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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทนําเสนอบริการทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสําหรับประกอบและทดสอบชิ้นสวนยานยนต
และอุ ป กรณ จั บ ยึ ด สํ า หรั บ ใช ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเครื่ อ งจั ก รเดิ ม เพื่ อ ซ อ มแซมและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการใชงาน โดยมีลักษณะการออกแบบและผลิตแบบ Customisation หรือ Design to order ซึ่งจะออกแบบ
เครื่องจักรที่มีคุณสมบัติและลักษณะการใชงานตามความตองการของลูกคาแตละราย
ทั้งนี้ การใหบริการของบริษัทสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้
1) การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม
2) การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณจับยึด (Jig) สําหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม
3) การปรับปรุง แกไขและซอมแซมเครื่องจักร และการจัดหาอุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองใหลูกคา
โดยมีสัดสวนรายไดของการใหบริการทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้
ป 2552
ป 2553
ป 2554
6 เดือน
ป 2555
เครื่องจักรใหม
73.41%
86.60%
85.32%
82.18%
อุปกรณจับยึด
22.40%
4.65%
7.93%
4.24%
งานปรับปรุง
4.19%
8.75%
6.74%
13.58%
รวมรายไดจากการขายและบริการ
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
3.1.1

การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม
บริษัทใหบริการออกแบบและผลิต เครื่องจักรตามคําสั่ งของลู กคา ถือเปน งานบริ การหลักของบริษัท โดยมี สัดสว น
รายไดประมาณรอยละ 73.41 – 86.60 ของรายไดจากการขายและบริการตลอดชวงเวลา 3 ปที่ผานมา ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญ
บริ ษั ท อยู ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต โดยเป น ผู ผลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต หรื อ ผู ป ระกอบยานยนต ทั้ ง ในส ว นของรถยนต แ ละ
รถจักรยานยนต โดยบริษัทจะทําการออกแบบและผลิต เครื่องจักร ใหแกลูกคากลุมดังกลาวเพื่อใชเปนเครื่องจักรในการผลิต
ชิ้นสวนของระบบตางๆ ของรถยนต เชน ระบบเครื่องยนต ระบบบังคับเลี้ยว ระบบสงกําลัง ระบบเบรค ระบบระบายความรอน
เปนตน
โดยทั่วไปแลวลูกคาของบริษัทจะมีความตองการเครื่องจักรใหม เมื่อมีการออกยานยนตรุนใหม หรือมีการขยายกําลัง
การผลิตยานยนตรุนเดิม ซึ่งจากขอมูลในอดีตผูผลิตรถยนตแตละรายจะมีรอบการออกรถยนตรุนใหมทุกๆ 4 – 7 ป และผูผลิต
รถจักรยานยนตจะมีรอบการออกรุนใหมทุกๆ 1 – 1.5 ป
เครื่องจักรทีบ่ ริษัทออกแบบและผลิตสามารถจําแนกไดเปน 6 ประเภทหลัก และเครื่องจักรที่บริษัทยอยจําหนายมี 1
ประเภท ตามรูปแบบการใชงาน ดังนี้
1. เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน (Leak test machine)
เปนเครื่องจักรที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใชในการทดสอบการรั่วซึมของชิ้นงานตางๆ ที่เปนสวนประกอบของระบบตางๆ
ในยานยนต ซึ่งขั้นตอนและรูปแบบการทดสอบการรั่วซึมของชิ้นงานนั้นจะแตกตางกันไปตามความตองการของลูกคา เชน การ
ทดสอบโดยใชการอัดอากาศ การทดสอบโดยใชน้ําหรือน้ํามัน เปนตน โดยลูกคาจะมีการกําหนดคามาตรฐานในการควบคุม
การทดสอบในแตละจุดไวอยางชัดเจน
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ในป 2554 และงวด 6 เดือนของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการออกแบบและผลิตเครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงานใน
สัดสวนรอยละ 8.30 และรอยละ 17.55 ของรายไดจากการขายและบริการ
2. เครื่องลางทําความสะอาดชิ้นงาน (Washing machine)
เปนเครื่องจักรที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใชในการลางทําความสะอาดชิ้นสวนตางๆ กอนที่จะนําไปประกอบหรือใชงานใน
ขั้นตอๆ ไปสําหรับใชเปนสวนประกอบของระบบยานยนต โดยลักษณะและวิธีในการลางทําความสะอาดชิ้นสวนของแตละ
เครื่องจักรนั้น จะแตกตางกันไปตามที่ลูกคาตองการ เชน ลักษณะการเคลื่อนที่เขาออกของชิ้นสวนจากตัวเครื่อง ประเภทของสิ่ง
สกปรกที่ตองการลางออกจากชิ้นงาน เชน คราบน้ํามันและเศษฝุนละออง หรือมีความสามารถในการการเปาแหง 100% เปน
ตน
ในป 2554 และงวด 6 เดือนของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการออกแบบและผลิตเครื่องลางทําความสะอาดชิ้นงาน
ในสัดสวนรอยละ 7.14 และรอยละ 3.85 ของรายไดจากการขายและบริการ
3. เครื่องกดอัดชิ้นงาน (Press machine)
เปนเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้น เพื่อใชในการกดอัดชิ้นงานใหติดกัน ทั้งระบบแมคคานิค และระบบไฮดรอลิค เพื่อชวยใน
การทําใหเกิดแรงกดอัดและการเคลื่อนที่ของชิ้นสวนตางๆ โดยมีการกําหนดขนาดพื้นที่ (กวางxยาว) และแรงกดอัด (ตัน) ในแต
ละเครื่องจักร เพื่อกดอัดชิ้นงานตามความตองการของลูกคาไดอยางแมนยํา
ในป 2554 และงวด 6 เดือนของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการออกแบบและผลิตเครื่องกดอัดชิ้นงานในสัดสวนรอย
ละ 8.98 และรอยละ 7.53 ของรายไดจากการขายและบริการ
4. เครื่องขันนอต (Nut tightening machine)
เปนเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้น เพื่อทําการขันนอตสําหรับยึดชิ้นสวนหรือเครื่องยนตใหมีความแนนโดยจะมีการกําหนด
มาตรฐานคา ควบคุ มความแนนของชิ้น สวนหรื อเครื่ องยนตในแต ละจุด โดยลักษณะและคุ ณสมบั ติของเครื่องขันนอ ตแตละ
เครื่องจะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา เชน ลักษณะการขันนอตในแนวตั้งหรือแนวนอน จํานวนนอต
ที่ขันในแตละครั้ง ความแนนในแตละจุดที่ตองการขันยึด เปนตน
ในป 2554 และงวด 6 เดือนของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการออกแบบและผลิตเครื่องขันนอตในสัดสวนรอยละ
13.95 และรอยละ 20.98 ของรายไดจากการขายและบริการ
5. เครื่องประกอบชิ้นสวน (Special assembly machine)
เปนเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้นเปนพิเศษ (Special machine) โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบชิ้นสวนหรือทํางาน
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่กําหนดไวสําหรับงานนั้นๆ โดยเฉพาะ เชน เครื่องเติมน้ํามัน เครื่องประกอบชุดเซ็นเซอรดานหลังของ
รถยนต เครื่องประกอบชุดเบรค เปนตน ซึ่งลูกคาสามารถแจงรูปแบบการทํางานและองคประกอบตางๆ ที่ตองการใหกับทาง
บริษัทเพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรดังกลาว ปจจุบันบริษัทเปนผูออกแบบและผลิตเครื่องจักรสําหรับ
ประกอบชุดเบรคใหกับบริษัทผูประกอบรถยนตชั้นนําหลายรายในประเทศไทย
ในป 2554 และงวด 6 เดือนของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการออกแบบและผลิตเครื่องประกอบชิ้นสวนในสัดสวน
รอยละ 44.88 และรอยละ 26.24 ของรายไดจากการขายและบริการ
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6. เครื่องทําสัญลักษณในชิ้นงาน (Marking machine)
เปนเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้น เพื่อทําการทําสัญลักษณหรือตําหนิบนชิ้นงานตางๆ เพื่อบงบอกหรือแสดงถึงสัญลักษณ
บนชิ้นงานนั้นๆ เชน การทําสัญลักษณบนชิ้นสวน การทําสัญลักษณบนตัวถัง การทําสัญลักษณบนฝาเครื่องยนต เพื่อบงชี้วา
ชิ้นงานนั้นๆ ไดผานกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งมาแลว หรือเพื่อระบุวันที่ผลิต หรือเพื่อเปนตัวเลขทางกฎหมาย เชน การทํา
รหัสหมายเลขที่ตัวถังและแชสซี เปนตน
ในป 2554 และงวด 6 เดือนของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการออกแบบและผลิตเครื่องทําสัญญลักษณในชิ้นงานใน
สัดสวนรอยละ 2.07 และรอยละ 1.20 ของรายไดจากการขายและบริการ
7. เครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ (Machining) ที่ควบคุมโดยระบบ CNC (จําหนายโดยบริษัทยอย)
เปน เครื่ องจั กรที่ออกแบบขึ้น เพื่ อทํา การเจาะ ควา นหรื อทํ าให ชิ้นส วนหรือ เครื่ องยนต เปน รูเพื่ อที่จ ะสามารถนํ าไป
ประกอบหรือเชื่อมตอกับชิ้นสวนยานยนตอื่นๆ ตอไป โดยเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ที่บริษัทจําหนายนั้น เปนเครื่องที่ควบคุมโดย
ระบบ CNC โดยทําการผลิต และใชเทคโนโลยีและองคความรูจากบริษัทแมในประเทศญี่ปุน
ในป 2554 และงวด 6 เดือนของป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการออกแบบและผลิตเครื่องกลึง/ไส/ปาด/
เจาะในสัดสวนรอยละ 0.00 และรอยละ 4.82 ของรายไดจากการขายและบริการ
ตารางแสดงตัวอยางเครื่องจักรแตละประเภทของบริษัทที่ลูกคานําไปใชงานสําหรับระบบตางๆ ของรถยนต
ประเภท
ระบบบังคับ
ระบบสง
ระบบกัน
ระบบระบาย
ระบบ
ระบบน้ํามัน
ระบบเบรค
เครื่องจักร
เลี้ยว
กําลัง
สะเทือน
ความรอน
เครื่องยนต
เชื้อเพลิง
1. เครื่อง
ทดสอบ
การรั่ว

ตัวอยาง
ผลงาน
ทดสอบการรั่ว
ระบบเบรค

ทดสอบการรั่วชุด
เกียร

ทดสอบการรั่ว
เพลาหนา

ทดสอบการรัว่
ของขอเหวี่ยง

2. เครื่อง
ลาง

ตัวอยาง
ผลงาน

ลางคราบน้ํามัน

ลางน้ํามันและ
ฝุน (low
pressure)
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ตารางแสดงตัวอยางเครื่องจักรแตละประเภทของบริษัทที่ลูกคานําไปใชงานสําหรับระบบตางๆ ของรถยนต (ตอ)
ประเภท
ระบบบังคับ
ระบบสง
ระบบกัน
ระบบระบาย
ระบบ
ระบบน้ํามัน
ระบบเบรค
เครื่องจักร
เลี้ยว
กําลัง
สะเทือน
ความรอน
เครื่องยนต
เชื้อเพลิง
3. เครื่อง
กดอัด

ตัวอยาง
ผลงาน
กดอัดเบรคมือ

กดอัดตลับลูกปน

กดอัดฝาครอบ
เครื่องยนต

4. เครื่อง
ขันนอต

ตัวอยาง
ผลงาน
ขันนอตตัวล็อค
สลักเกลียว

ขันนอตกระบอก
สูบ

ขันนอตช็อคอัพ
วาลว

5. เครื่อง
ประกอบ

ตัวอยาง
ผลงาน
เครื่องเติมน้ํามัน

เครื่อง preheat
ตัวหมุน

บดผิวเพื่อใส
เพลาลูกเบี้ยว

6. เครื่อง
ทํา
สัญลักษณ

ตัวอยาง
ผลงาน

ทําสัญลักษณบน
ฝาครอบ
เครื่องยนต
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3.1.2

การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณจับยึด (Jig) สําหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม
การใหบริการออกแบบและผลิตชุดอุปกรณจับยึด (Jig) มีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 7.93 ของรายไดจากการขาย
และบริการในป 2554 และรอยละ 4.24 ของรายไดจากการขายและบริการในงวด 6 เดือนของป 2555 ทั้งนี้ ชุดอุปกรณจับยึด
(Jig) เปนเครื่องมือที่ถูกติดตั้งเปนสวนหนึ่งของเครื่องจักรเพื่อชวยในการกําหนดตําแหนงการจับยึดชิ้นงานเพื่อตรวจสอบ ตัด
เจาะ เชื่อ ม หรือ ประกอบชิ้ นงานให ไ ดค ามาตรฐานตามที่กํ า หนดเหมื อนกั นทุ กชิ้ น ซึ่ งโดยปกติแ ล วเครื่ องจัก รสว นใหญ จ ะ
ออกแบบใหสามารถเปลี่ยนชุดอุปกรณจับยึดได เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงรูปรางและขนาดของชิ้นงานที่ผลิต เพื่อความคลองตัว
ในการทํางาน และลดเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม
โดยส วนใหญแ ลว ผูผลิต ชิ้น สว นยานยนต และผู ประกอบยานยนตจ ะมี ความต องการเปลี่ ยนชุ ดอุ ปกรณ จับ ยึด ใน
เครื่องจักรเดิม เมื่อทําปรับปรุงโฉมยานยนตรุนเดิม (Minor Change) โดยผูผลิตรถยนตจะมีรอบการปรับปรุงในทุกๆ 2 – 2.5 ป
และผูผลิตรถจักรยานยนตจะมีรอบการปรับปรุงถึง 7 – 8 รอบในทุกป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการมุงเนนการใหบริการและ
ผลิตชุดอุปกรณจับยึด ใหแกเครื่องจักรเดิมที่บริษัทไดทําการจําหนายใหแกลูกคาเทานั้น

3.1.3

การปรับปรุง แกไขและซอมแซมเครื่องจักร และการจัดหาอุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองใหลูกคา
3.1.3 การปรั บปรุง แกไ ขและซอมแซมเครื่ องจัก ร มีสัดสวนรายได ในป 2554 และงวด 6 เดือ นป 2555 รอยละ
6.74 และรอยละ 13.58 ของรายไดจากการขายและบริการในแตละงวดตามลําดับ การใหบริการปรับปรุง แกไข และชอมแซม
เครื่องจักร เปนการใหบริการแกลูกคาเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดของหรือทําการผลิตชิ้นงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
รวมทั้ งการปรับ ปรุ ง เครื่อ งจั ก รเพื่อ เพิ่ ม ขีด ความสามารถให สูง ขึ้น โดยเครื่ อ งจั กรที่ ลูก คา สง ใหท างบริ ษั ทซ อมแซมนั้น มี ทั้ ง
เครื่องจักรที่ทางบริษัทออกแบบและผลิตเอง เครื่องจักรที่ถูกออกแบบโดยผูประกอบการในประเทศรายอื่น และเครื่องจักรที่
นําเขาจากตางประเทศ
นอกจากนั้นบริษัทยังมีบริการจัดหาอุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองใหลูกคา (Consumable part) ในกรณีที่ลูกคาบางราย
รองขอ ทั้งนี้การบริการในสวนนี้เปนเพียงบริการเสริมเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาและเพื่อรักษาความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาในระยะยาวตอไป
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธทางการตลาด
จากการที่ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตที่สําคัญของผูประกอบยานยนตมากกวา 20 รายและมีจํานวนบริษัท
ที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 มากกวา 700 ราย ทําใหปริมาณความตองการเครื่องจักรสําหรับประกอบยานยนตและผลิต
ชิ้น ส วนยานยนต นั้น เกิด ขึ้ น อย า งตอ เนื่ อง จากขอ มู ลของผู บริ ห ารของบริ ษั ท ในประเทศไทยมี บ ริษั ท ผูอ อกแบบและผลิ ต
เครื่องจักรที่ไดการยอมรับในเรื่องของการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพเพียง 60-70 ราย โดยเปนบริษัทที่มีประเภทสินคา
และบริการคลายคลึงกับทางบริษัทอยูประมาณ 10 ราย ดังนั้นจึงกลาวไดวาในปจจุบันธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักร
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยนั้นยังมีปริมาณอุปสงคมากกวาอุปทาน ทําใหสภาวะการแขงขันในตลาดยังถือได
วาไมรุนแรงมากนัก
ปจจัยหลักที่ลูกคาในธุรกิจนี้ ใชในการพิจารณาเลือกผูผลิตเครื่องจักร คือ
1. การออกแบบและคุณภาพเครื่องจักร
2. การสงมอบเครื่องจักรทันตามกําหนดเวลา
3. การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งป จจั ยดั งกลา ว ถือ เป นป จจัย หลั กที่ บริ ษัท ให ความสํา คัญในการประกอบธุรกิจ อย างตลอดมา โดยบริษั ทจะให
ความสํ า คั ญในการเก็ บ ข อ มู ลความต อ งการของลู ก ค า โดยละเอี ย ด เพื่ อ ให สามารถออกแบบและนํ า เสนอเครื่ อ งจั ก รที่ มี
ประสิทธิภาพและใชงานไดตรงตามความตองการของลูกคา ซึ่งจะสงผลตอการสรางความพึงพอใจของลูกคาตอบริษัท และลด
การแกไขปรับปรุง เพื่อใหสามารถสงมอบเครื่องจักรไดทันตามกําหนดเวลา บริษัทจะวางแผนการผลิตและติดตามความคืบหนา
ของการผลิตอยางสม่ําเสมอผานการประชุมภายในของบริษัททุกสัปดาห เนื่องจากบริษัทตระหนักดีวาเครื่องจักรของบริษัท ถือ
เปนหนึ่งในสวนประกอบที่สําคัญในกระบวนการผลิตของลูกคา หากบริษัทไมสามารถสงมอบเครื่องจักรไดทันตามกําหนดเวลา
นั้น อาจส ง ผลกระทบต อ การแผนการผลิ ต ของลู ก ค าได นอกจากนั้ น บริ ษั ท จัด ให มี ที มบริ ก ารหลั ง การขายเพื่ อ ดูแ ลลู ก ค า
หลังจากทําการสงมอบเครื่องจักรแลว เพื่อสรางความมั่นใจใหแกลูกคาและเปนการรักษาความสัมพันธและสรางโอกาสทาง
ธุรกิจในระยะยาว
ในสวนของกลยุทธทางการตลาด ในดานตางๆ นั้น บริษัทไดวางกลยุทธทางการตลาด เพื่อสรางความแข็งแกรงในการ
ดําเนินธุรกิจ และการขยายตัวในอนาคต ดังตอไปนี้
1. กลยุทธการวางตําแหนงทางการตลาด (Positioning)
บริษัทใชความสามารถหลักขององคกรในการเปนผูออกแบบและผลิตเครื่องจักรแบบ Customization โดยออกแบบ
เครื่องจักรแตละเครื่องใหตรงกั บวัตถุ ประสงคการใชงานที่ลูกค าตองการ ซึ่ งทําตลาดเฉพาะกลุมลูกค าระดั บบน (High-end
customer) ที่ มีค วามต องการเครื่อ งจั กรคุ ณภาพสูง โดยชูจุ ดเดน ของการเปน “Your machine partner” หรื อคู คิด ในการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจั กรใหกั บลูกค า ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ย งสงครามราคาที่มี ความเสี่ยงที่ จะทําใหบริษั ทสูญเสี ยอัตรากําไร
รวมถึงชื่อเสียงและความไววางใจจากลูกคาในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ
2. กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ (Products and services)
บริษัทนําเสนอสินคาและบริการในรูปแบบ Design to order ซึ่งทําใหเครื่องจักรของบริษัทมีความหลากหลายสูงและ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกรูปแบบ โดยบริษัทมุงเนนและใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพและรูปแบบของ
เครื่องจักร การสงมอบที่ทันตามกําหนดเวลา และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางประสบการณที่ดีกับลูกคา
ซึ่งจะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและความไวใจตอบริษัทในระยะยาว และยังมีการรับประกันเครื่องจักรใหลูกคาเปนระยะเวลา
1 ป
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บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มความหลากหลายของเครื่องจักรที่บริษัททําการออกแบบและผลิต โดยกําหนดใหมีการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรสําหรับยานยนตในระบบใหมๆ เพิ่มขึ้นปละ 1 ประเภท เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาและสรางองค
ความรู ให เ กิด ขึ้ นในกระบวนการผลิ ตเครื่อ งจัก รสํา หรั บ ระบบยานยนตต า งๆ ทั้ ง นี้ เพื่อ จะได สามารถรั ก ษาไวซึ่ ง มาตรฐาน
คุณภาพและสามารถใชตอ ยอดองคค วามรูใ นการผลิตเครื่ องจักรสํา หรับ ระบบอื่ นๆ ในยานยนต และยัง เปน การขยายสาย
ผลิตภัณฑของบริษัทใหเพิ่มขึ้นอีกดวย ตัวอยางการขยายการผลิตเครื่องจักรไปยังระบบใหมในแตละปที่ผานมา มีดังนี้
ป
ผลิตภัณฑใหม
2552
เครื่องประกอบชุดถุงลมนิรภัย (Special assembly machine for Air bag)
2553
เครื่องประกอบชุดเกียร (Special assembly machine for Transmission)
2554
เครื่องประกอบชุดควบคุมการเปดปดหนาตางรถยนต (Special assembly
machine for Window regulator)
2555
เครื่ อ งประกอบชุ ด เฟ อ งเพลาขั บ (Special assembly machine for
Differential Case)
3. กลยุทธดานราคา (Price)
บริษัทหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคาโดยทําตลาดในสวนของลูกคาเฉพาะกลุม (Niche market) ที่มีความตองการ
เครื่องจักรคุณภาพสูงที่ตองออกแบบขึ้นเปนพิเศษสําหรับลูกคาแตละราย ซึ่งตองอาศัยผูออกแบบและผลิตที่ มีประสบการณ
และความสามารถสูง โดยบริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาขายดวยวิธีตนทุนบวกกําไร (Cost plus pricing) โดยตนทุนการ
ผลิตทั้งหมดไมวาจะเปนตนทุนวัตถุดิบ (Raw material cost) ตนทุนเครื่องจักรและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช (Process cost)
ตนทุนแรงงาน (Labor cost) และตนทุนคาโสหุยการผลิต (Overhead cost) จะถูกนําไปบวกดวยอัตรากําไรขั้นตนที่ถูกกําหนด
ไวเปนเปาหมายในแตละปเพื่อเปนราคาที่เสนอขายแกลูกคาทําใหสามารถผลักภาระของตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปยังลูกคาได
4. กลยุทธดานพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnering)
บริษัทสรางเครือขายพันธมิตรทั้งในกลุมลูกคาและกลุมผูจําหนายวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ใชในการผลิต โดยรวมมือกับ
ลูกคาในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรทีต่ รงตามความตองการของลูกคาภายใตตนทุนการจายซื้อที่เหมาะสม และรวมมือ
กับผูจําหนายวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ใชในการผลิตในการวางแผนการใชปจจัยการผลิตลวงหนาเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต การ
มีเครือขายพันธมิตรยังทําใหบริษัทมีโอกาสที่จะรับทราบขอมูลความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม ทั้งในสวนขอมูลเรื่องระยะเวลา
การออกยานยนตโมเดลใหม หรือการขยายแผนการลงทุนของผูผลิตยานยนตซึ่งสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหและวาง
แผนการปฏิบัติงานลวงหนาได
ตัวอยางรายชื่อพันธมิตรที่จะชวยสนับสนุนดานวัตถุดิบและการตลาด ดังตอไปนี้
 บริษัท คอสโมเวฟ เทคโนโลยี จํากัด
 บริษัท เอสทิค คอรเปอเรชั่น จํากัด

