บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) (Selic Corp Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “Selic”) ดําเนินธุรกิจ
เปนผูผลิตและจําหนาย รวมทั้งวิจัยและพัฒนา Adhesive, Specialty and High Performance Adhesive เพื่อจําหนาย
ใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ กวา 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐานลูกคาทั้งในอาเซียน เอเชียใต แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต
รวมถึง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ภายใตตราสินคาตางๆ เชน VEGAMELT, INTENSITY, MINERVA, TORA, ICETECH,
DELTABOND, WORLD, ZICCO, RHINO, TUFF KIT เปนตน ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรแหลายในอุตสาหกรรมกาวทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทมีสัดสวนรายไดการจําหนายสินคาในประเทศตอตางประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณ
80 : 20 ของรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกเปน 4 กลุม แยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑและลักษณะการใชงาน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent (Solvent Based Adhesive) เปนกาวที่อยูในสถานะของเหลว ใชตัวทําละลายประเภท
Solvent ในกลุมของน้ํามัน หรือทินเนอร เปนตัวทําละลาย สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได
ทั่วไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเทา ตกแตงยานยนต กอสราง เฟอรนิเจอร
และงานไมทั่วไป เปนตน
2. ผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive) เปนผลิตภัณฑกาวสังเคราะหและใชน้ําเปนตัวทําละลาย ทําใหกาว
มีสภาพเปนของเหลว ใชงานงาย และเหมาะกับชิ้นงานที่หลากหลาย เชน กระดาษ, แผนฟอยล, แกว, แผน PVC
และโลหะ ผลิ ต ภั ณ ฑ ก าวน้ํ า สามารถนํ า ไปใช ใ นอุ ต สาหกรรมที่ ห ลากหลาย เช น อุ ต สาหกรรมเฟอร นิ เ จอร
บรรจุภัณฑ พรม งานไม ฉลากสินคา และ ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน
3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) หรือ “กาวรอน” เปนกาวที่มีคุณลักษณะเปนของแข็ง โดยเมื่อ
ตองการใชงานจะตองนํากาว Hot Melt ไปผานความรอนดวยเครื่องจักรเพื่อใหกาวละลายกลายเปน ของเหลว
เมื่อเนื้อกาวเย็นตัวลง จะยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเขาดวยกัน ผลิตภัณฑกาว Hot Melt เปนผลิตภัณฑที่ถูกใชในหลาย
อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมที่มีระบบการติดฉลากสินคาดวยเครื่องจักร หรือระบบบรรจุสินคาอัตโนมัติ บน
สายพานการผลิต เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป อุตสาหกรรม
อีเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ สิ่งพิมพ สินคาอุปโภคบริโภค เทปกาว ผาออม
ผาอนามัย และแอสแซมบลี เปนตน ผลิตภัณฑกาว Hot Melt แบงประเภทออกเปน 3 ประเภทยอย ตามคุณสมบัติ
ทางเคมีของกาว และการใชงานของลูกคา ไดดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑกาว High Performance Hot Melt มีลักษณะเฉพาะตัวคือ สามารถคืนรูปเปนของแข็ง
และหลอมเหลวใหมไดเมื่อกาวไดรับความรอน
3.2 ผลิตภัณฑกาว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เนื้อกาวมีความ
ยืดหยุน และมีความเหนียวตลอดเวลาเหมือนสติ๊กเกอร สามารถลอก และติดใหมได
3.3 ผลิตภัณฑกาว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) มีลักษณะเฉพาะตัวคือ มีความ
แข็งแรงสูง หลังจากที่กาวมีการเซ็ทตัวแลวจะไมคืนรูปเปนของเหลวถึงแมวาจะผานความรอนอีก
ครั้ง
4. ผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก สินคาซื้อมาขายไป และการจําหนายสารเคมีชนิดตางๆ เชน เคมีฟอกหนัง น้ํายารองพื้น
น้ํายาทําความสะอาดรถ เคมีอาหาร น้ํายาเช็ดลาง น้ํายาทําความสะอาดพื้นผิววัสดุ เคมีเช็ดคราบกาวและสิ่ง
สกปรก และขี้ผึ้งเคลือบผิว เปนตน
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บริษัทไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ ISO 22000:2005เนื่องจากมีการพัฒนา
มาตรฐานและปรับปรุงการบริหารงานควบคูไปกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร และ
ระบบบริ ห ารความปลอดภั ย ของอาหาร และมาตรฐานระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย OHSAS
18001:2007 รวมถึงไดรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน
ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ประจําป 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) ซึ่ง
มาตรฐานเหลานี้สามารถรองรับการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมประเทศยุโรป และสงผลใหรายไดของบริษัทมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง
2.1 โครงสรางรายไดของบริษทั และบริษัทยอย
2.1.1 โครงสรางรายไดแยกตามกลุมผลิตภัณฑ
ป 2556
ป 2557
ป 2558
งวด 3 เดือนแรก ป 2559
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน
ลานบาท
สัดสวน
รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent
422.12 60.49% 420.63 59.92% 312.24 52.63%
79.14
55.60%
2. ผลิตภัณฑกาวน้ํา
25.72
3.69%
20.34
2.90%
20.40
3.44%
6.44
4.53%
3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt
89.09 12.77% 124.35 17.72% 143.95 24.26%
37.38
26.26%
4. ผลิตภัณฑอื่นๆ
155.92 22.34% 130.82 18.64% 112.50 18.96%
17.77
12.48%
รายไดจากการขายรวม 692.85 99.29% 696.14 99.18% 589.09 99.29%
140.73
98.87%
รายไดอื่น
4.97
0.71%
5.79
0.82%
4.19
0.71%
1.61
1.13%
รายไดรวม 697.82 100.00% 701.93 100.00% 593.28 100.00%
142.34
100.00%
หมายเหตุ : รายไดอื่นของบริษัท ไดแก รายไดจากการจําหนายทรัพยสนิ ที่ไมไดใชในการดําเนินงานของบริษัท รายไดจากการจําหนายเศษซาก
เปนตน
โครงสรางรายได

2.1.2 โครงสรางรายไดแยกตามภูมิภาค
โครงสรางรายได

ป 2556
ป 2557
ป 2558
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน

งวด 3 เดือนแรก ป 2559
ลานบาท
สัดสวน

รายไดแยกตามภูมิภาค
1. รายไดจากการขายใน
539.37 77.29% 517.64 73.75% 468.84 79.03%
88.69
62.31%
ประเทศ
2. รายไดจากการขายตางประเทศ
2.1 ทวีปเอเชีย
87.96 12.61%
87.01 12.39%
80.57 13.58%
30.38
21.34%
2.2 ทวีปแอฟริกา
65.52
9.39%
91.10 12.98%
35.86
6.04%
21.59
15.17%
2.3 ทวีปออสเตรเลีย3.82
0.64%
นิวซีแลนด
2.4 ทวีปอเมริกา
0.00
0.00%
0.04
0.03%
2.5 ทวีปยุโรป
0.39
0.06%
0.03
0.02%
รวมรายไดจาก
153.48 22.00%
178.5 25.43% 120.25 20.26%
52.04
36.56%
การขายตางประเทศ
รายไดจากการขายรวม 692.85 99.29% 696.14 99.18% 589.09 99.29%
140.73
98.87%
รายไดอื่น
4.97
0.71%
5.79
0.82%
4.19
0.71%
1.61
1.13%
รายไดรวม 697.82 100.00% 701.93 100.00% 593.28 100.00%
142.34
100.00%
หมายเหตุ : รายไดอื่นของบริษัท ไดแก รายไดจากการจําหนายทรัพยสนิ ที่ไมไดใชในการดําเนินงานของบริษัท รายไดจากการจําหนาย
เศษซาก เปนตน
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทดําเนินกิจการผูผลิตและจําหนาย รวมทั้งวิจัยและพัฒนา Adhesive, Specialty and High Performance
Adhesive เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ โดยผลิตภัณฑของทางบริษัทสามารถแบงออกเปน 4 กลุม แยก
ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑและลักษณะการใชงาน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent (Solvent Based Adhesive)
ผลิตภัณฑกาว Solvent อยูในสถานะเปนของเหลวที่มีสวนผสมของตัวทําละลายประเภท Solvent ใน
กลุมของน้ํามัน หรือทินเนอร โดยสารละลายประเภท Solvent จะละลายสวนผสมตาง ๆ ในเนื้อกาวใหเขากัน และ
หลังจากที่ทากาวลงบนพื้นผิววัสดุแลว สารละลายประเภท Solvent จะระเหยออกไปหมดเหลือแตเนื้อกาวที่ยึดติด
ชิ้นงาน
ผลิตภัณฑกาว Solvent ของบริษัทมีหลายชนิดขึ้นอยูกับเคมีที่ผสมเปน Base กาวที่ทางบริษัท จําหนาย
เชน Polychloroprene, Polyurethane, Polystyrene เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานที่อยูในอุตสาหกรรม
ที่หลากหลาย ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเทา ตกแตงยานยนต กอสราง เฟอรนิเจอร และงานไมทั่วไป เปน
ตน
ผลิตภัณฑกาว Solvent เปนกาวที่บริษัทมีประสบการณในการผลิต และจัดจําหนายมากวา 25 ป ชื่อ
สินคาหรือผลิตภัณฑที่เปนที่รูจักในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และรองเทา ไดแก กาวตราลูกโลก (World)
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา
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2. ผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive)
โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑกาว Solvent มีสวนผสมของตัวทําละลายที่มีอันตราย เชน ทินเนอร สารละลาย
ในกลุมของน้ํามัน จึงไมเหมาะที่จะนําไปใชกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทางบริษัทจึงคิดคนผลิตภัณฑกาว
น้ํา ซึ่งเปนผลิตภัณฑกาวสังเคราะหและใชน้ําเปนตัวทําละลาย ทําใหกาวมีสภาพเปนของเหลว ใชงานงาย และ
เหมาะกับชิ้นงานที่หลากหลาย เชน กระดาษ แผนฟอยล แกว แผน PVC พลาสติกและโลหะ เปนตน ผลิตภัณฑ
กาวน้ําสามารถใชในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เชน อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร บรรจุภัณฑ พรม งานไม ฉลาก
สินคา และ ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน
ผลิตภัณฑกาวน้ํา เปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยตอผูผลิต (Producer) และผูใชสินคา (End User)
หลักการทํางานของผลิตภัณฑกาวน้ํา คือ ผูใชงานจะทากาวลงบนวัสดุที่ตองการ และประกบชิ้นงานเขาดวยกัน
โดยน้ําจะเปนตัวนําเนื้อกาวซึมลงไปในพื้นผิววัสดุ หลังจากนั้นเมื่อสวนที่เปนน้ําระเหยออกหมด เนื้อกาวจะกลาย
สภาพเปนฟลมแข็ง และยึดติดชิ้นงานที่ประกบกัน
ลักษณะของงานที่นิยมใชกาวน้ํา ไดแก
 งานติดฉลากขวดเครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล – ฉลากของสินคาประเภทนี้เปนกระดาษ
หรือแผนฟอยลที่ถูกติดอยูบนขวดแกว ผูบริโภคจะนําสินคาไปแชในตูเย็น หรือถังน้ําแข็งกอน ดังนั้น
กาวที่ใชงานจะตองทนตอสภาวะที่ถูกแชอยูในน้ํา และอุณหภูมิเย็น หรือติดลบได โดยไมทําใหฉลาก
หลุดลอกออกมา
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา
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 งานติดฉลากขวดแกว/ขวดพลาสติก – ผลิตภัณฑกาวน้ํา ใชในการยึดติดฉลากประเภทกระดาษให
ติด อยู บ นขวดแกว /ขวดพลาสติ กหรื อบรรจุ ภัณ ฑ ที่เ ป นพลาสติก Polyvinylchloride (PVC) หรื อ
Polyethylene terephthalate (PET) ที่มีพื้นผิวเรียบได โดยสามารถใชในอุตสาหกรรมอาหาร และยา
เชน ฉลากบนขวดซอสปรุงรส ฉลากบนขวดยา หรือขวดน้ําเกลือ เปนตน
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

DELTABOND

 งานผลิตกลองบรรจุภัณฑ – ผลิตภัณฑกาวน้ําสามารถตอบสนองความตองการของผูผลิตกลอง
บรรจุสินคาที่ตองการกลองบรรจุสินคาแบบไมใชลวดเย็บขางกลองได โดยกาวที่ติดลิ้นกลองดานขาง
จะมีความแข็งแรงเหมือนลวดเย็บ แตไมสรางความเสียหายตอสินคาที่บรรจุในกลอง
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

DELTABOND

 งานผลิตซองเอกสาร ซองจดหมาย – ผลิตภัณฑกาวน้ําเหมาะกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ หรือผูผลิต
สินคาประเภทซองเอกสาร ซองจดหมาย ซึ่งจะใชผลิตภัณฑกาวน้ําเปนวัตถุดิบในขั้นตอนการขึ้นรูป
งานทุกจุด ทั้งบริเวณหัวซอง ดานขาง และกนซอง
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

DELTABOND

หนา 2 - 5

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

 งานติดปลายฉลากสินคาอาหารกระปอง – โดยปกติหลังจากใชผลิตภัฑณกาว Hot Melt ติดฉลาก
กระดาษกับกระปองโลหะแลว จะใชผลิตภัณฑกาวน้ําติดปลายฉลาก ที่เปนกระดาษกับกระดาษเขา
ดวยกัน ทําใหขั้นตอนการติดฉลากบนบรรจุภัณฑกระปองในกระบวนการผลิตมีความสมบูรณ
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

DELTABOND

 งานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษชําระ – ผลิตภัณฑกาวน้ําจะเปนตัวยึดติดระหวางกระดาษชําระ
กับแกนกระดาษ และติดปลายกระดาษชําระใหอยูในสภาพเรียบรอย
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

DELTABOND

 งานวัต ถุดิ บในการผสมเพื่อ ผลิ ตวั สดุ กอ สร าง –ผลิ ตภั ณฑ กาวน้ํ าเปน สว นผสมชนิ ดหนึ่ง ในการ
ขึ้นรูปสินคา เชน แผนยิปซั่ม แผนไมอัดสําหรับอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

