาย เพื่อติดตามความตองการของลูกคาอยางใกลชิด
2. ขายผานบริษัทเทรดเดอร บริษัทมีการจําหนายสินคาของบริษัททั้งการขายผานบริษัทเทรดเดอรใน
ประเทศและตางประเทศ โดยเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคถูกขายใหลูกคาในตางประเทศ 15 ประเทศ
โดยเปนการขายผานบริษัทเทรดเดอรประมาณ 10 ราย เชน Maruka Yonezawa เปนตน
เครนระบบไฮดรอลิคและเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิค
ชองทางจําหนาย
กลุมลูกคาเอกชนและภาครัฐ บริษัทมีทั้งการจํานายเครนระบบไฮดรอลิคและเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิค
โดยตรงใหแกลูกคาและผานตัวแทนจําหนาย ดังนี้
1. การจําหนายตรงใหแกลูกคา บริษัทมีโชวรูม (showroom) 2 แหง ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี และอําเภอ
หาดใหญจังหวัดสงขลา
2. ตัวแทนจําหนาย บริษัทมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศสําหรับสินคาประเภทเครนไฮดรอลิค
บริษัทมีตัวแทนจําหนายประมาณ 15 ราย
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3.3

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
3.3.1. การผลิตและการใชกําลังการผลิต
ปจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แหง โดยมีสถานที่ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรีทั้งหมด กําลังการผลิตของโรงงานแตละ
แหงเปนดังนี้
โรงงานแหงที่ 1 กําลังการผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ป 2555
ไตรมาส 1
กําลังการผลิตสูงสุด(ตัน/ป)1/
1,800
1,908
2,003
501
ปริมาณการผลิตจริง(ตัน/ป)
444
1,332
2,2762/
462
อัตราการใชกําลังการผลิต
24.67%
69.81%
113.63%
92.21%
1/ กําลังการผลิตเทียบจากน้ําหนักของเหล็กที่เครื่องจักรสามารถนํามาใชผลิตได โดยผลิต 10.5 ชั่วโมง/วัน (รวมการทํางาน
ลวงเวลา 2.5 ชั่วโมง)
2/ ปริมาณการผลิตจริงเกินกวากําลังการผลิตสูงสุดเนือ่ งจากมีการวาจางใหบุคคลภายนอกชวยผลิตชิ้นสวน

โรงงานแหงที่ 2 กําลังการผลิตเครนและเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิค
ป 2552
ป 2553

ป 2554

กําลังการผลิตสูงสุด(ตัน/ป)1/
ปริมาณการผลิตจริง(ตัน/ป)
อัตราการใชกําลังการผลิต

1,083
1,012
93.44%

1,008
840
83.33%

1,011
903
89.32%

ป 2555
ไตรมาส 1
273
203
74.36%

1/ กําลังการผลิตเทียบจากน้ําหนักของเหล็กที่เครื่องจักรสามารถนํามาใชผลิตได โดยผลิต 10.5 ชั่วโมง/วัน (รวมการทํางาน
ลวงเวลา 2.5 ชั่วโมง)

ปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตสําหรับเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคของโรงงานทั้ง 2 แหง ในระดับสูงสุดแลว
ผูบริหารจึงมีนโยบายวาจางใหบุคคลภายนอกชวยในการผลิตชิ้น สวนเครื่องจักรบางสวนตั้งแตป 2554 ทําใหบริษั ท
สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดรอยละ 15 และหลังจากที่โรงงานแหงใหมเปดดําเนินการ บริษัทคาดวาจะมีกําลังการผลิต
เพิ่มขึ้นจากปจจุบันประมาณรอยละ 60
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กาจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
ของบริษัท

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ สําหรับ
ผลิตเครื่องจักรไฮดรอลิค