: ผูผลิตและจําหนาย Leak tester unit ยี่หอ “Cosmo”
: ผูผลิตและจําหนาย Nut runner ยี่หอ “Estic”

 บริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด) จํากัด
: ผูผลิตและจําหนาย Marking unit ยี่หอ “Vector”
 บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิรค จํากัด (ญี่ปุน) : ผูผลิตและจําหนายกลึง/ไส/ปาด/เจาะประเภท CNC
5. กลยุทธดานชองทางการจําหนาย (Place)
บริษัทใชความไดเปรียบในเชิงแขงขันในการมีวิศวกรฝายขายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจสูงในการ
ติดตอประสานงานและรับคําสั่งซื้อโดยตรงจากลูกคา เพื่อสรางความประทับใจและสรางโอกาสในการปดการขาย และมีการ
วางแผนในการเขารวมในงานแสดงสินคาและเครื่องจักรที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มโอกาสในการนําเสนอสินคาและบริการ
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6. กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion)
ใชตราสินคา “Eureka” ในการสรางการรับรูในตัวสินคาและบริการของบริษัท (Brand awareness) ในอุตสาหกรรม
ยานยนตและในภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยการเขาไปมีสวนรว มเปนสมาชิกของสมาคมตางๆ ในอุตสาหกรรมยานยนตเพื่อให
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไดรับรูในตราสินคาของบริษัท
นอกจากนั้นแลว บริษัทยังมีการใหทุนการศึกษากับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะไดทั้งโอกาสในการแนะนํา
บริษัท เพื่อสราง Brand awareness ใหกับนักศึกษาซึ่งในอนาคตจะเขาทํางานในบริษัทตางๆในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต
และยังเปนโอกาสของในการไดบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในอนาคต
3.2.2

กลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทมีนโยบายมุงเนนการนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาในประเทศเปนหลัก โดยสามารถแบงกลุมลูกคา
เปาหมายออกเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้
2552
กลุมลูกคา
1. ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

ลานบาท

2553
รอยละ

ลานบาท

2554
รอยละ

ลานบาท

6 เดือน 2555
รอยละ

ลานบาท
100.39
56.23

รอยละ
69.19

85.66

76.14

136.29

75.52

134.03

2.1 ผูประกอบรถยนต

15.30

13.60

16.04

8.89

59.91

25.13

10.61

7.31

2.2 ผูประกอบรถจักรยานยนต

11.54

10.26

28.14

15.59

44.43

18.64

34.10

23.50

112.504

100.00

180.47

100.00

238.37

100.00

145.10

100.00

2. ผูประกอบยานยนต

รวมรายได

1. กลุมบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 (Tier 1 – Part manufacturer)
ลูกคากลุมนี้ ไดแก กลุมบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่สวนใหญจะใชเครื่องจักรในการทดสอบการรั่วซึม กดอัด ทํา
ความสะอาด ทําสัญลักษณ และประกอบชิ้นสวนยานยนต และ/หรือชุดชิ้นสวนยอย ที่ซื้อมาจากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่
2 (Tier 2 – Part manufacturer) เพื่อจําหนายตอใหกับผูประกอบยานยนตสําหรับนําไปใชประกอบเปนยานยนตตอไป โดย ณ
สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษัทมีจํานวนลูกคากลุมนี้ 73 ราย และมีความสัมพันธที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ตั้งแตป 2552 จนถึงงวด
6 เดือนป 2555 บริษัทมียอดขายจากลูกคากลุมนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.14 รอยละ 75.52 รอยละ 56.23 และรอยละ 69.19
ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ
2. กลุมบริษัทผูประกอบยานยนต (Automotive assembler)
ลูกค ากลุ มนี้ ได แก กลุม บริษั ทผู ประกอบยานยนตที่สวนใหญจ ะมี ความตอ งการใชเครื่องจักรในการขันน อต และ
ประกอบชุดชิ้นสวนตางๆ ที่ซื้อมาจากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 (Tier 1 – Part manufacturer) เขาดวยกัน โดยหลังจาก
ที่ทําการประกอบชิ้นสวนของระบบตางๆ ไมวาจะเปนระบบเครื่องยนต ระบบบังคับเลี้ยว ระบบสงกําลัง ระบบเบรค ระบบไฟฟา
ระบบการตกแตงภายนอกและภายใน ฯลฯ เสร็จจนไดเปนยานยนตสําเร็จรูป จึงสงใหตัวแทนจําหนายเพื่อทําการจําหนายตอไป
โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษัทมีจํานวนลูกคากลุมนี้ 12 ราย ทั้งนี้ตั้งแตป 2552 จนถึงงวด 6 เดือนป 2555 บริษัทมี
ยอดขายจากลูกคากลุมนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.86 รอยละ 24.48 รอยละ 43.77 และรอยละ 30.81 ของรายไดจากการขาย
ตามลําดับ
ผูประกอบยานยนตที่เปนลูกคาเปาหมายของบริษัทสามารถแบงออกเปน 2 กลุมยอย ดังนี้
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2.1 กลุมบริษัทผูประกอบรถยนต (Car assembler)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษัทมีจํานวนลูกคากลุมนี้ 7 ราย โดยบริษัทดังกลาวมีความสัมพันธอันดีกับทางบริษัท
มาโดยตลอด ทั้งนี้ตั้งแตป 2552 จนถึงงวด 6 เดือนป 2555 บริษัทมียอดขายจากลูกคากลุมนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.60 รอย
ละ 8.89 รอยละ 25.13 และรอยละ 7.31 ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ
2.2 กลุมบริษัทผูประกอบรถจักรยานยนต (Motorcycle assembler)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2555 บริษัทมีจํานวนลูกคากลุมนี้ 5 ราย ซึ่งกลุมนี้มีการติดตอซื้อขายและมีความสัมพันธอันดี
กับทางบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ตั้งแตป 2552 จนถึงงวด 6 เดือนป 2555 บริษัทมียอดขายจากลูกคากลุมนี้คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 10.26 รอยละ 15.59 รอยละ 18.64 และรอยละ 23.50 ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ
3.2.3

การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
การจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณจับยึดของบริษัทเปนการจําหนายตามคําสั่งซื้อในแตละครั้ง โดยลูกคาจะมีคําสั่ง
ผลิตเมื่อมีการออกยานยนตรุนใหม (Major Change) มีการเพิ่มกําลังการผลิต หรือมีการปรับปรุงโฉมยานยนตรุนเดิม (Minor
Change) โดยชองทางการจัดจําหนายของบริษัทมี 2 รูปแบบ ดังตอไปนี้
2552
รายไดจากการขายและบริการ
1. รายไดจากการจําหนายตรง
2. รายไดจากบริษัท Trading
รวมรายได

ลานบาท

2553

รอยละ

ลานบาท

2554

รอยละ

ลานบาท

111.57

99.16

172.61

95.64

236.77

0.94

0.84

7.86

4.36

1.60

112.51

100.00

180.47

100.00

238.37

6 เดือน 2555

รอยละ

ลานบาท
123.73
99.33
21.37
0.67

รอยละ
85.27

145.10

100.00

100.00

14.73

1. การจําหนายแกลูกคาโดยตรง (Direct supplier)
บริ ษั ท ใช ก ารจํ า หน า ยแก ลูก คา โดยตรงเป น ช อ งทางหลั กในการนํ า เสนอสิ น ค า และบริ ก ารไปยั ง ลู ก ค า เป า หมาย
เนื่อ งจากลัก ษณะการออกแบบและผลิต เครื่ องจั กรของบริษั ทที่ เปน แบบ Design to order ซึ่ งลู กคา แตละรายจะกํา หนด
Specification ที่แตกตางกันไปทั้งในเรื่องลักษณะการใชงานและวัสดุที่ใชในการผลิต ดังนั้นทางบริษัทจะทําการติดตอกับลูกคา
โดยตรงเพื่อใหคําแนะนําและรวมมือกันในการออกแบบเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดี
ทั้งนีต้ ั้งแตป 2552 จนถึงงวด 6 เดือนป 2555 บริษัทมีมูลคาการจําหนายแกลูกคาโดยตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.16 รอยละ
95.64 รอยละ 99.33 และรอยละ 85.27 จากยอดขายรวม ตามลําดับ
การจําหนายแกลูกคาโดยตรงประกอบดวย แบบการประกวดราคา (Bidding) และแบบไมมีการประกวดราคา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลูกคาแตละราย บางรายอาจสงงานมาใหบริษัทโดยตรงโดยไมตองทําการประกวดราคาในขณะที่บางรายอาจทําการ
คัดเลือกผูออกแบบและผลิต 3 – 4 รายเขารวมประกวดราคา เปนตน
2. การจําหนายผานบริษัทซื้อมาขายไป (Trading company)
การจําหนายในรู ปแบบนี้เ กิดขึ้ นได ใน 2 ลั กษณะ คื อ เกิดจากการที่ ผูประกอบยานยนตบางรายนั้น มีการกํา หนด
นโยบายในการซื้อเครื่องจักรวาจะตองซื้อเครื่องจักรผานบริษัทซือ้ มาขายไปที่เปนบริษัทในเครือของตนเทานั้นไมสามารถสั่งซื้อ
ตรงมาที่ผูออกแบบและผลิตเครื่ องจัก รได และเกิดจากการที่ บริษัท ซื้อมาขายไปแนะนํ าลูกค ารายใหมมาใหทางบริษั ท โดย
บริษัทซื้อมาขายไปจะไดรับผลกําไรจากสวนตางของราคาซื้อขาย ทั้งนี้การจําหนายรูปแบบนี้มีสัดสวนอยูในระดับต่ํา โดยในป
2552 จนถึงงวด 6 เดือนป 2555 บริษัทมีมูลคาการจําหนายผานบริษัทซื้อมาขายไปคิดเปน สัดสวนเพียงรอยละ 0.84 รอยละ
4.36 รอยละ 0.67 และรอยละ 14.73 จากยอดการจําหนายรวม ในปจจุบันบริษัทมีการจําหนายสินคาผานบริษัทซื้อมาขายไป
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เพียง 3 ราย ไดแก บริษัท ไอซี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด หางหุนสวนจํากัด โอกาดะ โชวเทน (ประเทศไทย) และบริษัท
มารูกา แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด
นอกจากการจํ าหนา ยเครื่อ งจั กรในประเทศแลว ทางบริษั ทยั งมี การส ง ออกเครื่ องจัก รไปยั ง ตา งประเทศโดยมีก าร
สงออกไปยังประเทศเวียดนามและอินเดีย อยางไรก็ตามเนื่องจากขอจํากัดในดานกําลังการผลิตทําใหในปจจุบันบริษัทมุงเนน
การทําตลาดในประเทศเปนหลัก โดยเมื่อสามารถจัดสรรและวางแผนกําลั งคนไดอยางเพียงพอที่จ ะรองรับความตองการใน
ประเทศแล วจึ งทํ าการขยายตลาดในต า งประเทศต อไป ทั้ งนี้ ในป 2552 จนถึง งวด 6 เดื อ นป 2555 บริษั ทมี ยอดส งออก
เครื่อ งจัก รไปตา งประเทศคิด เป น สัด ส วนรอ ยละ 8.28 รอ ยละ 2.55 ร อยละ 11.26 และรอ ยละ 6.62 ของยอดขายรวม
ตามลําดับ
3.2.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมยานยนต
โครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยประกอบไปดวยผูประกอบการ 3 กลุมหลัก ไดแก ผูประกอบยาน
ยนต (Automotive assembler) ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 (Tier 1 – Part manufacture) และผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
ลําดับที่ 2 และลําดับรองลงมา (Tier 2 & 3 – Part manufacturer) โดยจํานวนผูประกอบการแตละประเภทนั้นจะมี ลักษณะ
ของปรามิด กลาวคือ ผูประกอบยานยนตจะมีจํานวนนอยที่สุดโดยมีทั้งหมด 23 บริษัทเปนผูประกอบรถยนตนั่ง/รถกระบะ 16
บริษัท และผูประกอบรถจักรยานยนต 7 บริษัท ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 จะมีจํานวนมากกวาผูประกอบยานยนตโดยมี
ทั้งหมด 709 บริ ษัท เปน ผูผลิ ตชิ้น สว นรถยนต 386 บริษั ท ผูผลิ ตชิ้น สวนรถยนตแ ละจั กรยานยนต 122 บริษั ท และผู ผลิ ต
ชิ้นสวนจักรยานยนต 201 บริษัท และผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 2 และลําดับรองลงมาจะมีจํานวนมากที่สุดโดยเปนผูผลิตชิ้นสวน
ขนาดกลางและขนาดเล็กถึง 1,700 บริษัท โดยโครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยสามาถแสดงไดดังในภาพ

ที่มา : สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
เครื่องจักรแตละประเภทที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนตจะมีรูปแบบและคุณสมบัติที่แตกตางกันไปตามลักษณะการใช
งานของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตแตละกลุม โดยผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 2 และลําดับรองลงมาจะมีความตองการ
ใชเครื่องจักรสําหรับการขึ้นรูป ตัด เล็ม เชื่อมหรือหลอชิ้นงานประเภทตางๆ เพื่อจําหนายใหกับผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 ในขณะ
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ที่ผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 ก็มีความตองการใชเครื่องจักรในการทดสอบการรั่วซึม กดอัด ทําความสะอาด ทําสัญลักษณชิ้นสวน
ยานยนต และ/หรือชุดชิ้นสวนยอย ที่ซื้อมาจากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 2 กอนที่ประกอบเปนชุดชิ้นสวนของระบบตางๆ
ในยานยนตเพื่อจําหนายตอไปยังผูประกอบยานยนตอีกทอดหนึ่ง โดยผูประกอบยานยนตก็จะใชเครื่องจักรสําหรับขันนอต และ
ประกอบชุดชิ้นสวนเขากับตัวถังและระบบอื่นๆ จนไดมาซึ่งยานยนตสําเร็จรูป และสงใหผูแทนจําหนายตอไป ซึ่งจะเห็นไดวา
ผูประกอบการทั้ง 3 กลุมมีการดําเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกันเปนหวงโซอุปทาน
จากการที่ในปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตที่สําคัญของผูผลิตยานยนต มากกวา 20 ราย ทั้งในสวน
ของการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศและการผลิตเพื่อการสงออก และมีจํานวนบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 มากกวา
700 ราย ทําใหผูประกอบยานยนตและผูผลิตชิ้นสวนยานยนตมีความตองการใชเครื่องจักรและอุปกรณจับยึดในการดําเนิน
ธุรกิจมาก อยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศไทยยังมีบริษัทออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ไดรับการยอมรับและความเชื่อมั่นจาก
ผูป ระกอบการในอุ ตสาหกรรมในเรื่อ งของการออกแบบและมาตรฐานคุ ณภาพอยู ประมาณ 60 - 70 ราย ในขณะที่ ความ
ตองการเครื่องจักรนั้นมีมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต ดังนั้น ธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณจับยึดสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจึงเปนธุรกิจที่มีความนาสนใจและนาจับตามอง
แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
จะขึ้นอยูกับปจจัยหลัก ดังตอไปนี้
1. ความถี่ในการออกยานยนตโมเดลใหมและการทําไมเนอรเชนจยานยนตโมเดลเดิม
2. แผนการลงทุนของผูผลิตยานยนตรายใหญในประเทศไทย
3. สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยและนโยบายรัฐบาลที่สงผลกระทบตอการลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย
1. ความถี่ในการออกยานยนตโมเดลใหมและการทําไมเนอรเชนจยานยนตโมเดลเดิม
จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจยานยนตมาเปนระยะเวลานาน
กวา 10 ป ทําใหทราบวาโดยเฉลี่ยแลวผูผลิตยานยนตมีรอบในการออกยานยนตโมเดลใหมและการทําไมเนอรเชนจยานยนต
โมเดลเดิม ดังแสดงในตารางนี้
ประเภทยานยนต
รอบการออกโมเดลใหม
รอบการทําไมเนอรเชนจ
รถยนต
4 – 5 ป
2 – 2.5 ป
รถกระบะ
8 – 10 ป
1.5 – 2 ป
รถจักรยานยนต
1 – 1.5 ป
7 – 8 รอบ/ป
ที่มา : ขอมูลจากผูบริหารของบริษัท
ผูประกอบยานยนตและผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจะมีความตองการซื้อเครื่องจักรเมื่อผูประกอบยานยนตมีการออกยาน
ยนตโมเดลใหมเขาสูตลาด หรือมีการขยายกําลังการผลิตยานยนตเพิ่มขึ้น และจะมีความตองการเปลี่ยนชุดอุปกรณจับยึดเมื่อ
มีการทําไมเนอรเชนจยานยนตโมเดลเดิม ดังนั้นความถี่ในการออกโมเดลใหมและการทําไมเนอรเชนจถึงสงผลกระทบโดยตรง
ตอปริมาณความตองการเครื่องจักรและอุปกรณจับยึด อยางไรก็ตามจากการที่ในปจจุบันธุรกิจการจําหนายยานยนตมีสภาวะ
การแขงขันที่รุนแรง ทําใหผูผลิตและจําหนายยานยนตแตละรายพยายามนําเสนอยานยนตใหมๆ เขาสูตลาดอยูเสมอเพื่อแยง
ชิงสวนแบงตลาดจากคูแขง ไมวาจะเปนการเพิ่มความถี่ในการออกโมเดลใหมหรือการทําไมเนอรเชนจโมเดลเดิม ดังนั้นความ
ตองการเครื่องจักรใหมและความตองการเปลี่ยนชุดอุปกรณจับยึดจึงมีแนวโนมวาจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
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ในระหวางป 2552 ถึงปจจุบัน ผูผลิตยานยนตมีความถี่ในการออกยานยนตโมเดลใหมและการทําไมเนอรเชนจยาน
ยนตโมเดลเดิม ดังนี้
ป 2552

ไตรมาส 1

Full Model Change (Major
Change)
Nissan Teana

ไตรมาส 2

ป 2553
Minor Change

Toyota Yaris

Full Model Change (Major
Change)
Mazda 2 Sedan

Toyota Altis 2.0
Ford Everest

ไตรมาส 3

Mitsubishi Lancer EX

ไตรมาส 4

Mazda 2 Hatchback
Honda Freed

Mitsubishi Triton
Toyota Camry Hybrid
Toyota Hilux Vigo 2.5 VNT
Ford Escape
Nissan Navara Calibre 5AT
Isuzu D-Max Super Platinum
Isuzu Mu-7 Super Platinum
Mazda 3
Nissan Tiida
Toyota Camry 2.0 Extremo
Chevrolet Aveo 1.6
Honda CR-V

Ford Fiesta

Toyota Prius
Chevrolet Cruz
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Minor Change
Toyota Corolla Altis Sportivo
Isuzu D-Max X-Series
Isuzu Mu-7 Groove
Toyota Vios
Mitsubishi Lancer EX RalliArt
Mitsubishi Triton CNG
Ford Escape
Honda Jazz Active Plus
Mazda 3
Toyota Corolla Altis CVT
Honda Civic Modulo
Toyota Vios TRD Sportivo
Toyota Hiace & Commuter
Isuzu D-Max Super Titanium
Isuzu Mu-7 Super Titanium

Ford Ranger Wildtrak
Ford Focus
Honda Accord
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ป 2554

ไตรมาส 1

Full Model Change (Major
Change)
Mazda 3 2.0
Honda Brio

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

Isuzu D-Max

ไตรมาส 4

Chevrolet Colorado
Nissan Almera
Ford Ranger

ป 2555
Minor Change

Mitsubishi Triton 2.5 VGT
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 VGT
Honda Jazz
Honda City Society
Mitsubishi Lancer EX
Mitsubishi Triton Plus CNG
Ford Focus 5-Door Sport Plus
Ford Focus 4-Door Ghia Plus
Isuzu Mu-7 Choiz
Mitsubishi Space Wagon NAVI
Chevrolet Captiva
Mitsubishi Triton Plus
Toyota Hilux Vigo Champ
Toyota Fortuner
Nissan Urvan Benzine 2.5
Toyota Camry Hybrid Extremo
Toyota Vios
Mazda 2
Honda Freed Limited
Honda Civic Sport Pearl
Mitsubishi Lancer EX 1.8
Toyota Innova
Honda City
Toyota Vios TRD Sportivo II
Mitsubishi Pajero Sport 2.4
Mitsubishi Triton
Nissan Teana
Nissan Navara
Nissan X-Trail

Full Model Change (Major
Change)
Toyota Avanza
Mazda BT-50 Pro
Mitsubishi Mirage
Toyota Camry
Chevrolet Trailblazer
Suzuki Swift
Ford Focus

Honda Civic

Chevrolet Sonic

Minor Change
Toyota Yaris
Nissan March
Ford Fiesta 1.5
Toyota Prius

Mazda 2
Mazda 3 1.6
Toyota Hilux Vigo Champ CNG
Mitsubishi Pajero Sport V6
Honda Jazz Hybrid
Toyota Hilux Vigo Champ 5AT
Toyota Fortuner 5AT
Honda City CNG

2. แผนการลงทุนของผูผลิตยานยนตรายใหญในประเทศไทย
การลงทุนของผูผลิตยานยนตรายใหญในการขยายฐานการผลิต หรือเพิ่มกําลังการผลิตในประเทศไทยนั้นสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจยานยนต ซึ่งหากผูผลิตยานยนตชั้นนํามีการขยาย
ฐานการผลิตมายังในประเทศไทยมากขึ้น ความตองการใชเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตจะมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น
เชนกัน โดยสามารถสรุปแผนการลงทุนของผูผลิตยานยนตรายใหญได ดังตอไปนี้
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ผูผลิตยานยนต / ผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนต
1. โตโยตา

มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)
7,000

แผนการลงทุน

ตั้งโรงงานใหม (เกตุเวย 2) สําหรับผลิต
รถยนตอีโคคาร ที่นิคมอุตสาหกรรมเกต
เวย จ.ฉะเชิงเทรา
1,200
ฟนฟูโรงงานทีเอดั บเบิลยู สํ าหรับผลิ ต
รถฟอรจูนเนอร ที่เขตพระประแดง
2. มิตซูบิชิ
15,000
โรงงานสํ า หรั บ ผลิ ต รถยนต อี โ คคาร
“Mirage” ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลม
ฉบัง
3. ซูซูกิ
7,500
โรงงานสํ า หรั บ ผลิ ต รถยนต อี โ คคาร
“Swift” ที่จ.ระยอง
4. อีซูซุ
6,500
โรงงานสํ า หรั บ ผลิ ต รถกระบะ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเกตเวย
5. จาโตโค
7,000
โรงงานสําหรับผลิตเกียรอัตโนมัติ และ
เกียรอัตโนมัติอัตราทดผันแปร (ซีวีที) ที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
6. บริดจสโตน
20,000
โรงงานสําหรับ ผลิตยางรถยนต ที่นิค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง
ที่มา : ขอมูลจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันจันทรที่ 19 มีนาคม 2555 ปที่ 25 ฉบับที่ 8579