DELTABOND

หนา 2 - 6

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive)
ผลิ ต ภั ณฑ ก าว Hot Melt หรือ ที่ เ รีย กกั น วา “กาวร อ น” เป น กาวที่ มี คุณ ลั ก ษณะเป นของแข็ ง (ที่
อุณหภูมิหอง) และเมื่อตองการใชงานจะตองนํากาว Hot Melt ไปผานความรอนดวยเครื่องจักร เพื่อใหกาวละลาย
กลายเปนของเหลว และฉี ดกาวที่ มีสภาพเปนของเหลวนั้น ไปยังจุ ดที่ตองการยึด ติด และทําการประกบวัส ดุ
ดังกลาวเขาดวยกัน และเมื่อกาวเย็นตัวลง กาวจะกลายเปนของแข็งอีกครั้ง และยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเขาดวยกัน
ผลิตภัณฑกาว Hot Melt เปนผลิตภัณฑที่ถูกใชในหลาย ๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีระบบ
การติดฉลากสินคาดวยเครื่องจักร หรือระบบบรรจุสินคาอัตโนมัติบนสายพานการผลิต เชน อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง อุตสาหกรรมอาหารกระปอง และกลุมสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ เชน เทปกาว ผาออม
ผาอนามัย และ ฉลากเปนตน นอกจากนี้ผลิตภัณฑกาว Hot Melt ยังถูกใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน อุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป อุตสาหกรรมยาสูบ อีกดวย
ผลิตภัณฑกาว Hot Melt ถูกแบงประเภทออกเปน 3 ประเภท ตามคุณสมบัติทางเคมีของกาวได ดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑกาว High Performance Hot Melt – เปนกาว Hot Melt ประเภทคืนรูป (Thermoplastic)
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ สามารถคืนรูปเปนของแข็ง และหลอมเหลวใหมไดเมื่อกาวไดรับความรอน
โดยลักษณะงานของลูกคาที่ใชผลิตภัณฑกาวประเภทนี้ เชน
 งานติดฉลากบนกระปอง – ผลิตภัณฑกาว Hot Melt เปนที่นิยมใชในการติดฉลากโดยติด
ระหวางสวนที่เปนกระดาษและกระปองโลหะเขาดวยกัน จุดที่ติดกาวคือ ฉลากกระดาษกับ
กระปองที่เปนโลหะ
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

VEGAMELT
INTENSITY

หนา 2 - 7

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

 งานติดกลองบรรจุสินคา, กลองลูกฟูก – ผลิตภัณฑกาว Hot Melt ถูกนํามาใชติดกลองบรรจุ
ภัณฑของสินคาตางๆ จุดที่ติดกาวคือ ฝากลอง หรือกนกลอง หรือแถบขางกลอง
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

VEGAMELT
INTENSITY

 งานติดหลอดบนกลองนม, กลองน้ําผลไม – ผลิตภัณฑกาว Hot Melt นิยมใชสําหรับติดหลอด
ขางกลองเครื่องดืม่
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

VEGAMELT
INTENSITY

 งานติดสันหนังสือในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ – ผลิตภัณฑกาว Hot Melt ถูกนําไปใชในการติดสัน
และปกหนังสือ
รูปภาพประกอบ
ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

VEGAMELT
INTENSITY

3.2 ผลิตภัณฑกาว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) – เปนกาว Hot Melt อีกชนิดหนึ่งที่เรียกกัน
โดยยอวากาว PSA มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เนื้อกาวมีความยืดหยุน และมีความเหนียวตลอดเวลา
เหมือนสติ๊กเกอร สามารถลอก และติดใหมโดยการกดได ซึ่งลักษณะงานของลูกคาที่ใชผลิตภัณฑ
กาวประเภทนี้ ไดแก

หนา 2 - 8

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

 งานติดฉลาก Oriented Poly Propylene(OPP) บนบรรจุภัณฑพลาสติก - กาว PSA นิยม
นํามาใชในการปดฉลาก สินคาที่เปนแผนพลาสติก(Oriented Poly Propylene(OPP))เขากับ
ขวดประเภท Polyethylene terephthalate (PET)
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

 กลองบรรจุสินคาที่เปน PVC ใส – จากลักษณะของเนื้อกาวมีความยืดหยุน และมีความเหนียว
ตลอดเวลา กาว PSA จึงถูกนํามาใชในการติดแถบขางของกลอง PVC ใส
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

หนา 2 - 9

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

 กาวกันลื่นระหวางกลองลูกฟูก – ดวยลักษณะของกาวที่สามารถติดใหมไดโดยการกด จึงถูก
นํามาใชในการติดระหวางกลอง 2 กลองที่ซอนกันเพื่อปองกันการลื่นของกลองเวลาขนสงสินคา
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

 เทปกาว, กระดาษโพสต-อิท – ดวยลักษณะสินคาที่เนนการยึดติดและสามารถลอกออก เพื่อยึด
ติดใหมไดอีกครั้ง โดยการกดจุดที่ติดกาว ผลิตภัณฑกาว PSA จึงถูกนํามาใชในสินคาประเภท
เทปกาวและกระดาษโพสต-อิท
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

 สินคาผาออม, ผาอนามัย – ดวยลักษณะสินคาที่เนนการยึดติดและสามารถลอกออก เพื่อยึดติดใหม
ไดอีกครั้ง โดยการกดจุดที่ติดกาว ผลิตภัณฑกาว PSA จึงถูกนํามาใชในสินคาประเภท ผาอนามัย
ผาออม ซึ่งการประเภทนี้สามารถใชงานกับวัสดุที่มีสวนประกอบของผาใยสังเคราะหได
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

3.3 ผลิตภัณฑกาว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) – ปจจุบันบริษัทเปนผูผลิตเพียงรายเดียวที่
สามารถผลิ ต กาว

HMPUR

ได ใ นประเทศไทย ผลิ ต ภั ณ ฑ ก าว HMPUR
หนา 2 - 10

เป น กาวประเภทคงรู ป

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

(Thermosetting) ที่มีความแข็งแรงสูง หลังจากที่กาวมีการเซ็ทตัวแลวจะไมคืนรูปเปนของเหลวถึงแมวาจะ
ผานความรอนอีกครั้ง ดังนั้นสินคาที่ใชผลิตภัณฑกาวประเภทนี้สามารถนําไปวางไวกลางแจงได สามารถทน
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรอน-ชื้น สามารถทนตอการใชงานที่หนัก และสามารถทนตอเคมีที่เปน
กรด-ดางได เชน
 งานชิ้นสวนรถยนต – เนื่องจากไฟสองสวางหนารถยนตเปนสวนที่สัมผัสกับความรอนตลอดเวลาไม
วาจะเปนความรอนจากไฟหนารถหรือแสงอาทิตย อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตจึงนิยมใชกาว
ประเภทนี้ประกอบโคมไฟหนา
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

 งานในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรหรืองานไมทั่วไป – สําหรับเฟอรนิเจอรที่เนนความคงทนในการยึดติด
กาว HMPUR เปนกาวอีกประเภทที่ไดรับความนิยมใชในงาน ขอบโตะ ผิวหนาของเฟอรนิเจอร หรือ
คิ้วขอบผนัง
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา

 งานติดสันหนังสือในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ – สําหรับหนังสือที่มีคุณภาพดีและตองการการยึดติดที่
คงทน กาว HMPUR ถือวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เปนที่นิยม จุดที่ติดกาวคือ แถบสันและปกของ
หนังสือ
รูปภาพประกอบ

ตราสินคา/เครื่องหมายการคา
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บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

2.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน
2.3.1

กลยุทธดานการตลาด

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตกาวอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดีและมีคุณสมบัติตรงตอความ
ตองการของลูกคา นอกจากนี้ยังเปนที่ยอมรับจากกลุมลูกคาจากโรงงานในอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนลูกคารานคาปลีก
และลูกคารายยอย เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรองเทา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป
อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เปนตน บริษัทจึงมีนโยบายการผลิตกาวอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดในหลากหลายอุตสาหกรรม มีคุณภาพและมาตรฐานอันที่เปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน โดยมีกลยุทธ
ทางการตลาด ดังนี้
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ (Market Back Strategy)
1) บริษัทเนนกลยุทธในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะพิเศษแตกตางจากผลิตภัณฑของคูแขงขัน ซึ่งบริษัทเห็นวาการพัฒนาผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ลูกคาใหความสําคัญมาก
ที่สุด กลยุทธนี้จึงมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมกาวที่มีความจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาของลู ก ค า ส ง ผลให บ ริ ษั ท สามารถผลิ ต กาวอุ ต สาหกรรมที่ มี
คุณสมบัติเฉพาะและตรงตอการใชงานของลูกคาแตละรายที่มีความหลากหลาย กระบวนการผลิตของบริษัทมีการใช
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและประยุกตนวัตกรรมใหมๆเขามาพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณ ภาพที่ ดีขึ้ น ไดม าตรฐานและมี ค วามเฉพาะเจาะจงต อ ความต อ งการของลูก ค าแต ละราย นอกจากนี้ บริ ษัท ยั ง มี
ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมกาวมาอยางยาวนานและมีฝายวิจัยและพัฒนาของบริษัทที่
ทําหนาที่ วิจัยและพัฒนางานผลิตภัณฑ รวมถึงเปนผูใหความรูและคอยใหคําแนะนําทางดานการวิจัยและพัฒนากับทีมงาน
ของบริษัท ทําใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นและมีความพรอมตอการใชงานที่หลากหลายของลูกคาในวงกวาง ซึ่งใน
ปจจุบันกาวอุตสาหกรรมนั้น ถือเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญกับอุตสาหกรรมตางๆมากมาย
ในปจจุบันบริษัทเปนผูผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตกาวในกลุม Polyurethane Reactive Hot
Melt (HMPUR) ได ซึ่งผลิตภัณฑนี้เปนหนึ่งในผลิตภัณฑกลุม Specialty Adhesive กาวประเภทนี้เปนที่นิยมในอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ บริษัทมีการวิจัยและพัฒนากาวกลุมนี้
อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการใชงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังเปนหนึ่งในผูผลิตไมกี่รายใน
อาเซียนที่สามารถผลิตกาว Water Based Adhesive ที่เปนหนึ่งในผลิตภัณฑกลุมHigh Performance Adhesive ได
เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงคุณสมบัติของกาวใหมีความคงทน และสามารถยึดติดกับบรรจุภัณฑของลูกคาไดหลากหลาย
นอกจากนี้บ ริษัทไดรับ การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐาน ISO 22000:2005 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ มาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จาก
สํานักงาน Bureau Veritas ซึ่งเปนสิ่งยืนยันถึงคุณภาพผลิตภัณฑ การบริหารงานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอีกดวย
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2) บริษัทใหความสําคัญในการสอบถาม และปรับปรุงคุณสมบัติของกาวใหตรงกับความตองการของลูกคา โดย
ฝายขายของบริษัทจะเขาสํารวจความตองการของลูกคา และดําเนินการรวมกับทีมวิจัยและพัฒนาและทีมชางเทคนิค เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของกาวใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด (Market Back Strategy) สงผลใหลูกคามีความพึง
พอใจตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ทําใหเกิดการสั่งซื้อซ้ําอยางตอเนื่อง อีกทั้งฝายขายของบริษัทจะเขารับฟงความ
ตองการของลูกคาเมื่อลูกคามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ตองยึดติด เพื่อนําขอมูลกลับมาปรับปรุงคุณสมบัติกาวใหเหมาะสม
จากที่ ก ล า วมาข า งต น จะเห็ น ได ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ยั ง มี ส ว นช ว ยลดปริ ม าณการนํ า เข า กาว High
Performance and Specialty Adhesive (Imported Product Replacement) จากตางประเทศ เพราะผลิตภัณฑของบริษัท
มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน อีกทั้งมีการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปน
ระดับสากล สงผลใหลูกคาที่เปนกลุมผูผลิตหันมาใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยคนไทยมากยิ่งขึ้น
2. กลยุทธดานการเพิ่มมูลคาใหแกคูคา (Value Creation Strategy)
บริษัทมีกลยุทธเพิ่มมูลคาใหแกคูคาโดยผานโปรแกรม Pak Sol บริษัทนําความทันสมัยของเครื่องหลอมกาว
อัตโนมัติตัวลาสุดมารวมกับ High Performance Adhesive ของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลคาใหคูคาของบริษัท โปรแกรมนี้สามารถ
ชวยลดตนทุนการผลิตดวยความสามารถพิเศษของเครื่องหลอมกาวและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ High Performance
Adhesive สงผลใหปริมาณการใชกาวลดลง อีกทั้งยังลดความกังวลใจของคูคาที่อาจเกิดจากปญหาของกาวและเครื่อง
หลอมกาว ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจและพึงพอใจโปรแกรม Pak Sol และหันมาใชบริการดังกลาวกับทางบริษัทมากขึ้น
3. กลยุทธดานการกําหนดราคาขาย (Dynamic Pricing Strategy)
บริษัทมีกลยุทธดานการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑตามตนทุนการผลิตสินคาบวกดวยอัตรากําไรที่เหมาะสม
ซึ่งนโยบายการตั้งราคาสินคาจะแบงตามกลุมผลิตภัณฑ กลุมลูกคา ภาวะอุปสงคและอุปทานในตลาด โดยการอิงราคา
ผลิตภัณฑตามราคาตลาดเพื่อใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นในตลาดได อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบาย
ในการแขง ขั น ด า นราคาด ว ยการตั ด ราคาสิ น ค าแข ง กั บ ผู ประกอบการรายอื่ นๆ แต จ ะให ค วามสํา คั ญ กั บ คุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ ที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของลูกคาในหลากหลายกลุมอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังมีการใหสวนลด
แกลูกคา โดยพิจารณาประวัติของลูกคาในการสั่งซื้อสินคาและการชําระเงินของลูกคา เปนตน
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายผลิตภัณฑ ในกรณีที่ราคาปโตรเคมี ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ
ของบริษัทมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลกที่มีนัยสําคัญและเปนไปตามภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมีฝายจัดซื้อของ
บริษัทติดตามราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด เพื่อใชในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบใหสอดรับกับการผลิตผลิตภัณฑของบริษัท
ซึ่งบริษัทสามารถควบคุมตนทุนและกําไรขั้นตนไดอยางเหมาะสม
สําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตเปนมาตรฐานนั้น บริษัทมีการกําหนดราคาขายตามใบเสนอราคาขายผลิตภัณฑและมีการ
ใหสวนลดแกลูกคาตามนโยบายของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาปรับราคาขายสินคาใหสอดคลองกับตนทุน
การผลิตตามความเหมาะสม สวนผลิตภัณฑบางกลุมที่บริษัทผลิตใหมีคุณสมบัติเฉพาะตามความตองการของลูกคานั้น
บริษัทจะกําหนดราคาขายสินคาจากปริมาณการสั่งซื้อ ความซับซอนของสูตรการผลิตและกระบวนการผลิต
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4.กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channel Strategy)
ผลิตภัณฑของบริษัทมีบทบาทและความสําคัญในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ ม
อุตสาหกรรมรองเทา อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เปนตน
บริษัทมีการแบงทีมขายออกเปน 2 กลุม ไดแก ทีมขายในประเทศและทีมขายตางประเทศ โดยบริษัทมีชองทางการจัด
จําหนาย ไดแก การรับคําสั่งซื้อโดยตรงจากลูกคา การสงทีมงานขายเขาไปติดตอกับลูกคาโดยตรง
บริษัท ใหค วามสําคัญ กับกลุมลู กคาทั้ งในประเทศและต างประเทศ รวมถึ งประเทศที่มีกํ าลังซื้ อและศัก ยภาพ
ในการเติบโตสูง โดยกลุมลูกคาเหลานี้จะเปนกลุมที่ใหความสนใจในคุณภาพผลิตภัณฑเปนหลัก ปจจุบันบริษัทมีสัดสวน
รายไดการจําหนายสินคาในประเทศตอตางประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณ 80 : 20 นอกจากนี้บริษัทยังใหความสนใจใน
การเจาะกลุมตลาดไปยังตางประเทศมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บจก.อี.วี.เอ.อินเตอรเนชั่นแนล
ขึ้น เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาทั้งในและตางประเทศ ซึ่งจะชวยทําใหผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
ในอุตสาหกรรม
5. กลยุทธดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ (Communication Strategy)
บริษัทใหความสําคัญกับการโฆษณาและประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัทใหกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง
สงเสริมใหลูกคารูจักถึงผลิตภัณฑของบริษัท ในเชิงคุณภาพที่โดดเดนเหนือคูแขงและมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ปจจุบันบริษัทมีการประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรูจักสินคาและบริการของบริษัทภายใตสัญลักษณ “
” ที่ถือเปน
ตัวแทนและภาพลักษณของบริษัท โดยบริษัทมีกลยุทธดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ ดังนี้
1) การออกบู ธ แสดงสิ น ค า ตามงานแสดงสิ น ค า ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ เช น งานแสดงสิ น ค า
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการบรรจุ PROPAK ASIA INTERPACK GERMANY
2014, PACKEXPO LAS VEGAS 2015, IPACK IMA 2015, TOKYOPACK 2016, งานแสดงสินคา
เครื่องหนังและรองเทา ASIA PACIFIC LEATHER FAIR 2016, GUANGZHOU SHOES AND
LEATHER FAIR 2016
2) การใหสัมภาษณของผูบริหาร ผานสื่อและสิ่งพิมพตางๆ
3) การโฆษณาผานเว็บไซตของบริษัทที่ http://seliccorp.com/ และสื่อสังคม (Social Network) ที่เว็บไซต
https://th-th.facebook.com/selic.thailand/ ซึ่งลูกคาสามารถเขาไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ คุณลักษณะ
ตราสินคา การใชงานตางๆ ของทางบริษัทได
4) การใชสื่อมัลติมีเดียตางๆ เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาใจการประกอบธุรกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ
ของบริษัทไดมากยิ่งขึ้น เชน แอนนิเมชั่นของ High Performance Adhesive และ โปรแกรม Pak Sol
กิจกรรมเหลานี้เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมผลิตภัณฑของบริษัทใหเปนที่รูจักของลูกคาอยางแพรหลาย
ในวงกวาง โดยเฉพาะตราสินคาของบริษัทที่เปนที่รูจัก เชน เครื่องหมายการคา “WORLD” “INTENSITY” “ICETECH” และ
“DELTABOND” เปนตน ซึ่งบริษัทใชกลยุทธสื่อสารแตละเครื่องหมายการคาใหเหมาะสมกับลูกคาในแตละตลาด นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายใหพนักงานสรางความสัมพันธและความคุนเคยกับลูกคา เพื่อใหทราบถึงความตองการของลูกคาทีแ่ ทจริง
และนําขอมูลกลับมายังฝายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการและการใช
งานของลูกคาอีกดวย
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การโฆษณาประชาสัมพันธจะชวยลดปญหาการปลอมแปลงตราสินคา เนื่องจากผูบริโภคตระหนักไดถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและบริการของบริษัทที่มีความโดดเดนแตกตางจากคูแขงรายอื่น
2.3.2