วัตถุดิบที่ตองการการ
แปรรูป

ชิ้นสวนสําเร็จรูป

นําเขา

สินคาสําเร็จรูป

ซื้อในประเทศ

นําเขา

ซื้อในประเทศ

นําเขา

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑของบริษัทสามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบหลักคือ
3.3.2. วัตถุดิบและผลิตภัณฑสําหรับผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค
ในการผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค มีทั้งชิ้นสวนสําเร็จรูปที่สามารถนํามาใชไดเลยและวัตถุดิบที่จะตอง
นํามาแปรรูปกอนที่จะนํามาใชประกอบ รายละเอียดดังนี้
1) ชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนสวนประกอบสําเร็จรูปที่สามารถนําไปประกอบกับเครื่องไดทันที โดยแหลงในการ
หาชิ้นสวนเหลานี้มีทั้งการนําเขา เชน อุปกรณจําพวกวาลวไฮดรอลิคตางๆ และซื้อจากภายในประเทศ เชน มอเตอรสําหรับ
ใหกําลังปมไฮดรอลิค
2) วัตถุดิบที่ตองการการแปรรูป เปนวัตถุดิบที่ไมสามารถนําไปใชกับเครื่องจักรไดทันที จะตองนําไปผาน
กระบวนการตางๆ กอน สวนใหญจะซื้อจากในประเทศ ตัวอยางเชน เหล็กประเภทตางๆ ที่จะตองนํามาผานการตัด การ
เชื่อมเพื่อนํามาใชเปนโครงสรางของเครื่องเพรสไฮดรอลิค สําหรับ วัตถุดิบ ที่นําเขาจากตางประเทศเปนประเภทที่ไ ม
สามารถหาไดในประเทศ เชน เหล็กแผนขนาดใหญพิเศษ เพื่อใชทําเปนสวนหนาโตะของเครื่องเพรส เปนตน
3.3.3. สินคาสําเร็จรูป
เปนสินคาที่ซื้อมาแลวสามารถนําไปจําหนายไดทันที โดยไมจําเปนตองผานกระบวนการผลิตอีก สินคา
พวกนี้เปนสินคาที่บริษัทซื้อโดยการนําเขาจากตางประเทศ ตัวอยางของสินคาประเภทนี้ เชน ไฮดรอลิคยกเครื่องยนต
รถเข็นปรับระดับ เปนตน
3.4

งานที่ยังไมสงมอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีงานที่ไดรับคําสั่งซื้อ ซึ่งคาดวาจะกอใหเกิดรายไดในป 2555 โดยสามารถสรุป

ไดดังนี้
ประเภทสินคาและบริการ
1. เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค
2. เครนระบบไฮดรอลิค
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ประเภทสินคาและบริการ
3. เครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิค
4. บริการซอมแซมและดูแลรักษาเครื่องจักร
รวม

มูลคา(ลานบาท)
11
31
235

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน
อุตสาหกรรมยานยนต และเครื่องใชไฟฟา เปนกลุมลูกคาหลักของบริษัท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรายไดเทากับรอยละ
58.92 และ 2.20 ของรายไดรวมของบริษัทในไตรมาส 1 ป 2555 ตามลําดับ ดังนั้น ภาวะอุตสาหกรรมที่มีผลตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทมีดังนี้
อุตสาหกรรมยานยนต
เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค ถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนตตั้งแตการสรางแมพิมพสําหรับผลิตชิ้นสวน ทั้ง
แมพิมพโลหะและแมพิมพพลาสติก การปมขึ้นรูปชิ้นงาน รวมถึงบางขั้นตอนในการประกอบรถยนต โดยสัดสวนรายไดของ
อุตสาหกรรมยานยนตเปน รอ ยละ 40.93 และรอยละ 58.92 ของรายไดทั้งหมด ในป 2554 และไตรมาส 1 ป 2555
ตามลําดับ แมวาเครื่องเพรสจะไมไดถูกสั่งซื้อเพิ่มทุกครั้งที่ยอดการผลิตของรถยนตเพิ่มขึ้นเนื่องจากวาหากปริมาณที่
ตองการปมเพิ่มขึ้นไมมากพอ บริษัทของลูกคาสามารถเพิ่มชั่วโมงเดินเครื่องจักรขึ้นเพื่อใหสามารถผลิตพอกับจํานวนที่
ตองการ อีกทั้งเครื่องเพรสยังไมจําเปนตองเปลี่ยนเครื่องใหมเมื่อรถยนตเปลี่ยนรุน เพียงแตเปลี่ยนแมพิมพก็สามารถผลิต
ชิ้นสวนใหมได แตที่ผานมาบริษัทของลูกคาก็มีการขยายการผลิตอยางสม่ําเสมอ จนจําเปนตองสั่งซื้อเครื่องจักรใหม โดย
ปจจุบันยอดขายรอยละ 80 เปนของธุรกิจเดิมที่ขยายกําลังการผลิต
กราฟแสดงสถิติรถยนต