ชวงที่จะเปดสายการผลิต
ก.ค. 2556

ปลายป 2555
มี.ค. 2555

มี.ค. 2555
ต.ค. 2555
ป 2556

ป 2558

3. สภาวะอุต สาหกรรมยานยนตข องประเทศไทยและนโยบายรัฐ บาลที่ส งผลกระทบต อการลงทุน ใน
อุตสาหกรรมยานยนตไทย
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตของผูผลิตยานยนตคุณภาพชั้นนําหลายรายไมวาจะเปนยี่หอ โตโยตา ฮอนดา นิสสัน
มิตซูบิชิ มาสดา ฟอรด อีซูซุ ฯลฯ ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกับการสงออกและการจางงาน ซึ่งหากอุตสาหกรรมยานยนตมีอัตราการเติบโตหรืออัตราการ
ขยายตัวในระดับสูงจะสามารถดึงดูดการลงทุนหรือการขยายฐานการผลิตของผูผลิตยานยนตรายใหญจากตางประเทศมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งจะสงผลดีกับธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักร
ในการวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจะทําการพิจารณาจากขอมูลปริมาณการผลิตและการ
สงออกยานยนตแตละประเภทเพื่อสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต ที่จะสงผลกระทบกับแนวโนมของ
ปริมาณความตองการเครื่องจักร ดังตอไปนี้
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การผลิตและสงออกรถยนต
หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2541 ปริมาณการผลิตรถยนตโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ยกเวนป
2552 ที่ไดรับผลกระทบจาก Hamburger crisis) โดยปริมาณการผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นจาก 1.19 ลานคันในป 2549 มาเปน 1.65
ลานคันในป 2553 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการผลิตรถยนตนั่งและรถกระบะ 1 ตัน โดยรถยนตประเภทที่มีสัดสวนการ
ผลิตมากที่สุดในประเทศไทย ไดแก รถกระบะ 1 ตัน เนื่องจากผูผลิตยานยนตหลายคายใชประเทศไทยเปนฐานในการผลิตรถ
กระบะ 1 ตันเพื่อสงออกไปจําหนายยังประเทศอื่นๆ นอกจากนั้นปจจัยสําคัญที่สงผลใหปริมาณการผลิตรถยนตยังเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องคือการที่ผูบริโภคยังคงมีความตองการซื้อรถยนตอยูมาก ตลอดจนการสนับสนุนและการกระตุนการจับจายใชสอยจาก
หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนรัฐบาล สถาบันการเงิน หรือผูจําหนายรถยนต ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการขยายตัวของปริมาณ
การผลิตรถยนตโดยรวมของผูผลิตยานยนตในประเทศไทย
ปริมาณการสงออกรถยนตของประเทศไทยตั้งแตป  2549-2555

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

คัน

คัน

ปริมาณการผลิตรถยนตในประเทศไทยตั้งแตป  2549-2555

2549

2550

2551

2552 2553

2554 ม.ค.-มี.ค.ม.ค.-มี.ค.
54

รถยนตนั่ง

รถยนตเพือ่ การพาณิชยอื่นๆ

1,000,000
750,000
500,000
250,000
2549 2550 2551 2552 2553 2554 ม.ค.-มี.ค.ม.ค.-มี.ค.
54

55

55
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ที่มา : ศูนยสารสนเทศยานยนต

หากพิจารณาปริมาณการผลิตรถยนตในป 2554 จะเห็นวาปริมาณการผลิตรถยนตโดยรวมปรับลดลงจาก 1.65 ลาน
คันในป 2553 มาอยูที่ 1.46 ลานคัน ซึ่งคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 11.40 ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดมหาอุทกภัยขึ้นในประเทศ
ไทยในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ซึ่งสงผลใหนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 7 แหงไดรับความเดือดรอนอยางหนัก ดังนั้นจึงสงผล
กระทบโดยตรงตอความสามารถในการผลิตยานยนตและชิ้นส วนยานยนตของผูประกอบการในประเทศไทย อย างไรก็ตาม
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดรวมกันฟนฟูและเยียวยาใหสถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ในไตรมาสที่ 1 ของป 2555 ที่ผานมามีระดับการผลิตรถยนตตอเดือนเฉลี่ยประมาณ 0.17 ลานคัน ซึ่งเปนระดับที่ฟน
ตัวจากผลกระทบจากอุทกภัยทําใหปริมาณการผลิตในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2555 ที่ 0.50 ลานคัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนที่ 0.47 ลานคัน ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.52 ทั้งนี้ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการ
ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ ซึ่งสวนใหญยังคงเปนรถกระบะประเภท 1 ตัน โดยเฉพาะอยางยิ่งรถกระบะ 4 ประตู โดยเปนผล
มาจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนตคันแรก ประกอบกับประชาชนยังคงวิตกกังวลกับสถานการณการเกิด
อุทกภัยซ้ําในปนี้จึงหันมาบริโภครถกระบะ
ในสวนของการสง ออกรถยนตนั้นมีปริ มาณมากขึ้ นโดยตลอด (ยกเวนป 2552 ที่ไดรับผลกระทบจาก Hamburger
crisis) โดยปริมาณการสงออกรถยนตปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ลานคันในป 2549 มาเปน 0.90 ลานคันในป 2553 ทั้งนี้สาเหตุของ
การเพิ่มขึ้นนั้นยังคงมาจากการที่ผูผลิตรถยนตหลายคายไดทําการยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพื่อทําการสงออกไปยัง
ตางประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเซียซึ่งเปนตลาดการสงออกที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยตามที่รัฐบาลไดสนับสนุนใหประเทศ
ไทยเปน “Detroit of Asia” อยางไรก็ตามผลการการเกิดมหาอุทกภัยในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ทําใหปริมาณการสงออก
รถยนตของประเทศปรับลดลงตามปริมาณการผลิตที่ลดลงดวย
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ปริมาณการสงออกรถยนตในป 2554 อยูที่ 0.74 ลานคันลดลงจากป 2553 ซึ่งอยูที่ 0.90 ลานคัน หรือคิดเปนอัตรา
การลดลงรอยละ 17.90 และปริมาณการสงออกในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2555 อยูที่ 0.22 ลานคันลดลงจากชวงเดียวกันของป
กอนที่ 0.23 ลานคัน หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 5.84 ทั้งนี้เปนผลมาจากการปรับแผนการผลิตเพื่ อตอบสนองความ
ตองการในประเทศที่คางสงรถยนตในชวงเกิดอุทกภัย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังอยูในภาวะชะลอตัวสะทอนจากคาเงินดอล
ลารสหรัฐที่ยังคงออนคา ผูประกอบการจึงหันมาทําการผลิตเพื่อขายในประเทศเปนสวนใหญ
การผลิตและสงออกรถจักรยานยนต
ปริ ม าณการผลิ ต รถจั ก รยานยนต ใ นป 2549 – 2554 นั้ น มี ก ารปรั บ ตั ว ขึ้ น ลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ โดยมีปริมาณการผลิตที่ 2.08 ลานคัน 1.65 ลานคัน 1.92 ลานคัน 1.64 ลานคัน 2.03 ลานคัน และ 2.05 ลานคัน
ตามลําดับ ซึ่งยอดการผลิตดังกลาวเปนยอดรวมทั้งการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศและผลิตเพื่อสงออก อยางไรก็ตามในป
2551 – 2552 สภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว ทําใหผูผลิตรถจักรยานยนตมีการลดปริมาณการสงออกลงแตยังคงผลิต
เพื่อจําหนายในประเทศ ทําใหปริมาณการสงออกในชวงป 2551 และป 2552 นั้นมีการปรับลดลงโดยปริมาณการสงออกอยูที่
1.25 ลานคันและ 0.59 ลานคัน ตามลําดับ และปริมาณการสงออกมีการปรับตัวสูงขึ้นในป 2553 และป 2554 มาอยูที่ 0.82
ลานคัน และ 1.13 ลานคัน ตามลําดับ
ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2555 อยูที่ 0.69 ลานคัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนซึ่งอยูที่ 0.57 ลานคัน หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 19.41 ในขณะที่ปริมาณการสงออกในชวงไตรมาสที่ 1 ของป
2555 อยูที่ 0.23 ลานคัน ลดลงจากชวงเดียวกันของป กอนซึ่งอยูที่ 0.26 ลานคัน หรือคิดเปน อัตราการลดลงรอยละ 11.95
สะทอนถึงแนวโนมของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตที่ปรั บตัวดีขึ้นถึ งแมวาผูผลิ ตรถจักรยานยนตจะไมไดมุงเนน การสงออก
เหมือนในอดีตก็ตาม
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การสงออกชิน้ สวนยานยนต
มูลค าการส งออกชิ้นส วนยานยนตตั้ งแต ป 2549 เปน ตนมามี การขยายตัวอยา งตอ เนื่ อง (ยกเวนป 2552 ที่ไ ดรับ
ผลกระทบจาก Hamburger crisis) โดยในป 2553 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตรวมทั้งสิ้น 178,046 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่มีมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตที่ 101,370 ลานบาท โดยชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทยที่มี
มูลคาการสงออกสูงที่สุด คือ ชิ้นสวน OEM (ชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับใชในการประกอบยานยนต) รองลงมาเปนเครื่องยนต
และชิ้นสวนอะไหลยนต ทั้งนี้มูลคาการสงออกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตราย
ใหญไมวาจะเปนผูประกอบการสัญชาติไทย หรือผูประกอบการที่เปนบริษัทรวมทุนกับตางชาตินั้นทําการลงทุนขยายกําลังการ
ผลิตชิ้น สวนยานยนต ในประเทศไทยเพิ่ม ขึ้นเพื่ อรองรั บกับปริมาณการผลิต ยานยนตที่เพิ่ มขึ้นจากการที่ผูประกอบยานยนต
หลายรายยา ยมาใชป ระเทศไทยเปน ฐานในการผลิต ยานยนต เพื่ อส งออกไปขายยัง ประเทศอื่น ๆ ทั่ วโลก ซึ่ งสะท อนให เห็ น
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แนวโน ม และศั ก ยภาพของการเติ บ โตและขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นยานยนต ซึ่ ง จะดึ ง ดู ด ให เ กิ ด การลงทุ น จาก
ตางประเทศมากขึ้นตอไปในอนาคต

ล า นบาท

มูลคาการสงออกชิน้ สวนยานยนตของประเทศไทยตั้งแตป  2549-2555
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ชิ้นสวน OEM

55

อื่นๆ

ที่มา : ศูนยสารสนเทศยานยนต

ในป 2554 มีมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตรวมทั้งสิ้น 181,998 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2553 ที่มีมูลคา
การสงออกชิ้นสวนยานยนตที่ 178,046 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.22 ทั้งนี้เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากการเกิดอุทกภัยในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 มูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2555 อยูที่
48,596 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2554 ที่มีมูลคาการสงออก 47,314 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้ น
เพียงรอยละ 2.71 ทั้งนี้เนื่องจากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตยังมุงเนนการผลิตเพื่อปอนใหกับผูประกอบยานยนตในประเทศจากการ
คางสงยานยนตในชวงเกิดอุทกภัย
นโยบายรัฐบาลที่สงผลกระทบตอการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตไทย
นโยบายการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตไทย
การที่รัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยมาโดยตลอดนั้นสงผลใหในชวง
ที่ผานมาผูประกอบการรายใหญโดยเฉพาะบริษัทตางชาติไมวาจะเปนบริษัทผูประกอบยานยนตหรือผูผลิตชิ้นสวนยานยนตมี
การขยายการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เห็นไดจากมูลคาการลงทุนที่เกิดขึ้นในชวงป 2544 – 2554 ตามแผนภูมิดังที่ไดแสดง
ไวดานลาง กลาวคือ นโยบายของภาครัฐหลายนโยบายไมวาจะเปนการสงเสริมใหประเทศไทยเปน Detroit of Asia และการ
สงเสริมการลงทุนในโครงการ 1-ton Pick up Project ในชวงป 2544 – 2548 ทําใหผูประกอบการหลายรายไดใชประเทศไทย
เปนฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตันเพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศมากขึ้น อาทิเชน การที่โตโยตาทําการยายฐานการผลิต
รถกระบะ 1 ตัน รถยนตเอนกประสงค เครื่องยนดีเซลและชิ้นสวนยานยนตมายังประเทศไทย และการยายฐานการผลิตยาน
ยนต (โดยเฉพาะรถกระบะ 1 ตัน) ของมิตซูบิชิเขามายังประเทศไทยเพื่อสงออกไปจําหนายทั่วโลก เปนตน เชนเดียวกันกับที่
ในชวงป 2549 เปนตนมาจนถึงปจจุบันนโยบายการสงเสริมการลงทุนใน Eco car and B Car Project ก็เปนตัวดึงดูดให
ผูประกอบการรายใหญหลายคายไดหันมาขยายการลงทุนสําหรับการผลิตรถยนต Eco car และรถยนตใน B segment มากขึ้น
เชน นิสสันที่ออกโมเดล “March” ฮอนดาออกโมเดล “Brio” ซูซูกิออกโมเดล “Swift” และมิตซูบิชิออกโมเดล “Mirage” เปนตน
โดยการขยายการลงทุนที่เกิดขึ้นดังกลาวจะสงผลใหผูประกอบการไมวาจะเปนผูประกอบยานยนตหรือผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
ลํา ดับ ตา งๆ มีค วามตอ งการใชเ ครื่ องจั กรสํา หรั บ การดํ าเนิ นธุ รกิ จเพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งจะส งผลดีต อธุ รกิ จ การออกแบบและผลิ ต
เครื่องจักรและอุปกรณจับยึดมากยิ่งขึ้น