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

กาวอุตสาหกรรมเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญอยางหนึ่งในอุตสาหกรรม ซึ่งกลุมลูกคาของบริษัทจะกระจายอยู
ในภาคอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑหนัง อุตสาหกรรม
กอสราง เปนตน ดังนั้น กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทไดแกภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทสามารถตอบสนองการใชงานของลูกคาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานฝายวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑคอยปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมตอการใชงาน
ของลูกคาแตละราย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีฐานลูกคาทั้งหมดประมาณ 800 ราย ซึ่งประกอบดวยบริษัทชั้นนําขนาดใหญที่มี
ชื่อเสียงของแตละอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ บริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่ง หรือกลุม
ใดกลุมหนึ่งอยางมีนัยสําคัญ โดยมีกลุมลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเปนประจํา ดังนี้
กลุมอุตสาหกรรมของลูกคาในประเทศ
-

อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา
อุตสาหกรรมเฟอรนเิ จอรและงานไมทั่วไป
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค

หมายเหตุ: ในชวง 3 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมใหม ไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุมอุตสาหกรรมของลูกคาตางประเทศ
อาเซียน
เอเชียใต
แอฟริกา
ยุโรป
อเมริกาใต

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ / อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา /
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ / อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา /
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ / อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ

หมายเหตุ: ในชวง 3 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีลูกคาในทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ในกลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
นอกเหนือจากการรักษาฐานลูกคาเดิมแลว บริษัทยังมีการเจรจาติดตอกับลูกคารายใหมๆ เพื่อขยายฐานลูกคาของ
บริษัทใหกวางขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทในอนาคต
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2.3.3

ความไดเปรียบในการแขงขัน

1. มีทีมวิจัยและพัฒนาเปนของตนเอง (Internal World-Class R&D Capabilities)
เนื่องจากบริษัทคูแขงในประเทศสวนมาก ไมมีทีมวิจัยและพัฒนาเปนของตนเอง ซึ่งตามลักษณะของกาวจะเปน
ผลิตภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและวัสดุผลิตภัณฑของลูกคาที่ตองการรูปทรงที่มีความทันสมัยสวยงามและมี
ตนทุนต่ํา หากไมมีทีมวิจัยและพัฒนาเปนของตนเองจะทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันเวลาและอาจสงผลใหเสียสวนแบง
การตลาดใหกับคูแขง บริษัทมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิจัยและพัฒนา (สัญชาติอเมริกัน-ไตหวัน) ที่มีประสบการณดาน
พัฒนา Specialty Adhesive และ High Performance Adhesive โดยตรงมากกวา 20 ป ซึ่งมีความเขาใจในอุตสาหกรรม
กาวและทราบถึงความตองการของลูกคาเปนอยางดี และมีทีมงานนักวิจัยและพัฒนาประจําของบริษัท กวา 23 คน (ซึ่ง
ประกอบไปดวยนักวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 คน ระดับปริญญาโท 12 คนและอื่นๆอีกจํานวน 7 คน โดย
หัวหนาทีมวิจัยและพัฒนาไดรับสิทธิบัตรในการผลิต Specialty Adhesive และ High Performance Adhesive มากกวา 20
ฉบับ) มีหนาที่วิจัยและพัฒนางานใหมๆ รวมถึงเปนผูใหความรูและคําแนะนําทางดานการวิจัยและพัฒนากับทีมงานของ
บริษัท
บริษัทมีหองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกาวที่ทันสมัยและมีขนาดใหญที่สุดในประเทศ ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือ
วิเคราะหโครงสรางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพที่ทัน สมัย ทํ าใหทีม นักวิจัย และพัฒ นาสามารถคน ควาและพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆใหกับบริษัท ทีมวิจัยของบริษัทเปนทีมเดียวในประเทศที่สามารถวิจัยและพัฒนาสินคาในกลุม Polyurethane
Reactive Hot Melt (HMPUR) บริษัทยังมีเครื่องทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑเพื่อใหเปนที่แนใจวาสินคาของบริษัทมี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ไดมาตรฐาน
2. การมีทีมงานเฉพาะทางใหบริการดูแลลูกคา (Strong Technical Sales)
บริษัทมีการจัดสงทีมงานเฉพาะทางเขาไปดูแลลูกคาอยางสม่ําเสมอ (จํานวน 5 คน) ซึ่งทีมงานพรอมใหความ
ชวยเหลือลูกคาไดทันทีหากลูกคาประสบปญหาในการใชผลิตภัณฑ บริษัทจัดใหมีเจาหนาที่ จัดอบรมการใชกาว เครื่อง
หลอมกาว และวิธีแกไขปญหาเบื้องตน รวมทั้งวิธีการปรับปรุงเครื่องจักรใหเกิดความคุมคาและลดตนทุนการผลิต ซึ่งที่ผาน
มาเปนที่ไดรับความพึงพอใจจากลูกคาเปนอยางดีและถือเปนบริการหลังการขายที่สําคัญของบริษัท
3. คูแขงขันใหมเขาสูตลาดไดยาก (High Barrier to Entry)
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มาเปนเวลายาวนาน บริษัทจึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณที่มีความสามารถในการแขงขันกับบริษัทคูแขง มีหองปฏิบัติการในการวิจัยและพัฒนา มีเทคโนโลยีในการผลิต
ระดับสูงและใชเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต อีกทั้งบริษัทยังมุงเนนการใหบริการที่จะพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ
ใหตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุด และมีบริการหลังการขายที่จะสงทีมงานเขาตรวจสอบขอขัดของในการใชงาน
ผลิตภัณฑตามที่ลูกคาแจง จึงเปนการยากสําหรับคูแขงรายใหมๆที่จะเขาสูตลาด
4. เปนที่ยอมรับและไดรับความเชื่อมั่นจากลูกคา (Trust in Quality)
บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานจาก ระบบ การจัดการสิ่งแวดลอม ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร และ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนไดใบรับรองมาตรฐานจนไดใบรับรองมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 , ISO 22000:2005 และ OHSAS 18001:2007 เปนผลใหบริษัทไดใบรับรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) จากผลงานดังกลาวสงผลใหบริษัทมีความ
นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
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นอกจากนี้บริษัทยังไดรับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
และประกาศเกียรติคุณองคกรจรรยาบรรณดีเดน จากหอการคาไทย ในป 2558 รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทบริหาร
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ประจําป 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) จากกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2.3.4

ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุต สาหกรรมของบริ ษั ท สามารถอ างอิ ง ได จ าก กลุ มลู ก ค าของบริ ษั ท ที่อ ยู ใ นหลากหลายอุ ต สาหกรรม
เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง และ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เปนตน ทางบริษัทจําหนาย
ผลิตภัณฑไปยังกลุมลูกคาของบริษัทกวา 27 ประเทศ ทางบริษัท จึงตองคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของกลุมลูกคาในแตละ
ภูมิภาค ซึ่งอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัท
นอกจากนี้อีกหนึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอการผลิตกาว คือ ภาพรวมของตลาดวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต เชน
เรซิ่น (Resin) หรือ โพลีคลอโรพรีน (Polychloroprene) เปนตน การที่ราคาน้ํามันดิบในปจจุบันอยูในราคาต่ําเฉลี่ยไมเกิน 50
ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน จะสงผลดีตอราคาวัตถุดิบหลัก ซึ่งเปนตนทุนสําคัญของการผลิตกาว เนื่องจากวัตถุดิบดังกลาว
เปนผลผลิตจากการกลั่นน้ํามันดิบ ราคาวัตถุดิบหลักจึงมีความสัมพันธกับราคาน้ํามันในตลาดโลก
ตลาดกาวโลก
จากการวิเคราะหขอมูลขององคกร Markets and Markets strategic analysis services คาดวาสภาวะตลาด
กาวโลกในป 2558 ถึงป 2563 มูลคาตลาดกาวโลก (Market Size) จะเติบโตขึ้นจาก 47,438 ลานดอลลารสหรัฐ เปน 59,748
ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป(Compound Annual Growth Rate : CAGR) รอยละ 4.72
เนื่องจากมีการคิดคนและประยุกตใชกาวในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งตลาดที่เกิดใหมในภูมิภาคเอเชีย
แอฟริกาและอเมริกาใต ที่จะมีการใชผลิตภัณฑกาวมากขึ้น
มูลคาของตลาดกาวโลก (หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ)
CAGR = 4.72%

59,748.13

47,438.57

ป 2558

ป 2563

ที่มา: องคกร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ป 2558)
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มูลคาตลาดกาวโลก (ลานดอลลารสหรัฐ)
มูลคาตลาดกาวโลก (ตัน)
สวนแบงของตลาดกาวตามภูมิภาค
(รอยละ)
สวนแบงของตลาดกาวตามชนิด (รอยละ)

อัตราสวนการเติบโตเฉลี่ย
(ป 2558 - ป 2563)

ป 2557
45,364
16,039

ป 2563
59,748
20,546

อเมริกาเหนือ: รอยละ 21.90
อเมริกาเหนือ: รอยละ 23.39
ยุโรปตะวันตก: รอยละ 18.63
ยุโรปตะวันตก: รอยละ 20.41
เอเชีย-แปซิฟก: รอยละ 47.73
เอเชีย-แปซิฟก: รอยละ 44.49
อื่นๆ: รอยละ 11.71
อื่นๆ: รอยละ 11.74
Water-based: รอยละ 49.23
Water-based: รอยละ 47.20
Solvent-based: รอยละ 14.74
Solvent-based: รอยละ 12.79
Hot-Melt: รอยละ 14.81
Hot-Melt: รอยละ 15.96
Reactive & Others: รอยละ 21.22 Reactive & Others: รอยละ 24.05
มูลคาตลาดกาว (ลานดอลลารสหรัฐ): รอยละ 4.72
มูลคาตลาดกาว (ตัน): รอยละ 4.27

ที่มา: องคกร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ป 2558)

ทางดานมูลคาของตลาดกาวในแตละภูมิภาคจะแบงออกเปน เอเชีย-แปซิฟก, อเมริกาเหนือ, ยุโรปตะวันตกและ
ภูมิภาคอื่นๆ โดยภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกมีมูลคาตลาดกาวป 2563 อยูที่ 27,342 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2558 คือ
20,277 ลานดอลลารสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 6.16 ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีมูลคาตลาดกาวป 2563
อยูที่ 13,660 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2558 คือ 11,419 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ
3.88 ภูมิภาคยุโรปตะวันตกมีมูลคาตลาดกาวป 2563 อยูที่ 11,815 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2558 คือ 10,238
ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 2.86 และภูมิภาคอื่นๆ มีมูลคาตลาดกาวป 2563 อยูที่ 5,502
ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2558 คือ 6,929 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.04 โดยรวม
มูลคาตลาดกาวมีแนวโนมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.72 ซึ่งเปนผลดีแกผูประกอบการธุรกิจกาว
มูลคาของตลาดกาวในแตละภูมภิ าค
ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก
อเมริกาเหนือ
ยุโรปตะวันตก
อื่นๆ
รวม