คัน
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
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2551

2552

จํานวนการผลิตรถยนตภายในประเทศ

2553
ยอดขายรถยนตในประเทศ

2554
จํานวนรถยนตสงออก

ที่มา: สถาบันยานยนต

ยอดการผลิตรถยนตระหวางป 2551 ถึงป 2554 คอนขางแกวงตัว โดยในป 2552 ยอดการผลิตรถยนตลดลง
รอยละ 28.19 เมื่อเทียบกับป 2551 เนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกทําใหอุปสงคจากตางประเทศลดลง อีกทั้งการใช
จายภายในประเทศก็ลดลงดวย โดยอุตสาหกรรมยานยนตเริ่มกลับมาขยายตัวในไตรมาสที่ 4 ของป 2552 ตามความ
ตองการที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและตางประเทศ จนยอดผลิตรถยนตขยายตัวถึงรอยละ 67.3 ในป 2553
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คัน

ยอดการผลิตรถยนตในประเทศป 2554 ถึงพฤษภาคมป 2555
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ที่มา: สถาบันยานยนต

ในป 2554 มียอดการผลิตลดลงจากป 2553 รอยละ 21.82 อันเนื่องมาจาก 2 เหตุปจจัย คือ
1. ภัยพิบัติสึนามิ จากเหตุภัยพิบัติสึนามิที่ประเทศญี่ปุน ในเดือนมีนาคม 2553 ทําใหขาดแคลนชิ้นสวนยาน
ยนตที่นําเขาจากประเทศญี่ปุน ทําใหยอดการผลิตรถยนตตั้งแตเดือนเมษายน เริ่มลดลงหลังจากสตอกวัตถุดิบหมด
2. อุทกภัย จากเหตุอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งเขารวมนิคมอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม เปนผลใหผูผลิต
ชิ้นสวนและโรงงานประกอบรถยนตบางโรงงานไมสามารถทําการผลิตได ทําใหยอดผลิตรถยนตลดลงตั้งแตชวงเดือน
ตุลาคม
อยางไรก็ตาม ยอดการผลิตรถยนตเริ่มฟนตัวขึ้นในเดือนธันวาคม 2554 โดยมียอดผลิตรถยนตมากกวาเดือน
พฤศจิกายน ถึง รอยละ 319.61 และเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ในป 2555 โดยในเดือนพฤษภาคม 2555 มียอดผลิตรถยนตถึง
202,834 คัน เปนตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแตมีการตั้งโรงงานผลิตรถยนตในประเทศไทย เนื่องจากมีความตองการซื้อจาก
ภายในประเทศและคายรถยนตเรงผลิตเพื่อชดเชยยอดการผลิตที่สูญเสียไปในชวงน้ําทวม นอกจากนี้ยังมีนโยบายรถคัน
แรกของรัฐบาลชวยกระตุนการซื้อรถยนต
แนวโนมการผลิตรถยนตในป 2555 มีแนวโนมขยายตัวอยางเห็นไดชัด นอกจากดวยเหตุผลขางตนแลวยังมีการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตรถยนตของประเทศดวยการเริ่มผลิตรถยนตอีโคคารของซูซูกิและมิตซูบิชิในตนป 2555 สวน
แนวโนมในการผลิตรถยนตในปตอไปมีโอกาสเพิ่มกําลังการผลิตเชนกันจากการลงทุนในการตั้งโรงงานประกอบเพิ่มของ
บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล จํากัด
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อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ลานบาท

กราฟแสดงมูลคาชิ้นสวนสงออก
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ที่มา: สถาบันยานยนต