สวนที่ 2 หนา 30

บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)
ผลของนโยบายการพัฒนาโครงการ Eco car ของไทย
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มูลคาเงินลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตไทย ป 2544-2554
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ปริมาณการผลิตรถยนตนั่งขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี

ที่มา : ศูนยสารสนเทศยานยนต

นอกจากนั้ นในปจจุ บันการที่ รัฐบาลไดมีก ารทํ าโครงการ “รถยนตคั นแรก” ซึ่ งผูบ ริโภคที่มี คุณสมบัติ ตามเงื่อ นไขที่
กําหนดสามารถหักลดหยอนภาษีไดไมเกิน 1 แสนบาทโดยเงื่อนไขนั้นครอบคลุมถึงรถยนตนั่งที่มีขนาดเครื่องยนตไมเกิน 1,500
ซีซี และรถกระบะที่มีราคาไมเกิน 1 ลานบาท ยิ่งจะเปนตัวกระตุนการทําตลาดยานยนตขนาดเล็กและประหยัดพลังงานของผู
ประกอบและจําหน ายยานยนตอี กทางหนึ่ง สังเกตุไดจ ากขอ มูลสถิ ติปริมาณการผลิตรถยนตนั่ งขนาดไมเ กิน 1,500 ซีซีใ น
ประเทศไทยในป 2554 ที่มจี ํานวนมากกวาปริมาณการผลิตในป 2549 มากกวา 1 เทาตัว ซึ่งสงผลใหผูประกอบยานยนตและ
ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตมีความตองการเครื่องจักรสําหรับเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้น
การปรับขึ้นคาจางขัน้ ต่ําเปนวันละ 300 บาท
การที่รัฐบาลมีก ารปรั บขึ้ นค าแรงขั้น ต่ํา ในทอ งที่ กรุ งเทพฯ นครปฐม นนทบุ รี ปทุ มธานี ภู เก็ ต สมุ ทรปราการและ
สมุทรสาครเปนวันละ 300 บาท และมีการปรับคาแรงขั้นต่ําในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มขึ้นเปนตัวเลขที่ลดหลั่นกันไปซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 นั้นจะทําใหตนทุนคาแรงงานของผูประกอบการเอกชนปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่
จะตองใชแรงงานคนเปนจํานวนมาก (Labor Intensive Industry) ถึงแมวาแรงงานหรือบุคลากรในธุรกิจออกแบบและผลิต
เครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตสวนใหญจะเปนแรงงานที่มีทักษะและความชํานาญสูง (Skill labor) ที่โดยปกติจะได
คา แรงในระดั บ ปานกลางถึ ง สูง โดยไมไ ด อา งอิ งกั บระดับ คา แรงขั้ นต่ํ า อยู แล ว แต อ ยา งไรก็ ตามบริ ษัท เอกชนจะยัง คงได รับ
ผลกระทบจากการปรับขึ้นเงินเดือนหรือผลตอบแทนใหกับพนักงานในแตละปซึ่งจะอางอิงตามตัวเลขการจายคาแรงเฉลี่ยใน
อุตสาหกรรม ทําใหตนทุนแรงงานของผูประกอบการปรับสูงขึ้นในระดั บหนึ่ง ดังนั้นผูประกอบการจึงตองปรับตัวโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพของบริษัทใหสูงขึ้นเพื่อสามารถชดเชยกับตนทุนคาแรงที่สูงขึ้น
สภาวะการแขงขันในธุรกิจการออกแบบและผลิตเครือ่ งจักรและอุปกรณจับยึด
จากการที่ใ นป จจุ บัน ประเทศไทยเปน ฐานการผลิ ตยานยนตข องบริ ษัท ชั้น นํา หลายรายไมว าจะเปน ยี่ห อ โตโยต า
ฮอนดา นิสสัน มิตซูบิชิ มาสดา ฟอรด อีซูซุ ฯลฯ และมีจํานวนบริษัทที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 มากกวา 700 ราย ทําให
ปริมาณความตองการใชเครื่องจักรและอุปกรณจับยึดของผูประกอบการประเภทตางๆ ในอุตสาหกรรมยานยนตไมวาจะเปนผู
ประกอบยานยนต และผูผลิตชิ้นสวนยานยนตแตละลําดับนั้นมีมาก ในขณะที่จํานวนบริษัทผูออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่
ไดรับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกคาในเรื่องของคุณภาพและการจัดสงมีอยูประมาณ 60 – 70 บริษัทจากขอมูลของ
ผูบริหาร นั่นคือในปจจุบันอุปสงคหรือความตองการเครื่องจักรในตลาดนั้นมีมากกวาอุปทานหรือปริมาณเครื่องจักรที่มีอยูใน
ตลาด หรือกลาวไดวา “ตลาดยังคงเปนของผูขาย” ดังนั้น ในปจจุบันสภาวะการแขงขันในธุรกิจนี้จึงไมรุนแรง
อยางไรก็ตาม ในธุรกิจการจําหนายยานยนตนั้นการทําการตลาดของผูผลิตและจําหนายยานยนตแตละรายจะเปน
แบบ “Head to head” คือ เมื่อบริษัทหนึ่งทําการออกโมเดลใหมหรือทําไมเนอรเชนจโมเดลเดิมเขาสูตลาดบริษัทอื่นๆ ก็จะเรง
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ออกโมเดลใหมหรือทําไมเนอรเชนจตามเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด ทําใหผูประกอบยานยนตรวมถึงผูผลิต ชิ้นสวนยานยนตแต
ละรายมีความตองการใชเครื่องจักรในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน ลักษณะงานที่เขาสูบริษัทที่ออกแบบและผลิตเครื่องจักรนั้นจึง
เปนงานที่เรงดวนและมีขอจํากัดดานระยะเวลาการสงมอบเปนสวนใหญ ดังนั้น รูปแบบการแขงขันในธุรกิจนี้จึงมีลักษณะของ
การแข ง ขัน กั น เพื่ อ สร า งความเชื่ อมั่ น และยอมรั บ จากลูก ค า วา จะมี กํ าลั ง การผลิต เพี ยงพอที่ จ ะสามารถออกแบบและผลิ ต
เครื่องจักรที่มีคุณภาพและสงมอบไดทันตามกําหนดเวลา
สําหรับในเรื่องโอกาสในการเขามาของคูแขงขันรายใหมนั้นเนื่องจากธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสํา หรับ
อุตสาหกรรมยานยนตนั้นเปนธุรกิจที่ตองอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญในระดับสูง ดังนั้น จึงเปนการยากที่คูแขงรายใหมจะ
เขามาสูธุรกิจ แตจากการที่ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการการเติบโตอยูมากจึงมีความเปนไปไดที่ผูประกอบการตางชาติที่
มีความเพียบพรอมทั้งดานเงินทุนและเทคโนโลยีจะเขามาแยงชิงสวนแบงตลาด อยางไรก็ตามดวยการที่บริษัทมีความสามารถ
ในเชิงแขงขันและมีความสัมพันธอันดีกับลูกคาและ Supplier มาเปนระยะเวลานาน ตลอดจนมีความไดเปรียบผูประกอบการ
ตางชาติในเรื่องของความยืดหยุนในการเจราจาตอรองกับลูกคาในประเทศ ทําใหบริษัทสามารถแขงขันไดในระยะยาว
เมื่อพิจารณาตลาดเฉพาะในสวนของผูประกอบการในธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจับยึด ที่มี
การนํ า เสนอสิ น ค า และบริ ก ารคล า ยคลึ ง กั บ กลุ ม บริ ษั ท นั้ น พบว า เป น ตลาดที่ มี ก ารกระจายตั ว ของผู ป ระกอบการมาก
(Fragmented market) โดยไมมี ผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง สามารถครอบครองตลาดไดอ ยางชัดเจน โดยกลุ มบริษัทมี คู
แขงขันที่นําเสนอสินคาและบริการที่คลายคลึงกับกลุมบริษัทจํานวน 9 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้
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รายชือ่

ยอดขายป 2553
(ลานบาท)

ยอดขายป 2554
(ลานบาท)

310.54
208.91
298.54
302.10
116.94
97.74
15.47
207.61
60.58

367.75
N/A
356.32
257.14
134.88
140.37
25.17
267.35
N/A

1. บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด
2. บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท ซีเอฟที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
4. บริษัท อินเตอรเฟส โซลูชั่น จํากัด
5. บริษัท บี.พี.เพาเวอร เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
6. บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส จํากัด
7. บริษัท บันเทคนิกา ไทย จํากัด
8. บริษัท ทีเคเอ จํากัด
9. บริษัท ยามาซากิ อิเคะ (ไทยแลนด) จํากัด

ประเภทสินคาที่แขงขันกับบริษัท
เครื่องทดสอบ
การรั่ว



เครื่องลาง

เครื่องกดอัด

เครื่องขันนอต















เครื่อง
ประกอบ



เครื่องทํา
สัญญลักษณ





เครื่องกลึง/ไส/
ปาด/เจาะ






ที่มา : ขอมูลจากบริษัท และจาก www.bol.co.th
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 ขั้นตอนการออแบบและผลิต
ขั้นตอนการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจับยึดของบริษัทในแตละประเภท จะมีกระบวนการที่คลายคลึง
กัน โดยขั้นตอนการผลิตของบริษัทสามารถแบงเปน 4 ขั้นตอนใหญ ไดแก 1) การศึกษาขอมูลเพื่อเสนอราคาและยืนยันคําสั่งซื้อ
2) การออกแบบ 3) การผลิตชิ้นสวนและประกอบเครื่องจักร และ 4) การทดสอบและติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งสามารถแสดงดั ง
แผนภาพตอไปนี้
ผูผลิตยานยนต
วางแผนการออกยานยนตรุนใหมหรือ
การเพิ่มกําลังการผลิต

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
วางแผนการสั่งซื้อหรือปรับปรุง
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิต
ศึกษาขอมูลเพื่อ
เสนอราคา / รับคํา
สั่งซื้อ