ป 2558

ป 2563

(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) (หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ)

20,277
11,419
10,238
5,502
47,438

27,342
13,660
11,815
6,929
59,748

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR: รอยละ) ระหวางป 2558 ถึงป 2563

6.16
3.88
2.86
5.04
4.72

ที่มา: องคกร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ป 2558)

ในดานของการเติบโตของอุปสงคผลิตภัณฑกาวในแตละภูมิภาค ตลาดเกิดใหมทางอเมริกาใต อาทิเชน บราซิล
เปนตน มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในระหวางป 2558 ถึง ป 2563 คิดเปนรอยละ 5.58 อันดับที่สองคือภูมิภาค
ตะวันออกกลางทีม่ ีมูลคาอุปสงคเพิ่มขึ้นจาก 413.11 พันตัน เปน 520.41 พันตัน คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ
4.73 ทางดานภูมิภาคแถบรัสเซียและภูมิภาคยูโรปกลางและตะวันออกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรวมกันรอยละ 4.02 เพิม่ ขึ้น
จาก 845.79 พันตัน เปน 1,030.17 พันตัน และเปนภูมิภาคที่มีมลู คาอุปสงคผลิตภัณฑกาวสูงเปนอันดับหนึ่ง ภูมิภาคอื่นๆ
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อาทิเชน แอฟริกาและอเมริกาใต (ยกเวนประเทศบราซิล) มีมูลคาอุปสงคผลิตภัณฑกาวเพิม่ ขึ้นจาก 519.32 เปน 628.20
พันตัน คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.88
อุปสงคของผลิตภัณฑกาวในแตละภูมิภาค (หนวย: พันตัน)
Russia & Central and Eastern Europe

413.11

4.02%

1,030.17

845.79

Middle East

การเติบโตของอุปสงค (CAGR)

4.73%

520.41

5.58%

Brazil 177.06 232.32

Others

519.32
0

628.2

ป 2558

500

ป 2563

3.88%
1000

1500

2000

ที่มา: องคกร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ป 2558)

ในสวนของแนวโนมมูลคาของตลาดกาวในป 2563 แบงตามอุตสาหกรรมของการใชงาน อุตสาหกรรมขนสง มี
แนวโน ม ที่ มี ก ารเติ บ โตสูง ที่ สุ ด ที่ ร อ ยละ 5.69 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 5,861 ล านดอลล า ร ส หรั ฐ เป น 7,731 ล า นดอลล า ร ส หรั ฐ
อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคที่รอยละ 4.52 อุตสาหกรรมกอสรางที่รอยละ 4.52 ตามดวยอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่อง
หนังที่รอยละ 4.46 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑที่รอยละ 3.24 และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องไมอื่นๆที่รอยละ 2.98 หนึ่ง
ในสาเหตุของการใชผลิตภัณฑกาวมากขึ้นระหวางป 2558 ถึง ป 2563 คือ การเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอยางตอ
เนี่อง สงผลใหมีการใชจายและความตองการเพิ่มขึ้นในสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงการกอสรางอาคารและบานเรือน จึง
ทําใหการใชผลิตภัณฑกาวของอุตสาหกรรมขางตนปรับตัวสูงขึ้น
มูลคาของตลาดกาวแบงตามอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ
กอสราง
เฟอรนิเจอรและเครื่องไมอื่นๆ
ขนสง
สินคาอุปโภคและบริโภค
รองเทาและเครื่องหนัง
อื่นๆ
รวม

อัตราการเติบโตเฉลี่ย

ป 2558

ป 2563

(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ)

(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ)

(CAGR: รอยละ)
ระหวางป 2558 ถึงป 2563

13,314
8,286
3,355
5,861
1,793
1,376
6,465
40,452

15,768
10,530
3,903
7,731
2,261
1,724
8,480
50,399

3.44
4.91
3.07
5.69
4.75
4.61
5.58
4.50

ที่มา: องคกร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ป 2558)
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ภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ของป 2559 และแนวโนมป 2559
เนื่องจากกลุมลูกคาของบริษัทสวนมากเปนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง และ
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รายไดจากการขายผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมเหลานี้ สามารถอางอิงไดจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งหนึ่งในตัวแปรที่สามารถวัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ คือ ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และ กิจกรรมของ
ภาครัฐและเอกชน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.8 ในไตรมาสกอน
หนา ในดานการใชจาย มีปจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคภายในประเทศ โดยเฉพาะการขยายตัวเรงขึ้นของ
การอุปโภคของภาครัฐ ที่ขยายตัวรอยละ 8.0 การใชจายภาคครัว เรือนและภาครั ฐ และการปรั บตัวดีขึ้ นของการลงทุ น
ภาคเอกชน ที่ขยายตัวรอยละ 2.3 ในขณะที่การสงออกสินคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการสงออกสินคาและบริการ
ขยายตัวไดถึงรอยละ 5.1 ในดานการผลิตนอกภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 3.7 โดยที่ภาคบริการขยายตัวสูงตามรายไดจาก
นักทองเที่ยว

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ณ 16 พฤษภาคม 2559)
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แนวโนมเศรษฐกิจไทยทั้งป 2559 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาจะ
ขยายตัวรอยละ 3.0 – 3.5 เรงขึ้นจาก การขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2558 โดยมีปจจัยสนับสนุนการขยายตัวดังนี้
(1) การใชจายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว
(2) แรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่ไดจัดทําเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2558 – มีนาคม
2559
(3) จํานวนนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมขยายตัวในเกณฑสูงตอเนื่อง
(4) ราคาน้ํามันที่คาดวาจะอยูในระดับต่ํา
(5) แนวโนมการปรับตัวดีขึ้นของการผลิตภาคเกษตรในชวงครึ่งปหลัง คาดวามูลคาการสงออกสินคาจะลดลง
รอยละ 1.7 การบริโภคของครัวเรือนและ การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 2.3 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ อัตรา
เงินเฟอทั่วไป อยูในชวงรอยละ 0.1 – 0.6 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 9.4 ของ ผลิตภัณฑมวลรวม
ประเทศ (GDP)
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ในไตรมาสแรกของป 2559 สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ ส รุ ปภาพรวมของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไดแก หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และหมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
และยาสูบ ทางดานดานหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ขยายตัวรอยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน
หนา โดยการบริโภคสินคาหมวดอาหารขยายตัวรอยละ 3.1 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 2.8 ในไตรมาสกอนหนา
โดยเฉพาะการบริโภคปลา เนื้อสัตว ผัก ขนมปงและธัญพืช และน้ําตาลและผลิตภัณฑขนมหวานที่ปรับตัวดีขึ้น สวนการ
บริโภคนม เนยและไข น้ํามันและไขมัน ผลไม และผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ชะลอตัวลง สําหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล ขยายตัวรอยละ 1.5 จากที่ลดลงรอยละ 3.3 ในไตรมาสกอนหนา ในสวนของหมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและ
ยาสูบ ขยายตัวรอยละ 0.4 จากรอยละ 0.3 ในไตรมาสกอนหนา เปนผลมาจากยาสูบหดตัวตอเนื่องรอยละ 2.5 จากที่ลดลง
รอยละ 0.4 ในไตรมาสกอนหนา สวนการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลขยายตัวรอยละ 1.8 เปนผลมาจากการบริโภคไวน
และเบียรเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคสุราลดลง
หมวด
อาหาร
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
ยาสูบ

ไตรมาสแรกป 2558
+2.8%
+3.3%
N/A
-0.4%

ไตรมาสแรกป 2559
+3.1%
+1.5%
+1.8%
-2.5%

ภาพรวมไตรมาสแรก 2559
+2.9%
+0.4%

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและฝาย Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย ได
สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารในป 2559 มีแนวโนมเติบโตดีขึ้นรอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับป 2558 สอดคลองกับการฟน
ตัวอยางตอเนื่องของภาวะเศรษฐกิจไทย การฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจสงผลใหผูบริโภคในประเทศมีกําลังซื้อสินคาอาหาร
และเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ แนวโนมการบริโภคที่ดีขึ้นยังไดรับแรงสนับสนุนจากสถานการณทางการเมือง
ภายในประเทศที่ ค ลี่ ค ลายและมี เ สถี ย รภาพมากขึ้ น เป น ลํ า ดั บ รวมทั้ ง แนวโน ม การเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งของจํ า นวน
นักทองเที่ ยวตางชาติที่คาดวา จํานวนนัก ทองเที่ยวในป 2559 จะมีป ระมาณ 30 ลานคน คาใชจา ยสําหรับอาหารและ
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เครื่องดื่มของนักทองเที่ยวกลุมนี้โดยประมาณคิดเปนรอยละ 20 ของการใชจายดานอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในไทย ซึ่ง
ปจจัยบวกเหลานี้ลวนมีสวนชวยใหอุตสาหกรรมอาหารในประเทศเติบโตดีขึ้น
มูลคาการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ (หนวย: ลานลานบาท)

ที่มา : Economic Intelligence Center, ธนาคารไทยพาณิชย (เดือนมกราคม ป 2559)

สําหรับตลาดตางประเทศ การสงออกอาหารของไทยมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการฟนตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมและการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ทั้งนี้
คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2559 จะเติบโตสูงขึ้นประมาณรอยละ 3 ขณะที่การฟนตัวทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคเริ่มมี
ความชัดเจนมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะในกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมซึ่งมีแนวโนมเติบโตเร็วกวากลุมประเทศพัฒนา
แลว และเปนตลาดที่มีศักยภาพสูงในแงของความตองการบริโภคและนําเขาอาหาร สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวดีขึ้น
ดังกลาวจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญตอแนวโนมการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชน และสงผลใหผูบริโภคในตลาดโลกมี
กําลังซื้อในสวนของคาใชจายดานอาหารเพิ่มขึ้นตาม
มูลคาการสงออกอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ (หนวย: ลานลานบาท)
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ที่มา : Economic Intelligence Center, ธนาคารไทยพาณิชย (เดือนมกราคม ป 2559)

สําหรับการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจสงผลในทางบวกกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใน
ประเทศ ทั้งในดานการผลิตอาหารเพี่อสงออกและการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน หากพิจารณาโดยรวมแลว นับไดวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความพรอมและความไดเปรียบในลําดับตนๆ ของกลุมอาเซียน ทั้งความพรอมในดานของวัตถุดบิ
ที่หลากหลายและพื้นฐานการเกษตรที่ดี ทักษะฝมือแรงงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตนทุนคาจาง เทคโนโลยีการผลิตที่
มีความทันสมัยมาตรฐานสินคาที่ไดรับการยอมรับในตลาดโลก และทําเลที่ตั้งซึ่งอยูตรงกลางของกลุมประเทศอาเซียน
นับเปนจุดแข็งสําคัญที่ชวยใหทําการคากับประเทศตาง ๆ ไดสะดวก ยิ่งไปกวานั้น ประเทศไทยสามารถสรางเครือขาย
พันธมิตรและขยายความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซี่ยน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือที่
เรียกวากลุมประเทศ CLMV เพื่อเพิ่มโอกาสในการสงออกผลิตภัณฑอาหารไปยังผูบริโภคกลุมนี้ซึ่งจะมีความตองการบริโภค
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและรายไดตอหัวประชากร แตขณะเดียวกัน ก็เปนการเปดโอกาสใหสินคาจากกลุม
ประเทศอาเซียนสามารถใชชองทางดังกลาว เขาสูตลาดเครื่องดื่มของไทย และสงผลใหอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมี
สูงขึ้นในระยะขางหนา
อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง
ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาการลงทุนกอสรางจะมีสถานการณดีขึ้นเปนลําดับ โดยมีแรงหนุนจากการดําเนินโครงการ
กอสรางขนาดใหญของภาครัฐที่มีตอเนื่อง จากการเบิกจายงบประมาณการลงทุนกอสรางภาครัฐเรงขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอน รัฐตั้งเปาลงทุนกอสรางภาครัฐหลายโครงการเริ่มดําเนินการในไตรมาสแรกของป 2559 อาทิเชน โครงการมอเตอรเวย
2 สาย (พัท ยา-มาบตาพุ ดและบางปะอิน-นครราชสีมา),โครงการรถไฟทางคู ชวงชุ มทางถนนจิ ระ-ขอนแกน , โครงการ
สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 และ โครงการทาเทียบเรือชายฝงแหลมฉบัง และอีก 3 โครงการที่รอครม.อนุมัติ สวนการกอสราง
ของภาคเอกชนในป 2559 มีการประเมินวาแมจะยังไมมีสัญญาณเชิงบวกชัดเจนก็ตามแตก็ยังมีการลงทุนกอสรางประเภท
อาคารพาณิชยที่ยังมีการขยายตัวตอเนื่องจากการขยายการลงทุนของธุรกิจคาปลีก และการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่มี
แนวโนมลงทุนโครงการใหมโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ไดประโยชนจากมาตรการกระตุนการลงทุนและสิทธิพิเศษ
ดานภาษี และการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน แตการลงทุนใหมในดานที่อยูอาศัยจะยังซบเซา อีกทั้งการ
คาดการณตนทุนวัสดุกอสรางในไตรมาสแรกของป 2559 จะปรับลดลงอีกจากชวงปลายป 2558 ซึ่งเปนไปตามทิศทางราคา
เหล็กกอสราง ซึ่งกลุมผูรับเหมากอสรางภาครัฐไดรับอานิสงสชัดเจน โดยเฉพาะกลุมผูรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมโยธา
(กอสรางถนน สะพาน อุโมงค ทางรถไฟ เขื่อน ทาเรือ โครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายสงไฟฟาและสัญญาณสื่อสาร)
และกลุมธุรกิจวัสดุกอสรางฐานราก อาทิ ปูนซีเมนต คอนกรีต เหล็กเสน

ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย (เดือนตุลาคม ป 2558)
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ดังนั้นอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางป 2559 จึงมีแนวโนมไดรับผลดีจากกิจกรรมกอสรางที่จะขยายตัวสูง โดยเฉพาะ
จากโครงการลงทุ นโครงสรา งพื้ น ฐานของภาครั ฐ ที่มี ความชัด เจนมากขึ้ นและจะทํา ใหเ กิด การลงทุ น ดา นการกอ สร า ง
ภาคเอกชนตามมาดว ย คาดวา การลงทุน กอสร างภาครัฐ จะขยายตั วไดเ ฉลี่ยป ละกวารอ ยละ 20 ในชว ง 3 ปขา งหน า
ประกอบไปดวยการลงทุนทางถนนและราง รวมถึงการขนสงทางอากาศและการขนสงทางน้ํา ซึ่งจะสงผลทางบวกตอทุก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวัสดุกอสราง เชน อุตสาหกรรมซีเมนต อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเซรามิค เปนตน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่อาศัยการใช
วัตถุดิบภายในประเทศเปนสําคัญ เนนการจางงานชางฝมือภายในประเทศและประมาณรอยละ 90 เปนผูประกอบการไทย
สวนใหญทําการผลิตเพื่อสงออก วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร คือ ไมยางพารา คิดเปนรอยละ 60 ของวัตถุดิบ
ทั้ง หมดป จ จุบั น ในประเทศมีจํ า นวนโรงงานในประเทศเกื อบ 12,000 โรงงาน ปริม าณการจา งงานกว า 280,000 คน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มไดมากและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น เชน อุตสาหกรรมเกษตร
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศและอุตสาหกรรมเครื่องตกแตงบาน เปนตน
ขอมูลจากสํานักนโยบายอุตสาหกรรมพบวา ในป 2558 การผลิตเครื่องเรือนทําดวยไมเพิ่มขึ้น จากภาคการสงออก
เปนสวนใหญ ในขณะที่การจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมในประเทศลดลงจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
สําหรับการสงออกผลิตภัณฑไมและเครื่องเรือนขยายตัวไดดีในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย และความตองการของ
ตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดอาเซียน จี น และอิ นเดีย ที่มีก ารขยายตัว ของความเปน เมือ งมากขึ้ น ประกอบการการเป ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ไทยจะไดเปรียบ เพราะมีวัตถุดิบและการออกแบบที่ดีกวา
การผลิตและจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไม ในป 2559 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย
ซึ่งจะชวยเรงใหมีการโอนและจดจํานองมากขึ้น ซึ่งสงผลใหความตองการสินคาตกแตงบาน มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามไปดวย
การสงออกผลิตภัณฑไมและเครื่องเรือน ป 2559 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากตลาดอาเซียน และตลาดใหมแถบเอเชียที่มีศักยภาพ
และมีกําลังซื้อสูง ในสวนของการนําเขาไมและเครื่องเรือน ป 2559 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากการนําเขาไมชนิดตางๆ เพื่อมา
ผลิตเปนเครื่องเรือน
นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดสรุปแนวโนมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรป 2559 จากปจจัยหนุนจาก
คาเงินบาทที่ออนคาลงและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่ใหการสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในประเทศวงเงิน 1 แสนลานบาท รวมถึงมาตรการลดหยอนภาษีรายไดบุคคลธรรมดาเหลือรอยละ 10 ซึ่งสนับสนุนให
ผูป ระกอบการธุ รกิ จ กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มในประเทศเข า ถึง แหล ง เงิ น ทุ น ไดง า ยขึ้ นและมาตรการกระตุ น ภาค
อสังหาริมทรัพย เปนตน ซึ่งโครงการเหลานี้คาดวาจะเพิ่มอุปสงคของสินคาเฟอรนิเจอรใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันตลาด
สงออกใหมที่นาสนใจ คือ ประเทศพมา เนื่องจากสถานการณทางการเมืองภายในประเทศที่เริ่มสงบ ประกอบกับมีการลงทุน
ดานอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น ทําใหคาดวาตลาดจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้มีการขยายตัวของโครงการ
อสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการกอสรางรถไฟฟาสายตางๆ นาจะยังเปนแรงกระตุนใหเกิดความตองการ
สินคาเฟอรนิเจอรเพิ่มขึ้นได
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อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
ขอมูลจากฐานขอมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑในป 2558 ไตรมาสแรกของป 2559 และแนวโนมของ ป 2559 โดยแยกบรรจุภัณฑออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
บรรจุภัณฑพลาสติก
ในป 2558 คาดวาปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกรวมประมาณ 1,725,175 ตัน และมีปริมาณการจําหนาย
บรรจุภัณฑพลาสติกรวมประมาณ 1,271,119 ตัน โดยอัตราการขยายตัวสําหรับปริมาณการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ
พลาสติกในป 2558 เทียบกับปกอนจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10.42 และ 11.25 ตามลําดับ ซึ่งอัตราการขยายตัวสูงกวาป
กอนเพียงเล็กนอย สืบเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังไมฟนตัวและยังมีความเสี่ยงที่อัตราการขยายตัวภาคการ
ผลิตจะต่ํากวาที่คาดการณ สําหรับไตรมาสแรกของป 2559 บรรจุภัณฑพลาสติกมีปริมาณการผลิต ปริมาณการจําหนาย
มูลคาการสงออกและมูลคาการนําเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของป 2558 และเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป
2558
บรรจุภัณฑกระดาษ
ในป 2558 บรรจุภัณฑกระดาษมีการขยายตัวเล็กนอย โดยมีปริมาณการผลิตรวมทั้งป ประมาณ 2,108,726 ตัน
และปริมาณการจําหนายรวมประมาณ 2,112,371 ตัน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปกอนปริมาณการผลิตและจําหนายลดลง คิดเปน
รอยละ 1.21 และ 1.06 ตามลําดับ สําหรับไตรมาสแรกของป 2559 บรรจุภัณฑกระดาษมีปริมาณการผลิตและจําหนาย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของป 2558 ซึ่งคาดการณจากการใชงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการบริโภค
สินคาตางๆ ในประเทศในชวงตนป และการสงออกผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปบางชนิดที่มีแนวโนมดีขึ้น อยางไรก็ตาม มูลคา
การสงออกลดลงคอนขางมากเทียบกับไตรมาสที่สี่ของป 2558 และเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป 2559
บรรจุภัณฑขวดแกว
สําหรับบรรจุภัณฑขวดแกวใน ป 2558 ปริมาณการผลิตและจําหนายรวมเทากับ 823,648 ตันและ 828,687 ตัน
ตามลําดับและปริมาณการผลิตและจําหนายลดลงที่ประมาณรอยละ 19.10 และ 20.70 ตามลําดับ สวนมูลคาการสงออก
ลดลงรอยละ 5.13 เมื่อเทียบกับป 2557 สําหรับไตรมาสแรกของป 2559 บรรจุภัณฑขวดแกวมีปริมาณการผลิต จําหนาย
และมูลคาการสงออกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของป 2558 และเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป 2558
บรรจุภัณฑโลหะ
ในป 2558 บรรจุภัณฑโลหะคาดวาจะมีการผลิตและจําหนายโดยรวมประมาณ 438,999 ตัน และ 374,144 ตัน
ตามลําดับ โดยจะมีปริมาณการผลิตและจําหนายลดลงจากปที่ผานมาประมาณรอยละ 5.74 และ 10.55 ตามลําดับ สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของการสงออกอาหารบรรจุกระปอง การขาดแคลนวัตถุดิบ ปญหาแรงงาน ความออนแอของเศรษฐกิจ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและจีน สําหรับไตรมาสแรกของป 2559 บรรจุภัณฑโลหะมีปริมาณการผลิตปรับตัวลดลงเล็กนอย
ในขณะที่ปริมาณการจําหนายปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของป 2558 และมูลคาการสงออกมีปรับตัวลดลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่สี่ป 2558

หนา 2 – 25
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หนวย : ตัน

หนวย : ตัน

หนา 2 – 26

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)
หนวย : ลานบาท

ที่มา: ฐานขอมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เดือนเมษายน ป 2559)

แนวโนมในป 2559 ปริมาณการผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑโดยเฉพาะกลุมกระดาษและพลาสติก คาดวาจะ
ขยายตัวไดในอัตรารอยละ 4-5 สําหรับบรรจุภัณฑโลหะและแกวคาดวาจะมีแนวโนมทรงตัว ทั้งนี้กรณีบรรจุภัณฑโลหะ คาด
วาจะมีปริมาณการผลิตและจําหนายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากการสงออกกลุมอาหารกระปองที่นาจะมีแนวโนมดีขึ้น
จากภาวะเศรษฐกิจฟนตัวตามเศรษฐกิจประเทศคูคาหลัก เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งจะชวยใหการ
สงออกสินคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการกระตุนการใชจายภาครัฐจะสงผลดีตอรายไดของภาคครัวเรือนและสรางความ
มั่นใจใหภาคเอกชนมีการใชจายและบริโภคสินคาตางๆ มากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
ดานการสงออกบรรจุภัณฑของป 2559 ในกลุมกระดาษและกลุมบรรจุภัณฑโลหะมีแนวโนมขยายตัวมากกวา
บรรจุภัณฑอีก 2 ชนิดและคาดวาในป 2559 จะมีมูลคาการสงออกใกลเคียงกับป 2558 สําหรับบรรจุภัณฑแกวและพลาสติก
การสงออกมีแนวโนมชะลอตัวโดยเฉพาะในกลุมบรรจุภัณฑพลาสติกที่มีการแขงขันสูง และประเทศไทยคอนขางเสียเปรียบ
ในดานตนทุนวัตถุดิบ คาแรง และตนทุนพลังงานเทียบกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ ในเอเชีย แต
ประเทศไทยยังคงเปนที่ยอมรับในดานความนาเชื่อถือดานคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑพลาสติกในประเทศ
อุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑหนัง
อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเปน
อุตสาหกรรมที่ตอยอดมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตวและอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับหนังสัตวไดเปน
อยางมาก โดยการนําหนังสัตวมาผลิตเปนสินคาตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนรองเทา กระเปา เข็มขัด ถุงมือ
เครื่องใชสํานักงาน รวมถึงของเลนสัตวเลี้ยง ซึ่งความสรางสรรคในออกแบบผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญในการสรางมูลคาใหกับ
หนังสัตว
หนา 2 – 27
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อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนังในป 2559 คาดวาจะเติบโตไดตอเนื่องจากความตองการหนังดิบ และหนัง
ฟอก โดยเฉพาะการสงออกไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งในสวนของผลิตภัณฑรองเทาคาดวามีแนวโนมที่ทรงตัวและขยายตัว
เพียงเล็กนอย เนื่องจากการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือจีเอสพี จากสหรัฐอเมริกา ดานสินคากระเปาเดินทาง คาดวา
จะขยายตัวดีขึ้นเล็กนอยจากป 2558 เนื่องจากผูผลิตมีการปรับกลยุทธโดยใหความสําคัญกับงานฝมือและการออกแบบมาก
ยิ่งขึ้น
อีกทั้ง การเขาสูกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทําใหประเทศไทยเปนผูผลิตตนน้ํา จึงสงผลใหอุปสงค
วัตถุดิบของประเทศไทยขยายตัวขึ้น ไมวาจะเปน ชิ้นสวนประกอบ หนังฟอก หนังอัดสําเร็จรูป สวนตลาดในประเทศ จะ
ขยายตัวไดจากการเติบโตของอุตสาหกรรมตอเนื่องอยาง ยานยนต เฟอรนิเจอร รวมทั้ง จํานวนนักทองเที่ยวที่ขยายตัว
ตอเนื่องนาจะสงผลใหเครื่องหนังประเภทกระเปาและรองเทามียอดขายเพิ่มขึ้น
การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทายังคงปรับลดลงในไตรมาสแรกของป 2559 โดยการผลิตหนังฟอก
และตกแตงหนังมีดัชนีผลผลิตลดลงรอยละจาก 14.46 และดัชนีผลผลิตของการผลิตรองเทาทุกประเภทลดลงรอยละ 13.57
มีเพียงการผลิตกระเปาและกระเปาเดินทางที่มีดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.61 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 และ ไตรมาส
1/2559 การเพิ่มขึ้นของการผลิตกระเปาและกระเปาเดินทางเปนการตอบสนองตอการคาดการณการเพิ่มขึ้นของอุปสงคการ
เดินทางจากมาตรการสนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศโดยมาตรการกระตุนเศรษฐกิจหลายมาตรการ รวมทั้งการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย สถานการณการผลิตหนังฟอกและการตกแตงหนัง
สะทอนใหเห็นวาอุปสงคทั้งในตลาดภายในประเทศและในตลาดตางประเทศยังมีทิศทางการขยายตัวอยางจํากัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชหนังฟอกเปนสวนประกอบในกระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ฯลฯ
ทางดานการสงออกผลิตภัณฑเครื่องหนังและรองเทาในไตรมาสแรกของป 2559 ลดลงรอยละ 13.55 แนวโนมการ
ลดลงดังกลาวเปนไปตามสภาวะอุปสงคภายในประเทศและในตลาดโลกที่มีการขยายตัวนอยกวาที่คาดการณไว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาภาวะเศรษฐกิจของจีน สหภาพยุโรป ญี่ปุน และอาเซียน ทําใหผลิตภัณฑเครื่องหนังและรองเทามีอัตราการ
ขยายตั ว ติ ด ลบในทุ ก กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห นั ง ลดลงร อ ยละ 14.71 ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระเป า ลดลงร อ ยละ 14.51
ผลิตภัณฑรองเทาลดลงรอยละ 8.10 และผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากหนังลดลงรอยละ 26.19 การปรับลดลงของมูลคาการ
สงออกผลิตภัณฑเครื่องหนังแสดงใหเห็นวาตลาดยังมีการแขงขันทางดานราคาที่รุนแรง ภายใตสถานการณที่กําลังซื้อมีอยู
อยางจํากัด ทําใหผลิตภัณฑที่มีราคาสูงกวา ซึ่งสามารถทดแทนไดดวยผลิตภัณฑประเภทอื่นมีราคาถูกกวาตองเผชิญกับการ
แขงขันที่รุนแรง และการลดลงของอุปสงคในตลาด เปนเหตุใหการสงออกลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2558
ดัชนี้เปรียบเทียบผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทาระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2558 และ 2559
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
การผลิตหนังฟอกและตกแตงหนัง
การผลิตกระเปาและกระเปาเดินทาง
การผลิตรองเทาทุกประเภท

ไตรมาสที่ 1 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
2558
2559
83.59
71.50
88.17
91.35
96.83
83.69

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เดือนธันวาคม ป 2558)

หนา 2 – 28

%YOY
-14.46
3.61
-13.57
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การสงออกผลิตภัณฑเครื่องหนังและรองเทาในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ป 2559
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
Q1/2558
Q1/2559
หนังดิบ
5.91
5.30
1.หนัง
หนังฟอก
158.45
134.89
รวม
164.37
140.20
ดานนอกเปนพลาสติกหรือวัตถุทอ
23.15
20.12
ดานนอกเปนหนังฟอกหรือหนังอัด
25.24
19.43
2.กระเปา
อื่น ๆ
11.65
11.77
รวม
60.03
51.32
ยางหรือพลาสติก
47.50
45.80
รองเทาอื่น ๆ
9.29
8.90
3.รองเทา
สิ่งทอ
37.60
30.96
หนังฟอก/หนังอัด
67.43
63.05
รวม
161.81
148.71
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากหนังอื่นๆ
0.00
0.04
หนังฟอก/หนังอัด
49.73
36.65
4.ผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่ทําจากหนัง
หนังเฟอร
0.64
0.50
รวม
50.37
37.18
Total
436.59
377.41
ผลิตภัณฑ