ชิ้นสวนยานยนตที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย นอกจากจะใชในประเทศแลวยังมีการสงออกไปยังตางประเทศ โดยมี
ทั้งการสงออกไปเพื่อใชในการประกอบรถยนตในโรงงานประกอบตางประเทศ และสงออกเพื่อใชเปนอะไหลใหกับรถยนต
ดังนั้นหากการสงออกมีเพิ่มมากขึ้นก็ยอมเพิ่มความตองการเครื่องจักรในการผลิตชิ้นสวนเชนกัน แนวโนมมูลคาการสงออก
คลายกับแนวโนมการผลิตรถยนต โดยป 2552 มีการหดตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลก ป 2553 กลับมาขยายตัวอีกครั้งและป
2554 มีการหดตัวเนื่องจากโรงงานผลิตประสบปญหาอุทกภัย
แนวโนมในป 2555 มีแนวโนมขยายตัวตามการเพิ่มกําลังการผลิตของรถยนต เห็นไดจากการที่บีโอไออนุมัติ
การสงเสริมการลงทุนเฉพาะผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ชวงเดือนธันวาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ 2555 เปนจํานวน 22 โครงการ
มูลคากวา 9,135 ลานบาท อีกทั้งผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่โรงงานไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในป 2554 จะสามารถ
กลับมาผลิตเต็มประสิทธิภาพตามเดิมไดภายในป 2555 อีกดวย
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
เครื่ อ งเพรสระบบไฮดรอลิ คถู ก นํา ไปใช ใ นอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใชไ ฟฟา ในการขึ้ น รูป ชิ้ น ส ว นโครงสร า งของ
เครื่องใชไฟฟา เชนสวนตัวเครื่องพลาสติกของตูเย็น โดยสัดสวนรายไดของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาเปนรอยละ 4.79
และรอยละ 2.20 ของรายไดทั้งหมด ในป 2554 และไตรมาส 1 ป 2555 ตามลําดับ
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 แตดวยเหตุอุทกภัย
ในชวงปลายป 2554 ซึ่งน้ําไดทวมนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง สงผลกระทบตอหวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมอันทําให
เกิดการขาดแคลนชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิต โรงงานของอุตสาหกรรมไฟฟาหลายแหงจึงตองหยุดการผลิต หรือเลื่อน
การผลิตออกไป ในไตรมาส 4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาจึงลดลงรอยละ 41.87
ในป 2555 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแตธันวาคม 2554 อยางไรก็ดี หาก
เทียบดัชนีชวงเดือนมกราคม 2555 – เมษายน 2555 กับชวงเดียวกันของป 2554 ดัชนียังมีการปรับตัวลดลงรอยละ 14.46
ภาพรวมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟายังขยายตัวอยูในเกณฑดี มีความตองการเพิ่มขึ้นทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดสงออก โดยตลาดสงออกบางแหงยังมีความตองการสูง เชน อาเซียนและญี่ปุน ในขณะที่ตลาดอียูมีการ
ปรับตัวลดลงถึงรอยละ 23.10 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
3.5

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทเห็นความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม ดังนั้นบริษัทจึงดูแลปจจัยที่อาจสงผลตอสิ่งแวดลอมและควบคุม
ไมใหสงผลกระทบ ดังนี้
1. มลภาวะดานเสียง ขั้นตอนในการผลิตบางขั้นตอน เชน การตีเหล็ก อาจสรางเสียงดังซึ่งจะรบกวนผูพักอาศัย
บริเวณที่ตั้งของโรงงานได เพื่อเปนการสรางสัมพันธอันดีกับผูอาศัย บริษัทยายกระบวนการผลิตที่สรางเสียงดังใหอยูหาง
จากบริเวณพักอาศัยใหมากที่สุดและกําหนดใหหยุดกระบวนการผลิตที่สรางเสียงดังไมเกินเวลา 20.00 น
2. ของเสียจากการผลิต เชน เศษเหล็ก น้ํามันไฮดรอลิค บริษัทขายของเสียเหลานี้ใหแกผูรับซื้อซึ่งไดรับการ
อนุญาตในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปน
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งแตเปดโรงงานมา บริษัทไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและไม
เคยไดรับการตักเตือนหรือปรับจากหนวยงานของรัฐตามกฏหมายที่บริษัทตองปฏิบัติตามอันไดแกพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นอกจากทําตามกฏหมาย
สิ่งแวดลอมแลว บริษัทยังไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004 ในหัวขอ manufacture of hydraulic machineries
จากความมุงมั่นที่จะลดกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น
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