รับทราบความตองการของลูกคา
ประมาณการตนทุน
เสนอราคา / รับคําสั่งซื้อ

ออกแบบ

ออกแบบระบบไฟฟา

ออกแบบเครื่องจักร

ผลิตและ
ประกอบ

ผลิตชิ้นสวน / จางผลิต

ทดสอบ
และติดตั้ง

ตรวจสอบและทดสอบ

ประกอบเครื่องจักร

สงมอบและติดตั้ง
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1. ขั้นตอนการศึกษาขอมูลเพื่อเสนอราคาและยืนยันคําสั่งซื้อ
- บริ ษั ท จะทํ า การศึ ก ษาข อ มู ล และสอบถามความต อ งการของลู ก ค า โดยละเอี ย ด เพื่ อ ให สามารถ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ตรงความตองการใชงานของลูกคา ทั้งนี้ การไดรับทราบขอมูลที่ละเอียด
นั้น จะชวยใหกระบวนการออกแบบเครื่องจักรเปนไปไดโดยเร็ว ลดการปรับปรุง และแกไขเครื่องจัก ร
สงผลตอการบริหารจัดการตนทุนในการผลิตที่ดีขึ้นของบริษัท
- โดยบริษัทจะนําเสนอรูปแบบของเครื่องจักรเบื้องตน ตลอดจนวิธีการใชงานใหแกลูกคาเพื่อพิจารณา
หลั ง จากนั้ น จึ ง ทํา การประมาณการต นทุ น การออกแบบและผลิ ต และกํ า หนดราคาเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ
นําเสนอตอลูกคาในลําดับตอไป
2. ขั้นตอนการออกแบบ
- ภายหลังจากการไดรับคํายืนยันคําสั่งซื้อจากลูกคานั้น บริษัทจะทําการออกแบบเครื่องจักรโดยละเอียด
ทั้ง ในส ว นการออกแบบตัว เครื่ อ งจั ก ร (Mechanics) และการออกแบบระบบไฟฟา (Electric) เพื่ อ
ควบคุ มการปฏิบัติ งานของเครื่องจั กรให สามารถใช งานไดตามกําหนด โดยบริษั ทจะนํ าเสนอแบบ
เครื่องจักรในรูปแบบ 3 มิติ (3D model) ตลอดจนลักษณะการทํางาน ใหลูกคาพิจารณาและทําการ
ยืนยันแบบเพื่อ ทําการผลิตตอไป
- ขั้นตอนการออกแบบ โดยทั่วไปแลวจะใชเวลาประมาณ 1 – 1.5 เดือน
3. ขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนและการประกอบเครื่องจักร
- เมื่ อ ได รับการยื น ยัน คํ า สั่ ง ผลิ ต จากลูก ค า บริษั ท จะทํ าการจั ด หาส ว นประกอบของเครื่ อ งจั ก ร ตาม
รายละเอีย ดที่ไ ดอ อกแบบไว โดยแบ ง เป น ชิ้น ส วนที่บ ริษั ทจะทํา การผลิต เอง และชิ้น ส วนที่ซื้ อจาก
ผูประกอบการรายอื่น
- หลังจากนั้น จะทําการประกอบเครื่องจักรรวมถึงการเดินระบบไฟฟา ติดตั้งตู และแผงควบคุมพรอมลง
โปรแกรมการควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักร
- ขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนและประกอบเครื่องจักร ทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 2 – 4 เดือน
4. ขั้นตอนการทดสอบและติดตั้งเครื่องจักร
- หลังจากการประกอบและลงโปรแกรมการควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรแลว บริษัทจะทําการ
ตรวจสอบการใชงานของเครื่องจักรโดยบุคลากรของบริษัท เพื่อใหแนใจวาเครื่องจักรสามารถใชงานได
ตามความตอ งการของลู กคา หลังจากนั้นจึงเชิญลูกคามาตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรในลําดั บ
ตอไป
- เมื่อลูกคาทําการทดสอบเครื่องจักรที่โรงงานของบริษัทแลว จะกําหนดวันเวลาในการสงมอบและติดตั้ง
เครื่องจักรที่โรงงานของลูกคา ซึ่งลูกคาจะทําการตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรอีกครั้ง เพื่อใหแนใจ
วาสามารถใชงานไดตรงตามความตองการ และทําการรับมอบเครื่องจักรจากทางบริษัท หลังจากนั้น
ฝายบริการก็จะทําหนาที่ในการติดตามและใหบริการหลังการขายตอไป
- ขั้นตอนการทดสอบและติดตั้งเครื่องจักร โดยทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 1- 1.5 เดือน
3.3.2

วัตถุดิบที่สําคัญ
สวนประกอบที่ สํา คัญในกระบวนการผลิต และประกอบเครื่ องจักรและอุ ปกรณจั บยึ ด แบง เป น 4 ประเภท ไดแ ก
ชิ้นสวนมาตรฐาน (Standard part) ชิ้นสวนพิเศษ (Special part) ชิ้นสวนจางผลิต (Outsourcing part) และชิ้นสวนผลิตเอง
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(Making part) ซึ่งใชผลิตภัณฑเหล็กแปรรูปเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้สวนประกอบทั้ง 4 ประเภท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 82 86 ของตนทุนผลิตรวมในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา โดยบริษัททําการจัดหาวัตถุดิบดังกลาว ดังนี้
1. ชิ้นสวนมาตรฐาน (Standard part)
ชิ้นสวนมาตรฐาน คือ ชิ้ นสวนที่มี การกํา หนดรูปแบบและขนาดเป นมาตรฐานเดีย วกันในอุ ตสาหกรรม ซึ่ง สามารถ
สั่งซื้อไดงาย เชน ระบบไฟฟา (Electrical system) ระบบลม (Pneumatic system) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) ใน
การสั่งซือ้ ชิ้นสวนมาตรฐานนั้นบริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อจากผูจําหนายภายในประเทศที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ
และมีความยืดหยุนในการเจราจาตอรองสูง โดยในการสั่งซื้อจะทําการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากผูจําหนายหลายราย
เพื่อใหไดมาซึ่งชิ้นสวนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในป 2554 และงวด 6 เดือนป 2555 สัดสวนตนทุนของชิ้นสวนมาตรฐานคิดเปนรอยละ 50.04 และรอยละ 55.90
จากตนทุ นรวม ตามลําดับ โดยที่ผานมาบริ ษัทไมเ คยสั่งซื้อ ชิ้นสวนมาตรฐานจากผูจํา หนายรายใดมากกวารอ ยละ 30 ของ
มูลคาการสั่งซื้อรวม
2. ชิ้นสวนพิเศษ (Special part)
ชิ้นสวนพิเศษ คือ ชิ้นสวนที่ตองใชเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตซึ่งจะตองใชเงินลงทุนในเครื่องจักรจํานวน
มาก ซึ่งในปจจุบันยังไมสามารถผลิตเองได เชน หนวยทดสอบการรั่ว (Leak tester unit) เครื่องขันนอต (Nut tightening unit)
และหนวยการทําสัญลักษณ (Marking unit) โดยบริษัทตองสั่งซื้อจากทางพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปจจุบันมีการซื้อ
หนวยทดสอบการรั่วจากทางบริษัท คอสโมเวฟ เทคโนโลยี จํากัด ซื้อเครื่องขันนอตจากทางบริษัท เอสทิค คอรเปอเรชั่น จํากัด
และซื้อหนวยการทําสัญลักษณจากบริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด) จํากัด
ในป 2554 และงวด 6 เดือนป 2555 สัดสวนตนทุนของชิ้นสวนพิเศษคิดเปนรอยละ 11.50 และรอยละ 9.08 จาก
ตนทุนรวม ตามลําดับ โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยสั่งซื้อชิ้นสวนพิเศษจากพันธมิตรทางธุรกิจรายใดในมูลคาการสั่งซื้อมากกวา
รอยละ 30 ของมูลคาการสั่งซื้อรวม
3. ชิ้นสวนจางผลิต (Outsourcing part)
ชิ้นสวนจางผลิต คือ ชิ้นสวนที่บริษัทวาจางคนนอกใหผลิตชิ้นสวนแทนบริษัท เชน ชิ้นสวนงานโครงสราง ชิ้นสวนงาน
กลึง เจาะ ปาด พับ งอ และชิ้นสวนงานชุบผิว เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใหครอบคลุมการผลิตชิ้นสวนไดทุกรูปแบบ
นั้นตองใชเงินลงทุนมาก ดังนั้นหากเปนชิ้นสวนที่บริษัทไมสามารถผลิตได หรือไมคุมคาที่จะผลิตบริษัทจะวาจางบริษัทอื่นใน
การผลิต ในการจางผลิตนั้นบริษัทมีนโยบายสงงานใหบริษัทในประเทศโดยเฉพาะบริษัทที่มีทําเลที่ตั้งอยู ใกลกับโรงงานของ
บริษัท ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาสามารถจัดสงชิ้นงานที่มีคุณภาพไดทันตามกําหนดเวลา
ในป 2554 และงวด 6 เดือนป 2555 สัดสวนตนทุนของชิ้นสวนจางผลิตคิดเปนรอยละ 19.37 และรอยละ 5.99 จาก
ตนทุนรวม ตามลําดับ โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยสั่งซื้อชิ้นสวนจางผลิตจากผูจําหนายรายใดมากกวารอยละ 30 ของมูลคาการ
สั่งซื้อรวม
4. ผลิตภัณฑเหล็กแปรรูป
บริษัทใชเหล็กแปรรูปไมวาจะเปนเหล็กแผน เหล็กหลอ ฯลฯ มาผานขั้นตอนการเจาะ ตัด ขัด เจียรผิว ชุบแข็ง และทําสี
จนไดเปนชิ้นสวนผลิตเอง (Making part) เพื่อใชเปนสวนประกอบของเครื่องจักร ซึ่งชิ้นงานแตละชิ้นจะมีลักษณะที่แตกตางกัน
ไปตามรูปแบบเครื่องจักร ในการซื้อผลิตภัณฑเหล็กแปรรูปนั้นบริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อจากผูจําหนายภายในประเทศเปน
หลักเนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อครั้งละไมมาก โดยในการสั่งซื้อจะทําการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากผูจําหนายหลาย
รายเพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในป 2554 และงวด 6 เดือนป 2555 สัดสวนตนทุนของผลิตภัณฑเหล็กแปรรูปคิดเปนรอยละ 1.69 และรอยละ 1.41
จากตนทุนรวม ตามลําดับ เนื่องจากตนทุนหลักของเครือ่ งจักรที่บริษัทออกแบบนั้นจะอยูที่ตนทุนคาออกแบบและตนทุนชิ้นงาน
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พิเศษที่บริษัทไมสามารถผลิตเองได โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยสั่งซื้อผลิตภัณฑเหล็ก จากผูจําหนายรายใดเกินกวารอยละ 30
ของมูลคาการสั่งซื้อรวม
ในการจั ด หาวั ตถุ ดิ บ ของบริ ษั ท นั้น ลู ก คา บางรายมี ก ารกํ า หนดรายชื่ อผู จํ า หน า ยมาใหซึ่ ง ทางบริษั ท จะต อ งสั่ ง ซื้ อ
วัตถุดิบและชิ้นสวนจากผูจําหนายที่ลูกคากําหนดเทานั้น อยางไรก็ตามจากการที่บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาดวยวิธีการ
บวกอัตรากําไรจากตนทุน (Cost plus pricing) ทําใหสามารถผลักภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นบางสวนไปใหกับลูกคาได
การผลิตขิ้น สวนผลิตเองจากผลิต ภัณฑเหล็กแปรรูปนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่ มสัดสวนจํ านวนชิ้นสว นที่ผลิตเอง
(Making part) ใหมากขึ้น และลดการซื้อชิ้นสวนจางผลิต (Outsourcing part) ใหนอยลง
ประเภทของชิ้นสวนที่บริษัทสามารถผลิตเองไดแกชิ้นสวนฐานเครื่อง (Base plate and top plate) และสวนประกอบ
ภายในของเครื่องจักร ยกเวนชิ้นสวนประเภทโครงสรางที่ตองทํางานเชื่อมโลหะ งานตั ดและงานพับ โหละ ซึ่งเครื่องจักรของ
บริษัทไมสามารถทําได โดยบริษัทมีเ ครื่องจักรที่ ใชในการผลิ ตชิ้นสวน 22 เครื่อง ประกอบดวยเครื่องกัด (Milling machine)
เครื่อ งกลึง (Lathe) เครื่องเจียรราบ (Surface grinder) เครื่องไส/ปาด/เจาะความเที่ย งตรงสูง (CNC maching center)
เครื่องมือวัด 3 มิติ (Coordinate measuring machine) เปนตน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลคาการสั่งซื้อสวนประกอบและวัตถุดิบในอดีตทีผ่ านมาจะพบวาสวนใหญมากกวารอยละ 80 จะ
เปนการสั่งซื้อจากผูจําหนายในประเทศ โดยชิ้นสวนที่ตองสั่งซื้อจากตางประเทศจะเปนชิ้นสวนพิเศษบางประเภทซึ่งตองสั่งซื้อ
จากผูผลิตในตางประเทศเทานั้น
วัตถุดิบ
ในประเทศ
ชิ้นสวนมาตรฐาน
ชิ้นสวนจางผลิต
ชิ้นสวนพิเศษ
ผลิตภัณฑเหล็กแปรรูป
รวมในประเทศ
ตางประเทศ
ชิ้นสวนพิเศษ
รวมตางประเทศ
มูลคาสั่งซื้อรวม