อัตราการขยายตัว (%)
Q1/2558
Q1/2559
67.08
-10.34
15.71
-14.87
17.01
-14.71
-6.39
-13.07
-1.13
-23.00
4.05
1.04
-2.30
-14.51
-5.84
-3.57
62.52
-4.24
6.05
-17.65
-15.27
-6.50
-5.48
-8.10
-74.28
2,665.05
14.62
-26.31
123.50
-22.95
15.32
-26.19
4.75
-13.55

สัดสวน (%)
1.4%
35.7%
37.1%
5.3%
5.1%
3.1%
13.6%
12.1%
2.4%
8.2%
16.7%
39.4%
0.0%
9.7%
0.1%
9.9%
100.0%

ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (เดือนพฤษภาคม ป 2559)

การคาดการณป 2559 การผลิตและการสงออกผลิตภัณฑรองเทาและเครื่องหนัง คาดวาจะขยายตัวได หากปจจัย
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น และจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา
ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) นอกจากนี้การขับเคลื่อนของนโยบายภาครัฐ และการทองเที่ยวยังมีแนวโนมสดใสตอเนื่อง
จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริโภคโดยรวมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น แมยังอยูในระดับที่ต่ํากวาปกติตาม
การฟนตัวอยางชา ๆ ของเศรษฐกิจคูคาหลักก็ตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกของป 2559 ชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนหนาตามการคาดการณเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา จากการชะลอตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจจีนทามกลางความผันผวนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในชวงตน
ไตรมาส รวมทั้ง ความล าชา ในการฟน ตัว ของเศรษฐกิจ ยุโ รปและญี่ปุ น การชะลอตั วของเศรษฐกิจหลัก ดัง กลา วทํ าให
เศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมขยายตัวต่ํากวาไตรมาสสุดทายของปที่ผานมา เมื่อรวมกับ
ความวิตกกังวลตอปญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจจีนในชวงตนไตรมาส สภาวะดังกลาวสงผลใหราคาน้ํามันและราคาสินคาใน
ตลาดโลกปรับตัวลดลงและสรางแรงกดดันตอการลดลงของเงินเฟอในประเทศตาง ๆ
บริ ษั ท มี ก ารส ง ออกสิ น ค า ไปยั ง กลุ ม ลู ก ค า ที่ ก ระจายอยู ใ น 27 ประเทศ อาทิ บั ง กลาเทศ ปากี ส ถาน ซู ด าน
เอธิโอเปย กานา กัวเตมาลา ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล ออสเตรเลีย พมา กัมพูชาและเวียดนาม เปนตน กลุมลูกคาสวนใหญจะ
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กระจายอยูใน 2 ภูมิภาค คือ ทวีปเอเชียรอยละ 69.09 และ ทวีปแอฟริการอยละ 27.35 ดั้งนั้นภาวะเศรษฐกิจในแตละ
ภูมิภาคของโลก จึงมีผลกระทบตอการจําหนายสินคาของบริษัท
สัดสวนกลุมลูกคาในตางประเทศตามภูมิภาค
โครงสรางรายได

ป 2556
ป 2557
ป 2558
งวด 3 เดือนแรก ป 2559
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท
สัดสวน

รายไดแยกตามภูมิภาค
1. รายไดจากการขายใน
539.37 77.29%
ประเทศ
2. รายไดจากการขายตางประเทศ
2.1 เอเชีย
87.96 12.61%
2.2 แอฟริกา
65.52
9.39%
2.3 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
2.4 อเมริกา
2.5 ยุโรป
รวมรายไดจาก
153.48 22.00%
การขายตางประเทศ
รายไดจากการขายรวม 692.85 99.29%
รายไดอื่น
4.97
0.71%
รายไดรวม 697.82 100.00%

517.64

73.75%

468.84

79.03%

88.69

62.31%

87.01
91.10

12.39%
12.98%

80.57
35.86

13.58%
6.04%

30.38
21.59

21.34%
15.17%

-

0.00%

3.82

0.64%

-

-

0.39

0.00%
0.06%

0.00
-

0.00%
-

0.04
0.03

0.03%
0.02%

178.5

25.43%

120.25

20.26%

52.04

36.56%

589.09 99.29%
4.19
0.71%
593.28 100.00%

140.73
1.61
142.34

98.87%
1.13%
100.00%

696.14 99.18%
5.79
0.82%
701.93 100.00%

ที่มา: ขอมูลจากบริษัท
27.353%

3.560%
69.085%

0.001%

ทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด

ทวีปแอฟริกา
ทวีปอเมริกาเหนือ

ที่มา: ขอมูลจากบริษัท

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก
ขอมูลจาก World Bank Group (ณ วันที่ 6 มกราคม 2559) คาดวาการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟกจะยังคงชะลอตัวอยูที่รอยละ 6.3 ในป 2559 ต่ํากวาที่คาดการณไวที่รอยละ 6.4 เมื่อป 2558 คาดวาป
2559 เศรษฐกิจของจีนจะเติบโตที่รอยละ 6.7 ลดลงจากป 2558 ที่รอยละ 6.9 ทั้งนี้ หากไมนับรวมจีนแลว ในป 2558
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เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกจะเติบโตที่รอยละ 4.6 ซึ่งไมแตกตางจากป 2557 เทาใดนัก เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศที่สงออกสินคาโภคภัณฑไดแก อินโดนีเซีย และมาเลเซียลดตัวลง แตการเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วของเวียดนามและเศรษฐกิจที่ฟนตัวอยางชาๆ ของไทยชวยใหเศรษฐกิจในภูมิภาคยังคงเติบโตได ความเสี่ยงสําหรับป
2559 ประกอบไปดวย เศรษฐกิจจีนชะลอตัวเร็วกวาที่คาดการณไว ความเปนไปไดในการเกิดความปนปวนในตลาดเงิน และ
ตลาดการเงินเกิดสภาวะตึงตัวอยางกะทันหัน
ยุโรปและเอเชียกลาง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง คาดวาจะอยูที่รอยละ 3 ในป 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่
รอยละ 2.1 ในปที่ผานมา เนื่องจากราคาน้ํามันปรับตัวลดลงเล็กนอย หรือคงที่ การฟนตัวทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย
และยูเครน ประมาณการวากิจกรรมทางเศรษฐกิจในรัสเซียจะหดตัวลงอีกรอยละ 0.7 ในป 2559 หลังจากที่หดตัวไปรอยละ
3.8 ในปที่ผานมา เศรษฐกิจของประเทศในฝงตะวันออกของภูมิภาคไดแก ยุโรปตะวันออก คอเคซัสตอนใต และเอเชียกลาง
จะกลับมาเติบโตระดับปานกลาง หากราคาสินคาโภคภัณฑกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง ในขณะที่ทางฝงตะวันตกของ
ภูมิภาค ไดแก บัลกาเรีย โรมาเนีย ตุรกี และบอลขานตะวันตกควรจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับ ปานกลางในป 2559
โดยไดรับแรงสนับสนุนจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป
อัตราเงินเฟอยังอยูในระดับต่ําที่รอยละ 0.0 ลดลงจากรอยละ 0.1 ในไตรมาสกอนหนา ทําใหความเสี่ยงตอภาวะ
เงินฝดเพิ่มขึ้นและสงผลใหธนาคารกลางยุโรปผอนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขามคืน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
สถาบันการเงินที่ฝากไวกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) การเพิ่มวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย การขยายขอบเขตสินทรัพยที่จะเขา
ซื้อครอบคลุมหุนกูภาคเอกชนที่ไมใชสถาบันการเงิน และ การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา แกธนาคารพาณิชยรอบใหม ซึ่งเสริม
สภาพคลองใหกับระบบสถาบันการเงิน
เอเชียใต
คาดการณวาเศรษฐกิจของกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมและประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมดีขึ้น โดยจะมีอัตรา
การเติบโตที่รอยละ 7.3 ในป 2559 จากเดิมรอยละ 7 ในปที่ผานมา ภูมิภาคนี้เปนผูนําเขาน้ํามันสุทธิซึ่งจะไดประโยชนจาก
การที่ราคาพลังงานโลกปรับตัวลดลง และการที่ภูมิภาคนี้มีการเชื่อมโยงในระดับโลกนอยกวาภูมิภาคอื่น ๆ ทําใหปลอดภัย
จากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ และคาดการณวาในปพ.ศ. 2559-2560 อินเดียจะเปนประเทศผูนําทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้โดยคาดวาเศรษฐกิจของอินเดียจะเติบโตที่รอยละ 7.8 นอกจากนี้ยังคาดวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของปากีสถาน จะเติบโตขึ้นเปนรอยละ 4.5
แอฟริกาใต
คาดวาจะเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาใตจะเติบโตขึ้นถึงรอยละ 4.2 ในป 2559 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.4 เมื่อป
2558 เนื่องจากราคาสินคาโภคภัณฑมีเสถียรภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความหลากหลายทั่วทั้งภูมิภาค ประเทศผูนําเขา
น้ํามันมีอัตราเงินเฟอต่ําลง ซึ่งสงผลดีตอการใชจายเพื่อการบริโภคในประเทศ คาดการณวาไนจีเรียจะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่รอยละ 4.6 หลังจากเติบโตที่รอยละ 3.3 เมื่อป 2558 ในขณะที่เศรษฐกิจของสาธารณรัฐแอฟริกาใตคาดวาจะ
เติบโตเพียงรอยละ 1.4 เทียบกับรอยละ 1.3 เมื่อป 2558
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ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้คาดวาจะอยูที่รอยละ 5.1 ในป 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่รอยละ 2.5 ในปที่
ผานมา เนื่องจากคาดการณวาจะมีการยกเลิกการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตอสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ซึ่งจะทําใหอิหรานมี
บทบาทมากขึ้นในตลาดพลังงานโลก นอกจากนี้ คาดการณวาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผูสงออกน้ํามันอื่น ๆ จะดี
ขึ้นดวย โดยมีสมมติฐานวาราคาน้ํามันจะมีเสถียรภาพ ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงอยางรุนแรงจากการยกระดับความขัดแยง
ราคาน้ํามันตกต่ําลง ความลมเหลวในการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของประชาชน ซึ่งประเด็นเหลานี้สามารถนําไปสูความ
ไมสงบในสังคมได
สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) สํานักนายกรัฐมนตรี คาดการณภาวะเศรษฐกิจโลกใน
ป 2559 มีแนวโนมขยายตัวประมาณรอยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้น และศูนยวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณภาวะเศรษฐกิจ
โลกในป 2559 มีแนวโนมขยายตัวประมาณรอยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกยังชะลอตัวและ
ขยายตัวต่ํากวาไตรมาสสุดทายของป 2558 สงผลใหการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกลาชาออกไป นอกจากนั้น การฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกในชวงที่เหลือของปยังมีขอจํากัดและปจจัยเสี่ยงจาก เศรษฐกิจจีนที่ยังมีแนวโนมชะลอตัวอยางตอเนื่อง ผล
ประชามติเรื่องการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การปรับตัวลดลงอยางรุนแรงและตอเนื่องของราคาน้ํามัน
สงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ ขอจํากัดในการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศสําคัญๆ

ที่มา: ศูนยวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เดือนมกราคม ป 2559)

ราคาน้ํามันดิบ
สํานักงานยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคสรุปภาพรวมราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ซึ่งลดลงตอเนื่อง
เปนไตรมาสที่ 7 ในไตรมาสแรกของป 2559 ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลกเฉลี่ย อยูที่ 32.51 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน
ลดลงจาก 52.95 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรนในไตรมาสเดียวกันของป 2558 และเมื่อเทียบกับไตรมาสสุดทายของป 2558
ราคาน้ํามันดิบในไตรมาสแรกของป 2559 ลดลงรอยละ 22.6
การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสแรกของป 2559 มีสาเหตุสําคัญมาจาก การเพิ่มกําลัง
การผลิตน้ํามันดิบของกลุม Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) มาอยูที่เฉลี่ย 38.30 ลาน
บาหเรนตอวัน ซึ่งสูงกวากําลังการผลิตน้ํามันดิบของกลุม OPEC ในชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งอยูที่เฉลี่ย 37.46 ลานบาหเรน
ตอวัน สงผลใหปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของโลกในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมาอยูที่เฉลี่ย 95.47 ลานบาหเรนตอวัน ซึ่งสูงกวา
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ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบในชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งอยูที่เฉลี่ย 94.60 ลานบาหเรนตอวัน นอกจากนี้ปริมาณน้ํามันดิบคง
คลังของกลุม The Mission of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (อาทิ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) เพิ่มขึ้นมาอยูที่ 3,128 ลานบาหเรน ซึ่งสูงกวาปริมาณน้ํามันดิบ คงคลังของกลุม OECD ในชวง
เดียวกันของป 2558 ซึ่งอยูที่ 2,797 ลานบาหเรน
ราคาน้ํามันดิบ Brent ในตลาดโลก ป 2556 - ปจจุบัน

ที่มา: Nasdaq (เดือนมิถุนายน ป 2559)

ที่มา: บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (เดือนพฤษภาคม ป 2559)

กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy) คาดการณราคาน้ํามันดิบ Brent ในป
2559 เฉลี่ย 40.52 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน และสูงขึ้นในป 2560 เฉลี่ยที่ 50.65 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน ในขณะที่บริษัท
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กลาววาทางโกลดแมน แซคส ของประเทศสหรัฐอเมริกา คาดการณราคาน้ํามันดิบ
Brent โดยเฉลี่ย ในป 2558 จะอยูที่ 45 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณไวเดิมที่ 39 ดอลลารสหรัฐ ตอ
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บาหเรน และคาดการณราคาเฉลี่ย ในป 2560 จะอยูที่ 55 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน ลดลงจากที่คาดการณไวเดิมที่ 60
ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจไดชี้แจงปจจัยของการลดลงของราคาน้ํามันดิบ ใน ป 2559 เปนผลมาจากการผลิต
น้ํามันดิบในอิรักในป 2558 สูงกวา 4.13 ลานบาหเรนตอวัน จึงทําใหอุปทานในตลาดสูงกวาอุปสงค และรัฐมนตรีกระทรวง
น้ํามันของอีรักไดเปดเผยวาในป 2559 จะสามารถผลิตน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นอีก 400,000 บาหเรนตอวัน โดยเปนระดับการผลิต
สูงสุดในประวัติศาสตรของประเทศอิรัก นอกจากนี้นักวิเคราะหไดคาดการณระดับปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสํารองของ
สหรัฐอเมริกา จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.50 ลานบาหเรน ในชวงตนป 2559
สําหรับอุปสงคการใชน้ํามันของโลกในป 2559 ยังมีแนวโนมจะขยายตัวอยางตอเนื่องโดยไดรับแรงหนุนจากราคา
น้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป ที่ ยั ง คงอยู ใ นระดั บ ต่ํ า และการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกในระดั บ ปานกลางจากการรายงานของ
International Monetary Fund (IMF) โดยเฉพาะความตองการใชของประเทศกําลังพัฒนา ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ เชน อินเดีย เปนตน นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐอเมริกา และ
กลุมประเทศยุโรปที่ฟนตัวไดดีขึ้นอาจสนับสนุนใหอุปสงคการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นเชนกัน รวมถึงความตองการใชน้ํามันของ
ประเทศจีน ซึ่งเปนผูบริโภคน้ํามันรายใหญเปนอันดับสองของโลก

ที่มา: กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy) (เดือนพฤษภาคม ป 2559)

2.3.4 ภาวะการแขงขัน
ภาพรวมของอุ ต สาหกรรมผู ผ ลิ ต และจํ า หน า ยกาวมี ก ารแข ง ขั น จากคู แ ข ง หลั ก 7 ราย จากทั้ ง ในและ
ตางประเทศ โดยบริษัทมีฐานลูกคาในประเทศกวา 800 ราย และ สงออกกวา 27 ประเทศทั่วโลก อาทิ บังกลาเทศ ปากีสถาน
ซูดาน เอธิโอเปย กานา กัวเตมาลา ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล ออสเตรเลีย พมา กัมพูชาและเวียดนาม เปนตน ทั้งนี้ปจจัยใน
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การแขงขันทางธุรกิจของแตละบริษัทมีหลากหลาย ไดแก ราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ ลักษณะการใชงาน หรือคุณลักษณะ
เฉพาะ ความตอเนื่องการจัดสง การบริการลูกคาและความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ ตัวขับเคลื่อนสําคัญในการกําหนด
ราคา คือ ตนทุนวัตถุดิบที่ปรับเปลี่ยนตามราคาน้ํามันดิบโลกและภาวะอุตสาหกรรมของกลุมลูกคาของบริษัท ทางบริษัทมี
จุดเดนจากการบริการที่มีลักษณะทางเทคนิคและการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคาใน
แตละราย ทั้งนี้สําหรับผูผลิตกาว การจําหนายสินคาเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผูผลิตตองมี
ความรูและประสบการณในการเรียนรูและปรับปรุงเพื่อใหไดสูตรการผลิตที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแตละรอบที่
นํ า เข า มาสู ก ระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให มี อั ต ราส ว นสู ญ เสี ย ในระดั บ ต่ํ า ซึ่ ง จะส ง ผลโดยตรงต อ ต น ทุ น ในการผลิ ต และ
ความสามารถในการแขงขันกับคูแขงแตละรายในตลาด ทั้งนี้บริษัทกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพื่อรองรับการแขงขัน
ดังกลาว โดยเนนการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑและเพิ่มผลิตภัณฑใหมใหเกิดความหลากหลายและครบวงจร รวมทั้งเนน
การใหบริการอยางครบวงจรโดยทีมงานผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิดความประทับใจ
บริษัทที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันบริษัท ป 2558
บริษัท
1. บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด /1

2. บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท เอช.บี.ฟูลเลอร (ประเทศไทย) จํากัด/2
4. บริษัท เปอรมาเฟล็กซ จํากัด/3
5. บริษัท สตาร-บอนด (ไทยแลนด) จํากัด/4
6. บริษัท เอแทค เคมีคัล จํากัด/5
7. บริษัท บอนดเทค เคมิคอลส จํากัด/6
/1

ประกอบธุรกิจ
นําเขา-สงออก ผลิตภัณฑเคมี
และทรงผม
ผูผลิตและจําหนาย รวมทั้งวิจัย
และพัฒนา Adhesive, Specialty
and High Performance
Adhesive เพื่อจําหนายใหแก
ลูกคาทั้งในและตางประเทศ
นําเขา และจําหนาย ซึ่งกาว
สารเคมี และเคมีภัณฑทุกชนิด
ผูผลิตกาวอุตสาหกรรม และ
เคมีภัณฑ
จําหนายกาวที่ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายกาว,หมึกพิมพ
สําหรับใชในอุตสาหกรรม
ผูผลิต จําหนายปลีกเคมีภัณฑ
กาว และเครื่องจักร

หนวย : ลานบาท

ประเทศ
มีสํานักงานใหญที่
ประเทศเยอรมัน
มีสํานักงานใหญที่
ประเทศไทย

ยอดขาย
6,276.50 (ป 2557)

มีสํานักงานใหญที่
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
มีสํานักงานใหญที่
ประเทศไทย
มีสํานักงานใหญที่
ประเทศไทย
มีสํานักงานใหญที่
ประเทศไทย
มีสํานักงานใหญที่
ประเทศไทย

381.41 (30 พ.ย. 58)

589.09 (ป 2558)

365.64 (ป 2558)
155.32 (ป 2558)
105.83 (ป 2557)
18.75 (30 มิ.ย.58)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ: บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวหลากหลายชนิด เชน กาวยาง กาวที่ใชในการกอสราง กาวที่ใชสําหรับ
งานไม เปนตน และสินคาอุปโภคและบริโภค เชน ผลิตภัณฑดูแลเสนผม เปนตน ภายใต 29 ตราสินคาของบริษัท
/2

บริษัท เอช.บี.ฟูลเลอร (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑของ Adhesive โพลิเมอรใชสําหรับเสนใยแก
(Fiberglass) และ Adhesive ที่นําไปใชในหลากหลายผลิตภัณฑ เชน อิเล็กทรอนิกส, กอสราง, สิ่งพิมพ, งานไม, สินคาอุปโภค
และบริโภค เปนตน
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/3

/4

/5

บริษัท เปอรมาเฟล็กซ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวชนิด Hot-Melt, กาวลาเท็กซทั่วไป, กาวปูปารเก, กาวปูกระเบื้องยาง, กาวที่ใช
ในงานไม, กาวสําหรับชิ้นงานขัดเงา, กาวสําหรับติดสติกเกอร และกาวสําหรับติดชิ้นงานเคลือบ
บริษัท สตาร-บอนด (ไทยแลนด) จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวชนิด Solvent-Based Adhesive, Water-Based Adhesive และ
Hot Melt Adhesive

บริษัท เอแทค เคมีคัล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวชนิด Hot Melt Adhesive, Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive และ
Formaldehyde Free Adhesive
/6
บริษัท บอนดเทค เคมิคอลส จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวชนิด Solvent-Based Adhesive, Water-Based Adhesive, Hot Melt
Adhesive และEpoxy Adhesive

บริษัทมุงเนนการผลิตสินคาที่ไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับของลูกคาและ ตอบสนองความ
ตอ งการของลู กค า ได หลากหลายรู ปแบบในราคาที่เ หมาะสม การใหบ ริก ารที่ร วดเร็ ว และประทับ ใจ รวมถึ งการสร า ง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง รวมถึงมุงเนนการสรางความเชื่อมั่นในตราสินคาของบริษัท ดวยการใชวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ และใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ดวยผลิตภัณฑของบริษัทมีหลากหลายของกลุมสินคา ไดแก
ผลิตภัณฑกาว Solvent (Solvent Based Adhesive), ผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive) และ ผลิตภัณฑกาว Hot
Melt (Hot Melt Adhesive) การที่บริษัทมีแผนกวิจัยและพัฒนา จึงทําใหบริษัทเปนผูนําในการคิดคนและวิจัยผลิตภัณฑใหม
Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) ที่สามารถทนความรอนไดสูง จึ งเปนผลใหบริษั ทมีความแตกตา ง
(Differentiation) จากคูแขงในตลาด
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
2.4.1 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่บริษัทใชในการผลิตสินคา ไดแก Solvent Resin Wax และ Synthetic Rubber เปนตน ในปจจุบัน
บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคาหลายรายทั้งในประเทศและตางประเทศ มีระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคาจนกระทั่งรับ
มอบวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน
บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตสินคา กอนที่บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนาย
รายใด บริษัทจะมีหลักเกณฑในการคัดเลือกผูจําหนายที่ประเมินจาก ประวัติของคูคาและผลงานที่เชื่อถือได มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ ราคา รวมถึงระบบปองกันมลพิษ เปนตน หลักเกณฑในการประเมินเหลานี้จะตองมีความสอดคลองกับระบบ
จัดการสิ่งแวดลอม เมื่อมีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด จึงจะดําเนินการสั่งซื้อ เพื่อนําวัตถุดิบดังกลาวมาเขาสูกระบวนการ
ผลิตสินคา ที่ผานมาบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตหรือผูจัดหาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทจะมีการ
เปรียบเทียบและจัดทําทะเบียนผูขายที่ไดรับการอนุมัติ (Approved Supplier List) ตามที่ไดมีการคัดเลือกและประเมินผูขาย
ไว ที่ผานการเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขตางๆ เพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
การซื้อวัตถุดิบ ป 2556 - งวด 3 เดือนแรก ป 2559

หนวย : ลานบาท

ประเภทวัตถุดิบ

ป 2556

ป 2557

ป 2558

3 เดือนแรก
ป 2559

- Solvent, Resin, SB-Solvent, Water Based, Wax,
Polyolefin, Acrylic emulsion, SVBA-Solvent และ อื่นๆ

374.83

437.58

438.52

76.57

วัตถุดบิ ตางประเทศ
- Rubber, Pigment, PU Resin, EVA Resin, Polyolefin
และ อื่นๆ
รวม

139.21

158.20

114.92

33.03

514.04

595.78

553.44

109.60

วัตถุดบิ ในประเทศ

วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ
1. ผูจัดการแผนกจัดซื้อพิจารณารวมกับผูจัดการแผนกวางแผนหรือผูจัดการแผนกที่เกี่ยวของ พิจารณา ใบประมาณ
การใชวตั ถุดิบประจําเดือนที่ไดรับจากแผนการผลิต
2. แผนกจั ด ซื้ อ คั ด เลื อ ก ประเมิ น ผู ข ายวั ต ถุ ดิ บ วั ส ดุ บ รรจุ และอื่ น ๆ โดย แบ ง ออกเป น 1) การคั ด เลื อ กผู ข าย
ผูใหบริการรายใหม 2) การประเมินผลผูขาย ผูใหบริการรายปจจุบัน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาตามหลักเกณฑตางๆ
เชน ระบบปองกันมลพิษ ประวัติและผลงานที่นาเชื่อถือของผูขาย มาตรฐานของวัตถุดิบ ระยะเวลาในการสงมอบ
ราคา เปนตน
3. แผนกจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา รวมถึงสินคาเพื่อขาย
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4. แผนกคลังวัตถุดิบ ตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ และผลิตภัณฑ ที่สงมอบมายังบริษัท
5. ฝายประกันคุณภาพ ฝายผลิต รวมกับแผนกจัดซื้อ คัดเลือกผูขายที่เห็นควรไดรับการตรวจวัดประสิทธิภาพ ในแต
ละป โดยผูจัดการฝายประกันคุณภาพ เปนผูดําเนินการนําทีมไปตรวจวัดประสิทธิภาพของผูขายสินคา ซึ่งภายใน
ทีมประกอบดวยฝายผลิต ฝายประกันคุณภาพ และแผนกจัดซื้อ หรืออาจมีหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
สรุปขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ผูจัดการแผนกจัดซื้อ แผนกวางแผน และ
แผนกที่เกี่ยวของ รวมกันพิจารณา ใบประมาณการ
ใชวตั ถุดิบประจําเดือนที่ไดรับจากแผนกการผลิต

แผนกจัดซื้อ คัดเลือก ประเมินผูขายวัตถุดิบ
ตามหลักเกณฑตางๆ

แผนกจัดซื้อออกใบสัง่ ซื้อวัตถุดิบไปยังผูขาย

ฝายประกันคุณภาพ ฝายผลิต รวมกับ
แผนกจัดซื้อ คัดเลือกผูขายทีเ่ ห็นควร
ไดรับการตรวจวัดประสิทธิภาพในแตละป

แผนกคลังวัตถุดิบ ตรวจรับวัตถุดบิ บรรจุภัณฑ
และผลิตภัณฑ ที่สงมอบมายังบริษัท

ฝายผลิต ดําเนินการผลิตสินคา
ที่ ผ า นมาบริ ษั ท ไม เ คยประสบป ญ หาจากการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ หรื อ ป ญ หาการขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ แต อ ย า งใด
เว น แต เ รื่ อ งความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ เนื่ อ งจากราคาวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ บ ริ ษั ท ใช ใ นการผลิ ต เป น ผลพลอยได จ าก
การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งมีราคาแปรผันตามภาวะอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการติดตาม
ขอมูลขาวสารและแนวโนมของราคาวัตถุดิบอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถวางแผนบริหารจัดการตนทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward) เพื่อลดความเสี่ยงในดาน
อัตราแลกเปลี่ยนอีกดวย
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กราฟราคาเรซิ่นในตลาดโลก ป 2555 –ป 2558 (หนวย: เซนต/ปอนด)

ที่มา: Plasticnews (ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558)