ป 2552
มูลคา
รอยละ

ป 2553
มูลคา
รอยละ

ป 2554
มูลคา
รอยละ

หนวย: ลานบาท
6 เดือนป 2555
มูลคา
รอยละ

31.19
27.01
0.90
59.10

49.90
43.22
1.44
94.56

60.73
31.66
14.08
1.98
108.45

52.88
27.57
12.26
1.72
94.44

64.33
36.05
11.13
1.80
113.31

48.06
26.93
8.32
1.34
84.65

45.53
16.21
1.45
63.19

60.26
21.45
1.92
83.63

3.40
3.40
62.50

5.44
5.44
100.00

6.39
6.39
114.84

5.56
5.56
100.00

20.54
20.54
133.85

15.35
15.35
100.00

12.37
12.37
75.56

16.37
16.37
100.00

นอกจากการจั ดหาวัตถุดิบที่ เปนองคประกอบที่สําคัญแล ว ปจจัยที่ทางบริษัทใหความสําคัญเปนอย างมากในการ
จัดหาผลิตภัณฑหรือบริการใหไดตรงตามความตองการของลูกคา คือ การจัดหาทีมวิศวกรที่มีความรู ประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิ ตสินคา เนื่ องจากการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณจับ ยึดจะตองใชวิศวกรที่ มี
ความเขาใจเชิงลึกในกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนตั้งแตขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักรจนถึงขั้นตอนการสงมอบและติดตั้ง
เครื่องจักรที่หนางานลูกคา โดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นบริษัทใชคอมพิวเตอร CAD / CAM (Computer Aided Design /
Computer Aided Manufacturing) ในการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณจับยึดซึ่งสามารถจําลองแบบเครื่องจักรใน 3 มิติ
(3D Model) เพื่อใหลูกคาเห็นสวนประกอบของเครื่องจักรในแตละมิติทชี่ ัดเจนขึ้น
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3.3.3

กําลังการผลิต
ดวยลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งเปนผูใหบริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจับยึดเปนการใหบริการที่ใช
ความสามารถของบุคลากรเปนหลัก ทําใหกําลังการผลิตของบริษัทจึงขึ้นอยูกับจํานวนและความสามารถของบุคลากรเปนหลัก
โดยขั้นตอนที่ปจจุบันเปนขอจํากัดในดานกําลังการผลิตของบริษัท ไดแก ขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนการประกอบ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสามารถในการผลิตดวยจํานวนบุคลากร ณ 30 มิถุนายน 2555 กําลังการผลิตสามารถแสดง
ไดดังนี้

จํานวนเครื่องจักรที่ผลิตไดตอป*
จํานวนเครื่องจักรใหมในป 2555**
% การใชกําลังการผลิต (ถึง 30 มิ.ย 55)
% การใชกําลังการผลิต (ปรับเปนรายป)

ฝายออกแบบ
192 เครื่อง
77 เครื่อง
40.10%
80.20%

ฝายผลิตและประกอบ
216 เครื่อง
77 เครื่อง
35.64%**
71.28%

* คํานวณจากเครือ่ งจักรที่โดยเฉลีย่ ใชระยะเวลาผลิตประมาณ 4-5 เดือน
** ไมรวมถึงงานผลิตและประกอบทีต่ อเนื่องจากป 2554

อยางไรก็ตาม ในสวนของขั้นตอนการออกแบบนั้น จํานวนเครื่องจักรที่ผลิตไดอาจไมไดสะทอนถึงอัตราการใชกําลัง
การผลิตที่แทจริง เนื่องจากในกรณีที่ลูกคาสัง่ ซื้อเครื่องจักรประเภทเดียวกันหลายเครื่อง จะใชกระบวนการออกแบบเพียงครั้ง
เดียวเทานั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อเครื่องจักรที่มีรูปแบบการใชงานใกลเคียงกับเครื่องจักรที่บริษัทเคยทําการผลิต
และออกแบบไว จะทําใหขั้นตอนการออกแบบสามารถทําไดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้ง นี้ ในการขยายกํ า ลัง การผลิต ในอนาคต ในสว นงานการออกแบบนั้ น บริษั ท จะทํ าการสรรหาบุค ลากรเพิ่ ม ขึ้ น
รวมทั้งเนนการพัฒนารูปแบบยอย (Modular Design) ซึ่งเปนฟ งกชั่นการใชงานหลัก หรือ ชิ้นสวนยอย (Modular Unit) ที่
สามารถนํามาใชประกอบในการออกแบบเครื่องจักรไดทันที เพื่อยนระยะเวลาในการออกแบบใหสั้นขึ้น ในสวนของฝายผลิต
และประกอบนั้ น เป นส ว นงานที่ สามารถขยายกํ า ลั ง การผลิ ต ได โดยไม ย ากนัก เนื่ อ งจากเป น ลั ก ษณะงานที่ ใช ทั ก ษะและ
ประสบการณในการทํางานที่ต่ํากวา
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3.3.4

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขจากการไดรับการสงเริมการลงทุน (BOI)
สิทธิประโยชนที่ไดรับ
เครื่องจักรและอุปกรณจับยืด
ได รับ อนุ ญาตใหนํ าคนตา งด าวซึ่ง เป นช างฝ มือ หรื อผู ชํา นาญการ คู
สมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาใน
ราชอาณาจั ก รได ต ามจํ า นวนและกํ า หนดระยะเวลาให อ ยู ใ น
ราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจั ก รได รั บ อนุ ญ าติ ทํ า งานเฉพาะตํ า แหน ง หน า ที่ ก าร
ทํ า งานที่ ค ณะกรรมการให ค วามเห็ น ชอบตลอดระยะเวลาที่ ไ ด รั บ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก รตามที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
ได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํ า ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด จ ากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาแปดปนับตั้งแตวันที่
เครื่องจักร
อุปกรณจับยึด
เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ (สิ้นสุด วันที่ 8 สิงหาคม 2561)
250 เครื่อง / ป
100 ชุด / ป
โดยรายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ
ใหรวมถึงรายไดจากการจําหนายผลพลอยได
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงิน
ได ผู ไ ด รับ การส ง เสริ ม จะได รับอนุ ญาตให นํ า ผลขาดทุ น ประจํ า ป ที่
เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้น ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เ กิดขึ้นภายหลั ง
ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกินหาป
นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดป
หนึ่งหรือหลายปก็ได
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับ
ยกเวนภาษี เงิน ได นิติบุ คคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อ เสี ย
ภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลนั้น
ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จําเปนที่ตองนําเขา
มาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1
ปนับแตวันนําเขาครั้งแรก
ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อ
สงกลับออกไปเปนระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่นําเขาครั้งแรก
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เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
เครื่อ งจัก รที่ใ ชใ นกิจ การที่ไ ด รับ การสง เสริ ม ตอ งเป นเครื่อ งจั ก รใหม
โดยเครื่ อ งจัก รซึ่ งได รับการยกเว นอากรขาเขา นั้ น จะต องนํ า เข า มา
ภายในวั น ที่ 7 มี น าคม 2556 และต อ งยื่ น ขออนุ มั ติ บั ญชี ร ายการ
เครื่องจักรกอนการใชสิทธิประโยชน
จะต อ งดํ า เนิ นการให แ ล ว เสร็ จ พร อ มที่ จะเป ด ดํ า เนิ นการได ภ ายใน
กําหนดระยะเวลาไมเกิน 36 เดือนนับแตวันที่ออกบัตรสงเสริม
จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวาแปดลานบาท โดยจะตองชําระเต็ม
มูลคาหุนกอนวันเปดดําเนินการ และบุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือ
หุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน
จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริมใน
เรื่อง ชนิดผลิตภัณฑและขนาดของกิจการ (กําลังการผลิต)
จะตองมีขนาดการลงทุ น (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวีย น) ไมนอ ย
กวาหาแสนบาท
จะต องยื่น แบบขอใช สิท ธิแ ละประโยชน ยกเวน ภาษีเ งินไดนิ ติบุ คคล
และรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตใหสํา นักงานเห็นชอบภายในหนึ่ งรอยยี่สิบวัน นับแต สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิและประโยชนในรอบนั้น
จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000
หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ปนับแตวันที่
เป ด ดํ า เนิ น การ หากไม สามารถดํ า เนิ น การได ภ ายในกํ า หนดเวลา
ดังกลาวจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนเวลา 1 ป
จะตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานตอง
ไมอ ยูในเขตหวงหา มตามประกาศผังเมือ งรวมของจั งหวั ด และตอ ง
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เกี่ยวขอ ง
ดวย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาสิบหาปนับแตวันที่เปดดําเนินการ จะยาย
โรงงานไปตั้งในทองที่อื่นมิได
3.3.5

เครื่องจักรและอุปกรณจับยืด

เครื่องจักร
250 เครื่อง / ป

อุปกรณจับยึด
100 ชุด / ป

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมที่ สําคัญที่อาจเกิดจากการดําเนินงานของบริษัท ไดแก ฝุนละอองที่เกิดจากการพนสีการ
เจาะ หรือเจียรเหล็กเพื่อผลิตชิ้นงาน และคราบน้ํามันที่เกิดจากกระบวนการประกอบ ทดสอบ และปรับปรุงซอมแซมเครื่องจักร
เพื่อปองกันผลกระทบดังกลาว บริษัทไดมีการจํากัดบริเวณและจัดสรางผนังปองกันฝุนละอองที่เกิดจากการพนสี รวมทั้งการ
ติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางน้ํา ดวยมาตรการและนโยบายดังกลาวทําใหการประกอบกิจการของบริษัทเปนไปตามมาตราฐาน
การดําเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทและบริษัทยอยไมเคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สงผลใหบริษัทไมประสบปญหาในการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
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บริษัทมีความมุงมั่นที่จะลดและปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในทุกวิถีทาง โดยในเบื้องตนไดกําหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติและวิธีการบริหารจัดการในเรื่องนี้อยางตอเนือ่ ง ดังตอไปนี้
 ปองกัน ควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอมอันเนื่องจากการดําเนินงานของบริษัท
 ปฏิบัติตามกฏหมาย ขอกําหนด และขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
 ปลูกฝงใหบุคลากรของบริษัท มีความรู ความเขาใจ และมีสามัญสํานึกในเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 มุงเนนการใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงที่สุด สงเสริมนโยบายการนํากลับมาใชใหม โดยทาง
บริษัทไดติดตั้งระบบหมุนเวียนความรอนดวยไอน้ํา สําหรับใชในการชวยประหยัดพลังงานไฟฟาที่จะตองใชใน
สวนของสํานักงานและโรงงาน
3.3.6

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กลุมบริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบ ดังตอไปนี้
กําหนดการสงมอบ
ประเภทงาน

ไตรมาส 3/2555
ไตรมาส 4/2555
จํานวน Project มูลคา (ลานบาท) จํานวน Project มูลคา (ลานบาท)
งานออกแบบและผลิตเครื่องจักร
17
36.02
8
21.27
งานปรับปรุงเครื่องจักร
8
1.12
งานออกแบบและผลิตอุปกรณจับยึด
งานบริการ
งานขายอุปกรณและอะไหล
หมายเหตุ : มูลคาโครงการเปนมูลคารวมของ Project ตามใบสั่งซื้อ อยางไรก็ตามบริษัทมีการรับรูรายไดบางสวนของโครงการ
ไปแลวตามสัดสวนความสําเร็จของงาน
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