2.4.2 กระบวนการผลิต
บริษัทมีแผนกวางแผนการผลิต เพื่อใหเกิดการประหยัดในดานตนทุนการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑใน
สต็อกสินคา รวมถึงการสั่งซื้อในจุดที่ไดประโยชนสูงสุด ทั้งในดานของ แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการผลิต เพื่อ
ใหผลการผลิตบรรลุตามเปาหมายที่ถูกกําหนดไว สามารถตอบสนองลูกคาไดตรงตามความตองการ ซึ่งความตองการของ
ลูกคานั้นอาจเกิดจากการสั่งซื้อจริงที่เกิด และแจงความตองการลวงหนา มีการวางแผนแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) ผลิตตาม
คําสั่งซื้อของลูกคา (Made to order) ภายใตตราสินคาของบริษัท 2) ผลิตเพื่อรักษาปริมาณสินคาคงคลังขั้นต่ํา (Made to
stock)
การวางแผนการผลิตมีทั้งแผนการผลิตระยะสั้น และแผนการผลิตระยะยาว แผนการผลิตในระยะยาวสวนมากจะ
เปนไปในลักษณะของการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เชน การวางแผน การซื้อเครื่องจักร, การวางแผน
ดานบุคลากร แผนการผลิตในระยะยาวนี้สวนมากจะมีระยะเวลาเกิน 1 ปขึ้นไป โดยจะเนนไปที่การเพิ่มกําลังการผลิตและ
การขยายกิจการ ในทุกๆ เดือน แผนกวางแผนการผลิตจะมีการประชุมรวมกับแผนกขาย แผนกคลังสินคา แผนกจัดซื้อ แผนก
ธุรการขาย เพื่อจัดเตรียมแผนในระยะสั้นในแตละเดือน เชน การพิจารณาปริมาณการสั่งผลิตสินคาเปรียบเทียบกับยอดขาย
ที่คาดการณและยอดขายจริง ทั้งนี้ เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุด และสรางวิธีการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เพื่อใชปฏิบัติ
ตอไปในภายหนา
ภายในโรงงานแยกไลนการผลิตสินคาตามประเภทของกาว ซึ่งขั้นตอนหลักๆในการผลิตกาวอุตสาหกรรมทุก
ประเภทนั้น แบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) ขั้นตอนการผสมสารเคมี (Mixing) 2) ขั้นตอนการเกิดปฎิกิริยาทางเคมี
ระหวางกระบวนการผลิต (Reaction)
ทั้งนี้ เพื่อ คุณภาพที่ ดีของผลิ ตภัณ ฑ บริษัท มีการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวั ตถุดิ บที่ใ ชในการผลิต การ
ตรวจสอบและทดสอบระหวางกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบสินคาสําเร็จรูปทุกล็อต โดยมีการสุมตรวจสอบและ
ทดสอบคุณภาพตามแผนคุณภาพของบริษัท ทําใหลูกคาสามารถมั่นใจไดวาผลิตภัณฑของบริษัท มีคุณภาพและตรงตอ
ความตองการของลูกคา ของเสียจากกระบวนการผลิต ทางบริษัทไดมีการวาจางบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนผูดําเนินการกําจัดของเสียอุตสาหกรรมเหลานี้ ซึ่งมีความถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
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ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ
ในการผลิตผลิตภัณฑแตละประเภท เมื่อฝายขายรับคําสงซื้อจากลูกคา แผนกธุรการขายจะตรวจสอบความพรอม
ของผลิตภัณฑในระบบคงคลัง ในกรณีที่ผลิตภัณฑที่มีในคลังไมเพียงพอกับคําสั่งซื้อ หรือมีคุณสมบัติไมตรงกับคําสั่งซื้อของ
ลูกคา ฝายธุรการขายจะประสานงานไปยังแผนกวางแผนการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑตามที่ลูกคาตองการ ฝายวางแผนจะสง
แผนการผลิตใหฝายผลิตดําเนินการเบิกวัตถุดิบตามปริมาณที่ตองใชในการผลิต โดยประสานกับแผนกคลังวัตถุดิบและ
แผนกจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบระดับวัตถุดิบ และจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นแผนกคลังวัตถุดิบจะจัดสงวัตถุดิบ
มายังฝายผลิตเพื่อผลิตสินคาและนําสงสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตเรียบรอยแลว ไปเก็บที่ฝายคลังสินคาและเตรียมจัดสงใหลูกคา
ตอไป โดยมีขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑแตละประเภท ดังนี้
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent
กระบวนการผลิต

1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
2. รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ

4. เตรียมตัวทําละลาย
ในถังผลิต

3. ชั่งเตรียมวัตถุดิบที่ไมระเหย
- ยางสังเคราะห
- เรซิ่น
- Additive แตงคุณสมบัติ

5. บรรจุลงในถังผลิต
6. กวนผสม

7. ตรวจคุณภาพกอนบรรจุ
8. บรรจุ
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2. ผลิตภัณฑกาวน้ํา
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

2. รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ

4. เตรียมตัวทําละลาย
ในถังผลิต

3. ชั่งเตรียมวัตถุดิบที่ไมระเหย
- ยางสังเคราะห
- เรซิ่น
- Additive แตงคุณสมบัติ

5. บรรจุลงในถังผลิต

มีการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพใน
ทุกขั้นตอน

6. กวนผสม
7. ตรวจคุณภาพกอนบรรจุ
8. บรรจุ
3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt
กระบวนการผลิต

1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
2. รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ
3. ชั่งเตรียมวัตถุดิบ
- เม็ดพลาสติก
- เรซิ่น
- WAX
- Additive แตงคุณสมบัติ

มีการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพใน
ทุกขั้นตอน

4. บรรจุลงในถังผลิต
5. กวนผสม
7. ฉีดเสนและตัด
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2.4.3

กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต

ในปจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตกาวอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจํานวน 35 เครื่อง เชน ถังผสมวัตถุดิบ
(Mixer) เครื่องบดยาง (Grinder) เครื่องตัดกาว หมอไอน้ํา (Boiler) หอทําน้ําเย็น (Water Cooling Tower) และเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน (Hot Oil Boiler) เปนตน โดยมีกําลังการผลิตแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ดังนี้
ตารางแสดงกําลังการผลิตแยกตามประเภทผลิตภัณฑ
ประเภทผลิตภัณฑ
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent
- กําลังการผลิต (Capacity)
- ปริมาณการผลิต
(Utilization)
- อัตราการใชกาํ ลังการผลิต
2. ผลิตภัณฑกาวน้าํ
- กําลังการผลิต (Capacity)
- ปริมาณการผลิต
(Utilization)
- อัตราการใชกาํ ลังการผลิต
3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt /2
- กําลังการผลิต (Capacity)
- ปริมาณการผลิต
(Utilization)
- อัตราการใชกาํ ลังการผลิต

3 เดือน แรก
ของป 2559
(Annualize)/1

หนวย

ป 2556

ป 2557

ป 2558

3 เดือน แรก
ของป 2559

ตัน/ป
ตัน/ป
%

6,600
5,635
85.38

6,600
5,479
83.02

6,600
4,641
70.32

6,600
1,254
19.00

1,650
1,254
76.00

ตัน/ป
ตัน/ป
%

720
303
42.08

720
304
42.22

720
309
42.92

620
91
14.68

155
91
58.71

ตัน/ป
ตัน/ป
%

1,000
860
86.00

1,400
1,141
81.50

1,400
1,268
90.57

1,900
383
20.16

475
383
80.63

/

/

หมายเหตุ : /1ปริมาณการผลิตจริง เมื่อเทียบกับกําลังการผลิตเต็มที่ของงวด 3 เดือนแรกของป 2559
/2

อัตราการใชกําลังการผลิตในปจจุบันคํานวนจากชั่วโมงทํางานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตอ 1 วัน และ 6 วัน ตอ 1 สัปดาห (มีเพียงชั่วโมง
ทํางานเฉลี่ยของกาวกลุม Hot Melt ที่มีความยืดหยุนตามยอดสั่งซื้อสินคา ซึง่ อาจผลิตไดถึง 24 ชั่วโมงตอวัน)
- ในงวด 3 เดือนแรกมีการเพิ่มกําลังการผลิตสินคาใน กลุมกาว Hot Melt จาก 1,400 ตัน/ป เปน 1,900 ตัน/ป
- สินคาในหมวดที่ 4 เปนสินคาซื้อมาขายไป จึงไมมีกําลังการผลิต

ทั้งนี้บริษัทมีการกําหนดปริมาณสินคาคงคลังขั้นต่าํ โดยมีการนํามาประยุกตใชและการกําหนดแผนการผลิตเปน
รายเดือนและรายสัปดาหใหเหมาะสมกับกําลังการผลิตของสินคาแตละประเภท
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2.4.4

มาตรฐานระบบคุณภาพ
มาตรฐานระบบคุณภาพที่บริษัทไดรับ มีดังนี้

1. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System)
ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสํานักงาน Bureau Veritas ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุงเนนในการ
ปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO
14001:2004 มาใชจะกอใหเกิดประโยชนกับองคกรในการลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับพลังงาน และการบําบัดมลพิษ
2. มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร
ขอกําหนดสําหรับทุกองคกรในหวงโซอาหาร (Food Safety Management Systems – Requirements for Any
Organization in the Supply Chain) ตามมาตรฐาน ISO 22000:2005 จากสํานักงาน Bureau Veritas ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อกําหนดกรอบมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมขอกําหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานอาหาร ( BRC, IFS,
HACCP, SQF, GMP, EU) และความปลอดภัยของอาหาร ที่มีการบังคับใชในทางการคาสินคาอาหารในปจจุบัน ซึ่งจะทําให
ธุรกิจที่อยูในหวงโซอาหารมีมาตรฐานเดียวที่ สอดคลองกัน ไมวาจะเปนผูประกอบตั้งแตวัตถุดิบจนถึงสินคาสําเร็จรูป และ
เปนมาตรฐานที่ตรวจประเมินได เปนที่ยอมรับในระดับสากล ( Auditable standard ) รวมทั้งจะชวยผลักดันใหองคกร ให
ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ บริการดานอาหาร
3. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสํานักงาน Bureau Veritas มาตรฐานนี้ใชในการประกันคุณภาพและการ
บริหารกระบวนการตาง ๆ ในองคกรของ ผูสงมอบ (Supplier) หรือผูผลิต (Manufacture) หรือผูใหบริการ ซึ่งสามารถใชเปน
แนวทาง หรือเปนเงื่อนไขในการทําขอตกลงตาง ๆ ทางการคาระหวางผูซื้อ (Purchaser) หรือ ลูกคา (Customer) กับผูสง
มอบ หรือผูผลิตได โดยลูกคามีสิทธิที่จะเลือกทําการคา กับผูสงมอบรายใด หรือองคกรใดก็ไดที่ผานการรับรองแลววา มีการ
บริหารคุณภาพ ที่เปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 ไมเพียงแตเปนระบบคุณภาพที่ใชไดเฉพาะ
ในโรงงานผลิตสินคาเทานั้น ยังสามารถนําไปใชไดกับธุรกิจการบริการอื่น ๆ ไดอีกดวย เปนระบบคุณภาพ ที่มีการนําไปใช
และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก
Series)

4. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Assessment

ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จากสํานักงาน Bureau Veritas เปนระบบที่ชวย ปองกันการบาดเจ็บและ
เจ็บปวยของบุคลากร เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ยังชวยเปดโอกาส ในการดําเนินธุรกิจกับกลุมลูกคาที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรใน
บริษัทคูคา และชวยเสริมสรางทัศนะคติของผูปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ ภายในองคกรใหปลอดภัย
มากขึ้น
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5. ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System)
กระทรวงอุต สาหกรรมต อ งการใหก ารเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ของภาคธุ ร กิจ อุต สาหกรรมมี ค วามสอดคล องกั บ
ศักยภาพ และความเปนไปไดของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม ตัวอยางเชน การอนุรักษพลังงานในกระบวนการ
ผลิต การใช ทรั พยากรให คุม คา โดยใช หลั ก 3Rs และ Clean Technology การพั ฒนาผลิตภาพการผลิต (Green
Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม (Eco Design – Eco Product) การใหการรับรองผลิตภัณฑ ฉลาก
เขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCI-LCA) การลดมลพิษ และ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน ซึ่งโครงการตางๆเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการดําเนินงานเชิงรุกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผูประกอบการสามารถเขารวมได เพื่อพัฒนาใหการประกอบกิจการเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น

การที่บริษัทไดรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System)แสดงใหเห็นวาบริษัทมีการ
ดําเนินงานภายใตนโยบายดานสิ่งแวดลอม การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือการปองกันมลพิษ การใชทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน ตลอดจนการปองกันและฟนฟูธรรมชาติ
6. รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดจัดทําโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เพื่อสรางความรวมมือรวมใจในการปองกันการประสบอันตรายจากการทํางานสนองในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงเปนหวงความปลอดภัยของผูใชแรงงาน เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่
พระองคทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการของบริษัทมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน
7. ประกาศเกียรติคุณองคกรจรรยาบรรณดีเดน จากหอการคาไทย ในป 2558
นับตั้งแตป 2546 เปนตนมา หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย สงเสริมใหผูประกอบการนําหลัก
บรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) มาใชในการบริหารจัดการองคกรจะมีผลตอความเจริญกาวหนาของธุรกิจ
อยางตอเนื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม หอการคาไทย ไดดําเนินโครงการประกาศเกียรติ
คุณจรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทย มาโดยตลอดถึงปจจุบัน เพื่อเชิดชูเกียรติแกภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดําเนินธุรกิจโดยใช
หลักจรรยาบรรณ ใหเกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแกสังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในตางประเทศอยาง
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กวางขวางยิ่งขึ้น จึงแสดงใหเห็นวาบริษัทมีหลักบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) ในการบริหารจัดการองคกร
และดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
8. รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ประจําป 2559 (The Prime
Minister’s Industry Award 2016) จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดใหมีการมอบรางวัล อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister Best Industry
Award) ขึ้นในป 2546 เปนปแรกโดยมีนายกรัฐมนตรี เปนผูมอบรางวัลเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณใหกับองคกรที่ประสบ
ผลสําเร็จสูงสุดระดับประเทศ และสรางแรงจูงใจใหกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อ
กาวไปสูความสําเร็จในระดับสากล

ISO

ภาพประกอบ

1. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental Management System)
[ISO 14001:2004]
2. มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร
(Food Safety Management Systems – Requirements
for Any Organization in the Supply Chain)
[ISO 22000:2005]
3. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System)
[ISO 9001:2008]
4. มาตรฐานระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Assessment Series)
[ISO 18001:2007]
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ISO

ภาพประกอบ

5. ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System)

6. รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ

7. ประกาศเกี ย รติ คุ ณ องค ก รจรรยาบรรณดี เ ด น จาก
หอการคาไทย ในป 2558
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ISO

ภาพประกอบ

8. รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทบริหารอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม ประจําป 2559 (The Prime
Minister’s Industry Award 2016)

2.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิตของบริษัทเปนงานที่เกิดจากการผสมสารเคมีชนิดตางๆเขาดวยกัน ซึ่งในบางขั้นตอนอาจเกิดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม สารเคมีตางๆและ ภาชนะปนเปอนสารเคมี รวมถึงน้ําลางกาวอุตสาหกรรมระหวางกระบวนการผลิต
เพื่อเปนการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทไดมีการวาจางบริษัทบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจาก
ภายนอกในการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุดังกลาว อยางถูกตองและเปนไปตามที่ขอกฎหมายกําหนดไว และใหความสําคัญกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหาการรรองเรียนหรือมีขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระหวางชุมชน
ใกลเคียงหรือจากหนวยงานตางๆ

2.6 งานที่ยังไมไดสงมอบ
-

ไมมี -
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